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Ήρ α κ λ ή ς: 

« . . . ΟύδεΙς έ δρασε ό πω ς  έγ ώ, καθαίρ ω ν  τ η ν  γ ή ν  . . .  » 

. . .  «ο υθ' Έ λ λ ά ς ,  ουτ' άγλ ω σ σ ο ς» 

«ο(ιτε οί "Ελληνε ς, ουτε οί aγλ ωσσοι » (δηλ. οί βάρβαροι)>> 

... "Graeci ... qui sermonem 
primi fecerunt ... " 

" ... Οί 'Έ λληνες . . .  ο ί  ό π οΤ ο ι  λόγον ,  όμιλίαν, 

πρώ τοι έ π ο ίησαν ... " 

Quinti/ianus, Institutio Oratoria, 8,6, 31 

Σοφοκλέοuς Τραχίνιαι 1 060 



Νέο Πεvτέλη, 26η 'Jouν1ot.: 1995. 

'Αξιότψη Kupio EΊXΠoeJou, 

Μέ όλως ίδιαίτερη ΧαΡό εΛοβα προ nμερών, 
διό ΧΕιρός τού άΥΜητού φίλοι; Κυρίου Χόρπ Λαμn ίδη , τό δίτομο ν φΥΟ σας -Πώς 
n ΈλλnV1ΚΠ Υονψοποmσε τον Εύρωπciiκο λόγο", που αιατε την εύΥΈνεlO νό μού 
προσφέΡετε. Γιό την TJμnTlKjl αυτη προσφορο τού εξόχου βιβλίου σος, άλλο κo.l την 
μεγCΙΛόyρoμμη όφΙέρωσί tou, Μτο δciΥμα έπιεlκείας εναvτί μου και εμφίnοι) 
KCΙΛωσύντΊς σας, θερμότατα σάς εύχαΡΙστώ. 

ΤΟ βιβλίο σας μέ κατεΥοήτεοοε. Κo.l ώς σύλληψις κo.l ώς σύVΘεmς κo.l 
ώς ΠαΡοοοίαΟ1ς (το τελεuταιo μέ την λαμnρη ciσαΥωγri TOu). ΠVΕUμαTJΚΟ πόνημα 
α ύ θ ε ν τ ι κ ώ ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό, το βιβλίο σας εKnλnρώνE1 συγχρόνως κo.l 
OλaλrΊτως κ α ί ύψίστην έ θ v Ι κ n v ό n ο σ τ ο λ rΊ ν : blQTl δΙΟ1Ρονώvo πρός 
κάθε κατεύθυνΟ1 όnpoσμσxήτως το πνευματικο μεyoλε.io τού . Eλλnνισμoί:, μέ την 
ύπόμνησl ττϊς πoμμεγiστnς oφειλfις των, καθυστερημένως, nδn - ποfuTJcη..ιένωv
άλλoφίJλων πρός το τόσο ΚΟΤΟτΡεΥμένο r ένος μας. Ύ πόμνησις ακρως cvayκaia 
κατό τους σnμερlνoύς ίδίως τόσον Χcιλεποuς καιρους ηϊς συντονισμένης και 
εκπτoμiνης είς βάρος τnς 'Αληθείας κo.l τοϋ Δικαιου, δηλαδπ τού . Ελληνισμού, 
όnρoσxnμoτίστoι; διεθνοϊ;-ς επιβGυMς. .. 

Μέ το -πρός κάθε KατείJθυνσι- ί;παινίσσομOl. όσφαλώς πΛεOναCί1Κ ώς, 
και τοuς έΥχωρίους. ΠΟ1κίλους ταγούς μας, ιδίως δέ, μεταςι., ούτων, τους 
-πνευμοπκούς" μας (μέ ciσαγωγικά) ό.ΡΟL'ΡcUoυς (χωρις είσαΥωΥΙκά). Αύτούς, ηού 
χεφότεροl τών έnιβGίJλωv, άλλο. κo.l όΡΥι;ρωvnτων δούnωv, μέ πolΚίλo καμώματά 
τους ύπηρετούν όσφaλώς λοοηε.λέστερον τό ανομα εκεί νων συμφέροvτa. .. 

Τό βιβλίο σας ήλθε ετσι νό ταρά9Ί τό νερο. πλεoναzoύσnς ML�μivo\) 
μaκapιόmτος ενανl1 των τεκταινομένων κo.l ίτομώς κuριaρχούvτος εγκλnμαTlKOί: 
έφησυχασμού' κα! νό όnοδείξrJ, οτι ό . Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ ό Υ ο ς δ έ ν 
ό π ε π ν ί Υ π. Σι:νοπτικώς, 011 τό Γένος ;;ας &ν ΚJνδυνεύει, οτον αξιο παιδιά του 
το ύπηρετούν με τόσn θερμουΡΥΟ noppnaia., ώς αύτη ττϊς εύλογημένης Υραφίδος 

σας. 

-ΑΥνωσΠ1 μοι; Κυ ρ ία EuoτaGiou, uποκλiνομαι ενώπιον του ποnι:μόΧθου 
εΡΥου σας. Δi.ν σάς cvrΊκouv όnλώς ouYXapntrΊplC. • Η εθνικίΊ ευγνωμOσίJ'νί1 σάς 
oφεlΛεϊOl. . 

. Αξιότιμον Kupiov 
-Α vνav Τ2Jοοποuί\ου-Εύσταθiου, 
'AKm Moυ�σoπoύλoυ 16, 
185 35 Πεφαιό. 

Με φ ιλικούς χαιρετισμους κo.l κάθε Τιμή. 



ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖετ ΑΚΗΣ 

Νέα Πεντέλη, 15� Φεβρουαρίου 2003. 

ΑΕ,ιότψη Κυρία ΤζιΡοπούλου, 

Με ίδιαίτερη χαρά καί [νθουσιασμό προσδέχθηκα τόν 
«"Ελλl)l'l1' ΛόΥΟΙ'», τό νέον αιιτό δείγμα τής άκαμάτου καί άειΦόρου πνευματικής σας 

άλκής . Θερμότατα σάς εύχαριστώ. 
'Εάν, χωρίς να σάς γνωρίζω προσωπικώς τότε, συνέθεσα τας όλίγας [κείνας 

γραμμας δια τό άρχικόν , τής αύτιΙς συλλήψεως, δ ίτομον πόνημά σας «Πώς ή Έλλψική 

yoνιμoπαί'1σc τοι' ΕvρωΠl1'ϊκο λαγο», τάς όποίας και προτάσσετε ηδη εις τό νέον σας 

β ιβλίον, τι�ρα, έν γνώσει και τής [ΚΤΟΤ[ πνευματικής σας πορείας, καί ίδίως τού λαμπρού 

έργου, τι) () ποίον καθημερινώς έπιτελείτε, μαζί μΙ άξίους συνεργάτας, είς τήν Έλληνικήl' 

ΑΥωΥΨ, τι') έθνωΦι'λί'ς Ιll'ιτιΊ Οι'(.ψοκήπιον τή� άδιατιμήτου Τλληνικής μας γλώσσης , 

ημπορώ μΙ ηερίσοειαν νηφαλιότητος νά ι'παναλάβω καί ΠΊαυE.ήcτω τι)ν οίκαιον [παινον. 
Ό λ ό γ ο ς σας είναι καταλυτικός. Ακριβώς διότι ώς "Ε λ λ '1 ν υπη(!ιτιί ίξ 

ορισμού τιΙν άλήθειαν . Καί ή άλήθεια ζΥΟΥονεί, διότι μόνον φωτ ίζει και θάλττ ει. Ό 
άναγνι;ιστης τού ('ιιγοιι ιτας αίσθάνεται άμέσως την C�)Oγι')νOν αιιτην αυραν, την 

ι,νΙ1i)ι)ομίνην ι1ΠΟ κάθε σελίδα του. Και ή θερμουργός ττνοή της άφυπνίζει τήν 
έ λ λ η Ι' Ι κ fi ν μας σι ινε ίδηaιν. Και άποδιώκει τά σαπρόφυτα, τα όποία 

προγραμματισμένη και σιιστηματικη έπι δεκαετίες ήδη υπονομευτική δραστηριότης 

έ π ι β ο ύ λ ω ν έττεσώΡϊUσ[ ττρ()ς άττοπνιγμόν τής έθν ικής μας γλώσσης μΙ άπωτέραν 

βεβαίως, πλην έμφανεστάτην, έπιδίωξιν αύτόν τόν άφανισμ6ν τής έθνικής μας 
κοινΩτητος, άφού ή άττι�λιια τής γλι�υσης συνεπάγεται άναττοτρέτττως καί τής έθνικής 
κοινι'nητος τήν έξαΦάνι,σιν. Και όλα αύτά υπό τό άπατηλόν κάλυμμα δήθεν 
ΠΡΟοό[υτιι.:ι,ιι' ιrπλοποιιjσ[ωι" κ((ί μΙ μηδίσαντας χάριν ιbιοτελείας καί καιροσκοπισμού 

έγχωρίους υπηρέτας, ώς και αλλα άνερμάτιστα θλιβερά ένεργοίιμε να, μεταξi.ι τιον 
όποίων και άξιοθρήνητοι δήθεν πνευματικοί μας ταγοί, ζηλώσαντες δόξαν κηρύκων τού 

είδεχθεστέρου σκοταδισμού. 
ΜΙ τό βιβλίον σας έλληνικάς συνειδήσεις συνεγείρετε.'Όποιος έγκύψει εις τήν 

μακρnν, μ ι'χρ ι καί τής σελ 229, ιΊντω.:; κατανυκτικήν, ΕiσαΥωΥιiv τού "Ελληνος ΛόΥου, και 

γευΟι] τιΙν ίκεί τ εκμηριωμένως προσφερομιΎην πνωματ ικήν πανδαισίαν, άναγνωρ ίζει 

άμέσως, ότι διατελείτε είς τήν πρωτοπορίαν τής έθν ικής έγρηγόρσεως διά τού ύπέρ τής 

γλ(Jσσης μας άγιΟνος. Καί πρι)σθετον άπόδε ιξ ιν ττροσΦέρουν αί ακολουθούσα ι ά'\'\Clι500 

nερίττου σελίδες τού, μεγάλου οχήματος, αύτού β ιβλίου, μΙ την κατάδειξιν τής έκ τή.:; 

έλληνική,:; προελείιa(ως χ ιλ ιάδων λέξ(ων αη γλωσσών (γαλλικής, ίταλικής, ίσπανική.:;. 

άγΥλικής, γε ρμανικης καί λατινικής) . 

Kι�ί είιτιι χιος διά τήν Τλλάδα μας Μν ε ίσθε μι)νη, αί τάζεις τής έθνικής μα.:; 
άμύνη.:; πυκνώνουν. Παραδειγματικι;ι,:; ά ναΦέρω φωνήν έκ τού ελληνικού βορρά, ά πό τήν 

Θεσσαλονίκην μας, τό έκπληκτ ικόν έπίmις, Ι:κεί έκδοθΙ ν, ίργον τού Κυρίου Αριστείδη Ε. 
Κω)'σταιιτινιδη, «'Η ΟΙκουμενική διι'ιστασ'1 τής ΈλληνικτΊς Γλώσσας»(2001), είς τό όποίον 

καταχωρίCoνται αί έκ τής έι\ληνικής προερχΩμεναι λέξεις τής άγγλικής, μόνον, γλώσσης, 

καταλαμβιΊνουaαι 1.712 πι )κνοτιιπι ,ψι' νας σελίδας έπίσης μεγάλου σχήματος. 

'Επαναλαμβάνω: Είς τοιις δημιουργούς τοιούτων εργων δεν άνή κουν άπλι;"ς 
συγχαρητιΙρια. Ή έθνική είιγνωμουύνη σάς όφείλεται. Ακεραίως καί άνεπιφυλάκτως. 

ΑΕ,ιότψον Κυρίαν 

Λ νι'I1'Ι' Τ(ιΡοπούλου-Ευσταθίου, 

Ακτι) Μuυτσοπούλου 16, 

18535 nCιpl1'Iιr. 

Μέ φιλι κούς χαιρετισμούς 

��\�,n-
www.sartzetakis.gΓ 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1996 

Αγαπητή κυρία Ευσταθίου, 

Σας ευχαριστώ θερμότατα για την προσΦορά και πολύ ευγε

νική αΦιέρωση του θαυμάσιου δίτομου «Λεξικού» σας. 

Ακόμη "ερισσότερες ευχαριστίες σας αξίζουν εκ μέρους 

όλων όσσι έχουν συνείδηση της δυν&μεως της ελληνικής γλώσσης 

και κατ' ακολουθίαν αντίστοιχον υπερηΦάνειαν, για την απόδει

ξη την οποίαν εφέρατε, της εκ μέρους της γονιμοποιήσεως (πολύ 

επιτυχής λεκτική επιλογή) των ευρωπαΎK�ν γλωσσ�ν. 

Κυρ ία 

'Αννα Ευσταθίου 

Ακτή Μουτσοπούλου 16 
185 35 Πειραιάς 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 



T� Ευγενεστατη κuρίq. 'ΆννΎj Τζιροπουλου-
Ευστα&ίου, &υγατρΙ της ήμων Μετρι6τητος εν Κυρίφ 
αγαπητ�, χαριν κα.Ι ειρηνην παρα Θεου. 

, Ασμένως ελαβομεν τους υπ6 της υμετέρας 
αγαπητης Ευγενείας προφρ6νως αποσταλέντας ήμιν δυο 

τ6μους του πονηματος αυτης υπ6 τ6ν τί τ λον " πως ή 
� Ελληνική γονιμοποίησε τ6ν Ευρωπα'ίκ6 λ6γο ", 

ουστινας καΙ μετ' ενδιαφέροντος δι,εξελ&6ντες 
απε&Ύ)σαυρΙσαμεν εν � κα&' ήμας Πατρι,αρxι,κ� 

Bι,βλι,o&ηΚΎj, πρός ευρυτέραν χΡησιν υπό των φι,λομα&ω,ι. 

Ε' , 
, , (\ ι\ , Ι -,�ς α.πα.ντησ ι ν, προα.γομενα. ι να ευχα.ρ ι,σΤ"fjσωμεν 

τ�' υμετέρq. EUYEVEtq. επι τ� απoστoλ� του συγκρι τικου 
γλωσσολογικου λεξικου τούτου, αποόεικνυοντος την 
συμβολην της έλληνικης γλώσσης καΙ του έλληνικου 
πολι τισμου εις την δημι,ουργίαν του σημερι, νου 
Ευρωπα'ίκου τοι,ουτου, καΙ συγχα.Ιροντες επι � 
επoι,κoδoμ"ητικ� προσπα.&εΙq. ταυΤΎj, επι,δα.ψι,λευομεν 
όλ6&υμον την πα.τρι,κην και Πατρι,αρχι,κην ήμων 

ευλογίαν, επι,κα.λουμενοι, επί την υμετέραν Ευγένειαν την 
χαρι ν του Θεου καί τό απειρον Αυτο\) ελεος κα.ί 
ευχόμενοι ευφροσυνους έορτας του άγίου Δωδεκα.ημέρου. 

CY7 q. � 1 ζ' 
Δεκεμβρίου Ι 

Ι η 
ι 



IEfA.. ΜΟΝΗ ΙRΗfωΝ 
ΆΓΙΟΝ OrOC 

Ά Θω 
εΝ λπωι OreI ΤΗι21. • .2/6.3.2003 ................. . 

Κυρία 

"Αννα ΤζιΡοπούλου-Ευσταθίου 

Πειραια 

Κυρία ΤζιΡοπούλου, χαίρετε εν Κυρίφ, 

Ευχαριστούμε γιά τήν φιλόφρονα άποστολή τού ογκώδους 

τόμου πού συγγράψατε μέ τίτλο: ,ωΕλλην Λόγος. Πώς ή έλληνική 

γονιμοποίησε τόν παγκόσμιο λόγο", εργασία ή όποία διακρίνεται 

γιά τήν εμβρίθεια καί τό βάθος τής μελέτης τής έλληνικής 

γλώσσης, πραγμα ίδιαίτερα κοπιαστικό γιά τήν περισυλλογή καί 

παράθΖση τού πλ,ή90υς άποδεΙl(ΤΙ1(ώv στοιχειωv που 

χρησιμοποιείτε. 

Είναι ίδιαίτερα χρήσιμο νά μήν ξεχναμε τήν τεραστία προσ

φορά τού 'EλληVΙKOύ πολιτισμού, άρχαίου καί χριστιανικού, στήν 

Ευρώπη καί τόν κόσμο καί είδικά στόν χώρο τής γλώσσης καί 

τής λογοτεχνίας, όπως πολύ γλαφυρά καί διεξοδικά παρουσιά

ζετε στήν άνωτέρω μελέτη σας. 

Ευχαριστούντες καί πάλι ευχόμεθα ό Δωρεοδότης Κύριος, 

διά πρεσβειών της Ύ περαγίας Θεοτόκου, νά ευλογη τή ζωή σας 

καί νά σας ενισχύη πρός συνέχιση τής σημαντικής συγγραφικής 

σας δραστηριότητος. 

Ό Καθηγούμενος τής Ίερας Μονής Ίβήρων 

+ 1Α C Χ' � '7, Κ ο( c; ) � .. S 



Άγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, στις 26/2/2003 θα εύρίσκωμαι έκτός Άθηνών δια 

παραστάσεις με την 'ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ". 

Σάς έχω αποστείλει τις εύχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου για την 'Έκδοσι τοϋ 

μοναδικοϋ όθλου της κ. Τζιροπούλου Εύσταθίου 'Άννας, για τό Βιβλίο της ΕΛΛΗΝ 

ΛΟΓΟΣ, 

Ή πληρέστατη αύτη έπιστημονικη έργασία, πέραν τών συγχαρητηρίων, χρειάζεται 

να απολαύση και την πρακτικη αναγνώρισι και εφαρμογη της προσφοράς της, όμεσα, 

είς τόν έφαρμοζόμενο έκπαιδευτικό προγραμματισμό. Ύπάρχουν πληροφορίες ότι θα 

διδαχθη ή άγγλοσαξωνικη Γλώσσα από την επόμενη σχολικη περίοδο στούς μαθητας 

τών ελληνικών Δημοτικών Σχολείων! 'Ίσως αύτό είναι συνέπεια και συνέχεια της 

άπερίγραπτα άγράμματης πρότασης πού έγινε από την έπίσημη έλληνίδα Έπίτροπο 

στην 'ΈΥΡΩΠΑΤΚΗ ΕΝΩΣΗ" ότι: 

Ή Άγγλικη γλώσσα πρέπει να είναι ή πρώτη έπισήμως όμιλουμένη στην Ε.Ε. κ.λπ.  

- Είναι επείγουσα ανάγκη να σταματήσουν οί προπαγάνδες περι της αξίας και προτε

ραιότητος τών γλωσσών. Ή μόνη άνάγκη είναι νά μάθουν τά Έλληνόπουλα δια της 
μελέτης τού Βιβλίου 'ΈΛΛ ΗΝ ΛΟΓ ΟΣ" άπό πού κατάγεται ή άγγλικη και οι αλλες 
Εύρωπαϊκές γλώσσες και άσφαλώς έαν έπιθυμούν τα παιδιά μας, γνωρίζοντας 
πρώτα καλώς τήν έλληνικη μητρικη και έθνικη τους γλώσσα, να έπιλέξουν ποιά η 
ποιές αλλες γλώσσες θα μάθουν ώς έργαλεϊα μορφώσεως η έπαγγελματικης χρήσε
ως. 

Τό βιβλίο 'ΈΛ ΛΗΝ Λ ΟΓ ΟΣ ", τούλάχιστον άποσπασματικά,  κατα άλφαβητικη 
σειρα Γραμμάτων και Κ ρατών Εύρωπαϊκών τών όποίων η γλώσσα γονιμοποιήθηκε 
ώς παγκόσμιος λόγος άπό την ΕΛ Λ ΗΝΙ Κ Η  γλώσσα, θα πρέπη να βρίσκεται στόν 
εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Α/βάθμιας και Β/άθμιας 'Εκπαιδεύσεως στα έπόμενα 

σχολικα βιβλία. 'Έτσι, είναι βέβαιο ότι τα παιδιά μας θα μάθουν σωστα την ελληνικη και 

κάθε όλλη Εύρωπα"ικη γλώσσα πού κρίνεται σκόπιμο να σπουδάσουν. 

*Πρότασίς μου: Ο ΕΛ ΛΗΝ ΛΟΓ ΟΣ να γνωστοποιηθη στους κ .κ .  καθηγητάς, διδα
σκάλους και μαθητάς -σπουδαστάς ώς Βασικη ύποχρέωσις ϋλης σπουδών. 

"ΕΝ ΚΑΙ Ρ ΟΙ Σ  ΧΑΛΕΠ ΟΙ Σ  ΜΕΜΝΗΣ Ο ΤΗΣ ΓΛΩΣ Σ ΗΣ "  (Πολύβιος) 

'Ά ννα Συνοδινού 



Γ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

ΟΛ ΥΜΠΙΑ 7 -1 0 /8 /1996 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ι Σ :  Juan Jose Puhana Arza 

(άποσπάσματα) 

Κυρίαι τε και κύριοι 

"'Έστι μεν ουν μοι μεγάλη τιμή, μετά πάντων ύμών συμμετέχειν έν τούτψ τψ 

έγκωμιαστικψ πράγματι της έλληνικης κλασσικης γλώσσης, Λόγον δε μετ' ιδιαιτέ

ρας συγκινήσεως λαμβάνω ώδε, έν ταϊς 'Αθήναις, έν τη της Έλλάδος Kαρδίζl 

ωσπερ έλεγεν έκεϊνος ό ένδοξος Έπιτάφιος: "Έλλάδος Έλλας Άθήναι"/ ... 
. . .  Αισθάνομαι γαρ Βάσκων απα της γεννήσεως, αλλ 'Έλλην απα τού θελήμα

τος, έκλογης και παιδεύσεως . . .  

'Έστι μοι μεγάλη συγκίνησις τη έλληνικη κλασσικη γλώσση χρησθαι έ ν  τούτψ 

τψ έγκωμιαστικψ πράγματι τής ήμων κοινής γλώσσης. Τούτο αποδεικνύει 

ότι και σήμερον δύναται λαλεϊν έν τη γλώσση τών θεών, και πλούτος τοσούτος 

έστι ωστε πάσας όλλας γλώσσας ύπερίσχυκε και ίκανη έστι τού δημιουργεϊν και 

αναπτύσσειν τοσούτον πολιτισμόν. Πόσαι όλλαι ου μόνον τμτονές εισιν, αλλ 

όφειλέται αυτης. Ή έλληνικη κλασσικη γλώσσα, ωσπερ ανωτέρω έλεξα, όργανον 

αποτελεϊ της διαμορφώσεως τού ανθρωπίνου νοός τε και έργαλήιον δοκιμασμέ

νον τού ποιεϊν τους ανθρώπους σκεπτομένους τε και κριτικούς . . . .  

.. .'Η έλληνικη κλασσικη γλώσσα υπηρξε ή κατ' έξοχην έπιστημονικη γλώσσα έν 

τη Ευρώπη . . .  

.. . Δεϊ δε αναλαμβάνειν τα παγκόσμιον ανθρωπιστικαν πνεύμα τού ευρωΠα'ίκού 

πολιτισμού. 

ου κ έ κ  τα θ ή σ ο μα ι  έ ν τα ύ θα δ ε ι κ ν ύ ω ν  τα φ ε ρ ό μ ε να τα ϊ ς  ε υ ρ ω παι

κ α ϊ ς  γ λ ώ σ σα ι ς, εις τ ο ύ τ ο  σ υμβ ο υ λ ε υ τ έ ο ν  το έ ρ γ ο ν  δ υ ο ϊ ν  τόμο ι ς  

έ κ δ ι δ ό μ ε ν ο ν  υ π ό  τ η ς  κ υ ρ ί α ς  τ ε  κ αι ημ ώ ν  φ ί λης 'Άν ν α ς  

Τ ζ ι ρ ο π ο ύ λ ο υ  Ε υ σ τ α θ ί ο υ , μ ε τ α τ ί τ λ ο υ :  "Π ώ ς  ή Έλ λ η ν ι κ η 

Γο ν ιμ ο π ο ίη σ ε  τ α ν  Ευρ ω παί κ α  λόγ ο", .. 
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Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η  

'Ό,ΤΙ είχε διευκρινισθή καί τονισθή στήν Είσαγωγή τού βιβλίου "Πώς ή Έλληνική Γονιμοποίησ ε  τόν 
Εύρωπαϊκό λόγο", 1 τό ϊδιο άκριβώς ίσχύει καί γιά τό "Πώς ή Έλληνικη Γονιμοποίησ ε  τόν Παγκόσμιο 
λόγο". Δηλαδή, τό βιβλίο αύτό δεν είναι μόνον ενα Λεξικό, Είναι μία εργασία ή όποία (ενώ περιέχει ενα 
όσο τό δυνατόν πληρέστερο επτάστηλο εύρωπαίκό Λεξικό -καθως καί εκτενείς άναφορες σε διάφορες 
Γλώσσες 'Ανατολής καί Δύσεως-) φιλοδοξεί νά διαβασθή καί νά μελετητηθή σάν ίστορία . . .  σάν περιπέ
τεια τών λέξεων . . .  σάν "ταξιδιωτικό" τού ελληνικού λόγου καί Λόγου .. , ωσάν "μυθιστορία" τής ελλη
νικής γλώσσης . . .  

Ό W. Durant, στήν "Παγκόσμιο 'Ιστορία τού Πολιτισμού", βεβαιώνει ότι όποιος γνωρίζ ει την ίστορία 
τών λέξ εων γνωρίζ ει όλόκληρη τήν ίστορία της άνθρωπότητος. Μία άδιαμφισβήτητη άλήθεια, ή όποία 
ώς άξίωμα εχει διατυπωθή στήν γνωστή επιγραμματική φράσι: 

Η Γ Λ Ω Σ Σ Α  Ε Ι Ν Α Ι  Η Γ Ε Ν Ε Α Λ Ο Γ Ι Α Τ Ω Ν  Λ Α Ω Ν  

Ή Γλώσσα. Ό εναρθρος καί ελλογος λόγος. Τό κύριον άνθρώπινον χαρακτηριστικόν, ή ίδιότης πού 
τόσο καθοριστικά διακρίνει, διαχωρίζει τόν όμιλούντα "μέροπα"2 ό.νθρωπον άπό τό κραυγάζον ζώον, 
άφού όπως όρίζει καί ό 'Αριστοτελης εις τήν Ποιητικήν ,  ''Ιώ ν θηρίων είσί ν  άδιαίρε τσι αί φ ω ναί. ". 
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Σήμερα οί είδικοί επιστήμονες βεβαιώνουν ότι ό ό.νθρωπος είναι προγραμματισμένος εκ καταβολής 
νά άναπτύξη "όμιλίαν καί γλώσσαν", εφοδιασμενος γι' αύτόν τόν σκοπό με είδικά κέντρα στόν εγκέφα
λό του, τά κέντρα λόγου. 'Όμως καί αύτό τό εχει εκφράσει με τρόπο ποιητικό ό Εύριπίδης, εδώ καί 2500 
χρόνια: 

δηλαδή: 

" . . . βίο το ν έκ πεφυρμένου καί θηριώδους, 
-ό θεός- διεσταθμήσα το,  
πρωτο ν μέν έ νθείς σύνεσι ν 
είτα δέ ΟΥΥελ ο ν  Υλωσσα ν δούς . . .  "6 

. . .  τό ν  βίο ν, έκ τού πεφυρμέ νου καί τού θηριώδους, 
-ό θεός- τό ν διερρύθμισε ' 
πρω τον μέν έθεσε έ ντός μας σύν-εσι ν (=

εύφ
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ά
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κ
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) 

καί έπει τα έδωσε ώς άΥΥελιαφόρο ν τή ν Υλ ωσσα ν . . .  " 

1 . Έκδ. ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ ,  Άθήναι 1995 
2. μέροψ: έκ τοΟ μερίζω +όψ =φωνή. Ό μερίζων είς συλλαβάς την φωνήν του. 
3. Ύπομν. είς Διον. Θράκα, Vaticana ρ. 1 29 

4
. Διογ. Λαέρτιος, Ζήνων 57 

5. Πλάτωνος Πρωταγόρας 322α 
6. ' Ικέτιδες στ. 201 
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Πρώτος πομπος ηχων καί θορύβων προς μίμησιν, είναι το περιβάλλον? άλλΟ και ό ϊδιος ό όνθρω
πος . Δέκτης και πάλιν ό άνθρωπος. 'Άρα το φυσικον λίκνον, έντος τού όποίου άναπτύσσονται οι 
άνθρώπινες όμάδες, έπαιξε καθοριστικο ρόλο στήν διαμόρφωσι όμιλίας και επικοινωνίας μεταξύ τών 
μελών τών διαφόρων φύλων και φυλών. Άπαιτήθηκαν βέβαια μακρές χρονικές περίοδοι προκειμένου νά 
διαμορφωθούν οί πρώτες συλλαβές καί οί μετέπειτα έναρθροι ήχοι σέ κανονική έμφρονη όμιλία, σέ 
αυτο πού όνομάζουμε "ΓΛΩΣΣΑ" ώς πραγματικό περίβλημα της νοήσεως, είς "φωνΗV έμφαίνουσαν τόν 
ένδιάθετον λόγον. " 

Ή επίδρασις τού εκθαμβωτικού ελληνικού ουρανού,8 της ήλιακης θαλπωρης,  της ποικιλίας τού 
φυσικού περίγυρου (βουνά, πεδιάδες και κοιλάδες ,  ποταμοι και ρύακες , πελάγη , παραλίες καί πολυ
σχιδη άκρογιάλια, "οϋρεα σκιόεντα καί θάλασσα ήχήεσσα"), ηπιον παρ' δλες του τις εναλλαγές κλίμα,9 

δλα αυτά διεμόρφωσαν τήν ηπια, εϋκαμπτη, πλαστική , πολύμορφη, μελωδική , γεμάτη φωνήεντα και ποι
κιλία εκφράσεων ελληνική γλώσσα. Ζωηρή , εϋηχη , ποικιλοτονισμένη, μέ τήν κίνησι τού τρισυλλαβικού 
τόνου 1 0  πού τήν κάνει νά μοιάζη μέ μουσική "παρτιτούρα", άνάλαφρη , ίκανή νά μιμηθη παντοειδείς 
ηχους, κάτι πού δέν συμβαίνει μέ δλες τις γλώσσες . Οί 'Άραβες λ.χ .  δέν έχουν "π". Οί Κινέζοι δέν δια
θέτουν "ρ". Οί Ρώσοι άγνοούν το "θ". Τήν ελληνική λέξι "πάθος" τήν υίοθετούν αυτούσια άλλΟ τήν προ
φέρουν "πάφος". ΤΟ δνομα Άνθούσα τό λενε Άμφούσα. 

Οί Μεσογειακές γλώσσες, και ίδιαιτερως ή ελληνική, θεωρούνται ώς "ό θρίαμβος τών φωνηέντων": 
"εύανθής γλωσσα . . .  εύγράμματον όνομα . . .  " Άντιθετως, δσο άνεβαίνουμε προς τά βόρεια ή όρθρωσις 
άλλάζει. Βαραίνει, σκληραίνει, βογγα. Ή φύσις γύρω δέν είναι γελαστή και φιλική. Χρειάζεται νά παλαί
ψης πολύ γιά νά τήν δαμάσης και γιά νά επιβιώσης. "Εν τΓι Εύρώπη . . .  χειμωνες κρατεροί καί όμβροι 
πολλοί". 1 1  "των δέ φωνων τυφλαί μέν είσι καί νεφώδεις όσαι τυγχάνουσι αύτου κα ταπεπνιγμέ ναι ". 1 2 

Άπαιτείται προσπάθεια καί μόχθος. Τά φωνήεντα υποχωρούν, οί ήχοι κατεβαίνουν στον λάρυγγα εϊτε 
άνεβαίνουν προς τήν ρινική κοιλότητα, γενικώς εκτραχύνονται. Γίνονται "σκλ ηρόστομα κτυπήματα, 
δαρδάπτοντα τήν άκοήν ". Μέσα στό παγερο σκηνικό, τό ένστικτο, άπαγορεύοντας καί τήν παραμι
κρή άπώλεια θερμότητος, υπαγορεύει: όλιγώτερο όνοιγμα στήν στοματική κοιλότητα' όλιγώτερα φωνή
εντα, περισσότερα συμφωνα. Είναι οί λεγόμενες "γλώσσες τού κλειστού στόματος" .  

'Ο I sidorus Σεβίλλης παρατηρεί: 

''Omnes Orientis gentes ίπ gutture . . .  verba . . .  " 

(= 'Όλοι οί άνατολικοι λαοι είς τόν λάρυγγα -προΦέρουν-τις λέξεις . )  
" . . .  mediterraneae gentes ίπ  palato . . (=οί μεσογειακοί λαοί στον ουρανίσκο -όρα εύρύ όvοιγμα-) 
. . . omnes Occidentis gentes verba ίπ dentibus frangunt." (=δλοι οί δυτικοί λαοί, τίς λέξεις είς 
τούς όδόντας θραύουν). ('ΈtΥmοΙοgίca", ιχ, 8 ) .  

Οί Λατίνοι μονίμως εκτραχύνουν τούς φθόγγους καί εντος της ίδίας της λατινικης:  quatru -. quadru . 
'Ο Βιτρούβιος (Vitruvius) διευκρινίζει: 

"'Ο ήχος τής φωνής είναι διαφορετικός άνάλογα μέ τίς ποικιλίες των φυλων . . .  
στόν νότο, στό χαμηλότερο σημείο, τά  έθνη έχουν ψιλή φωνή καί διαπεραστική . . .  

. . .  στήν Ελλάδα, ή όποία κείται έν  τφ μέσCΜ, παράγουν τόν  τόνο τής φωνής του κάθε 
έθνους . . .  Α νεβαίνοντας πρός βορρaν, ό τόνος τής φωνής παράγεται βαθύτερα . . . " 

(ΣΤ' 5-6) 

? "Μεγάλη δε άρχή καί διδάσκαλος ή φύσις, η ποιούσα μιμητικούς καί θετικούς ημας των όνομάτων . . .  " 
(Διον. Άλικ. Περί Συνθέσ. Όνομ. 16.62) 

8. "Ούρανόν ύπέρ γής έχομεν εύ συγκεκραμένον, ί'να οίίτε αγαν πύρ οίίτε χείμα συμπίτνει (=συμπίπτει) " . (Εύριπ. όπ. 981 )  
"Τίς άρά γε είναι ή αίτία της εύτεκνίας της ελληνικης φαντασίας; Ούδεν αλλο Γι ή ποιότης τού ελληνικού ούρανού καί 
των ελληνικων βράχων". (Γ. Μιστριώτης -Έλλ. Γραμματολογία τ. Α σλ. 1 2) 

9. "Ή Έλλάς τάς ωρας (=εποχάς) πολλόν τι κάλλιστα κεκρημένας (=άναμεμιγμένας) έλαχε". (Ηρόδ. Γ'1 06) 
1 0. πρβλ. :  η ποίησις, της ποιήσεως, ΤfΊ ποιήσει . . .  

ή μέ  λισσα, της μ ελίσσης . . .  αί μέλισσαι των μελισσών . . . 
1 1 . Ίπποκράτοuς "Περί Άέρων Ύδάτων Τόπων" 22.5 1 .  
1 2 . Άριστοτέλους "Περί Άκουσμάτων" 800, 80 -T.L .G. 
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Και ό αύτοκράτωρ Ίουλιανός ό Φιλόσοφος σχολιάζει: 

"Έθεασάμην καί τούς ύπέρ τόν Ρήνον βαρβάρους, αγρια μέλη λέξει πεποιημένα παραπλησί<;ι 
τοίς κρωγμοίς τών τραχU βοώντων όρνίθων . .... (Άντιοχικός C) 

1 9  

"'Όμηρος λέγει είναι τό βαρβαρικόν στρατόπεδον άπεικάζων αύτοϋ τήν βοήν όρνισι ν  αμα κλαγγ(] 
πετομένοις . . . " (Θεμίστιος 3 1 1 )  

'Όί βάρβαροι τετρίγασι κατάπερ νυκτερίδες" . (Ήρόδ. 4 . 1 81) 
'Άί γυναϊκες . . .  διότι βάρβαροι ήσαν, έδόκουν όμοίως όρνισι φθέγγεσθαι" . (Ήρόδ. 2 .57) 
"Γαλάται: ταϊς φωναϊς βαρυηχεϊς καί παντελώς τραχύφωνοι ." (Π

οσ

ε
ι
δώνι

ο
ς φιλ

όσ

. Frg. 169) 

(Καί στίς μέρες μας, έντος της Έλλάδος, οί διάφοροι άλλοδαποι πού προσπαθούν νά μιλήσουν 
έλληνικά, τά άλλοιώνουν καί τό παραποιούν.) 

Ό Ίπποκράτης, ώς ίατρός, έπεξηγεί δτι 'Όί κάτοικοι πρός τάς δύσεις καί αρκτον βαρύφωνοι είσί καί . 
βραγχώδεις, καί διά τόν ήέρα (=έξ αίτίας τού άέρος) φθέγγονται βαρύτατον. " (Πε

ρ

ί Ά

έρ
ω

ν, 

6) 
"Ας πάρουμε σόν χαρακτηριστικο παράδειγμα δUο-τρείς ελληνικές λέξεις , έλεημοσύνη - βαλανείον 

- πρεσβύτερος, γιό νό παρατηρήσουμε καλλίτερα το φαινόμενον της προοδευτικης άλλοιώσεώς τους. 
ΤΙς δανείζονται οί Λατίνοι, δπως εξ όλλου το σύνολον σχεδον τού λεξιλογίου τους, και τις προφέρουν 
alemosina - balneum - presbyterus. 

Παρακολουθώντας το ταξίδι τους και τίς μεταμορφώσεις τους, 

ΙΤΑΛΙΚΑ -. elemosina bagno - prete 
ΙΣΠΑ Ν ΙΚΑ -. I imosna bano preste 
ΓΑΛΛΙΚΑ -. aumone bain pretre 
ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ -. Almosen Bad Priester 
ΑΓΓΛΙΚΑ -. alms bath priest 

διαπιστώνουμε ότι τό φωνήεντα έξοστρακίζονται, μέ άποτέλεσμα οί έλληνικές λέξεις νό καταντήσουν 
δυσάρεστα άγνώριστες. "'Έστι καί έν ταϊς συλλαβαϊς άμαρτία, έάν μή ήδείας fι σημεϊα φωνής. " 

Ή γλώσσα, έκτος άπο την γενεαλογία καί την ίστορία, μας άποκαλύπτει καί την ίδιοσυγκρασία, την 
καλαισθησία, την ψυχη τού κάθε λαού "κατά τήν ίδίαν έκάστου εΘ νους ψυχολογικήν διάθεσι ν καί κλίσιν, 
πρός εκφρασι ν  τών συναισθημάτων του . .. ". 1 3  

1 3 . Κων. Οίκονόμος ό έξ Οίκονόμων, "Περί τής γνησίας προφοράς της έλληνικης γλώσσης". 
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Ή Γ λ ω σσα έ στ ί  ή πατ ρ ίς μ ο υ ,  
Έλ λ ά ς  γ άρ άλ η θω ς ,  ήμάς τ ο ύ ς  δυτ ι κ ο ύ ς ,  

βαρβάρ ω ν  ήμ ω ν  ό ντ ω ν, 
πε πο λ ι τ ι σμέ νο υ ς  πε πο ίηκε . . .  

" 

Χοuόν Χοσέ Ποuχάνα 'Άρθα 

'Εν Βιλβαίοις, 1 9/6/97 
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Ά ρχ lγέ ν ε θ λ ο ς  γλ ώσσα 

Ή Έλληνικη είναι άδιαμφισβήτητα η άρχαιότερη γλώσσα άπα όσες όμιλούνται σήμερα στην 
Εύρωπαίκη ηπειρο. Καί όν άδυνατούμε νά καθορίσουμε με άκρίβεια την ηλικία της, εχει πλέον καταστή 
όλοφάνερο ότι είναι έντυπωσιακά άρχαιότερη άπ' ό,ΤΙ έδιδαχθήκαμε στά μαθητικά καί φοιτητικά μας 
χρόνια. Δεν εχουν παρέλθει όλλωστε πολλες δεκαετίες άπό τότε πού έθεωρείτο βέβαιον ότι οί Κρήτες 
καί οί Μυκηναίοι δεν ώμιλούσαν Έλληνικά, καί ότι οί πινακίδες με την λεγομένη Γραμμικη Γραφη Α καί Β 
(πού άνεκάλυψε ό 'Έβανς τό 1 900 τόσο στην Κρήτη όσο καί στην ύπόλοιπη Έλλάδα) έξέφραζαν κάποια 
όγνωστη, "άνατολικής προελεύσεως", γλώσσα. 

Ή λύσις στα πρόβλημα ήλθε τό 1 952-3, όταν ό όγγλος άρχιτέκτων Μ .  Βέντρις έπέτυχε νά άποκρυ
πτογραφήση την Γραμμικη Γραφη Β καί ετσι "άπέδειξε ότι ή γλώσσα τών πινακίδων της Γραμμ. Β ήταν 
Έλληνική ". 14 Ό ιδιος ό Βέντρις έσημείωνε: "άργά καί μέ δυσκολία τά βουβά σημεία ύποχρεώθηκαν νά 
μιλήσουν, καί μίλησαν έλληνικά . . .  ή γλώσσα είναι δύσκολη καί άρχαί/{ή, γραμμένη βραχυγραφικά, άλλά 
πάντως είναι έλληνική ". 

Ό συνεργάτης καί σύμβουλος τού Μ .  Βέντρις , καθηγητης Τζών Τσάντγουίκ, εχει γράψει σχετικώς 
ότι όλοι οί 'Έλληνες πρέπει νά σέβωνται τα κομμάτι αύτό τού μαυρισμένου πηλού , γιατί αύτα κατ' 
έξοχην επεισε τόν κόσμο ότι οί δημιουργήσαντες τόν μυκηναικα πολιτισμα ήσαν ·Έλληνες . . .  καί: "Ή 
γλώσσα πού μιλoιJσε κάποιος βοσκός σέ μιά άπόκεντρη περιοχή της Πελοποννήσου, 1200 χρόνια πρίν 
γεννηθη ό Χριστός, είναι παρ' όλες τίς διαφορές της ή ίδια γλώσσα μέ τήν έλληνική πού μιλιέται σήμε
ρα . . . .  Ύπάρχουν άκόμη πολλά πού δέν τά ξέρουμε, γιά τίς άπαρχές της Έλληνικης γλώσσας. " 1 5  

Περισσότερα όμως στοιχεία γύρω άπα την γραπτή μας γλώσσα θά άναπτυχθούν είς τα Κεφάλαιον 
"ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ". 

* 

Μία έπί πλέον μαρτυρία σχετικη με την άρχαιότητα τής Έλληνικής, είναι τα γεγονας ότι η γλώσσα 
μας εχει διασώσει προκατακλυσμιαία καί προίστορικά τοπωνύμια όπως Μ εσόγ ειος, Θεσσαλία , Τέμπη , 
Φάρσαλα, Πλαταιαί ,  Λάρισα, Μ υτιλήνη Κ .ό . . .  

Αύτό ύποδηλώνει ότι ή ονοματοθεσία εγινε άπό ΕΛΛΗ Ν Ε Σ  ο ί  όποίοι ώμιλούσαν ΕΛΛ Η Ν ΙΚΑ σε 
άπώτατους προιστορικούς χρόνους, όταν ή Μ εσόγειος ήτο πράγματι "μέση γή" καί η Θεσσαλία "θέσις 
άλΟς" η, διά τροπής τής δασείας είς σίγμα, "θέσις σαλός" έξ ού καί τά δύο "σσ" --. Θεσσαλία . 

"Τήν δέ Θεσσαλίην , λόγος έστίν, τό παλαιόν είναι λίμνην. " . . .  "τότε δέ καί τά κατά Θ εσσαλίαν όρη 
διέστη . . .  " (Άπολλόδωρος) . 

Άπα αύτην δε την τομη τών Θεσσαλικών ορέων ώνομάσθηκαν τά "Τέμπη",  έκ τού ρήματος 
"τέμνω" .  Τά Φάρσαλα είναι ή άρχαία Φάρσαλος, δηλαδη "παρά την όλα",  πλησίον τής θαλάσσης τής 
πλημμυρισμένης Θεσσαλίας. (π --. Φ, παρά --. φαρά) .  

"Πλαταιαί :  κέκληται άπό της πλάτης της κώπης . . .  έκλιμνωθείσης της Βοιωτίας, τούς παΡOΙKOιJντας 
ταίς λίμναις Βοιωτούς, πλψ πορεύεσθαι πρός άλλήλους . . .  ώς Α πολλόδωρος". (Στ. Βυζάντιος) 

Ή Λάρισα, πρίν δώση τα όνομα στην όμώνυμη πόλι, ήταν όνομα ούσιαστικόν : "λάρισες" ονομάζον
ται όλες οί πελασγικες άκροπόλεις. Έξ ού καί "Ζεύς Λαρισαίος", ό προστάτης τής άκρο πόλεως τού 
·Άργους. Ή λέξις λάρισα έτυμολογείται έκ τού λάς =λίθος καί αϊρω, = σηκώνω , άνυψώνω, δηλαδη 
ύψώνω πέτρινα τείχη' λάρτος είναι ό σκληρας λίθος. Οί Πελασγοί ύπήρξαν τειχοποιοί τών πελασγικών 
άκροπόλεων. Ό ηγεμών τών Πελασγών τειχοποιών ονομάζεται Λαέρτης η Λάρς. Έξ αύτού τού ΛΑΡΣ 
κατάγεται η άγγλικη λέξις LORD με την εννοια κύριος, ηγεμών, όρχων, "λόρδος"! 
Ή δε Μυτιλήνη , στά περισσότερα άρχαία κείμενα άναγράφεται ορθότερον Μ ιτυλήνη,  έκ τού ρήματος 
μιστύλλω = κατακόπτω ' μίτυλος σημαίνει περικεκομμένος, άποκεκομμένος, καί όν κυττάξουμε ταν 
χάρτη θά διαπιστώσουμε ότι πράγματι ή Μιτυλήνη φαίνεται (ώς έκ τού περιγράμματος καί τού σχήματός 

14. Τζών TσάντγOuΊK "Γραμμική Β" - Έκδ. Παπαδήμα σλ. 14 
1 5. Τζών Τσάντγουικ, Πρόλογος είς τό Βιβλίον τού Π. Σινόπουλου "Κ ΕΡΟΓΟΣ " -Έκδ. Δόμος. 
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της) ότι έχει κυριολεκτικώς άποκοπή άπο την έναντι άκτήν. Παρόμοια πληροφορία έμπεριέχει το τοπω
νύμιον Ρήγιον στην Κάτω Ίταλία, το μέχρι σήμερα "Ρέτζιο" Καλάμπρια. Έκ τοΟ ρήματος ρήγνυμι, γιά νά 
θυμίζη τον σεισμο ό όποίος κάποτε έδημιούργησε το "ρήγμα" που διεχώρισε την Σικελία άπο τον κορμο 
τής ' Ιταλικής χερσονήσου. Δέν είναι , λοιπόν, μόνον οί φθεγγόμενοι λίθοι τών άρχαίων έλληνικών 
Έ πιγραΦών που διδάσκουν ίστορία, άλλά και οί κραυγάζουσες έτυμολογίες τών τοπωνυμίων. 

Στην Γραμμικη Β ύπάρχουν γλωσσικοί τύποι ακρως χαρακτηριστικοί, οί όποΙοι άπαντώνται συχνότα
τα στον 'Όμηρο, όπως: άναύξητοι χρόνοι ρημάτων (παρατατικος καί άόριστος, βάλε =εβαλε) άρχαίκοι 
τύποι προθέσεων (ξύν =σύν,  ποτί =πρός) ,  γενικη πτώσι δευτεροκλίτων ούσιαστικών εις - ο ι ο άντι -
ο υ ,  Κ .α .  Αύτο σημαίνει ότι τά έργα τοΟ 'Ομήρου βασίζονται σέ μία μακρά παράδοσι. 'Ο "Ομηρος 1 6  δέν 
ύπήρξε ό πρώτος, άλλά ό τελευταίος και διασημότερος μιας μεγάλης σειρας έπικών ποιητών, τών 
όποίων τά όνόματα έχουν δ ιασωθή (Κρεώφυλ ος, Πρόδικος, Άρκτίνος, Ά ντίμαχος, Κι ναίθω ν, 
Καλλίμαχος) καθώς και τα όνόματα τών έργων τους (Φορωνίς, Φωκα(ς, Δανα(ς, ΑΙθιοπίς, Έπίγονοι, 
ΟΙδιπόδεια, ΘηβαΙς . .  .) δέν έχουν όμως διασωθή τά ϊδια τά έργα τους. 
"Τών μέν ούν πρό 'Ομήρου ούδενός εχομεν εΙπείν τoιoιJτoν ποίημα, εΙκός δέ είναι πολλούς. " 

(Άριστοτ. Ποιητ. ιv 8) 

Ή γλώσσα τοΟ 'Ομήρου είναι μία γλώσσα έπικη -λογοτεχνικη η όποία περιέχει στοιχεία κυρίως 
ίωνικα και αίολοδωρικά. Οί 'Έλληνες έδιδάσκοντο και έμελετοΟσαν τα 'Ομηρικά έπη και αύτο το 
γεγονος ύπήρξε ό συνδετικος κρίκος τών διαφόρων έλληνικών διαλέκτων, έπιδρώντας κατά τρόπον 
θετικον στην μεταξύ τους άλληλοκατανόησι. Άληθώς, "τήν Έλλάδα πεπαίδεuKεν ούτος ό ποιητής". 17 

Γράφει ό Γεωργ. Μ ιστριώτης: 1 8  

« 'Ο μέγας ποιητής κατέχει άκένωτον ταμείο ν λέξεων κα! τοσαύτην εύχέρειαν όπως εΙκονίση 
οΙανδήποτε Ιδέαν, ωστε ή γλώσσα φαίνεται δούλη αύτoιJ. Αλλ' αύτός ό πλoιJτoς τών λέξεων μαρτυρεί, 
ότι πολύν χρόνον πρό τoιJ 'Ομήρου ή έπική ποίησις διηνεκώς ήσκείτο. » 

• 

'Έχει ύπολογισθή ότι σήμερα χρησιμοποιοΟμε αύτούσιες περίπου 2.500 όμηρικές λέξεις στην καθη
μερινή μας όμιλία (νεότης, πατρίς, πέλαγος, όθόνη, βουλή, πόλεμος .. .). 'Άλλες όμως λέξεις έχουν 
τόσο παραφθαρή ωστε δύσκολα άναγνωρίζονται, χωρις βεβαίως νά παύσουν νά ένυπάρχουν στον λόγο 
μας. 1 9  Καί, όσο και αν φαίνεται άπίστευτο, ύπάρχουν όμηρικές άλλΟ και ησιόδειες λέξεις οί όποίες δια
σώζονται στις δυτικές γλώσσες,  ένώ στην έλληνικη έχουν σιγήσει, και όχι σπάνια έπανεισάγονται ύπο 
την μορφην άντιδανείων:2Ο 

κόθουρος = ό κολοβός, ό αχρηστος2 1  όθεν δειλός. 
έξ ου: coward (άγγλ.)  = ανανδρος, δειλός. 
γαλλ. =couard, ίσπ. =cobarde 
cower (άγγλ.) = συστέλλομαι - ίταλ. coartare. 

αύτόρ = όμως, προς τούτοις , άμέσως μετά' --. άγγλ. after =μετα 
αντυξ = περιφέρεια παντος κυκλοτεροΟς. 

"aντυξ ούρανίη", "aντυγες άρμάτων", 
"περίδρομοι aντυγες" (Ίλ. Ε 728) .  
jante (γαλλ. )  ό κύκλος τροχοΟ άμάξης. 
άντιδάνειον: ζάντα. 

1 6. Περί 'Ομήρου Βλ. τό Βιβλίον Μελέτης τού Γ' 'Έτους τής ΕΛΛΗΝ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α. Τζιροπούλου-ΕUσταθίου, 
Έκδ. ΓΕΩΡΓ ιΑΔΗΣ),  Μάθημα 1 ον ,  περί άρχαιότητος 'Ομήρου καί γραπτής παραδόσεως τών Έπών. 

1 7. Πλάτωνος Πολιτεία 606,e 
1 8. Μεγάλη Έλλην. Γραμματολογία, τ .  Α', σλ. 37 
1 9. "Αύται έν τη πραγματικότητι δέν είχον όποθόνει, όλλ' ύπελάνθανον έν τη συνειδήσει τών Έλλήνων, έτοιμαι είς πρώτην 

εύκαιρίαν νό προκύψωσι διό νό έκφράσωσι καί πάλιν τός άθανάτους έννοίας τού Έλληνικού πολιτισμού. " (Γ. Κουρμούλης, 
Ή Έκπολιτιστική Δύναμις τής Έλληνικής Γλώσσης, Άθ. 1 950). 

20. "Ή μέν γόρ τών όναγραφομένων άρχαιότης, δυσεύρετος ούσα, πολλήν άπορίαν παρέχεται τοϊς γράφουσιν . . .  " 
(Διόδ. Σικελ. Δ' 1 )  

2 1 . "Κηφήνεσσι κοθούροις εί'κελος" (=Ομοιος) .  (Ήσ. 'Έργα καί Ή μ .  302) 
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Ύπάρχει άκόμη ένας πολύ μεγάλος άριθμος λέξεων οί όποίες, ένω δεν έχουν διασωθη αύτούσιες, 

κρύβονται μέσα σέ σύνθετα iΊ σέ διάφορα παράγωγα. 
Μπορεί νό μην όνομάζουμε α ύ δ η την φωνή , λέμε όμως : έμεινα οναυδος iΊ άπηύδησα. Ή γη 

σήμερα δέν λέγεται α ρ ο υ Ρ α, το ίμάτιον δέν όνομάζεται λ ώ π η . 'Έχουμε όμως και άρουραίους και 
λωποδύτες. 

Ή όρουρα έδωσε στον δυτικο λόγο το area =έμβαδόν, το aire και ara =πλέθρον, το are =μέτρον 
έπιφανείας . Ή δέ λώπη έγινε ropa ίσπ . ,  roba ίταλ . ,  robe γαλλ. 

Δέν λέμε κuνω το φιλω, οϋτε κύσα το έφίλησα. (κΟσαι =τψ στόματι φιλήσαι. -Ήσύχιος-) 

Λέμε όμως προσ-κυνω το είκόνισμα, ένω το φιλώ άγγλικό λέγεται kiss κα! γερμανικό kϋssen.  
πρβλ. "kiss me" (άγγλ. ) .  

"κύσον με κα! την χείρα δ6ς την δεξιάν". ( Αριστ. Νεφ. 8 1 )  

"φέρε , σέ κύσω" =έλα νό σέ φιλήσω. (Θεσμοφοριάζοuσαι 9 1 4) 

Δέν όνομάζουμε το κρεββάτι λέκτρον iΊ λέχος (έκ τοΟ ρ. λέγω =πλαγιάζω), λέμε όμως η λεχώ. Οί 
Ίσπανοί το όνομάζουν lecho (και "cama" έκ τοΟ "κείμαι") , οί Ίταλο! letto, l it οί Γάλλοι, Lager οί Γερμανοι 
κα! l iegen το πλαγιάζω, lair oi 'Άγγλοι την φωλεό κα! lίθ το κείμαΙ. 

Το ρ. φροντίζω, σαρώνω, καθαρίζω, δέν το έκφράζουμε πιό ώς κορέω . Στούς ναούς όμως έξακο
λουθεί νό ύπάρχη ένας νεω-κόρος- (νεως=ναός) . 

Αύτο το όμηρικο ρημα κορέω παρήγαγε δεκάδες λέξεων στις δυτικές γλωσσες, μέσψ των Λατίνων 
πού το όντέγραψαν καί το πρόφεραν curo μέ την ϊδια έννοια : φροντίζω, έπιμελοΟμαι. Ένδεικτικως: 
cura = η θεραπεία , η φροντίς- cure ό έφημέριος, έπειδη φροντίζει το ποίμνιόν του' curosite η περιέρ
γεια , μέ την έννοιαν ότι φροντίζω, ένδιαφέρομαι γιό κάπ Kurator ο έπίτροπος, ο "έπιμελητής". Έκ τοΟ 
"κορέω" κατάγεται κα! το όγγλικο sheriff, δηλαδη ο έπαρχος, ό έχων την έπιμέλεια, την φροντίδα της 
έπαρχίας, κοινως ό "σερίφης" !  

Οί περισσότερες όμηρικές έκφράσεις έπιβιώνουν σχεδ6ν άναλλοίωτες στο στόμα των Έλλήνων, 
"προγμα που τονίζει τηv ένότητα τοΟ χαρακτήρος διά μέσου τής όμοιότητος τοΟ βίου καί τών έκφράσε
ων άπό τήν άρχαιότητα μέχρι τους νεωτέρους χρόνους", καθως πολύ εϋστοχα παρατηρεί ο Γερμανος 
έλληνιστης Κούρτιος. Έκφράσεις όπως:  "λύεται γούνατα " "δακρυόεν γελάσασα " ""βαρυστενάχων"  
"ζώειν  καί όρον φάος ήελίοιο "  "μή μοι σύγχει " ''λίπε ψυχή" δέν είναι δύσκολο νό  κατανοηθοΟν και όπο μη 
είδικούς. Θό σταθοΟμε ίδιαιτέρως στον στίχο της Όδυσσείας υ 4:  " . . .  έπί χλαιναν βάλε κοιμηθέντι ". Σέ 
κάποια σελίδα αύθεντικοΟ ημερολογίου άπο τον πόλεμο τοΟ 1 940, ένας άπλ6ς 'Έλλην στρατιώτης, στις 
7/1 / 1 94 1 , 30 τούλάχιστον αίωνες μετό το "έπί χλαιναν βάλε κοιμηθέντι ", έσημείωνε: " . .  .βάλαμε τήν χλαί
νη καί κοιμηθήκαμε. "22 

Ή λέξις χλαίνη iΊ χλανiς (έκ τοΟ ρήμ. χλιαίνω =θερμαίνω) σημαίνει το μάλλινο βαρύ χειμερινο κατ' 
έξοχην όνδρικον ίμάτιον- έπανωφόριον ("χλαίνη χειμάμυνα") , Οί Λατίνοι την είπαν laena ("graece χλα
νίδα dicunt"). 

Ή χλαίνα-Ιaena έδωσε στούς Γάλλους, Ίταλούς, Ίσπανούς, το "μαλλί" :  la ine, lana. ΤΟ "μάλλινο 
ϋφασμα" :  lai nage, lanaggio, lanar, την "έριουργία" :  la iner ie,  laner ίa. Τον "τριχωτό" :  lanifere, lanifero, 
Το"σπάργανον" : lange. Άκόμη και την " Ianol ine" (λανολίνη)- έκ τοΟ έλαιον+"λαίνα", δηλ. έλαιον έρίου. 

Οί 'Άγγλοι κα! οί Γερμανοι το μαλλι το όνομάζουν ννοοl καί Wol le έκ τοΟ γέλγη, γέλλαι =ψήγματα, 

χνούδια, συγγενές τοΟ "Fούλος" =έριοΟχος ("ούλος τάπης"). 

* 

22. Βλ. "Ήμερολόγιον όπό τόν πόλεμο τού 1 940", Στέλιου Τζιρόπουλου, Έκδ. Ν ΕΑ ΘΕΣ ΙΣ ,  
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Άναφερθήκαμε προηγουμένως σε διαλέκτους. "Διάλεκτός έστι γλώττης ίδίωμα ". Είναι γνωστον 
ότι η έλληνικη γλώσσα διαιρείται σέ 4 μεγάλες, 4 κύριες όμάδες: Αρκαδοκυπριακή, Αίολική, Δ ωρική καί 
"Ιωνική- Α ττική, κατανοητές όπως ε"ίδαμε άπο όλους τούς ·Ελληνες. "Πάσας μεν συνέβη λέγεσθαι 
Ελληνικάς φωνάς". Οί διαφορές τους, αν καί άρκετές,  δέν ύπηρξαν σημαντικές . .  23 Γι' αύτο καί δέν 
παρουσιάσθηκε η τάσις νά διασπασθούν σέ γλώσσες άμοιβαΤα άκατανόητες,  όπως συνέβη μέ τά λατινι
κά, τά όποΤα διεσπάσθησαν στίς νεολατινικές iΊ λατινογενεΤς γλώσσες. Τούναντίον, έρχεται ό έντε
χνος λόγος καί χρησιμοποιεί τίς διάφορες διαλέκτους μέ σκοπο τον έμπλουτισμο τών λογοτεχνικών 
κλάδων. Μέ αύτον τον τρόπο συνδέει τά έπί μέρους ε"ίδη:  την έπικη, την χορική , την βουκολικη Ποίησι, 
την Τραγψδία, την Κωμψδία, το Επίγραμμα . . .  

"Ο άείμνηστος καθηγητης Διον. Ζακυθηνος τονίζει ίδιαιτέρως ότι 'Όλες ο ί  έλληνικές διάλεκτοι 24 

προέρχονται άπό τόν θρυμματισμό μιας ενιαίας έλληνικής γλώσσας καί βασίμως ύποστηρίζεται ότι τό 
ό νομα Πανέλληνες είναι άρχαιότερον τού 'Ελληνες. " 

Και ό Παχώμιος Ρουσάνος:25 "Ή των Ελλήνων διάλεκτος ή αύτή τοϊς πασιν ήν έξ άρχής, μηδέν 
διαφέρουσα . . .  έξ ού συνέβη διά τό άνεπίμικτον, τήν μίαν διάλεκτον διαιρεθήναι είς τέσσαρας. " 

Τελικώς, η Ίωνικη-Άττικη διάλεκτος έκάλυψε τις αλλες φωνές και έδημιούργησε "κοινην" γλώσσαν, 
την Ίωνικήν ,  η όποία στούς ξένους έκπροσωπούσε την φυσιογνωμία τού Ελληνισμού. Οί Πέρσες 
ώνόμαζαν τούς 'Ελληνες YAUNA, δηλαδη Ίάονες, ·Ίωνες.26 

Ή έπομένη καθοριστικη γιά την γλώσσα καμπη ύπηρξε όταν ό Μέγας Άλέξανδρος έφερε την κοινη 
τών Ελλήνων λαλιά στά πέρατα τού τότε γνωστού κόσμου. ( "Καί τήν έλληνική λαλιά ως μέσα στήν 
Βακτριανή τήν πήγαμε, ως τούς Ίνδούς. " -Κ . Καβάφης) .  Επάνω σέ αύτο το οικοδόμημα η Ρωμαίκη 
Αύτοκρατορία έκπαίδευσε την πνευματικη και πολιτική της ηγεσία καί έκυβέρνησε την κοσμοκρατορία 
της, παρ' όλον ότι (όπως θά διαπιστώσουμε έν συνεχείζ1) η διεισδυτικη έπίδρασις της Ελληνικης είχε 
ηδη έμβολιάσει καί διαμορφώσει τον λατινικο λόγο, πολύ ένωρίτερα άπο την έποχη κατά την όποία 
συνετελέσθη ό πρώτος γνωστος σέ όλους ίστορικος άποικισμός, δηλαδη το πλημμύρισμα της Δυτ. 
Μεσογείου άπο τίς έλληνικές άποικίες (Η' Π.Χ.  αίών) .  

Ή Οίκουμενικότης πού έγνώρισε η γλώσσα μας κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους ήταν κάτι πού 
είχε συμβη ξανά είς το άπώτατον παρελθον καί θά συνέβαινε και πάλιν είς το μέλλον. 

Μέ τον έξελληνισμο τού Άνατολικού Ρωμαίκού κράτους, η έξάπλωσις της έλληνικης συνεχίζεται 
δίχως χάσματα. Άρχίζει πλέον η ΒΥΖΑΝΤ Ι Ν Η  περίοδος της γλωσσικης μας Ίστορίας. Επί χίλια και 
περισσότερα χρόνια, το Βυζάντιον διατηρεΤ και καλλιεργεΤ την Ελληνίδα φωνή , έξελληνίζοντας και 
έκπολιτίζοντας συγχρόνως τούς γύρω του λαούς. Άκόμη και μετά την 'Άλωσι χαίρει μεγάλης έκτιμήσε
ως στην Βαλκανικη και στον εύρύτερο χώρο της Άνατολικης Μεσογείου, καταλήγοντας νά γίνη , έκτος 
άπο έπίσημη γλώσσα τών Σουλτάνων, γιά μιά άκόμη φορά, διεθνής. Οί "Οθωμανοί, όπως παλαιότερα οί 
ΡωμαΤοι, έχουν έπίγνωσι της ύπεροχης τού λαού πού έτυχε νά κατακτήσουν. Άπο τον 1 70ν αίώνα όπου 
έδραιώνονται οί θεσμοί τών Ελλήνων ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας, ό έλληνικος προφο
ρικος καί γραπτος λόγος ύπερβαίνει τούς κυρίως έλληνικούς χώρους καί καθίσταται όργανον εύρείας 
έπικοινωνίας. Στην Βυζαντινη Ίταλία, στην Σικελία, οί Νορμανδοι ηγεμόνες και βασιλεΤς συντάσσουν τά 

23. 'Άί διάλεκτοι διέφερον άλλήλων μάλλον κατά τά φωνήεντα η κατά τά σύμφωνα ' πχ οί Δωριείς 
έλεγον Μωσα, οί Αίολείς Μοίσα καί οί ·Ιωνες Μούσα". (Γ .  Μιστριώτης, Μεγ. Έλλ. Γραμματολογία,τ. Α' σλ. 39). 

24. Άνακοίνωσις είς Άκαδημ. Άθηνών, Πρακτ. 1 9/5Π3 
25. Λόγιος τού 1 50υ μ .χ.  αί. 
26. 'Ίωνες: έκ τού 'Ίωνος, έγγονού τού 'Έλληνος τού Δευκαλιωνίδου καί υίού τού Ξούθου (έκ θεού δέ, τού Άπόλλωνος) καί τής 
Άθηναίας Κρεούσης. ΈτυμολογεΤται έκ τής μετοχής "ίών" τού ρήματος εΙμι =πορεύομαι, όρμώ. Πιθανόν λόγψ τών περιπλανήσε
ών του : πρός Άνατολός (Ίωνία, έξ ου Ίάουνα, Γιουνάν οί 'Έλληνες μέχρι σήμερα, Γιαβάν έβραικά, Ούίνίν οί 'Έλληνες τής 
Αίγύπτου, Ίανού ή λευκή φυλή τής Ίαπωνίας) άλλό καί πρός Δυσμάς. Γράφει ό Άθαν. Σταγειρίτης ('Ωγυγία τ. Β' σλ. 449, 453) :  
" Ό  Ίανός, ό άρxaιό τα τος βασιλεύς της Ίταλίας, ήτο 'Έλλην τό γένος καί υίός τού Α πόλλωνος καί τής Κρεούσης, θυγατρός τού 
Έρεχθέως βασιλέως των Αθηνων . . .  έκτισε καί φρούριον έπί τινος λόφου τής ρωμης, τό Ίανίκουλον . . .  καί έδίδαΕ,ε πολλά . . .  'Όθεν 
έτίμησαν τόν Ίανόν ώς θεόν μετά θάνατον ... Ένομίσθη δέ έφορος τού πολέμου καί τής είρήνης καί ύπερασπιστής τής ρωμης . . .  
καί διά τούτο είχε δύο πρόσωπα . . .  τό όποία έχουσιν ήθικήν όλληγορίαν. Έπειδή 'Έλλην ων, ηλθεν ε ί ς  τήν Ίταλίαν 150 χρόνους 
πρό τού Αίνείου . . .  Α νήγαγον αύτόν είς τοσαύτας άλληγορίας, διό τήν όρxaιότητα. Έπειδή όΡXaιότερoν βασιλέα καί εύεργέτην 
τοιούτον δέν έγνωριζον είς τήν Ίταλίαν. Ταύτα δέ έγίνοντο είς όλα τά έθνη. " 

(Αίσχύλο ς :  "'Ιάνων λαός" = 'Έλληνες . -Πέρσαι, στ. 1 025-) 
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έγγραφά τους έλληνικά και ύπογράφουν: "Έν Χριστφ τφ Θεφ εύσεβής κραταιός ρήξ . . . .. . 27 

'Ο καθηγητης Σταμάτης Στανίτσας, γνωστος γιά τις διεξοδικές μελέτες του έπι τού "Χρονικού τού 

Μωρέως", έπισημαίνει ότι: "ή έλληνική καί στήν μεσαιωνική της μορφή, χρησιμοποιήθηκε άπό τούς 

λαούς τής Μεσογείου (είδικώτερα τής Α νατολικής) Βουλ γάρους, Σέρβους, Νορμανδούς, Ένετούς, 

Φράγκους, Αίγυπτίους, Γάλλους τής Κύπρου, Τούρκους, στίς διεθνείς διπλωματικές τους σχέσεις, στίς 

συνθήκες, στήν άλληλογραΦία τους γενικά, πραγμα φυσικό άφού άπό αίώνες ύπήρξε ή καθιερωμένη 
γλώσσα διπλωματίας καί πολιτισμού, μέ άμείωτο πάντοτε γόητρο . .. 

Σε αύτην την φάσι είναι πού, όπως έκανε πάντοτε, έγονιμοποίησε τΙς άδιαμόρφωτες γλώσσες γει

τονικών λαών, προς την άνατολικη και βορειοανατολική , αύτη την φορά , πλευρά "τής καθ' ήμας θαλάσ

σης". 

Κ Α Ι  Ο Ι  Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  Φ Λ Ε Β Ε Σ  Ε Ι Ν Α Ι  

Μ Ε Σ Α  Τ Ο Υ Σ Α Ι Μ Α Τ Ρ Ε Χ Ε Ι  . . .  

Γ .  Ρίτσος 

Πορευόμαστε χιλιάδες χρόνια, όμως έξακολουθούμε νά λέμε τον ούρανο ούρανό,  τον όνεμο 
όνεμο, τον ηλιο ηλιο και την θάλασσα θάλασσα. Χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας όμιλία λέξεις 
άναλλοίωτες άπο την όμηρική,  προομηρικη καΙ προίστορικη έποχή , ένώ όλες οΙ σύνθετες λέξεις μας 
περιέχουν όλοφάνερα την άρχαία ρίζα. Ή βασικη δομη τής έκφορας τού έλληνικού λόγου παραμένει η 

αύτή . 
'Ο 'Έλλην λόγος έχει δώσει το ύλικό ,  και έξακολουθεί νά το δίνη άνακατάπαυστα, γιά την διαμόρ

φωσι -παγκοσμίως- τού έπιστημονικού λεξιλογίου. Ή Ίατρική,28 ό Άθλητισμός, η Φυσική, η Άστρονομία, 
η Άστρολογία, ή Γεωγραφία, ή Φιλολογία καΙ ή Φ ιλοσοφία, ή Χημεία,  ή Γεωμετρία, ή Γεωλογία, τά 
Μαθηματικά ,  ή Βιολογία, ή 'Ορυκτολογία, ή Βοτανική ,  ή Ζωολογία, ή Ψυχολογία, ή Παιδαγωγική ,  ή 
Πολιτική, ή Δημοκρατία, ή Θεολογία, ή Γλωσσολογία, όλες γενικά οί Τέχνες καΙ οί Έπιστήμες έγεννή
θησαν, άνεπτύχθησαν καΙ κινούνται με ένα λεξιλόγιο καθαρά Έλληνικό. 

Στήν Γλωσσολογία (όπως και σε όλους τους έπιστημονικούς κλάδους) καί τά έπΙ μέρους κεφάλαια 
όρίζονται έλληνιστί: Λεξικογραφία, Λεξικολογία, Έτυμολο γία, Σημασιολογία, Φρασεσλογία, Φωνολογία, 
Όρθοέπεια, Όρθογραφία, Γραμματική . . .  Συντακτικό . . .  

Τ Ο  κύριον χαρακτηριστικον τής μεταγγίσεως αύτής είναι ότι ή έλληνικη παρέχει λέξεις ύψηλών δια
νοημάτων και ένδύει λεκτικώς τις άφηρημένες έννοιες. 

Έν όλίγοις : Είναι ή γλώσσα τού πολιτισμού. 

Γράφει ό Διογένης Λαέρτιος:29 

" Τι νά δέ καί ού συνορώμενα πράγματα είσφέροντας τούς συνειδότας παρεγγυήσαί 
τι νας φθόγγους τούς άναγκασθέντας άναφωνήσαι, τούς δέ τφ λογισμφ έλομένους κατά 

τή ν πλείστην αίτίαν ούτως έρμηνεύσαι ". 

δηλαδή : 

«Γιό μερικό πράγματα που δέν εΤναι άρατό (ού συνορώμενα -τούτέστιν "άφηρημένες έννοιες") 

βρήκαν όρους έκείνοι που τό ηξεραν καλά, καί εννοιωθαν την ανάγκη να τα ανακοινώσουν. Οί αλλοι,  

άδηγημένοι άπά την σκέψι τους, έδέχθησαν αύτές τίς λέξεις καί τίς έχρησιμοποίησαν στην έννοια 

πού έπεκράτησε.» 

27. ρήξ: άντιδάνειον έκ τοΟ rex =βασιλεύς, παράγ. τοΟ ρήματος rego =ό-ρέγω = άπλώνω την χεΤρα (όθεν διευθύνω) .  
Βλ. λήμμα "Γοί". 

28. Περί Ίατρικής θά άναφερθοΟμε διεξοδικώς είς είδικώτερον κεφάλαιον. 
29. "Έπίκουρος πρός Ήρόδοτον", 76, Έκδ. Γεωργιάδη, μετάφρ. Ν. Κυργιόπουλου. 
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« τους δρους τούτους έδανείσθησαν κατα μέγα μέρος οι Λατίνοι, δσους δέ όλίγους 
οι ϊδιοι έπλασαν, κατεσκεύασαν κατα τό έλληνικον πρότυπον. 

Ε ϊτε απ' εύθείας απο των Έλληνικων συγγραμματων εϊτε τη μεσολαβήσει της 
Λατινικης γραμματείας, οι δροι ούτοι παρελήφθησαν ύπο των έπιστημόνων των πεπολιτι
σμένων Έ θνων, κατέστη δ' έκτοτε όργανικη αναγκη της διεθνοΟς Φ ιλοσοφίας ,  της 
Έπιστήμης καί της Τέχνης να δημιουργη συνεχως νέους δρους προς χαρακτηρισμον των 
έπιστημονικων καί τεχνικων έπιτευγμάτων βάσει τού Έλληνικού λεξιλογίου. Εις τοΟτο 
συνετέλεσαν πρωτον μεν ή μεγάλη έπιστημονικη καί τεχνικη έπίδοσις των προγόνων 
ήμων, έπειτα δε αύτη ή φύσις της Έλληνικης γλώσσης, ητις δια της συνθετικης καί παρα
γωγικης δυνάμεως τοΟ λεξιλογικοΟ της θησαυροΟ παρέχει άνεξαντλήτους δυνατοτήτας 
δημιουργίας λέξεων απηκριβωμένης έννοίας καί αναμφισβήτου ακουστικης άρμονίας , 
εύχαρίστως εύπροσδέκτους είς τα ώτα παντος πεπολιτισμένου ανθρώπου. 

Τοιουτοτρόπως δια της ορολογίας της Φιλοσοφίας, της Έπιστήμης καί της Τέχνης ,  
ή Έλληνικη γλωσσα έξακολουθεί την έκπολιτιστικην αύτης άπoστoλi)ν ανα τα πέρατα 
τοΟ συγχρόνου κόσμου, έμφανίζουσα καί έπί τοΟ πεδίου τούτου ακατάβλητον καί άναντι
κατάστατον δύναμιν . »  30 

" Π όσαν την  γ η ν ,  τ ύ χ η  τ ιν !  θ ε ί 9 ,  ζ η λ ο ς  έπέρχεται  της η μ ετέρας σοφίας . . .  
Κα ι  δ ι '  ή μ ώ ν  ό μ όφωνος γέγονε πόσα ή Ο ί κ ο υ μ έ ν η . »  

('Αριστείδης ό Άδριανοuπόλεως) 

'Όμως καί ό έναστρος Ούρανος φθέγγεται ελληνιστί. Γι' αύτο και ο Λουκιανος (ΠεΡI Άστρολογίας 
9.4) τονίζει: "'Έλληνες δέ, οι]τε παρΆίθιόπων οι]τε παρ Άίγυπτίων, άστΡολογίας πέρι ούδέν ηκουσαν' 
άλλά Όρφεύς ό Οίάγρου καΙ Καλλιόπης πρώτος τάδε άπηγήσατο . . .  " 

Άντιγράφω άπο τον τόμο ΣΥΜΠΑΝ31 τοΟ ΈγκυκλοπαιδικοΟ ΛεξικοΟ τοΟ ΗΛΙΟΥ , 

«πρωτοι οι 'Έλληνες -Όρφικοί- καί προ τοΟ 4000 Π.Χ.  είχον καθορίσει τους ζωδιακους κύκλους τοΟ 
ουρανοΟ καί ταυτοχρόνως είχον δώσει είς τα 1 2  γνωστά μας ζψδια τα όνόματα τα οποία τα οποία 
φέρουν μέχρι σήμερον . . .  Κ ριός , ΤαΟρος ,  Δίδυμοι ,  Καρκίνος, Λέων, Παρθένος , Ζυγός ,  Σκορπιός , 
Τοξότης, Αίγόκερως, 'Υδροχόος, ' Ιχθύες . . .  

την άληθη φύσιν τοΟ Γαλαξίου διέγνωσε πρωτος ο μέγας 'Έλλην φιλόσοφος Δημόκριτος, ειπών 

δτι άποτελείται "έξ άστέρων μικρών πάνυ καί πεπυκνωμένων, καΙ ήμϊν δοκούντων ήνώσθαι διά τό διά

στημα άπό τοΟ ούρανοΟ έπί τtιv γήν". 
Ό 'Ίππαρχος φθάνει είς την απόφασιν, δπως λέγει ο Πλίνιος, "νά άναλάβη εργον, πρό τοΟ όποίου 

θά όπισθοχώρει άκόμη κα! ό θεός". Άπεφάσισε να αριθμήση δλους τους άστέρας, να προσδιορίση την 
θέσιν ένος έκάστου είς τον ούρανόν, καθώς και την λαμπρότητα αύτοΟ . . .  Συνεπλήρωσε τον περίφημον 
"Κατάλογον τών άστέρων τοΟ 'Ιππάρχου", τον οποίον έπειτα ο Κλ. Πτολεμαίος περιέλαβε εις την 
"Μαθηματικήν Σύνταξιν"  του καί έσώθη μέχρις ήμων. Ό κατάλογος αυτος περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία 
δια τους 1 039 λαμπροτέρους των ορατων άστέρων, άπετέλεσε δε την αρχήν, έπι της οποίας έστηρί
χθησαν δλοι οι μετέπειτα κατάλογοι άστέρων. 

30. Γεωργίου Κουρμούλη, τακτ. καθηγ. Γλωσσολ. Πανεπιστ. Άθηνών, "Ή έκπολιτιστική δύναμις τής έλληνικής γλώσσης", 
Άθήναι 1 950. 

3 1 . σλ. 38, 1 04, 28,  1 27, 1 28, 1 33.  
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Δια τούς άρχαίους 'Έλληνας οί ηρωες έγιναν άστέρες και φέρουν μεθ' έαυτών και τά κυριώτερα 
τών άντικειμένων η τών μεταφορικών μέσων τά όποία έχρησιμοποίουν . . .  Μετετράπησαν εις άστέρας 
ύπο τών θεών διά νά μείνουν άθάνατοι, όπως και έμειναν πραγματικώς. Διότι καί μέχρι σήμερον έξακο
λουθούν άκόμη οί άστέρες καί οί άστερισμοί νά φέρουν τά όνόματά των, τά όποία πρώτοι εδωσαν είς 
αυτά οί Όρφικοί καί μετά άπό χιλιετίας τά παρέλαβαν οί αλλοι λαοί της Άνατολης. Ύπάρχει έκεί είς 
τον ούρανον και θά ύπάρχη, έφ' όσον θά ύφίσταται άνθρώπινος πολιτισμός, ο Ήρακλης έχων είς την 
δεξιάν χείρα το ρόπαλόν του και είς την άριστεράν τα μηλα τών Έσπερίδων . . .  ό Περσευς ο υίος τού 
Διός καί της Δανάης, φορών τα πτερωτα πέδιλα της Άθηνας . . .  σπεύδων προς την Άνδρομέδαν . . .  οί 
βασιλείς γονείς της Κ ηφευς καί Κασσιόπη . . .  η νύμφη Καλλιστώ . . . αί 'Άρκτοι . . .  ό Ά ρκτούρος έπι 
κεφαλης τών κυνών τού Άστερίωνος. 

Ύπαρχει άκόμη ό υίός τού Ήφαίστου και της Γης Έρεχθεύς, ο Ήνίοχος ό οποίος έχρησιμοποίησε 
και ώδήγησε το πρώτον αρμα, κρατών ηΊν αίγα Άμάλθειαν ... Ό Κύκνος,  ο υίος τού 'Άρεως, . . Παρά τον 
Κύκνον, ό Άετός φέρων τον κεραυνον τού Διός . . .  ο Γανυμήδης . . .  Κατά μηκος τού ζψδιακού έχουν γίνει 
άστέρες ό Κριός ό όποίος παρέλαβε τον Φρίξον και την ·Έλλην . . .  ό Ταύρος εις τον οποίον μετεμορφώ-
θη ό Ζεύς διά νά άρπάση ηΊν Εύρώπην . . .  αί Πλειάδες, θυγατέρες της Πλειόνης .. αί Ύάδες θυγατέρες 
τού ·Άτλαντος . . .  

Παρά τον Ταύρον, ο ί  Δίδυμοι Κάστωρ καί Πολυδεύκης, ο ί  υίοι τού Διός, ο ί  Άργοναύται ηρωες . . .  ό 
Καρκίνος τόν όποίον έστειλεν η 'Ήρα νά ένοχλη τον Ήρακλη . . .  ό Λέων, ο φοβερος λέων της Νεμέας . . .  
η Παρθένος Περσεφόνη, η θυγάτηρ της Δήμητρος μ ε  τόν Στάχυν της ,  . .  ό Σκορπίος ό παρενοχλών τον 
'Ωρίωνα . . .  ό Τοξότης Κένταυρος, ό Αίγόκερως είς τον όποίον μετεμορΦώθη ό Πάν, . .  οί 'Ι χθύες οί 
όποίοι έβοήθησαν ηΊν Άφροδίτην καταδιωκομένην ύπο τού ΤυΦώνος . .  , ό 'Ωρίων, υίος τού Ποσειδώνος, 
καί οί δύο Κύνες του . . .  η Άργώ τών Άργοναυτών, της όποίας διασώζονται μέχρι σήμερον είς τον 
ούρανον η Τρόπις, η Πρύμνα και τά ' Ιστία . . .  

Χωρις ύπερβολήν, όλόκληρος η άρχαία Έλληνικη Μυθολογία έχει γραφη δι' άστέρων έπι τού 
ούρανού καί άναγινώσκεται καί θά μελεταται ύφ' όλων τών άστρονόμων, είς οίονδήποτε έθνος καί αν 
άνήκουν ούτοι, τόσον εις το παρόν όσον και είς το μέλλον. 

Συγχρόνως οί άστέρες32 καθορίζονται καί διακρίνονται άπο της έποχης τού Μπάγερ διά τών γραμ
μάτων τού Έλληνικού άλφαβήτου, είς τρόπον ωστε μέχρι σήμερον οί άστρονόμοι όλων τών Κρατών καί 
όλων των Έθνοτήτων κατα την πρώτην μύησίν των είς την άστρονομίαν, νά έκμανθάνουν το Έλληνικον 
άλφάβητον, , » ,  

ΙΈ η e l  campo c u lt u ra l ,  
todos han  rec urr ido a l  gr iego"  

(=Έπί τού πνευματικού πεδίου, 
όλοι κατέφυγον είς την Έλληνικήν. )  

-Javier de Aramburu, Euskalerria-

'Όσοι ξένοι έλληνισταί ,  γνήσιοι έπιστήμονες ,  ού "ζηλοϋσι τό τω ν 'Ελλήνων έπι τηδεύματα ",33 

σαΦώς άναγνωρίζουν και άσμένως άποδέχονται όλες αύτες τις άλήθειες. 

32. άστήρ .... astrum, astre, aster, astro, estrella, star, Stern 

33. Γαληνός, WORK 036, 6 .51  (T.L .G. )  
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Γράφει ό Furio Durando:34 

,, 'Η Δύση -καί ίδιαίτερα ή Ίταλία- χρωστάει τα παντα στούς 'Έλληνες, . .  στόν Πυθαγόρα, τήν 
χαρα των αριθμων καί τήν αρμονία ενός ναού iΊ μιας μουσικης σύνθεσης στόν Παρμενίδη καί τόν 
Ζήνωνα της σχολης της Έλεας, τήν βεβαιότητα ότι τό "Ον ε/ναι ένα καί μοναδικό . . .  τό μίσος κατα 
των τυραννων ακόμα καί με κίνδυνο θανατου . . . Στούς 'Έλληνες γενικά, το άλφάβητο, άτελείωτο 
λεξιλόγιο, όνειρα, σχέδια, τεχνολογίες, τήν επιθυμία της μαθησης, τό θάρρος να διακι νδυνεύουν 
καί να γραφουν, καί να άντιμετωπίζουν τα παντα . . .  » 

Καί ή Ζακλίν ντε Ρομιγύ :35 

" . . .  ή Έλλαδα αφού ανακαλυψε, μετα τήν γραφή, τήν τέχνη να εκθέτει τίς Ιδέες καΙ να τΙς συγκρίνει 
μεταξύ τους . . .  βαλθηκε να μιλάει, να γράφει, καΙ να συζητάει για όλα . . .  ". 

Καί έγέμισε ό κόσμος Σ χολεία36 (schola, scuola,  escue la ,  eco le ,  school ,  SchuIe) , Γυμνάσια37 

(gymnas ium,  g innasio, g imnasio, gymnase, gymnasium, Gymnas ium) ,  Λύκεια38 ( Iyceum, I iceo, I iceo, 
Iycee,  Iyce u m ,  Lyze u m ) ,  Άκαδη μ ίες39 (Academia ,  Accademia ,  Academ ia ,  Academie ,  Academy, 
Akademie ) ,  Ώδεία4Ο (ode u m ,  odeo, odeo n ,  odeon , odeum ,  Odeum) , Μαθή ματα καί Μαθη ματικά 
(Mathematica, Matematica, Matematica, Mathθmatiques, Mathematics, Mathematik) . . . .  

«Λέγεται δ ε  μαθηματικόν,  έπειδη αυτο διδάσκει ημας, πως δεϊ μανθά

νειν το. πράγματα. 

Ώς δε φασΙν ο ί  Πυθαγόρειοι, διο. τοϋτο λέγεται μαθηματικόν,  έπειδη 

έν τη διανοίQ εχει την ϋπαρξιν ' μ όνη γαρ ή διάνοια μανθάνει ' ό γο.ρ 

νοϋς, o.πλfΊ πρoσβoλfΊ, πάντα γινώσκει. 

Εϊδη μαθηματικοϋ : ο.ριθμητική , μουσική , γεωμετρία , ο.στρονομία .4 1 » 

(Γαληνού, Περ! ΦιλοσοΦίας, 1 2. 1 3) 

Γι' αύτό, ό Χουόν Χοσέ Πουχάνα 'Άρθα, είς τό Γ' Παγκόσμιον Γλωσσικόν Συνέδριον της 'Ολυμπίας 
(7- 1 0/8/1 996, Βλ. Πρακτικό ΟΔΕΓ) έδήλωσε : 

"ΟΙ 'Έλληνες θεμέλια καρτερα έπηξαν τ,η επιστήμη τη νύν ίσχυούση, καΙ προήγαγον σύστημα 
άξιων όπερ τού δυτικού πολιτισμού ϊδιόν εστι . . .  
Πάντα ταύτα ή ύψηλοτέρα κληρονομία εστί. . .  Ή Έλλάς εστι μήτηρ της Εύρώπης εγέννησε γαρ 
καΙ έτεκεν αύτήν. Διό, όσοι εύρωπαίοι iΊ δυτικοί, τέκνα εσμέν της Έλλάδος. Ή Έλλάς ού μόνον 
το νόημα αύτής ήμίν έδίδαξε, άλλά και το νοείν. »  

34. "Άρχαία Έλλάδα, ή Αυγή τού Δυτικού Κόσμου", Έκδ. Καρακωτσόγλου, σλ. 250- 1 
35. "Ή άρχαία 'Ελλάδα σε άναζήτηση τής Έλευθερίας"- Έκδ. το AΣTV 

36. Έτυμολ. εκ τού σχολή, "σχόλη" =άργία, συνεκδοχικώς δε "το πράγμα είς ό άφιεροι τις τήν ωραν τής σχολής: μελέτη, 
διδασκαλία". 

37. "ΓuμνασΤΙKOν σχολειον" - "Γυμναστική": καθ' ότι ήθλούντο γυμνοί. 
38. Τόπος διδασκαλίας άνατολ. τών Άθηνών, έκ τού ναού τού Λυκείου Άπόλλωνος, όπου ή όμωνυμος Σχολή 

τού Άριστοτέλους. 
39. "Σχολή έν τοις προαστείοις τών Άθηνών, άπο τού ηρωος Άκαδήμου, ένθα Ο Πλάτων έδίδασκε."  
40. "Τόπος έν Φ οί Κιθαρωδοί ήγωνίζοντο", έκ τού άείδω, i;iδω = ψάλλω. 
41 . Άριθμητική -> arithmetica, aritmetica, aritmetica, arithmetique, arithmetic, Arithmetik. 

Μουσική -> musica, musica, musica, musique, music, Musik. 

Γεωμετρία -> geometria . . .  geometrie, geometry, Geometrie. 

Άστρονομία ->astronomia . . .  astronomie, astronomy, Astronomie . . .  
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« 'Έ στι μεν  ο υ ν  τό ό ν ο μ α  ελλ η ν l κ ό ν  . . .  » 

Αυτες λοιπαν τις λέξεις , εϋκολα άναγνωριζόμενες ώς έλληνικές και άπολύτως άπαραίτητες στα 
παγκόσμιο λεξιλόγιο, ξεκίνησα (πρα όλίγων έτών) νά καταγράψω σε παράλληλες στηλες στις κυριώτε
ρες ευρωπαικες γλώσσες .  Δηλαδη στην Γαλλική , Ί ταλική,  Ίσπανική , Άγγλικη και Γερμανική . Καθώς 
όμως ή έργασία αυτη προχωροΟσε , ηρχοντο στην έπιφάνεια, άνεδύοντο (ήταν κάτι σάν άνασκαφη) 
λέξεις οί όποϊες έκ πρώτης όψεως δεν άνεγνωρίζοντο ώς έλληνικές , λόγψ τών μεγάλων άλλοιώσεων 
πού έχουν υποστη η λόγψ τοΟ ότι κατάγονται, όπως ηδη άναφέραμε, άπα πολύ άρχαϊες έλληνικες 
λέξεις και όνόματα πού έμεϊς δεν χρησιμοποιοΟμε πλέον. 

'Έφθανε όμως λίγο νό τις άναλύσης, νά τις άποκρυπτογραφήσης, νό τινάξης τα ξένο υλικα πού 
έχει έπικαθήσει (όπως άκριβώς κάνουν οι άρχαιολόγοι γιό τό άντικείμενα πού άνασύρουν άπα τό 
σπλάγχνα, τό Άρχεϊα της γης) γιά νά ξεπροβάλη θαλερός, πανάρχαιος και άκατάλυτος ό Έλληνικας 
λόγος. "Sermonem redolent G raecum" (=όζουν Έλληνικης φωνης) .  Καί, τα πλέον σημαντικόν: ύπάρχουν 
λέξεις πού μέσα άπα την άτομική τους ιστορία προβάλλει ή όγνωστη Προιστορία, αύτη πού δέν έχει 
έπίσημα καταγραφη ,  και που συγχέεται με ό ,ΤΙ όνομάζουμε "Μυθολογία". Ή Μυθολογία, όταν δεν προ
σωποποιεϊ τίς δυνάμεις της φύσεως, όλλο δεν είναι παρό ή συμβολική, και γι' αύτα ή πια άνόθευτη 
μορφη της ίστορικης άλήθειας: "τούτο, μύθου με ν σχημα εχο ν λέγεται, τό δε άληθες εστί . . .  '" 

(Πλάτ. Τίμαιος 22, C-D). 
Συνεπώς, όχι μόνον οι έλληνικες ρίζες και λέξεις, άλλά έπί πλέον ή Μυθολογία και ή Ίστορία μας 

έχουν έμπλουτίσει την λατινικη (και μέσψ αυτης τις δυτικες γλώσες) με όρους και λέξεις τών όποίων 
άγνοοΟμε την έλληνικότητα. Θά άναφέρω μόνον δύο χαρακτηριστικό παραδείγματα: 

"Παλάτι" καί "μονέδα" 
Ό ηρως Εϋανδρος άπα την Άρκαδία, ξεκίνησε νό ίδρύση άποικία γύρω στό μέσα της Β' πΧ χιλιε

τίας, όδηγώντας πληθος Άρκάδων άπα τα Παλλάντιον της Άρκαδίας. ('Ερείπια τοΟ Παλλαντίου, κτισμέ
νου άπα ταν Πάλλαντα, έγγονό τοΟ ΠελασγοΟ, σώζονται άκόμη σήμερα στην περιοχη Μπολέτα της 
Μάκρης Άρκαδίας) .  Ό Εϋανδρος μέ τούς Άρκάδες του άπεβιβάσθη στην Ίταλία και έκτισε οίκισμα στήν 
άνατολικη όχθη τοΟ ποταμοΟ Θύμβριδος,42 έπι τοΟ μεσαίου έκ τών έπτά λόφων της περιοχης. ταν 
ώνόμασε "Παλλάντιον" πρας τιμην τοΟ άρκάδος Πάλλαντος ,  έγγονοΟ τοΟ ΠελασγοΟ. Γύρω άπα ταν 
Παλλάντιον λόφον έτέθησαν τό θεμέλια τοΟ πρώτου οικισμοΟ της Ρώμης και γι' αύτα τα Παλλάντιον 
της Ά ρκαδίας άνεγνωρίσθη υπα τών Ρωμαίων ώς ή ίστορικη μητρόπολίς των,  ό δέ αύτοκράτωρ 
Άντώνιος Π ίος ( 1 38 - 1 6 1  μ . χ . )  άπήλλαξε τα Άρκαδικαν Παλλάντιον άπα την καταβολην φόρων.  
( "Α ντωνίνος . . .  σφίσι ν ελευθερίαν κα! άτέλειa ν εδωκε είναι φόρων." -Παυσ. Άρκ .  8 .43-) 

« . . .  EιJανδρo ν, σταλέντα ες άποικίαν κα! aγοντα Αρκάδων των εκ Παλλαντίου στΡατιάν, παρά 
τψ ποταμψ τψ Θύβριδι πόλιν  οίκησαι ' κα! Ρωμαίων μέρος της καθ' ήμας πόλεως, ό ψκείτο 
ύπό τού Εύάνδρου κα! Αρκάδων των συνακολουθησάντων, ό νομα εσχε Παλλάντιον κατά μνή
μην της ε ν  AΡKαδίςJ. · xρό νcμ δε ιJστερo ν  μετέπεσε τό ό νομα εν άναιρέσει γραμμάτων, τού τε 
λ κα! τού ν. Τούτων μεν των λελεγμένων ενεκα, Παλλαντιεύσιν, εκ βασιλέως εγένοντο δωρεαί. » 

( Παυσαν. Άρκαδ. 43) 

'Άρκάδες εκ Παλλαντίου πόλεως εξελθόντες, EιJανδρoν ήγεμόνα ποιησάμενοι της άποικίας . . .  
πρός εν! των επτά λόφων πολίζονται, ό ς  εν  μέσcμ μάλιστα κείται της Ρώμης, Παλλάντιον 
όνομάσαντες τό χωρίον επ! της εν AΡKαδίςJ. πατρίδος . . . " (Διον. Άλικ. Ρωμ. Άρχαιολ. Β 1 ,3) 

την ίστορία αύτη την άναΦέρουν και οί περισσότεροι έκ τών λατίνων συγγραφέων, Π .χ . :  

• 'Ένaηdrus, profugus ex Arcadia ίη Ital iam transtulίΙ . . " (Hyginus) 

• "Pal lantium,  dein (=έπειτα) Palatium montem appelatum, ibi (=έκεϊ) Evandrum, 
θχ θΟ genere Arcadum . . .  tennerit loca, . . .  allatum ex Arcadia . . " (Titus Livius 1 ,5) 

42. Θύμβρις =ά Τίβερις. Σημειωτέον ότι ή νύμφη Θύμβρις ύπήρξε ή μήτηρ τού Πονάς. (Θύμβρις -t Θύβρις ΤΙβερις) 



30  f>.fl/fl/f>. τ�lι>οnΟΥI\ΟΥ (Y�TA0 1 0Y 

« H is oris, Arcades, genus .. .  a Pal lante regem Evandrum comites delegere locum i n  montibus 
u rbem et posuere Pallantis proavi de nomine Pallantiu m . »  (=Είς αύτάς τάς όχθας "Αρκάδες, 
γένος προελθον έκ τού Πάλλαντος, όπαδοί τού βασιλέως Εύάνδρου, έξέλεξαν τόπον καί 'ίδρυ
σαν είς τά όρη το Παλλάντιον έκ τού όνόματος τού προπάππου Πάλλαντος) .  (Βιργ. Αίνειάς Η', 51 ) 

"Αλλά καί ό σύγχρονος Ίταλός σχολιαστης τού Α .  Γέλλιου (Α.  Gel l ius "Noctes atticae" 1 , 1 Ο) Τσέζαρε 
Καλκάντε σημειώνει :  ' 'Evandro . . .  condusse da PaI Ianzio una colonia in I tal ia e fondo una citta su l  
Palatino . . . " (='0 Εϋανδρος ώδήγησε έκ τού Παλλαντίου μίαν άποικίαν είς την Ίταλίαν, καί 'ίδρυσε πόλιν 
είς τον Παλατίνον . . .  ) . 

Είς αύτον τον Παλλάντιον ή Παλατίνον λόφον,  ό Αϋγουστος ϋψωσε πολυτελές άνάκτορον ,  
"Palatium", καί άργότερα έκτισαν βασιλικές κατοικίες καί όλλοι Ρωμαίοι αύτοκράτορες (καθώς καί την 
"Παλατίνην" Βιβλιοθήκην) .  'Έτσι καθιερώθηκε οί βασιλικές κατοικίες νά όνομάζωνται "παλάτια" -4γαλλ. 
palace, ίταλ. palazzo, ίσπ. palacio, άγγλ. palace, γερμ. Palast. ("Palatium, a PaIIante, principe Arcadum 
d ictum,  in  cuius honore Arcades Pal lanteum construxerunt" ( Isidori Etym. χν, 1 1 1 ,  1 6) .  ("Καί άπό τότε έκλήθη 
τά βασιλικά κατοικητήρια παλλάντια έκ τού Πάλλαντος. " - Ίωαν. Μαλάλας) . 

Καί ό Διονύσιος "Αλικαρνασσεύς (Ρωμαική Άρχαιολογία 1 ,32) συμπληρώνει: 
"Οί δ' ούν Άρκάδες ύπό η� λόφφ σuνοικισθέντες, τά τε αλλα διεκόσμουν τό κτίσμα, τοϊς οίκοθεν 

νομίμοις χρώμενοι, καί ίερά ίδρύονται .  Πρώτον μέν τψ ΛυKαίcμ Πανί (Αρκάσι γάρ θεών άρχαιότατός τε 
καί τιμιώτατος ό Πάν), χωρίον έΕ,ευρόντες έπι τήδειον δ καλοϋσιν Ρωμαίοι Λοuπερκάλιον, ήμεϊς δέ αν 
εϊποιμεν Λύκαιον.43 

. . .  ήν δέ τό άρχαϊον, ώς λέγεται, σπήλαιον ύπό τψ λόφcμ μέγα . . .  ένθα βωμόν ίδρυσάμενοι τψ θεψ, 
τή ν πάτρ ι ο ν  θυσία ν έ πε τέλ ε σα ν, η ν  μέχρι τού κ α θ '  ήμάς χρ ό νου Ρωμαϊοι θύουσι ν έ ν  μ η νί 
Φεβρουαρίψ . .  » 

* 

Ώς προς την "μονέδα", ή ίστορία έχει ώς έξης: Κάποτε ό Ζεύς έτιμώρησε την 'Ήρα μέ άπομόνωσι, 
κρεμώντας την μέ χρυση άλυσίδα μεταξύ ούρανού και γης: "ά γανακ τήσας Ζεύς έκρέμασε ν αύτήν έΕ, 
'Ολύμπου, " (Άπολλόδωρος Β ,  νl l )  

Ή τιμωρημένη 'Ήρα άπεκλήθη "'Ήρα μονία". Έλατρεύθη και ύπο τών Ρωμαίων ώς "moneta", Ε ις το 
προαύλιον τού έν Ρώμη ναού της εύρίσκετο το Νομισματοκοπείον όπου έχαράσσοντο νομίσματα μέ 
την εικόνα της τιμωρημένης 'Ήρας Μονίας-Μονέτας. 'Έτσι άπέκτησαν οί Ίταλοί νόμισμα moneta (όπως 
σήμερα όνομάζουμε "Βικτώριες" τίς χρυσές λίρες "Αγγλίας μέ την είκόνα της Βασιλ. Βικτωρίας) , οί 
Γάλλοι monnaie, οί Ίσπανοί moneda, οί Γερμανοι Moneten καί οί "Αμερικανοί money, ή προφορά τού 
όποίο υ θυμίζει άρκετά την ριζικη λέξι "μόνη". 

Το "money" είναι περιζήτητο όταν έκφράζεται είς "δολλάρια" ,  "dollars", έκ τού γερμανικού "Taler", 
το όποίον δέν είναι όλλο άπο την όμηρικη λέξι τάλαρος. Τάλαρος (έκ τού τλάω-ώ =άντέχω -μέγα βάρος) 

είναι ό μέγας κάλαθος "πρός έναπόθεσιν καρπών, τυρού, έρίων, άκόμη καί όρνίθων" ( "πλεκτοϊς έν 
ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν" Σ,  568 ) .  Τάλαροι έχρησιμοποιούντο άρχικώς στην άγορά και στο 
έμπόριον, ώς μέτρον άνταλλαγης πρσ"ίόντων: "τόσοι τάλαροι"- λ.χ. δίδω έναν τάλαρον καρύων, λαμβά
νω έναν τάλαρον σίτου ή τυρού ή σύκων κλπ. Ή έκφρασις δεν όλλαξε , "Εφθασε μέχρις έμας. "Απλώς οι 
τάλαροι έγιναν τάλαρα ,  τάληρα, δολλάρια . . .  Οί 'Έλληνες της "Αμερικης, κλείνοντας τον κύκλο της λέξε
ως, άσυνειδήτως καί ένστικτωδώς θά έλεγε κανείς , άποκαλούν τά δολλάρια , "τάληρα". -

43. Λύκαια έτυμ. έκ τού Λυκαίου όρους τής Άρκαδίας. Έπιστεύετο ότι ό θεός παν έφύλαττε τα ποίμνια έκ τών λύκων. Έξ ού καί 
τό λατινικό ν ταγμα τών Λοuπερκάλων τής Ίταλίας, ''οϊτινες έπανηγύριζον τήν έορτήν τού Πανός καί ένομίζοντο οί όρχαιότατοι 
ίερεις τής Ρώμης, ύπό τού Ευόνδροu κα τασταθέντες. " (βλ. 'Ωγυγία Σταγειρίτη, "Ίταλιώτες"). 

Έξ αύτού καί ό μετέπειτα μύθος της "λύκαινας" ( Iupa) ή όποία έξέθρεψε τούς 'Όίκιστάς της Ρώμης" Ρώμον καί Ρωμύλο ν,  
Ο Πλούταρχος είναι σαφής: "Τό μέγα τής Ρώμης όνομα . . .  δΙ ' ήν αίτίαν τ,ή πόλει γέγονε . . .  ΠελασΥους έπί πλειστα τής οίκοuμένης 
πλανηθέντας, όνθρώπων τε πλείστων κρατήσαντας, αυτόθι κατοικήσαι, καί διό τήν έν τοις όπλοις ρώμην οϋτως όνομάσαι τήν 
πόλιν. " (Ρωμύλος. 1 ) 
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Έκ τού "ταλάρου" κατάγεται καί το "τελάρο" (τάλαρος -'ταλάριον -. ταλάρ ι-. ταλέρι -. τελάρο) το 
όποίον κακώς εκλαμβάνεται ώς ίταλικη λέξις. Στην Ρώμη ύπήρχε βωμος τής Άφροδίτης όνομαζόμενος 
"Έπιταλάριος" ,  "ώς διαθέτων κάνιστρον διά προσφοράς" .  'Έτσι, έπέρασαν οί τάλαροι είς την Δύσιν . 
'Άλλωστε, το Έτυμολ. Λεξ. τής Ίταλικής τού G .  Devoto, διά το τελάρο -. "telaio", δίδει ύποθετικη ρίζα 
"telarium" .  ΤΟ δε γερμ. "Taler" κακώς άποδίδεται είς κάποιον Joachimstal -. Joachimstaler. Ή άληθής 
του προέλευσις είναι τάλαρος -. τάληρος -. Taler .. Καί αλλα γνωστά νομίσματα έχουν ελληνικη έτυμο
λογία, όπως λ.χ. το φράγκο, ή πεσέτα, τά πέζος, το σκούδο, το έκιού, Κ .α .  πολλά . . .  

"φράγκο", franc: έ κ  τού λατιν. frango =Fράγνυμι =Fρήγνυμι, κόπτω (όπως το "κέρμα" έ κ  τού 
κείρω=κόπτω) . 

"πεσέτα, πέζος": βλ. λήμμα "peser" .  
"σκούδο", "έκιού" :  ECU. Ή όνομασία ecu δεν επλάσθηκε άπο άρχικά λέξεων' η, αν θέλετε , δεν 

είναι μόνον άρχικά : E.C.u. Ecu στα γαλλικα σημαίνει "ασπίς" καί "σκούδο". (scudo ίταλικά ,  escudo ίσπα
νικά , escutcheon άγγλικά,  Sch i ld γερμανικά) .  

ΤΟ σκούδο ύπήρξε κυρίως παλαιο ίταλικο νόμισμα, άλλό καί νόμισμα όλλων χωρών, ποικίλης -κατα και
ρούς καί τόπους- άξίας. Ώνομάσθηκε έτσι έπειδη είχε χαραγμένη στην επιφάνειά του μία "άσπίδα" ώς 
θυρεόν. Ecu, scudo, escudo κ.λπ. προέρχονται άπο το λατινικο scutum =σ κ ύ τ ο ς ,  δηλ. δέρμα κατειρ
γασμένον. Άπο "σκύτος" κατεσκευάζοντο άρχικώς οί ασπίδες . . .  (πρβλ. σκυτοτόμος) .  

Ξεκινώντας απο την έννοια "ασπίς" οί παραπάνω λέξεις έγέννησαν πλήθος παράγωγα (βλ. σχε
τικον λήμμα) με διαφορετικες σημασίες όμως: Ecurie, scuderia, ό σταύλος. Ecuyer, scudiere,  ό ίπποκό
μος, άπο την λατινικη λέξι "scutarius", τον ύπηρέτη πού προσεκόμιζε στον κύριό του την ασπίδα καί το 
αλογο. 'Έτσι άπο το "σκύτος" ,  το κατειργασμένο δέρμα, με διαδοχικες αλληλουχίες και συνειρμούς, 
προέκυψαν στο δυτικο λεξιλόγιο οί έννοιες "στάβλος", "ίπποκόμος" Κ .α .  

Αύτη η διαδικασία παραγωγής λεξιλογίου ,  κατόπιν μεταλλάξεως τής άρχικής εννοίας, είναι σύνη
θες φαινόμενον. Π .χ . :  

• Ό χαρακτηρισμος " β  ά Ρ β α Ρ ο ς "  επέρασε στην λατινικη ώς "barbarus" κα ί  με  άλλαγες προ-
φορας (barbus -'brabus) , έδωσε: 

γαλλ. brave (γενναίος) , braver (αψηΦώ) 
ίταλ. bravo bravare 
ίσπαν. bravo bravear 
άγγλ. brave bravery άνδρεία 
γερμ. brav Bravheit 

καί πλήθος παράγωγα, για να επιστρέψη ώς άντιδάνειον ύποδηλώνοντας αύτούς πού σήμερα όνομά
ζουμε "μπράβους", με τον απόηχο τής έννοίας "βάρβαρος μισθοφόρος". 

• Ό κ α ν θ ή λ ι ο  ς (=φορτηγος) "ίππος, έπλασε τον άντίστοιχο λατινικο c a n t h e r ί u s καί αυτη η 
λέξις με την σειρά της ,  το "φορτίον ξύλων" ,  για να καταλήξη συνεκδοχικώς στο γαλλ. "ξυλουργείον -. 

chantier πού αργότερα χρησιμοποιήθηκε για να εκφράση και το "ναυπηγείον" . ( ! ) 
• Ή β ά Ρ κ α (barque, barca κ .λπ. κ .λπ.)  έκ τού λατινικού b a r ί c a είναι η ελληνικη β α ρ ι ς ,  ποταμό

πλοιον με εύρύ πυθμένα, ίκανο να μεταφέρη εμπορεύματα, "βάρος". " . . .  άπικνέεται εΙς εκάστην πόλιν  
βάρις " ( Ηρόδ. 2 ,4 1 ) .  Άπο αύτην την βαριν κατάγονται ή "βαρκάδα" και ή "βαρκαρόλα". 

• Άλλό καί ή " γ  ό ν δ ο λ α "  οφείλει το όνομά της στο σχήμα τού άρχαίου ποτηρίου κ ό ν δ υ ("κόνδυ 
πικρίας έκπέπωκα" =ηπια πικρο ποτήρι) ,  προσλαμβάνοντας την χαρακτηριστικη για τα ύποκοριστικά, 
κατάληξι -Ia (u l-Ia) (condy-Ia -. gondola) .  (Τ ο -ul lus, a, εκ τού αίολ. -ύλλιον, πρβλ. είδος, είδύλλιον) . 

• Ό 'Έλλην ν α ύ κ λ η Ρ ο ς έγινε λατινικα n a u c Ι e r u s για 
'
να καταλήξη nocher (προφέρεται νοσε) 

στα γαλλικά, καί nocchiero (νοκιέρο) με την σημασία "πλοηγος" στα ίταλικά . . .  

Γι' αύτο ό Γουσταύος Λε  Μπον παρατηρεί: 

«Κοινές λέξεις '  κα! δμως διεγείρουν διαφορετικές σκέψεις, Ιδέες, 
καΙ μπορεί άκόμη νά έκφράζουν τελείως διαφορετικά πράγματα . . . » 
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Ό Άδαμ. Κοραής ("Περί Παιδείας καί Γλώσσης'Ί είναι πιό δηκτικός :  
"Είς τάς γλώσσας, πολλάκις ή μεταφορά γεννά όμωνυμίας (γενικώς Λεςιλόγιον), αί  όποϊαι 
μαKρυνόμενaι άπό τήν έτυμολογίαν της πρώτης κυρίας λέςεως, φέρουσιν σύγχυσιν είς τάς 
άγυμνάστους κεφαλάς . . . » 

Τό όνομα δηλαδή, "έκεϊθεν άρςάμενον έντεϋθεν διέτεινεν"  (Πλουτ. Συμποσ. 694,3), χωρις όμως νό 
χάση την έλληνική του ρίζα: "Καί έστί τό δνομα έλληνιΚόν . . . " (Αθήναιος) . 

. . .  ΚΑΙ Τ Η Ν  ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑ Δ ΙΑΦΟΡΟΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΣΑΝ . . . 

(Γ .  Χατζιδάκις) 

"Καθάπερ αλλα πολλά, καί τοϋτο τών έλληνικών όνομάτων έστίν. " (Πλουτ. Αίτια Ρωμαίκά 275 F )  

'Εδώ θό έπρεπε λίγο νό σταθούμε γιό νό διερευνήσουμε πώς συντελούνται οί μεγάλες φθογγολο
γικές μεταβολές και φωνητικές μεταλλόξεις που καθιστούν τις λέξεις άγνώριστες, όχι μόνον ηχητικό 
άλλΟ και γραπτά. '0 Τσάντγουίκ γράφει σχετικώς : 

αΜέ τψ πάροδο τού χρόνου ή προφορά τών λέξεων μεταβάλλεται καί παρ' όλο πού κάποτε μία νέα προφορά 
είσάγεται, ύπάρχει ή τάσις νά διατηρήται ή παληά όρθογραφία, άλλά νά τής δίνεται καινούργια άξία καί προφορά. 
'Ένα μέρος τής άπαίσιας σύγχυσης τής νεώτερης άγγλικής, όφείλεται σ' αύτό". 

Παρόμοιες φωνολογικές τροποποιήσεις έχουν ύποστή και τό όρχαία έλληνικό τοπωνύμια, ... . . ένθα 

ήσαν έλληνίδες πόλεις . . . ... ... . .  μεταπεσεϊν δέ άνά χρόνον τήν όνομασίαν εΙς τό νύν σχήμα, ούδέν θαυμαστόν, έπεί 
καί τών έλληνικών, πολλά το παραπλήσιον πέπονθεν όνομάτων. " (Διον. Άλ. Ρωμ. Άρχ. 1 .35,3) 

Στην περίπτωσι αύτη οί όλλαγές δέν ξενίζουν τόσο πολυ και γίνονται εύκολότερα άποδεκτές. 
'Αδιάψευστοι μάρτυρες, οί παλαιοι και νεώτεροι χάρτες. 

"Καθάπερ καί αλλα πολλά, καί τούτο τών Έλληνlκών όνομάτων έστί". (Πλουτ. Αϊτ. Ρωμ. 275 F) 

Μοναστήριον -4 Μοντρέιγ Ίέραξ -4 Γκεράτσε 
Ν ίκαια -4 Νις η Νίζνα Αίγιαλός -4 Γιάλτα 
Άγάθη " Αγκντ Χερσόνησος -4 Χερσων 
Μόνοικος44 -4 Μονακό Άρεόπολις -4 Ραμπότ 

Έλέα -4 8έλια Έμπορείον -4 Άμπούριας 

ΆρελΟτη -4 'Άρλ Άκράγας -4 Άγκριτζέντο 

Πάνορμος -4 Παλέρμο Έπτάπηγον -4 Έττάβγα 

Ύδρούς -4 Ότράντο Άλήτιον -4 Λέτσε 

Κάντιον -4 Κέντ Παλλαντία -4 Παλένθια 

Άντίπολις -4 Άντίμπ Λημένη -4 Λεμόν 

'Άντιον -4 'Άντζιο Κώμον -4 Κόμο 

Πατάβιον -4 Πάντοβα Άμισός -4 Σαμψούς 

Ύέλη -4 8έλια Κύτωρος -4 Κιδρός 

Θαμύρα -4 Δαμυρ 'Άραδος -4 Άρβόδ 

Πενταποταμία -4 Παντζόπ Σύρτις -4 Σίντρα 

Τραπεζούς Ντραμπζόν Καλλίπολις -4 Κελίμπολ 

Συήνη -4 Άσουόν Γέρασα -4 Γκερός 

Μάραθος -4 Άμριτ Σιδων -t Σαίντό 

Ν ίκαια Ίζνικ Ίεράπολις -4 Τζεραμπλους 

Άρεόπολις -4 Ραμπότ Πανεός -4 Μπάνια 

Άρέθουσα -4 Ραστόν Έλίκη -4 'Έλτσε 

Ευαγορίτις -4 Ούγκαριτ Κύρνος -4 Κορσικη 

44. "'Ο δε τού Μονοίκου λιμήν όρμος έστίν έχων ίερόν Ήρακλέους Μονοίκου καλουμένου". Στράβων Δ,C.  202 
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Νεάπολις --. Νάπολι στην Ί ταλία , Ν απούλ στην Γαλλία , Ν αμπέλ στην Τυνησία , Ν αμπλούς στην 

' 10ρδανία . 
'Η " Σ  κ α  π τ η  " Υ  λ η "  τής Θράκης έΥινε S c a  p t e  s u Ι a λατινικά, και Σ κ ι ψ ι λ ό  Ρ τουρκικά . . .  κ .λπ. κ .λπ . . .  

"'Ατρία πόλις Τυρρηνίας, Διομήδαυς κτίσμα, χειμώνας πλεύσαντας καΙ μετά τό διασωθήναι καλέσαι Αίθρίαν. Καί 

παρεφθάρη παρό τοϊς βαρβάροις τ6 όνομα." (Στέφ. Βυζάντιος) .  

Γι '  αύτό, οί βοηθητικες τής ' Ιστορίας "Επιστήμες προσδιορίζουν τούς πληθυσμούς πού έζησαν η 
έπέρασαν όπο διαφόρους τόπους διό μέσου τών αίώνων,  μελετώντας προσεκτικό τό τοπωνύμια . 
'"Οπως Ο Στράβων, Ο "άπό τής τών έθνών συγγενείας καί κοινότητος, έ τυμολογώ ν". 

Κατό παρόμοιον τρόπον, μεγάλες όλλοιώσεις έχουν ύποστή καί τό κύρια όνόματα . 
. Ο Σ τ έ Φ α ν ο ς έΥινε Stefano ιταλικά, Estefano ίσπανικά, Στεπόν ρωσικά, Etienne στό γαλλικά . 
. Ο Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ,  Dion isio ίταλικό όλλό Denis γαλλικά. Τ ον Ν ι κ ό λ α ο ν οί γάλλοι τον είπαν NicoIas, 
οί γερμανοί CIaus καί οί όγγλοι Nic. 

"Ο Β α σ ί λ ε ι ο ς έγινε Basi I io,  Basi I ,  Βί Ι Ι ,  καί στό όρμενικά Barseg. 
"Ο Γ ε ώ Ρ γ ι ο ς προφέρεται Giorgio στό ίταλικά, Jorje (Χόρχε) στό ίσπανικά, Georges (Ζώρζ) στό 

γαλλικά, George (Τζώρτζ) στό όγγλικά, Gevorg στό όρμενικά . . .  
Τον Δ η μ ή τ ρ ι ο  ο ί  ' Ινδοί τον είπαν Dharman i t ra ,  τον Ν ικομήδη N i km i d ,  τον Μένανδρο M i I i nda  . . .  

Στό τουρκικό ο Δ η μ ο σ θ έ ν η ς  είναι Γκιουμουστέν ,  Ο ' Η ρ α κ λ ή ς  Γιαρακλής ,  ο Π ε ρ ι κ λ ή ς  
Μπουρεκλής, ό Ξ ε ν ο Φ ώ ν "Εξιναχούτ, ο Π λ ά τ ω ν 'Αφλατούν, ό Σ έ λ ε υ κ ο ς Σαλακσά . . .  '0 Α ϊ α ς 
έγινε " Α γ ι α ξ . . .  Κ .Ο .Κ .  

"Ο Κωνστ.  Οίκονόμος ό έξ Οίκονόμων, είς το "Περί τής Γνησίας προφορaς τής Έλληνικής 
Γλώσσης", 45 σχολιάζει σχετικώς: 

« . . Τοσαύτα αλλα της Έλληνικης φωνης όνόματα, αί τών Εύρωπαίων γλώσσαι παραλα
βούσαι, τα διέφθειραν είς τόσον βαθμό ν, ωστε τά έκαμαν παντάπασιν  άγνώριστα . . .  

'Όλα σχεδόν τά κύρια όνόματα, κατά διαλέκτους έςερραχώθησαν καί κατεστρεβλώθησαν, 
Ό Κυπριανός μετωνομάσθη Sybran, ό Εύμάθιος Ymas, ή Εύσεβία Ysoie, ό Πελάγιος Pley. . .  

Τά δε Έλλάδος γεωγραφικά, Φρικτά τά πολλά καί άνωνόμαστα ' ή Ζάκυνθος παρετραυλίσθη 
Zante, ή Ναύπακτος Lepando, ή Μονεμβασία Malvasia, ή Εύριπος Negreponte, ή Χίος Scio, ή 
Λήμνος Stalimene έκ τού "είς τάν Λήμ νον",46 καί τά 6λλα σιωπώ . . .  » 

« Ό  δέ Ά ψαρος τό χωρίο ν, λέγουσι ν  6τι Άψυρτος έκαλεϊτο πάλαι ποτέ, . .  

'Έπειτα διαφθαρηναι το όνομα ύπο τών περιοίκων βαρβάρων, 

καθάπερ καί 6λλα πολλά διέφθαρται . » 

45. Έκδ. ΖΩΣΙΜΑΔΩ Ν ,  τ. 30ς, σλ. 596 

(Άρριανός, Περίπλους ΕUξ. Πόντου, 
Έπιστ. πρός Άδριανόν) 

* 

46. Πρβλ . :  Είς τήν Π όλιν -> I n s t a m b u I ,  Είς Άμισόν -> Σ α μ ψ ο Ο ς ,  Είς Σμύρνην -> i z m i r  . . .  



34 Afl/fI/f>. T�I I>OΠOY"OY �Y�T/λ<?I OY 

Πόλεις που αλλάξαν Ο" ομα 
μέ τους σπασμους της 'Ιστορίας 
φριγμένες απ' τη σκόνη και τα αίματα 
πόλης, εξαίσια ονόματα, λαμπρές 
ώ, πόλεις τών 'Ελλήνων. 

ΤΙς συναντάς στους χάρτες και στα δρομολόγια' 
κάποιες ανθούσες, iίλλες μιξοβάρβαρες 
με τ' ονομά τους ξεφτισμένο ή σαν πληγη 
Σάϊντα, Ίσμίρ, Ά ντίμπ και πόσες! 
Μα τώρα σαν βραχνά;. ΓκlOυίρν, ι1 
ξακουστη Κυρήνεια, 

μια πόλη-λέξη έλληνικη χαλάει 
κι' ό κόσμος ολος βαρβαρεύει. 

Άπα την Ποιητ. Συλλογή τού ·Αριστοτ. Νικολαίδη 
Η ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΠΥΡΑ. ·Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ 
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'Όμως, ώς πρός τό Λεξιλόγιον, οί τόσο απίθανες αλλοιώσεις οί όποίες συνοδεύονται συχνότατα 

καί από μεταπτωσι τής αρχικής εννοίας τών λεξεων, φαντάζουν σχεδόν απίστευτες. 
"Ας πάρουμε τό γαλλικό ρήμα travai l ler (=εργάζομαι) με πλήθος παράγωγα. Μεχρι τόν 1 60ν αίώνα 

είχε ΤιΊν έννοια τοΟ ύποφέρω, καθως επλάσθηκε από ΤιΊν λατιν. λέξι tripal ium =τό μαρτύριον "τών τριών 
πασσάλων" :  tres +palus, εκ τοΟ τρις +πάλος· =πάσσαλος. (Άξιοπρόσεκτον ότι ή εργασία παρομοιάζεται 
με μαρτύριο και όχι με παραγωγή έργου όπως στήν ελληνική) .  

Στήν ίταλική τό travagliare εξακολουθεί νά σημαίνη βασανίζω. 
Στα ίσπανικα trabajar =εργάζομαι, ενώ τό αγγλικό travai l  εΙναι μόχθος, αλλα καί οί πόνοι τοΟ τοκε

τοΟ. 
Άπό τό μαρτύριο "tripal ium" γεννήθηκε καί ή αγγλική λέξις travel (=ταξίδι) ,  με τήν έννοιαν ότι ταξι

δεύοντας καταπονούμεθα. Ή αλήθεια είναι ότι τόν 1 40ν αίώνα, όταν γεννήθηκε ή λέξις travel ,  τα ταξί
δια ησαν πράγματι μία επίπονη περιπέτεια. 'Άμαξες, αλογα, κίνδυνοι, σταθμοί, λ ι μ ά ν ι α . . .  

"Ας μιλήσουμε για λιμάνια. 
Τό ρήμα π ε ί Ρ ω σημαίνει διαπερνώ, μεταβαίνω είς τό απέναντι μέρος, περνώ θάλασσα, "κύματα 

πείρω " (Ίλ. Ω ,  8 -Όδ. θ, 1 83) .  "Πέρατος" είναι Ο έναντι κείμενος, εκεί πού φθάνω. Αύτήν τήν λέξι δανεί
σθηκαν οί Λατίνοι καί έπλασαν τό "portus" ,  πού αρχικα εσήμαινε π έ Ρ α σ μ α και κατόπιν λιμήν, 

"Ας μήν ξεχναμε δε ότι και Ο λ ι μ ή ν τοΟ Πειραιώς, τόν καιρό ακόμη πού τό Άλίπεδον ητο θάλασσα 
και Ο Πειραιεύς νησί ( ''Τόν τε Πειραια νησιάζοντα πρότερον καί πέραν τής όκτής κείμενον, οϋτως φασίν 
όνομασθήναι " 47) ,  από κάποιον περαιέα -περαματάρη επήρε τό όνομά του :  "Ήν πρότερον ό Πειραιεύς 
νήσος, όθεν καί τοϋνομα είληφε όπό τού διαπερα ν ", 48 - "Πειραιός ' οϋτως έκαλεϊτο ό λιμήν . . .  ϋστερον 
δέ Πειραιεύς. " 49 

'Οπότε ό Πειραιευς δεν είναι μόνον ενα άπλό λιμάνι, άλλΟ είναι τό κατ' εξοχήν, τό πραγματικό 
λιμάνι, που μέσα άπό την έτυμολογική του ρ ίζα εχάρισε όνομα σε όλα τά λιμάνια τού κόσμου : port, 
porto, puerto . . .  Άπό τό portus οί Λατίνοι έπλασαν τό Ροrtο=κομίζω, φέρω (αρχικώς δια θαλασσίας οδοΟ) 
και τήν porta =πύλη, 'Έτσι παρήχθησαν: 

porter, portare, portear, Porte, porta, puerta, portal .  
Άκόμη :  portier ό θυρωρός. Porche Ο νάρθηκας, Portique ή στοά, 
Τής ιδίας οίκογενείας και τό SPORT (s-port) -σπόρ Ι Έκ τοΟ se50 de51 _porter, με αρχική σημασία δια

σκεδάζω, "ξεδίνω", εκ-φέρομαι. 
(πρβλ. και τήν έννοια τοΟ περαίνω, πέρας (τελειώνω, τέλος) , Άντικειμενικος σκοπός, περνώντας, 

να φθάσω καπου, απέναντι. Ό αύτός συνειρμός ενυπάρχει και στήν αγγλική λέξι end =τέλος και στήν 
γερμανική enden =τελειώνω, Έκ τοΟ α ν τ η ν =πέραν - "δντην ερχεσθαι ".) 

Πραγματικα συναρπαστικό τό ταξίδι τών λέξεων ! 

47. Στράβων, Γεωγρ. Α', C. 59 
48. Λεξ. Σουίδα 
49. Στέφ. Βυζάντιος 
50. se έκ της προσωπ. άντων. έ ;αύτός, διά τροπης της δασείας είς s. 
5 1 .  de έκ τού διό 
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Πώς άλλοιοϋται ή προφορά και ή σημασία τών λέξεων 
-Ή μετανάστευσις τών έλληνικών πρωτολέξεων 

καί  ή άλλοίωσις αύτών "βαρβάρ ψ βορ .  " _52 

« . . Μυρία -ό νόμα τα-, τοίς μεθισταμέ νοις έκ τής Έλλάδος, 
συνεκπεσό ντα,  μέχρι νύν παραμέ νει καί ξενι τεύει παρ' έ τέροις . . . » 

(Πλαύταρχος, "Περί 'Ίσιδας καί Όσίριδος" ,  375-F) 

" . . . .  επε ιτα διαφθαρηναι τό ό νομα ύπό τω ν περι οίκων βαρβάρων. » 
(Άρρ.  Περίπλους Πόντου) 

" . . .  πολλάκις τό προ ταθέ ν  -βαρβαρικό ν- ό νομα, -έκ- τω ν Έλλ η νικω ν έστίν. » 
(Γαληνός, Περί διαφοράς σφυγμών, 8.569) 

" Οί έ ν  TC1J Τυρρη νικC1J κόλ πψ, έξ άρχης 'Έλληνες  ό ντες 
καί έκβαρβαρωθέ ντες, καί τήν φ ω νή ν  με ταβεβληκέ ναι . . .  » 

(Άθήναιος, Έπιτομή 2.2 . 1 35) 

Μ ία πρώτη -γενική- έξήγησις τού φαινομένου αλλοιώσεως της προφορας (όπως ηδη αναφέραμε) 
είναι ότι ό διαφορετικος τρόπος αποδόσεως τών ηχων έξαρταται απο τήν στοματική κοιλότητα, τις 
φωνητικες χορδες καί τον τρόπο αναπνοής, χωρίς να παραβλέψουμε τήν σύμφυτη διακύμανσι καποιας 
μουσικής τονικότητος, ή όποία ώς ίδιαίτερο χαρακτηριστικο ένυπάρχει σε κάθε γλώσσα καί όφείλεται 
στην ψυχοσύνθεσι τού λαού που την όμιλεϊ. 

_ 

Δεν είναι όμως μόνον ή αναπνοη καί ή ιδιοσυγκρασία που φέρουν την εύθύνη της ακουστικής 
αλλαγής τών όνομάτων. Πρέπει έπί πλέον να λόβουμε ύπ' όψιν ότι οί διάφορες μεταβολές έπήλθαν 
αργα καί προοδευτικά, το λιγότερο δέ, σε δύο φάσεις. Μ ία απο τα έλληνικα προς τα λατινικά, και μία 
δεύτερη απο τα λατινικα προς την αντίστοιχη λατινογενή γλώσσα. Ύπαρχει όμως καί όλλο δρομολόγιο 
σ' αύτο το θαυμαστο ταξίδι. 

Λόγου χαριν : έλληνικη ---+ λατινικη ---+ γαλλική , και ακολούθως έκ τής γαλλικής ---+ εις την αγγλικην η 
εις οιανδήποτε όλλην . . .  Σε αύτην την περίπτωσι μεσολαβεί διάβασις και διαμόρφωσις σε τρείς φάσεις , 
κάτι που θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε "αλλοίωσις της αλλοιώσεως". 'Οπότε, "έκάστω ν ώς 
ε τυχε συνταξά ντων τάς λέξεις " (Διόδ. Σικελ. Α '  8) ,  τας όποίας έδανείσθησαν.53 

,, 'Όταν  τό 4 76 μ .χ. ή δυτική αύτοκρα τορία επεσε άπό τά κτυπήματα των βαρβάρων, 
ή κληρονομιά της Ρώμης καΙ της Ά θήνας δια τηρήθηκε στήν Άφρική, στήν Ίσπανία καΙ τήν 
Ίρλα νδία. Ά πό τήν Ίρλανδία μεταδόθηκε στή ν Ά γγλία καΙ ϋστερα στήν Γερμανία κα! τήν 
Γαλλία κα! άκόμη τήν Ίταλία . .  , 

Ή κληρονομιά της Έλλάδος κα! της Ρώμης ε νωσε πνευματικά καΙ πολι τισμικά τήν 
Εύρώπη . . .  καΙ πά νω άπό αύτά, έδίδαξε ό τι ύφίσταται μία κοινή πατρίδα γιά τους καλης 
θελήσεως άνθρώπους. » ,  

52. Εύριπ. Όρ. 1 385 

Μ .  Cary, Ρωμαϊκή Ί στορία 

(Έκδ. ΜΙ ΝΩΑΣ, Άθ. 1 960, τ.  Α' σλ. 9) 

53. "Η σημειωτική των γραμμάτων . . .  ή γραμματική τέχνη έκακοποιήθη τόσον ύπό των Ρωμαίων στΡατοκρατων .. καί ύπό των 
λατίνων γραμματικων . .  πού όταν έφθασε είς τόν Νέον Κόσμον μέσψ των Βρετανων καί 6λλων, ήτο πτωμα είς κατάστασιν  προκε
χωρημένης άποσυνθέσεως. " (''Η/Υ καί Έλλην. Γλώοσα", Έκδ. Γεωργιάδης, σλ. 36) 
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Ή άρχική παράδοσις της γλώσσης, στά πρώιμα στάδια , εχει γίνει κατά το μεγαλύτερο μέρος με 
τ ρ ό π ο  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο  κ α ί  όχ ι  γ ρ α π τ ό .  Οί " Ε λληνε ς ,  θαλασσόπλαγ κ τ ο ι ,  θαλασσοβ ίωτο ι  κα ί  

θαλασσοκρατοΟντες,54 "πολλαχ.ή κατά θάλατταν πλανώμενοι, γλωτταν τήν έλληνικήν έπέβαλον, εύρύ 
ποιούντες τό έμπόριον . . .  " (Πλούταρχος) 

Ό καθένας προφέρει τούς φθόγγους προσαρμόζοντάς τους στούς ηχους της ίδικης του γλώσσας, 
ή όποία όσο περισσότερο άδιαμόρφωτη είναι, τόσο ρέπει προς τήν ηχηρότητα καί τήν συντόμευσι, 
πολύ περισσότερο όταν πρόκειται μόνον γιά ηχητικά άκούσματα. 

'0 προφορικος λόγος διαμορφώνεται δηλαδή,  όχι μόνον στήν στοματική κοιλότητα, άλλά πρωτί
στως είς το "αύτί" τοΟ άκούοντος : 

" . . .  καί ή τρο πή τω ν ό νομά τω ν  δηλ οί τό ίδι ο ν  τω ν βαρβάρω ν  . . .  ώ τα 55 γάρ τυγχά-
νει ά νθρώποισι ν  έόντα άπιστό τερα τω ν όφθαλμων . . .  » (Διον. Άλικ. Ρητορικη 1 1 .4) 

Γι' αύτο καί ό Πλάτων, άναΦέροντας ότι το αίγυπτιακον όνομα "Νηίθ" είναι το ελληνικον "Άθηνά" 
("αίγυπτιστί μέν τούνομα Νηίθ, έλληνιστί δέ Ί4θηνα'ϊ, παρατηρεί: 

"Μή πολλάκις άκούοντες Έλληνικά, βαρβάρων όνόματα, θαυμάζητε . . .  μηδέν έστω θαύμα' 
τό γάρ αίτιον έχετε . . .  τούς πρώτους αύτά γραψαμέ νους, είς τήν αύτων φωνήν μετενηνοχότας 
(=μετέφερον) ".56 

« Ού μόνον έθη έλλη νικά τοϊς εκεϊ επεπόλασαν, 

άλλά καί λεξεις ελλη νικαί πολλαί, 

καί μάλιστα ε ναπέμει ναν  . . .  

. . .  καί Xρόνr.μ ύστερον  άπηχρειώθησαν τά έλληνικά όνόματα, 

παράκοπα γεγονό τα ώς βάρβαρα. 

Κ α ι  περ ι  τούτου α ύ τ ο ύ ,  πραγματεία ι ά κ ρ ι βείς 

τ ισι -εκ- τών παλαιών έκπεπόνηντα ι . » 

(Εύστάθιος Θεσσαλονίκης) 

Ό Διογένης Λαέρτιος επεξηγεί: 

,, 'Όθε ν καί τά ό νόμα τα εξ άρχής μή θέσει γε νέσθαι, άλλ ' αύτάς τάς φύσεις των 
ά νθρώπων, καθ' έκαστα έθνη, ίδια πασχούσας πάθη καί ίδια λαμβανούσας φαντάσματα, 
ίδίως τόν άέρα εκπέμπει ν  στελλόμενο ν ύφ ' έκάστων  τω ν παθων καί των φαντασμάτων, 
ώς α ν  πο τε καί ή παρά τούς τόπους τω ν εθνω ν  διαφορά .ή ' ύστερο ν  δέ κοι νως καθ'  
έκαστα έθνη τά ίδια τεθήναι πρός τό τάς δηλώσεις ήττον άμφιβόλους γενέσθαι άλλήλοις 
καί συντομωτέρως δηλοuμένας . . .  » (Βίος Έπικούρου, 76) 

Δηλαδή : 

τα ονοματα, αί λέξεις, δέν έτέθησαν έξ αρχής, αλλαί αί 'ίδιαι αί Φύσεις τών ανθρώπων, σύμφωνα μέ 

κάθε έθνος, πάσχουν ίδιαίτερα πάθη καί προσλαμβάνουν ίδιαιτέρας έντυπώσεις ίδίως Ο αέρας πού έξέρ

χεται απο το στόμα άνάλογα μέ το τί ύφίστανται, καθως και ή κατα τόπους διαφορα τών έθνών' ύστερον 

δέ κατα τρόπον κοινον είς έκαστον έθνος τα ίδικά των έτέθησαν, ώστε αί δηλώσεις να καθίστανται 

ολιγώτερον αμφίβολες, και να γνωστοποιοΟνται κατα τρόπον συντομώτερον . . .  

54 . Καί κατά τόν Διόδωρον τόν Σικελιώτην "πρώτος έ κ  τών 'Ελλήνων Μίνως έθαλαττοΚράτησεν . . .  " 

55. Ό έρμηνευτής τού Α. Γέλλιου (Noctes Atticae Α' 1 7  Έκδ. -RIZZOLl) άποκαλει τά ώτα "prima legge del l inguaggio" =πρωτον 
νόμον της γλώσσης. 

56. Βλ. Τίμαιον 2 1 -22, Κριτίαν νι 1 1 3 .  
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Καί ό Άριστοτέλης είς τό Περί Άκουσμάτων, 800α: 

« • • .  άναπνέομεν δε τόν μεν άέρα πάντες τόν αύτόν, τό δέ πνεύμα (=άναπνοή) καΙ τάς 
φωνας εκπέμπομεν άλλοίας διά τάς τω ν ύποκειμέ νων άγγείων διαφοράς, δΙ ' ώ ν έκάστου 
τό πνεύμα περαιούται πρός τόν έξω τόπον '  ταύτα δέ έστιν Γι τε άρ τηρία καί ό πνεύμων 
καί τό στόμα. Πλείστην μέν ούν διαφοράν άπεργάζονται της φωνης αϊ τε τού άέρος πλη
γαί καί οί τού στόματος σχηματισμοί, φανερόν δ' έστίν'  καί γάρ των φθόγγω ν αί διαφοραί 
πόσαι γίγνονται διά ταύτην τήν αίτίαν. »  

Ό Πλάτων είς τόν "Κρατύλον" (4 1 4,6) καταγράφει: 
(όμιλεϊ ό Σωκράτης) 

« Ώ μακάριε, ούκ οίσθα ό τι τά πρωτα ό νόματα τεθέ ντα κατακέχωσται (=έχουν καλυ
φθη) Γιδη ύπό των βουλομένων τραγψδεϊν αύτά, πεΡΙΤιθέντων γράμματα καΙ εξαιρούν-των, 
εύστομίας ενεκα καί πανταχη στρεΦόντων, καί ύπό καλλωπισμού καΙ ύπό χρόνου. » 

( .. προσθέτουν καί άφαιροΟν γράμματα χάριν εύφωνίας . . .  γιά νά Kα�λωπίσoυν τα όνόματα, 

τα όποϊα άλλά ζουν καί με την πάροδο τοΟ χρόνου. )  

« . . . ό έπιστάμενος περί όνομάτων . . . ούκ έκπλήττεται, ει τι πρόσκειται γράμμα Γι μετάκειται 
Γι άφήρηται . . . » (ώς όνω, 3948) 

« . . . δεϊ έννοησαι περί όνομάτων, ότι πολλάκις έπεμβάλλομεν γράμματα, τά δ' έξαιρούμεν . . .  
καί τάς όξύτητας μεταβάλλομεν. » (ώς όνω, 399) 

την διαδικασία αύτη την περιγράφει λεπτομερως, την έπεξηγεϊ καί την παραδέχεται ό λατίνος ΑυΙο 
Gel l io ,57 παρατηρώντας την μεταγραφη των έλληνικων λέξεων είς την λατινικήν : 

«Quod a scriptoribus e Iegantissimis maior ratio habita sit sonitus vocum 
atque verborum iucundioris, quae a Greacis εύφωνία d icitur. » 

Δηλαδή: 

Οί πιό έκλεπτυσμένοι συγγραφεϊς προτείνουν μεγαλύτερη προσοχη στην άρμονία τών συλλαβών καί τών 

λέξεων, αύτό τό όποϊον ύπό τών Έλλήνων όνομάζεται εύφωνία. 

καί: 
« Legimus I ibrum Ciceron is, quis inscriptus est 'Όratοr". In θΟ I ibro Cicero, cum dixisset 

verba haec "aufugio" et "aufero" composita qu idem esse θχ praeposit ione "ab" et θχ verbis 
"fugio" et "fero", sed eam praepositionem, quo fieret νοχ pronuntiatu audituque Ienior, versam 
mutamque esse in "au" syllabam coeptumque esse dici "aufugio" et "aufero" ,  pro "abfugio" et 
"abfero" . . .  ut pIeraeque aIiae praepositiones a Graecis, ita haec quoque inde accepta sit· sicuti 
est in ίlΙο versu Homeri : "καί έσφαξαν καί έδειραν" "όβρομοι αύίαχοι" . »  

Δηλαδή: 
Έδιαβάσαμε τό βιβλίον τοΟ Κικέρωνος τό όποϊον όνομάζεται "Ρήτωρ". Είς αύτό τό βιβλίον ό Κικέρων άναφέ

ρει ότι τά ρήματα aufugio καί aufero είναι σύνθετα εκ τής προθέσεως "ab" καί εκ τών ρημάτων fugio (=φεύγω) καί 
fero (=φέρω) ,  άλλα ότι αύτη ή πρόθεσις προκειμένου νά γίνη πιό γλυκειά στην προφορά καί στην άκοή , μετεβλήθη 
καί άλλοιώθηκε στην συλλαβη "au" καί τά aufugio και aufero είναι στην θέσι τού abfugio και abfero . . . 'Όπως πολ

λες αλλες προθέσεις προερχόμενες εκ της έλληνικης, και αύτη (δηλαδη η ab) περισυνελέγη άπό έμάς. 'Όπως 

άκριβώς γράφει ό Όμηρικός στίχος:  "εσφαξαν και εγδαραν", "με θόρυβο και ίαχές."(!) 

(Θέλει νό πη ότι έσφαξαν καί έγδαραν -έσκότωσαν - τούς έλληνικούς ηχους γιό νό τούς προσαρμόσουν στην ίδική τους 
προφορά). 

57 . Noctes Atticae, ΧI Ι I .21  καί XV.3 
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Πρβλ. καί το τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου :  

" . .  το κάστρον τού Ραουσίου ού καλεϊται Ραούσι . . .  άλλ Ο έπεί έπά νω τω ν κρημ νω ν 
ί'στα ται, λέγε ται ρωμαίστί (=έλληνιστί) Ο κρημνος "λαύ", έκλήθησαν  δέ έκ τούτου Λαυσαϊοι, 
ήγουν ''οΙ καθεζόμενοι εΙς τον κρημνό ν".58 Ή δε κοινη συνή θεια,  ή πολλάκις μεταφθεί
ρουσα τά όνόματα τη έναλλαγη των γραμμάτων ,  μεταβαλ ούσα την κλήσιν, Ραουσαίους 
τούτους έκάλεσαν. ΟΙ δέ αύτοί Ραουσαϊοι το παλαιον έκράτουν το κάστρον το έπιλεγόμε-
νο ν Πίταυρα (=έκ τού Έ πίδαυρος ) . » (Περί Δαλματίας, 85) 

Καί Ο Σέξτος ό Έμπειρικός: 

"Παντοϊαι γίνονται των φωνων μεταβολαί, καί προτού γεγόνασι, καί εΙσαύθις γενήσονται ' 
φιλομετάβολον  γάρ τι έστίν ό αΙών, ούκ εΙς φυτά μόνον  καί ζψα, άλλά καί εΙς ρήματα. » 

(Προς Γραμματικούς, 83) 

Τελικώς, 
« τ η ν  τού ό ν όματος μετάπτωσιν ,  πολλ η ν  ούσα ν έν πασι τοϊς έθνεσι ν  . . .  

π ο ι ο ύ σ ι  παραγραμματ ίζοντες . »  (Στράβων, Γεωγρ. Α' C 4 1 )  

" Οί δέ των Ρωμαίων συγγραφεϊς μιμούνται τούς 'Έλληνας . . .  
. . .  καί των όνομάτων, όσα ένδοςότατα, των πλείστων όντων Έλληνικων. » (ώς ό.νω, r'C 1 66) 

"'Έ ννο ια ,  συντονία δ ιανο ίας" 

39  

Καθως όμως ή γλώσσα μεταδίδεται άπο την μία γενεό στην όλλη , σταδιακά καί έξελικτικά, έπιΦέ
ρονται  άλλαγές καί ως προς την "σημαντική" τών λέξεων: 

"προστιθέντες γράμματα καί έςαιρούντες, σφόδρα άλλοιούσι τάς των όνομάτων διανοίας". (=έννοίας) 

(Κρατύλος 4 1 8) 

Καί πρέπει νό όναζητηθή ο νοηματικος συνειρμός , ο κρίκος άνάμεσα στην άρχαιότερη καί νεώτερη 
έννοια, δηλαδη ή ενδιάμεση νοηματικη παρομοίωσις ή όποία όλλοίωσε, εξέτρεψε την όρχικη σημασία . 

• Ή ελληνικη λέξις πυρρός (εκ τού πύρ, πυρσος) σημαίνει κοκκινωπός, φλογωπος στο χρώμα. Γι' 

αυτο οί Λατίνοι ώνόμασαν birrum ένα είδος μανδύα με ζωηρο κοκκινωπο χρώμα : birrum mantelum =πυρ
ρος μανδύας. Sbi rro στο. ίταλικό είναι ό άστυνομικος κλητήρ,  έπειδη κόποτε έφερε κόκκινη στολή . Τόν 
40ν αίώνα ώνόμασαν οί Γόλλοι "berret" τόν μανδύα με "κουκούλα", 

Τελικώς εφθασε νά δηλώνη μόνον το κόλυμμα τής κεφαλής, όπότε όποκτήσαμε "μπερέ", "μπερε
δάκια" γιο. τό κεφάλι καί "μπαρέττες" γιο. τίς επίσημες κομμώσεις ! 

• ΤΓουνθΓ στο. γαλλικά (trovare, trovar, βλ. σχετικον λήμμα) σημαίνει ευρίσκω. Άρχικώς έσήμαινε 
έπι νοω τρόπους συνθέσεως μουσικής , όπό το λατινικό tropus, μεταγραφη τού ελληνικού τρόπος. 
Troubadour η Trovatore είναι αυτός ό όποίος έπινοεί τρόπους συνθέσεως καί πλοκής στίχων,  ( 'Ο αυτός 
συνειρμος είς το ελληνικον "τροπάριον") .  

58 .  Δηλ. λάας-λός = ό λίθος, ό βράχος 
λδς -+ λαϋς -+ Λαυσαίοι -+ Ραουσαίοι 
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• "Bigote" στα ίσπανικα σημαίνει "μουστακι". (Άπο τα σύνεργα περιποιήσεως τού μύστακος τών 
εύγενών, προέρχεται το γνωστο αντιδανειον "μπικουτί") .  Έ τυμολογείται απο τήν αγγλοσαξωνική 
έκφρασι "b! God" ="για τον Θεό", τήν οποίαν ώς όρκο αναφωνούσαν οί "εύγενείς" ,  δηλαδή όνδρες με 
περιποιημένον μύστακα. Προ τού Ι Ε' αίώνος, αύτο το "b!" επροφέρετο ακριβώς "μπί" και όχι by -μπαι .  Ή 
αναφώνησις "b! God" κατέληξε να σημαίνη μόνον το "μουστακι". (Σχετικώς με το God =Θεός, βλ. λήμμα 
"Οίθυ") . 

• Τήν λέξι "νεκρομαντε ία"  (τήν δια μέσου τών νεκρών μαντεία) οί λατίνοι  τήν πρόφεραν 
necromantia και  αργότερα, παρεφθαρμένα, n igromantia. 

Nigra Tartara απεκαλεσαν τα πένθιμα, "μαύρα" ταρταρα. Hora nigra, τήν νεκρική ("μαύρη") ωρα τού 
θανατου. 'Όπως και στα ελληνικα, ό θανατος ταυτίσθηκε με το "μελαν" .  Γι' αύτό, απο το nigromantia 
προέκυψε το niger-nigris =μέλας, μαύρος. -'γαλλ, noi r, ίταλ. nero, ίσπ. negro =ό μαύρος και ό "νέγρος", 

• " 'Έγχος κατέπηξεν έπι χθονί  . . .  " (Ζ, 2 1 3) 
Δηλαδή έμπηξε, έστερέωσε το δόρυ στήν γή. Ή κίνησις αύτή σημαίνει όρνησι μονομαχίας, κατά

παυσι τών εχθροπραξιών . Έκφέρεται και δια τών έκφράσεων "πήξε τήν αίχμήν", "πόξας δόρυ", καί 
θεωρείται πάντοτε σημείον είρήνης. Έξ ού και το επίρρημα πάξ =τέλος, αρκεϊ. Έξ αύτοΟ προέρχεται ή 
λατινική λέξις pax =ειρήνη -. ίταλ. pace, ίσπαν. paz, γαλλ. paix, αγγλ. peace και εξ αύτών πολλό παρά
γωγα και σύνθετα: pacifier, pacify με τήν έννοια ειρηνοποιώ (pax +fio =πάξ +Φύω) '  γερμ. pachten =συμ
φωνώ, γαλλ. payer =πληρώνω, ίταλ. pagare (πρβλ. το αντιδάνειον "παγκάρι") , αγγλ. pay Κ.λπ . . .  Ή έννοια 
τού "πληρώνω, εξοφλώ", προήλθε εκ τού ότι έπιτυγχάνω είρήνην δια τής καταβολής χρηματικού ποσού 
η δια τής επιστροΦής χρεωστουμένων. 

• ΤΟ "κόνδυ" όπως ηδη αναφέραμε έδωσε το "kondyla" -. "gondola" και εξ αύτού το dondolare 
=λικνίζω, dondolo = εκκρεμές, dondolone =φυγόπονος (δηλ. "λικνιζόμενος" και χρονοτριβών) .  

• ΤΟ φυτον σχοϊνος και το εξ αύτού "σχοινίον", εκ τής εννοίας "τέρμα πεδίου δρόμου, όριζόμενον 
διό σχοινίου", έδωσε τα λατιν. funis (=σχοίνος) , finis (=τέρμα, τέλος) και τα εξ αύτών διάφορα fin ,  fine, 
Final, με τήν έννοια τού "τέλους". 

Ό "ίεροφάντης" ,  δηλ. ό "φαίνων" τα ίερά, και ό "Α πόλλων Φαναϊος " έδωσαν στήν λατινική το fanum 
=ίερόν, το όποίον με τήν σειρά του εγέννησε κάθε τι το "φανατικόν" :  fanotico, fanatique,  fanatic, 
Fanatiker, με τήν έννοιαν ''τό έξ ίερών, ίεροφαντών προερχόμενον", όρα λίαν ίερόν. 

• Τ ο ρήμα φρενόω-ώ =συνετίζω, συγκρατώ, "τίθημι φρένα" ("ή φρήν, φρόνησις, έστί νόησις φορας 
καί νοϋ'59) έδημιούργησε το λατινικο freno =χαλινώ, δια τού χαλινού συγκρατώ και τιθασσεύω τας φρέ
νας τού 'ίππου, απ' όπου κατάγεται το αντιδάνειον "φρένο" (freno, frein. -freiner =τροχοπεδώ) .  

• Ό θύλακος αέρος "θϋλλις", δια συνήθους τροπής τού θ είς Φ,  έδωσε το λατιν. fol l is =φούσκα 
αέρος και εξ αύτού εδημιουργήθη ή έννοια τού "τρελλού" στα γαλλικά: fou ! 

_Ι

-Ι-

Σ υ νεκφορό - Σ υ νεκδοχη 

'Ένας όλλος συνήθης τρόπος παραγωγής λεξιλογίου είναι ή απομόνωσις μιας λέξεως απο ένα 
λεκτικο σχήμα, και ή πρόσληψις εννοίας διαφορετικής μεν αλλα συνειρμικής προς τήν αρχική σύνθεσι. 
'Όπως συνέβη και στήν ελληνική , με το "νηρόν ιJδωρ". 'Έφυγε το ϋδωρ , έμεινε το "νερό". - "όΨόριον 
ίχθύς", έφυγε ή λ. ίχθυς και έμεινε το όψάριον, ψάρι. - "ποντικός μϋς", έφυγε ό μύς και έμεινε το επίθε
τον ποντικος (δηλ. έκ τού Πόντου) με τήν σημασίαν "μύς" ! - "νήιον δόρυ", έφυγε το δόρυ και έμεινε το 
νήιον να σημαίνη "δόρυ" ! ΤΟ "συκωτόν ήπαρ", δηλαδή ήπαρ "παραγεμισμένο" με σύκα (συνταγή μαγει
ρικής) εχάρισε στο ήπαρ μία νέα όνομασία : "συκώτι", Και απο τα "αλογα ζώα"  ("μηδέ τών όλόγων ζώων 
όλιγωρεϊν'� έφυγε ή λέξις ζώα καί έμειναν τα "όλογα" να σημαίνουν τους 'ίππους. 

59. Πλάτωνος Κρατύλος. 
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Κατ' άνάλογον τρόπον ,  άπο την συνεκδοχικη έκφορά ''Φίλιος υίός" (=άγαπητος υίός) ,  ο ί  λατίνοι 
έκράτησαν το F IL lUS ώς "υίός", Δηλαδη το έπίθετον ούσιαστικοποιήθηκε ,  άργότερα δε άπέκτησε καί 
θηλυκον γένος: f i l ia, Έξ ών τά διάφορα δυτικά fi ls, f igl io =υίος -fi l le, fig l ia =κόρη, . .  

Ή λέξις ''μένος'', στον 'Όμηρο,  χαρακτηρίζει τον όνδρα (άμενηνος σημαίνει νεκρός: "άμενηνά κάρη
να " ) .  Άπο την συνεκφορά ''μένος 'Αγαμέμνονος", ''μένος Τηλεμάχου", ''μένε '  άνδρών" (Θ 61 ) κατάγονται 
τά άγγλογερμανικά man καί men γιά τον όνδρα. (Άκόμη καί ή λ. "mannequin" με άρχικη έννοια "άνδρεί
κελον". )  Πρβλ. το έλληνικον κύριον όνομα Άλκμάν (Άλκ-μόν) δηλ. ό πλήρης άλκης άνήρ ,  ό Άλκ-ήνωρ, 

Άπο την συνεκφορά "ϊκρια έπί σταυρών έζΕUγμένα "60 ή λατινικη έννόησε "pendere ίπ cruce" 
(πετάννυμι έπί ίκρίου) καί ώνόμασε τον σταυρο cruχ-crucis, έξ ου ίταλ. croce , ίσπ. cruz, γαλλ. croiχ, 
άγγλο cross, γερμ. Kreuz, με πολλά παράγωγα (καί άντιδάνεια όπως κροσάρω, κρουαζιέρα. . . ) .  

Άπο την συνεκδοχη "ίρας οίστρος ", "ίρά (=ίερά) όργή ", ο ί  λατίνοι ώνόμασαν την όργη " ira". Άπο 
την έκφρασι "κάτω ρίπτει ν" ωρισαν το "ρίπτω" ώς "cado". 

Άπο την "τοξήρη σαγιΊν"  έφυγε το τοξήρης καί άπέμεινε το σαγη --t sagitta ώς τόξευμα. 
Ό "ίερεύς έννος"  (=παλαιος) έδημιούργησε το λατινικο seneχ =γηραιος καί κατόπιν τά διάφορα 

seigneur, signore, senor Κ.λπ. 

Ένώ ό "ίερεύς ακρος" 6 1  έγέννησε το sacer, sacra (=ίερός, ίερά) με πάμπολλα παράγωγα (βλ. 

λημμα sacre) . 
Ή συχνη συνεκφορά "ύπνου ταρπόμενος ", "ταρπώμεθα κοιμηθέντες" , "ύπνου ταρπήμενοι " , έκανε 

νά γεννηθη ή λατιν. λέξις torpere προσλαμβάνοντας όμως την συνεκδοχη της έννοίας τού ϋπνου, της 
ναρκώσεως. 

Έκ τού Forestis si lva ---> foret (έκ τού "θύραθεν ϋλη" δηλ. έξω της κατοικοιμένης περιοχής δάσος) . 

Καί κάτι πιο έντυπωσιακό :  "ίλλος" είναι ό όφθαλμός. - ίλλω =στρέφω καί κυττάζω. - "ίλλε " σημαίνει 
κύτταξε έκεί (προστακτική) .  Οί λατίνοι αύτο το "ίλλε " το προσέλαβαν ώς δεικτικο καί ένόμισαν ότι " ί l lθ" 
σημαίνει έκείνος.62 Άπο αύτο το " ί l lθ ,  i l la" (=έκείνος, έκείνη) κατάγονται τά γνωστά δυτικά όρθρα καί 
άντωνυμίες - : ί l ,  e l ,  le, la e l le ,  κ .λπ . . .  άκόμη καί το άραβικο "al" .  Π .χ .  al -manac =ΤΟ μηνιακον ("άλμανάκ") .  

Άπο την συνεκφορά "αύλη έν  χόρτψ " προέκυψαν οί δυτ .  "αύλές", cour, corte κλπ. (βλ. λημμα cour). 
Καί είναι λίαν πιθανον άπο τον στίχο "αλοχος (=σύζυγος) σόη καί παϊδες καί οίκος . . .  " (0 ,494) νά προέκυ
ψε το άνατολικο "σόι". 

Ό Μαρσελ Προύστ, στο πολυδιαβασμένο έργο του 'ΆΝΑΖΗΤΩ ΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ",63 

δεν διστάζει νά παραδεχθη : ''Οί γαλλικές λέξεις πού τόσο περηφανΕUόμαστε νά τίς προφέρουμε 
σωστά, δέν είναι οί ίδιες τίποτε αλλο παρά βαρβαρισμοί πού έγιναν άπα γαλάτες, οί όποϊοι πρόφεραν 
λάθος τά λατινικά fι τά σαξονικά, άφοϋ η γλώσσα μας δέν είναι παρά ή έλαττωματικη προφορά άπα 
κάποιες "αλλες γλώσσες . . .  ". 

Πράγματι: οί λεγόμενες λατινικες γλώσσες έξελίχθηκαν σε μεγάλο μέρος άπο την τραχειά λαίκη 
λατινικη ( Iatin vulgaire) την όποία διέδωσαν στίς έπαρχίες όχι βεβαίως φιλόλογοι η ποιηταί, άλλά στρα
τιώτες, έμποροι, ταξιδιώτες, ναυτικοί, προσαρμόζοντας στον δικό τους προφορικο καί γραπτο λόγο, 
τίς ξένες, στην ούσία ελληνικές, λέξεις. 

60, Ήρόδ, ν, 1 6 .2 
61 . "'Ίωνες ί:ίκροι γενόμενοι ταύτην τήν ήμέρην" (δηλ. οΙ 'Ίωνες άνεδείχθησαν έξαίρετοι αύτήν τήν ήμέραν - "Ό της Ρώμης 

ποντίφηξ, όστις θέλει νά όνομάζεται δ.κρος Ιερεύς". ('Ιερόν Πηδάλιον σλ. 487) Πρβλ. ίερεύς ί:ίκρος 
62, Πρβλ. τό έπίρρ. "Ιδού" =έδώ, "νά"! , τό όποιον προέρχεται άπό παλαιά προστακτική τοΟ άχρ. ρήματος εϊδω =βλέπω, 
63, Έκδ, Ήριδανός, τ. 1 0ς σλ. 1 67.  
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«ΚαΙ πλεϊστα Έλληνικό όνόματα έχει καταμεμιγμέ να . . .  Οίμαι (=νομίζω) δέ το βάρβαρον 
κατ' όρχός έκπεφωνήσθαι (=άπεκλήθη) οϋτως κατ '  όνοματοποιίαν, έπΙ των δυσεκφόρως καΙ 
σκληρως καΙ τΡαχέως λαλούντων . . . .  πάντων δή των παχυστομούντων οϋτως βαρβάρων λεγο
μένων, λέγω δέ των μή Έλλήνων. Έκείνους ούν Ιδίως έκάλεσαν βαρβάρους, έν άρχαϊς μέν 
κατά το λοίδορον (=περιπαικτικώς) ώς παχυστόμους η τΡαχυστόμους, είτα κατεχρησάμεθα 
(=έχρησιμοποιήσαμε) ώς έθνικψ κοινψ όνόματι, άντιδιαιΡούντες προς τούς ·Έλληνας . . .  

. . .  Ο ί  βάρβαροι οί είσαγόμενοι εΙς τον έλληνισμον ούκ Ισχύοντες άρτιστομεϊν (=δέν δύναν
ται νό όμιλήσουν άρτίως, όρθώς), ώς ούδέ ήμεϊς έν ταϊς έκείνων διαλέκτοις (=οπως καΙ ήμεϊς δέν 
δυνάμεθα νό όμιλήσωμεν τός Ιδικάς των διαλέκτους)>> 

(Στράβων, Γεωγρ . 1 4, 2.28-2.29) 

ΚαΙ σήμερα άκόμη, όσοι ξένοι γνωρίζουν έλληνικά, έστω καΙ αν είναι καλλιεργημένοι καΙ μορφωμέ
νοι, άποδίδουν την γλώσσα μας με τρόπο παραλλαγμένο, "ξενικό". Στά διάφορα Παγκόσμια Γλωσσικά 
Συνέδρια, οί έλληνισταΙ καθηγηταΙ έκφέρουν τΙς ΕΙσηγήσεις τους έλληνικά, προφέροντας όμως τόσο 
δύσφωνα καΙ κακόηχα τΙς έλληνικες λέξεις , ωστε νά νομίζη κανείς ότι πρόκειται γιά κάποια αγνωστη 
γλώσσα: "Άρκάγια" τά Άρχαϊα, "φρίσκια" η θρησκεία, "πόλλις περιόκις" οί πoλλtς περιοχές, ''γερατικός'' 
ό ίερατικός, "τά όπόγια" τά όποϊα . . .  κ .ό .  . . 

Ό πατροπαράδοτος έλληνικός χαιρετισμός "Χαίρειν" άκούσθηκε διά στόματος Γερμανού καθηγη
τού σάν χαιρετισμός σε αγνωστη βαρειά γερμανικη διάλεκτο : Χάι-ρέιν! 

Έδώ βεβαίως θά ήμπορούσε νά άντιτείνη κάποιος, ότι προφέρουν "έρασμιακά". Καί έπειδη λίγοι 
είναι αύτοί πού γνωρίζουν ότι ή λεγομένη "έρασμικη προφορά" είναι μ ία μεγάλη άπάτη, η αν θέλετε 
ενα οίκτρό λάθος, άνοίγουμε μία παρένθεσι γιά νά τεθούν έπί τέλους τά l]ράγματα στην θέσι τους καί 
στην σωστή τους διάστασι. 

Ή λεγομένη έρασμιακη ή έρασμικη προφορά αύτοαναιρεϊται καί μόνον έκ τού ότι άνατρέπει τούς 
κανόνες προσψδίας άλλά καί τονισμού της έλληνικης γλώσσης καί ποιήσεως.64 Καί μολονότι είναι 
κοινώς γνωστό ότι ό 'Έρασμος (έξαιρέσει τών παραδόσεων της έλληνικης εΙς τούς μαθητάς του) έχρη
σιμοποίει σε κάθε αλλη περίπτωσι την έλληνικη προφορά, δεν έχει γίνει εύρύτερα γνωστό τό πώς 
παρεσύρθη εΙς την διδασκαλικην αύτην α'ίρεσιν καί, τό σπουδαιότερο, πώς κατενόησε τελικώς και 
ανεγνώρισε την πλάνη του. 

Οί λεπτομέρειες αύτες περιέχονται είς τόν Β' καί Γ' τόμον τού έργου τού Κωνσταντίνου Οίκονόμου 
τού έξ ΟΙκονόμων "Περί τής Γνησίας προφορaς τής Έλλ η νικής Γλ ώσσης"  ( Έ κ δ .  δαπάνη τής 
Άδελφότητος ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ,  Πετρούπολις 1 829) . Οί τόμοι αύτοΙ έχουν κυριολεκτικώς έξαφανισθη άπό 
την άγορά καί  είναι πολύ δ ύ σκολο ,  αν όχι  άδ ύνατον , νά τούς προμηθευθη κανε ίς .  Γι' αύτό ,  
εύχαριστούμε τόν άρχαιολόγο κ .  Παν. Πυριοβολη ό όποϊος είχε την καλωσύνη νά  μας τούς δανείση 
άπό την σπάνια Βιβλιοθήκη του. 

Παραθέτομεν άκολούθως τά άξιολογώτατα καί τά πλέον χαρακτηριστικά άποσπάσματα έκ  τού Γ' 
τόμου (σελ. 673, 705, 493 , 494) .  

" . . .  Ό 'Έρασμος παραςε τρ άπη ε Ις  ταύ τη ν ·  τή ν φ α ν τασία ν άπατηθεΙς ύπό τι νος Έρρίκου 
Γλ αρεα νού, όστις, άστείζόμε νος προς το φιλ όκαι νο ν καΙ  εϋπιστο ν τού Έράσμου, έπώλησε ν  
έλθών προς αύτόν, ώ ς  δ.κουσμα καινό ν, ότι τάχα "δ.νδρες 'Έλλη νες, έλθόντες κατ' έκεϊνον τον 
χρό νο ν  εΙς Λευκε τίαν, έπρόφερον το βήτα beta καί το ήτα eta, καΙ τάς διφθόγγους διηρημένας. " 

Τούτο το πλάσμα, συναρπάσας ώς άλήθεια ν  ό 'Έρασμος, έγραψε τον περΙ τής νέας προφορaς 
διάλογόν του. 'Ύστερον  όμως μετανοήσας, οϋτ' αύτος ποτ' έπρόφερεν ώς έφαντάσθη, καΙ τούς 
φίλους του άπέ τρεπε. (Βλ. WETSTENIJ ORA Τ. APOLOGET.PRO L/NG. GRAEC. PRONUNT. PAG. 1 1 9, παράβαλε καί 

Βόσσιον είς ARISTARCH. 1. 28) . 
. . .  Α πα τωνται καΙ οί σοφοί, καθώς άρρωστούσι καΙ οί Ιατροί. 

Εlχε μέ ν τή ν δυστυχίαν ο μακαρίτης 'Έρασμος νά γίνη τούτου τού βαρβαροφώ νου συστήματος 

64 .  Βλ .  Βιβλία "Έλληνικης Άγωγης" (Α . Τζιροπούλου-Εύσταθίου) ,  Γ '  'Έτους, Κύριον κα ί  Βοηθητικόν, Μάθημα 4ον, σελ. 69-85 καί 
97 - 1 1 6  άντιστοίχως. 
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άρχηγός, άλλ ' όμως αύτός ούδέποτε έφρόνησε ν, ούδ '  έδίδαξε τόσον άλλόκο τα καί παράδοξα περί 
τής Έλληνικής προφορας, όσα με τέ πει τα έφαντάσθησα ν οί μαθηταί του καί διάδοχοι, Χέκοι καί 
Μέκερχοι καί Έννίνιοι καί οί τούτων όμοιοι, οί'τι νες άείποτε προσθέτοντες καθείς τάς ίδίας του 
έ πι νοίας,  τόσο ν παρεμόρφωσα ν  τάς πρώ τας τού Έράσμου άρχάς,  ωστε α ν  ποτε ούτος ό 
αίρεσιάρχης ά ναβιώσας άκούση μόνον  τούς όπαδούς του, πώς προφέρουσι τά Έλληνικά, καί πρίν 
άναγνώση τά βιβλία των, ηθελε τάχιστα πάλιν  είς τόν τάφον  έπιστρέψει, νά κρύψη την αίσχύνην 
του, Ό πολυμαθής καί εύφυέστατος ούτος ανθρωπος, άπα τηθείς δι ' εύπιστίa ν καί Koυφόνoιaν 
άπό τόν Γλαρεανόν, έφαντάσθη τήν νέαν  τώ ν Έλληνικώ ν γραμμάτων  προφοράν. 

- 'Όμως- : Εις τον "Ή χ ω" έπιγραφόμενον αλλον δ ιάλογόν του- γραφέντα λατιν ιστί - συμβου
λεύει ρητώς την μάθη σιν της Έλληνικης γλώσσης κατά την γνησίαν καί πάτριον τών Έλλήνων 
προφοράν' λέγει:  

ΓΓ�' ������������������ 
Ι Γ "Μετακαλέσατε όνθρωπον το γένος "Ελληνα, l Ι Ι κόν όλλως όλίγον τύχη πεπαιδευμένος, 

διό τόν γενέθλιον έκεϊνον καί πάτριον φθόγγον ,  
ωστε ν ά  μανθάνηται τών Έ λληνικών ή προφορά 
άκριβης καί δ ιαπεπονημένη , "  

-καί λατινιστί- : 

"Conducendus a I iqu is ,  nat ione G reacus,  
I icet a I ioquin parvum erud itus ,  
p ropte r nat ivum i I I um ac patr ium sonum,  
u t  castigate g raeca sonar i  d icantur" ,  

'Έρασμος, -Echo-

'Ώστε καί ό 'Έρασμος άδίκως είς έαυτό ν  έπισπαται όλ ον  τό βάρος τής ύστερον  κορυφωθείσης 
βαρβαροφωνίας . .  άλλ ' οί παλαιοί του όπαδοί, συνασπισθέντες, τήν διε τήρησαν, ,, 

Πρέπει ΟΙ δυτικοί να βροϋν τό θάρρος 

να έπανορθώσουν την "διόρθωσί" τους 

"Ή έλληνική δέν είναι μία γλώσσα νεκρή. Ή κυριώτερη πηγή γιά νά γνωρίσουμε τήν άρχαία έλληνική 
προφορά είναι ή σημερινή προφορά, Ή φωνητική άξία τών γραμμάτων, δέν είναι δυνατόν νά έμφανί
σθηκε στήν έποχή μας ξαφνικά, αύτόματα", 

HENRY ΤΟΝΝ ΕΤ, Ίστορ, της Ν, Έλλ, Γλώσσης, Παρίσι 1 993 

"Έδώ καί αίώνες, γενιές όλόκληρες, μαθητές καί μελετητές τής Δ ύσης, μαθαίνουν τά έλλη νικά 
μέ κα νόνες προφορας πού όρισε ε νας φιλόσοφος ό όποϊος είχε τό έλάττωμα πώς άγνοούσε, η 
δέν ύπελόγιζε καθόλου, τήν έλληνική προφορά τώ ν (διων  τώ ν Έλλ ήνων, Έπρόκει το γιά μία 
γλώσσα ζωντανή πέρα γιά πέρα, πού ό χρόνος (σως νά είχε φ τωχύνει καί άπλο ποιήσει, άλλά 
σίγουρα δέν είχε σβήσει, όπως συνέβη μέ τά λατι νικά καί τά έβραϊκά, Ά ν κάποιος πού κάνει δια
κοπές στήν Έλλάδα χρησιμοποιούσε λέξεις καί φράσεις πού είναι άκόμη ζωντανές όπως τίς 
εμαθε στό λύκειο, θά γινό ταν  κα τανοητός άπό τούς 'Έλλη νες (έ ννοεϊται έάν είχε όρθή προφορά). 
Οί χείριστοι έρασμιακοί κανό νες μας έ πιβάλλουν μιά προφορά πού μυρίζει πτωμα(νη καί πού οί 
όμιλούντες στήν Έλλάδα σιχαίνονται . .  'Όλα διαστρεβλώνονται μέ έκείνην τήν παράλογη καί 
άνατριxιaσΤΙKή προφορά ", 

(-Γκουίντο Τσερονέττι, ίταλός συγγραφεύς, 

πρωτοσέλιδο της έφημερίδος LΑ STAMPA. 

Έφημερίς ΕΘΝΟΣ, 5-1 0-99, άνταπόκρισις άπα τήν Ρώμη-) 
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'Έρασμος: 

"Graecum didascalum audire decrevi ,  
p lane Greacum,  νθl potius bis Graecum, "  

Δηλαδή :  

"Άπεφάσισα νά άκούσω 'Έλληνα διδάσκαλον,  

τελείως 'Έλληνα , η μαλλον διπλα 'Έλληνα , "  

(Epistolae Erasmi  -Ρ, Al len- Oχford 1 906) 

Α ί  σ υ ν η θ έ σ τ ε ρ α ι  φ θ ο γ γ ο λ ο γ ι κ α i  ά λ λ ο ι ώ σ ε ι ς  

'Ως πρός τiς άλλοιώσεις τΙς όποϊες έπιφέρει "νομοτελειακα" στα έλληνικα φωνήματα ό χρόνος καΙ 
ό τόπος (δηλαδη η έκτός Έλλάδος μεταφορα τών έλληνικών πρωτολέξεων) , δεν πρέπει να παραβλέ
ψουμε καΙ την αλλαγη την όποίαν εχουν ύποστή οΙ έλληνικες λέξεις στην "γκρεκάνικη" διάλεκτο τής 
Κάτω Ίταλίας: π,χ ,  "στραφόγγια" ή άστροφεγγιά, "φούντια " ή βοήθεια, "γκαπία" ή άγάπη, "σκιρό "  ό ίσχυ
ρός" , Κ ,Ο ,Κ ,  

[Σημειωτέον ότι οΙ "Γκρεκάνοι" τής πάλαι ποτε Μεγάλης Έλλάδος δεν βρίσκονται έκεϊ από τούς 
βυζαντινούς χρόνους, όπως πολύ συχνά, έσχάτως, άναφέρεται, 'Ο Έλληνισμός τής Κ, Ίταλίας ύπάρχει 
άπό την έποχη τών Πελασγών καΙ Άρκάδων άποίκων, Αύτό άποδεικνύεται μέσιμ τής γλώσσης, Π ,χ ,  ή 
φράσις "a chiatera mou en' armameni" σημαίνει :  η θυγατέρα μου είναι παντρεμένη , ΠαρατηροΟμε ότι τό 
θηλυκόν αρθρον έκφέρεται δωρικά : "α", Τό "en'" είναι τό όμηρικόν ενι =ενεστι, είναι, Τό δε armameni 
προέρχεται άπό την πανάρχαια εκφρασι "άρμόζειν τήν θυγατέρα" , "άρμόζω κόΡ9 δ.νδρα" (=προσαρμό
ζω, προσκολλώ ανδρα στην κόρη) ,  "άρμόττω γάμον" (=συνάπτω γάμον),  

Πράγματι: "Ή γ λ ώ σ σ α  ε ί ν α ι  ή γ ε ν ε α λ ο γ ί α  τ ώ ν  λ α ώ ν " , ]  

Είναι σύνηθες φαινόμενο ,  κατα την μεταφορα από ενα Ιδίωμα σε αλλο, να άποβάλλεται η να μετα
βάλλεται ό άρχικός φθόγγος μιας λέξεως, έαν ύπάρχουν δύο σύμφωνα, 

Ειδικώτερον: άπό την Έλληνικη στην Λατινική , παρατηροΟμε ότι κατα κανόνα τρέπεται τό π εΙς t 
(σπεύδω -. studeo) , Τό Ρ εΙς Ι (σιρός -. s i lo) , Τό λ εΙς Ρ (λάβρος -. rabies) ,  

Ή έναλλαγη τών δύο ύγρών φθόγγων Ρ και λ ,  τείνει σχεδόν να  τα ταυτίση , όπως άκριβώς καΙ στην 
έλληνικη (άδελΦός, αδερφός) ,  Γι' αύτό στην Γραμμικη Β ύπάρχει ενα μόνο σύμβολο για τα ύγρα (ΜΕ-Ρ Ι  
=ΜΕΛΙ ,  ΣΕ-ΡΙ -ΝΟ =ΣΕΛΙ ΝΟ) ,  'Ομοίως τό δ τρέπεται καΙ αύτό εΙς λ ('Οδυσσεύς -. U Lysses, δάκρυμα -. 
I acryma) , Τ Ο  ϊδιο συμβαίνει και στα έλληνικά : δάφνη -. λάφνη ,  δασύς -. λάσιος ,  'Οδυσσεύς -. 
'Ολυσσεύς (έπι άρχαικών αττικών αγγείων) και 'Οδυσσεύς -. Ούλίξης στην κρητικη διάλεκτο,65 

ΤΟ γ τρέπεται εις 9 στην λατινική , και γενικώς στην δύσι - καΙ όχι μόνον:  
(γένος -. genus, Γαλατία -. GaIatia) , 

"Γάμμα: Τό πιό έλαφρύ '  πού ή άδυ ναμία σου νά τό προφέρεις, 
δείχνει τό ν βαθμό της βαρβαρ ό τη τάς σου, " (Όδ, Έλύτης)66 

Γι' αύτό, όταν το 9 έπιστρέφει μέσα σε λέξεις "άντιδάνεια", μετατρέπεται έκ νέου εις γ,  
(μεγάλη, μάγα +αύλή , αύλα -. Magnaula -. Μαγναύρα) , 

Οί λατϊνοι το παραδέχονται ότι "των ήδίστων έλληνικων γραμμάτων" στεροΟνται: 
"jucundissimas θχ Graecis I itteris non habemus", (Quinti I ianus, I nst. Orat. χ ι ι ,  1 0,27) 

Το φωνήεν "ο" ("ου" σε πρώιμες διαλέκτους, όλος -. ούλος, νόσος -.νοΟσος) τρέπεται εις "u"  

65. Πλουτ, Μάρκελλος 20. 
66, Ποιητ. Συλλ, "ΚαΙ μέ φώς καΙ μέ θάνατον". 
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(τρόπαιον -t trophaeum,  όμβρος-tumber) . 

Το "η" τρέπεται είς "e" (θησαυρος -t thesaurus) . . .  
"ώς καί επί αλλων μυρίων κατό τός συνθέσεις μεταβολαί γίνονται φωνηέντων. " 67 

Ή αίολίζουσα λατινική άγαπά πολύ την τροπην τού έλληνικού "ν" είς "μ" (m) . . .  
και είς τάς αίτιατικάς (θεον -t deum) και έ ν  τοίς ούδετέροις (ώFόν - t  ovum) .  
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ΤΟ θ στην άρχη λέξεων τρέπεται ε ίς f (θύρα -t fores) . Ή λατινικη άποφεύγει έπίσης το άρχικο "cn" 
τρέποντάς το κατά κανόνα είς "cr": κνέφας (=σκότος) -t cnefuscu lum -tcrepuscuium (έξ ού το γαλλ. 
crepuscu le) .  

τ η ς  δ α σ ε ί α ς  αί π ο ι κ ι λ ί α ι  

Οί Λατίνοι καί οί Δυτικοί την έλληνικη "δασεία" την προφέρουν και την γράφουν όλλοτε ώς h (ωρα 
-thora) ,  όλλοτε ώς 5 (έπτά -t septem), όλλοτε ώς ν (έσπέρα -t vesper), όλλοτε ώς c (έλη =θαλπωρή, 
-t caldor) . ΤΟ ίδιο και οί 'Άραβες (ούλα -tkula) . Οί Ρώσοι την τονίζουν περισσότερο : ηρως -t γκερόι, 
άρμονία -t γκαρμόνιγια. 

Ό Άθήναιος68 έπισημαίνει: "καί διό τοΟ 'Ή" στοιχείου τυπώσασθαι τούς παλαιούς τήν δασεΙαν. 
Διόπερ καί Ρωμαιοι, πρό πάντων τών δασυνομένων όνομάτων, τό 'Ή" προγράφουσι, τό ήγεμονικό ν 
αύτης διασημαίνοντες. " 

Και ό Isidorus στά 'ΈtΥmοlοgίca": " I n  mu ltis nomin ibus quae in G raeco aspirationem habent, nos pro 
aspiratione, 5 ponimus." (=σέ πολλά όνόματα τά όποία είς την έλληνικην έχουν δασεία, έμείς είς την 
θέσιν της δασείας θέτομεν 5) .  

Ή δασύτης τού "ρ"  τρέπεται συνήθως είς f (ρίγος -t  frigus) άλλά τονίζεται και μέ h (ρηΤΟρικη -t 
rhetorica) . 

Τ ο άρχαιότατον έλληνικον δίγαμμα "F" (τό όποίον άφηρέθη άπο το άττικον άλΦάβητον το 403 
π .χ . ) ,  μέ παρουσία και στην αίολικη διάλεκτο και στην πανάρχαια της Κρήτης γραφή,  τρέπεται είς V. 
Τέτοιες λέξεις, κατά το LAROUSSE EΤYMOLOG �QUE,  "sont empruntes a un dialecte qui conservait le F 
au moment de Ι' emprunt", δηλ. προέρχονται άπό διάλεκτο ή όποία διατηρούσε το δίγαμμα κατά την 
στιγμη τού δανεισμού . 

Προφανώς άναφέρεται στην άρκαδοκυπριακη διάλεκτο. Οί Άρκάδες είχαν μετοικίσει στην περιοχη 
της Ρώμης γύρω στά μέσα της δεύτερης χιλιετίας Π . χ . ,  ένώ ό Άρκάς Οίνωτρός,  ό έγγονος τού 
Πελασγού , είναι ό "μυθικος" οίκιστης τού Τάραντος. 

«Οϊνωτρος δέ, ό τών παίδων νεώτατος Λυκάονι, όρσένων Νύκτιμον τόν όδελφόν χρήματα 
καί ανδρας αίτήσας (=έζήτησε χρήματα και όνδρας άπο τον άδελφόν του Νύκτιμον) επεραιώθη 
ναυσίν ες Ίταλίαν, καί ή Οίνωτρία69 χώρα τό όνομα εσχεν όπό Οίνώτρου βασιλεύοντος. Ούτος 
εκ της Έλλάδος ές όποικίαν στόλος πρώτος έστάλη . . .  ο ύ δ έ ν ε ς  π ρ ό τ ε ρ ο ν  η Οϊνωτρ ο ς  
άφ ίκοντο ες την  άλλοδαπή ν . »  (Παυσ. Άρκαδ. 3,5) .  

Άκολούθησαν και δεύτερες και τρίτες μεταναστεύσεις. Ή Άρκαδοκυπριακη ήταν ή πλέον άμιγης 
άπό τις ύπόλοιπες Άχαικές ύποδιαλέκτους. Ίδιαίτερο χαρακτηριστικό της το δίγαμμα, κυρίως ώς άρκτι
κόν. ("Κύριον μεν όνομα τοΟ στοιχείου ήτον εξ όρχης τό βαΟ. Δίγαμμα δε τοΟτο ώνόμασαν ϋστερον οί 
Γραμματικοί διό τήν οίον εκ 2 Γ φαινομένην μορφήν. ") 

Fελύω -t Λατ. νοlνο και έξ αύτού volte, volta κ.λπ. 
Fείδω -t Λατ. video » » » νοίΓ, vedere κ.λπ. 
Fέαρ Λατ. νθΓ » » » verial ,  verano κ.λπ. 

67 . Άπολλώνιος ό δύσκολος, Περί Άντωνuμιών. 
68. Δειπνοσοφισταί - Έπιτομή 2.2. 1 8  
69. Οίνωτρία: ή νότιος Ίταλική χερσόνησος 
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Fεστία -'Λατ. vesta 
FoXGJ -. Λατ. veho 

'Όλα έξηγούνταl. 

Αfι/fι/Α T�If>onOYf\OY �Y�ΤM> I OY 

καί έξ αύτού 
» » » 

vestale Κ .λπ. 
vehicule, veicola 
νοί lθ, νθlο, wagon, wagen κ.λπ. 

Κάτι έπίσης πολυ σημαντικο γύρω άπο την κατανόησι των φωνητικων άποκλίσεων είναι ότι συχνό
τατα οί δανεισμοί γίνονται άπο το θέμα τού άορίστου χρόνου των ρημάτων ( . . .  SOUS la forme de Ι '  aoriste) 
καθως άναφέρει καί το Έτυμολογικον της Λατινικης ΕΑΝουΤ-Μ Ε I LLΕΤ (π.χ.  κυνω =φιλω, άόριστος 
έκυσα η κύσα, -. kiss, kϋssen) διευκρινίζοντας ότι το θέμα τού άορίστου έκφράζει την ίδέα κατά τρόπο 
καθαρο καί άπλό. 

Κ α τά π α ρ ό μ ο ιο τ ρ ό π ο ,  παράγουν λεξ ιλόγιο άπο την αίτ ιατ ικη πτωσι  των ο ύ σιαστι κ ω ν .  
Άντιπροσωπευτικο παράδειγμα η λέξις enorme =πελώριος. Έκ τού θΧ -norma (έξ-γνώμων) δηλαδη κάτι 
έξω τού μέτρου. 

Ή λέξις n ο r m a, πάντοτε κατα το ΕΑΝουτ Μ Ε Ι LLLΕΤ, είναι: "sans doute, emprunt a Ι '  accusatif de 
γνώμων, γ ν ώ μ ο ν α" - δηλαδη δάνειον άπο την αίτιατικη της λέξεως ''γνώμων'' γ ν ώ μ ο ν α 
( (γ)νωμ(ο)να -. nomma -.norma! ) .  ΤΟ malaxo, emprunt au grec μαλάσσω, forme sur Ι' aoriste (έμάλαξα) . 

Συνοπτικά, καί σε πολυ άδρες γραμμές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οί μεγαλύτερες άλλοιώ
σεις παρατηρούνται στα Άγγλικα (λ .χ.  ημικρανία -. μήγκριμ , ίδέα -. άΊντία, άκόλουθος-. έκολάίτ, 
αγωνία -. έγκονυ, Νιόβη-' Να"ίόμπι) καί στα Γερμανικα (διάβολος -'Teufel ,  όκτασύλλαβος-' achtsi lb ig) .  

Άκολουθούν τα Γαλλικά. Οί Γάλλοι συνηθίζουν να άφαιρούν τίς καταλήξεις (vinus -.vin ) .  Κόβουν 
τίς λέξεις, μέχρι σήμερα. τα Μαθηματικα κατήντησαν Maths. "Une syI Iabe est de trop, on la coupe, n' 
importe ου. ι ι en manque une, on Ι '  ajoute . . .  " (=Περισσεύει μία συλλαβή, την κόβουν, δεν έχει σημασία 
πού. Λείπει κάποια όλλη , την προσθέτουν.) Με έξαίρεσι τίς λέξεις που έχουν μεταφερθη όχι μέσψ των 
Λατίνων, όπότε οί διαφορες είναι πλέον αίσθητές ,  άλλα μέσψ των Φράγκων, οι όποίοι φαίνεται ότι 
έμιμούντο με μεγαλύτερη έπιτυχία τους έλληνικους φθόγγους. (g ris  =φαιός,  μέσψ τού φραγκ . gr is 
=γρηυς -γραία) .  Άντιδάνειον, "γκρίζος". 

Λιγότερο παραμορφωμένες διατηρούνται οί ίταλικές, έχοντας παραμείνει πλησιέστερα στην αρχικη 
πηγή , καί άκόμη λιγότερο οί ίσπανικές, οι όποίες ώς προς την προφορό. παρουσιάζουν την μικρότερη 
απόκλισι, άκολουθώντας σχεδΟν έπακριβως την έλληνική. Ή λέξις plage =παραλία, "πλαζ"- (έννοιολ. :  
έλαφρα κλίσις τού έδάφους προς την θάλασσα) προηλθε άπο την έλληνικη πλάγιος, π λ α γ ι ά . Ο ί  ' Ιταλοί 
την προφέρουν πιάτζια (piaggia) ένω οί 'Ισπανοί "πλάγια" -playa-, τούτέστιν πλαγιά. (vamos a la playa: 
βωμεν είς την πλαγιάν) ! 

Ή πανέμορφη έλληνικη λέξις "νοσταλγία" προφέρεται γαλλ. vοσταλζ! ( nostalgie) , ίταλ. vοσταλτζία 
( nostalgia) ένω ίσπανικα vοσταλχία ( nostalgia) .  Και το gimnasio προφέρεται όπως περίπου έλληνικά: 
χυμνάσιο . 

'Ένα ίδιαίτερο χαρακτηριστικο της ίσπανικής είναι ότι δεν άνέχεται λέξεις που άρχίζουν απο δύο 
σύμφωνα, όταν το πρωτο άπο αύτα είναι το s .  Άναπτύσσει σχεδΌν πάντα ένα e ώς πρώτη συλλαβή . 
Π .χ. 

στάδιον -. 
σκελετος 
σπόνδυλος 
στάσις 
Στησίχορος 

estadio 
esqueleto 
espondi lo 
estacion 
Estesicoro 

Έπίσης στην ίσπανικη το σύμπλεγμα cl τρέπεται είς 1 1  
καλω -. λατιν. clamo -. ίσπ. LLamar (λιαμό.ρ) 
κλείς -, λατιν. clavis -. ίσπ. LLave (λιάβε) 
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Καί, όπως γράφει ό J. GonzQlez Castrο,ΊΟ "otros helen ismos entran por medio del arabe" =όλλοι 
έλληνισμοί είσέρχονται διό μέσου τής όραβικής:  

όμβιξ ---t όραβ. al - imbiq ---t ίσπ. alambique (=διϋλιστήρ, "λαμπίκος") 

ίάσμινος ---t άραβ. yasimin ---t ίσπ . jazmin (=''Υιασεμί'') 
κεράτιον ---t άραβ. qu i rat ---t ίσπ . qui late (=καράτι) 

Βαρβαρ ιqμός εστιν άμάρτημα  εν λέξε ι  γ ινόμενον ,  παρά την  τών 

ελλ η ν ι ζ όντων συ ν ή θε ι α ν .  Ειρ ητα ι  δε ο ϋτως,  βαρυαυδατ ισμός τ ις  ων .  

'" 
',' 

Μαζί μέ το. παντός εϊδους φωνητικό πάθη [μεταθέσεις (metatheses) ,  συγκολλήσεις (agg lutinations) , 
άφομοιώσεις (assimi lations) , άνομοιώσεις (dissimi lations) , άφαιρέσεις συλλαβών (aΡhereses) , όναδιπλα
σιασμοUς (dedupl ications)], ίδιαιτέρως καθοριστικό γιο. τήν τελική διαμόρφωσι τών λέξεων είναι το. διά
φορα προσφύματα, προθέματα, έπιθήματα, το. όποϊα προσδιορίζουν τίς λεπτές έννοιολογικές άποχρώ
σεις. Άπό τίς δυτικές γλώσσες όπου σιάζει ή θαυμαστό μεγάλη ποικιλία τών έλληνικών προθέσεων, συν
δέσμων καί διευκρινιστικών μορίων. 

Σχετικοί άναλυτικοί πίνακες προτάσσονται στίς σελίδες τών ξένων έτυμολογικών λεξικών (ίδιαιτέ
ρως στό LAROUSSE ETYMOLOG �QUE) ,  σέ χωριστές στήλες γιο. το. έλληνικής καί λατινικής καταγωγής 
διάφορα "prefixes". 'Ό ,τι είναι έλληνικό άναγνωρίζεται βέβαια άμέσως (amphi . . .  anti . . .  archie . . .  hemi . . .  
hyper κ .λπ.)  ένώ το. λεγόμενα "λατινικά", κατό ένα συντριπτικό ποσοστό, είναι κ ι  αύτό "παραλλαγή" τής 
έλληνίδος φωνής. 

Καμμία γλώσσα δεν διαθέτει τόν πλούτο, τόν θησαυρό τών ελληνικών προθέσεων.71 
εν (δωρ. ίν) ---t λατιν. ίη (τό δέ στερητικόν " ίπ" ,  έκ τού "όνευ") 
είς (δωρ. ες) ---t λατιν. es 
εκ η εξ ---t λατιν. ex 

συν η ξυν ---t λατιν. cum (χαλκιδική γραφή CUN)72 

πρός ---t λατιν. (pros . . .  ) 
πρό ---t λατιν. pro 

άνά ---t λατιν. (θηθ . . .  ) 
κατά ---t λατιν. (cata . . .  ) 
διά ---t λατιν. (dia . . .  ) ,  di 
μετά λατιν. met 

παρά η πάρα (αίαλ.) 

η πάρ η παραί (παιητ.) -. λατιν. para . . .  καί prae 
άντί 
άμφί 
έπί 

---t λατιν. (anti ... ) 
---t λατιν. (amphi. .. ) 
--+ λατιν. (eΡί. .. ) 
---t λατιν. per 
---. λατιν. ab 

περί (αίολ. πέρι) 
άπό (αίολ. όπο) 
ύπό (αίολ. ϋπο) 
ύπερ (αίολ. ϋπερ) 

---t λατιν. sub (τροπή δασείας είς s) 
---. λατιν. super » » » » 

70. "Palabras castellanas de Origen griego" (Καστιλλιάνικες λέξεις έλληνικης καταγωγης),  Έκδ. Ediciones Clasicas σλ. 3 
7 1 .  έν, είς, έκ, σύν, πράς, πράο - άνά, κατά, διά, μετά, παρά, άντί, άμφί, έπίί,περί, άπά, ύπά, ύπέρ. 
72. σύν -+ cun -+ λατ. cum -+ ίταλ. ίσπ. γαλλ. άγγλο -+ con, γερμ. -+ kon 
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Έπίσης : 
ΤΟ "λατινικο" ad (=προς) είναι το έλληνικον "όντα" (πρβλ. ajouter =προσθέτω, έκ τοΟ ad +jungo 

δηλ. όντα +ζευγνύω) 
Το "at" είναι το "άτάρ". 
ΤΟ "re", το οποίον δηλώνει έπανάληψιν, είναι το "ρα" έκ τοΟ όρω, πού ύπονοεί σύνδεσιν, έκ νέου , 

έπανάληψιν. ΤΟ πρόσφυμα "bi" (bigener =διγενης) προέρχεται έκ τοΟ bis, όπερ έκ τοΟ δίς. 
'Όλα αύτά, καί όλλα σχετικά , μέ περαιτέρω διάδοσι στίς δυτικές γλώσσες. 

Για το έλληνικο έπίρρημα "εύ" πού τόσες έννοιες όλοκληρώνει ώς πρώτο συνθετικό, τό "ΤΗΕ Ν Ενν 
WEBSTER DICTlONARY OF ΤΗΕ ENGLlSH LANGUAGE" στην ''Είσαγωγή'' του έπεξηγεί: 

" Τό όνομα Eugene, Εύγένιος, σημαίνει άπό καλή γενιά, καλογεννημένος. Πολλές λέξεις 
πού άρχίζοuν άπό eu- (εύ-) εχοuν τήν εννοια τού "ώραίοu", τού "εύχάριστοu" η τού "καλού". 
Euphony εχει σχέσι μέ εύχάριστοuς ηχοuς, eu/ogy μέ εύχάριστα λόγια η λέξεις. 'Ένας λόγος 
πού έπaινεϊ η ύμνεϊ κάποιον  ε[νaι ε ύ λ ο γ ί α  . . . » 

'Ως προς την έλληνική τους καταγωγή, δεν ύστερούν οUτε οί καταλήξεις. Π.χ. 
έλλ. -ος -' λατιν. -us 
» -ον » -um 
» -αι » -ae73 

-ηρ » -er 
» -ωρ » -ΟΓ 

-ις » - is 
» -ην » -en 
» -αριος -ars 
έλλ. -ουσι (απ.) ,  δωρ. -οντι, λατιν. - unt 

Ή κατάληξις -ens είναι η ές, έκ τοΟ ε'ίς , ένς, μτχ. τοΟ ειμί, έσμί, είσα , δωρικα εύσα αντί ούσα. 

ΠαντοΟ, διαδεδομένες έκ τής έλληνικής μέσψ τής λατινικής, αναγνωρίζονται παντος ε'ίδους έλλη
νικές καταληκτικές μορφές.74 

Λ .χ .  καί τελείως ένδεικτικά, εις την Γαλλικήν :  

-ase έκ τοΟ -ασις 
-eme -ημα 
-ese -εσις , -ησις 
-esse -ισσα 
- ί θ  -ια 
- ί οπ  - ιον 
- i que  - ικος 75 

- i sme - ισμος 
- ison  - ισις 
- i ste -ιστης 
- i te  - ιτις 
-ode -ωδης 
-ome -ωμα 
-on -ων 
-syne -συνη 
-te re -τήριον 
-teu r -τωρ 

73. "'Άλφα θ !  ίωτα, quem parant Graecis sonum, Α θ !  Ε nobis (Latinis) . . .  sic scribimus". (Terent. Marus) 
74. ' 'Οί παραγωγικές καταλήξεις κατέστησαν τήν γλώσσαν ταύτη ν (τήν έλληνικήν) ίκανήν να έκφραση πόσαν έννοίας 

απόχρωσιν, μετα σπανίας συντομίας καί δυναμεως. Δια δέ τών καταλήξεων τούτων ανεπτύχθη καί ηύξήθη ή έκφραστική 
δύναμις της γλώσσας."  (Κ .  Παλαμός, Η Κριτική και ή Γλώσσα) , 
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Με περαιτέρω βεβαίως διείσδυσι σε όλες τις γλωσσες.76 Π.χ .  έκ τοΟ ίτός =διαβατός (άμαξ-ιτός) , -
γαλλ. -itieux, ίταλ. - IZIOSO, ίσπ. - ICIOSO, άγγλο -it ious, γερμ. -itibs. 

-ωδης -4 γαλλ. -θυχ, ίταλο+ίσπ. -oso, άγγλο -ous . . .  
-LQ -4 γαλλ. - ίθ, ίταλ .+ίσπ. -ia, άγγλο -Υ, γερμ. -ίθ . .  

-τωρ -4 γαλλ. -teur, ίταλ- tore, ίσπ. -dor άγγλο -tory 
-ίτις -4 γαλλ. -ite, ίταλ. -ita, ίσπ. -idad, άγγλο -ity Κ .λπ. , Κ.λπ.,  κ .λΠ. 

Ή γαλλ. ρηματικη κατάληξις - iser,  ίταλ. -izzare, ίσπ. -izar, άγγλο - ίΖθ προέρχεται άπό τά έλλ . ρήματα 
είς -ίζω (έκ τοΟ "ίζω =καθίζω) .  

Ό Γ .  Χατζιδάκις ("Περί τής ένεστώσης μεθόδου έν  ταϊς Γλωσσικαϊς Έρεύναις'') άναλύοντας τά διά 
συγκολλήσεως γλωσσικων στοιχείων σύνθετα, άπομονώνει την ίταλικη κατάληξι -mente (-ment στά γαλ
λικά) άποδίδοντάς την στό λατινικό mens-mentis =νοΟς, καταφανη άντιγραφη τοΟ έλληνικοΟ "μένος" 
=ψυχή , όρμή . Σαφέστατα λοιπον τό "governement" άναλύεται: guberno =κυβερνω + mente, μέ πλέον 
έναργη την συνάφεια στά έπιρρήματα' όπως:  diffic i lement, diffici lmente . . .  

-Τό γερμανικό ρημα machen =ποιω, έ κ  τοΟ μηχανωμαι =κατασκευάζω, καθιέρωσε τίς γερμανικές 
ρηματικές καταλήξεις είς -chen καί ή κατάληξις -ειν την κατάλ. -en. 

Ό γερμανικός παρακείμενος "ge-schrieben" δεν ένθυμίζει "έκ συμπτώσεως" τόν άντίστοιχον έλλη
νικό ''γε-γραφέναι''. Είναι άποτύπωμα, "calque", όπως και τόσα όλλα, των έλληνικων γραμματικων κανό
νων και μορφων πού οί γερμανοί άντέγραψαν πιστά. 

-Καθοριστικό γιό τό σμίλεμα καταλήξεων είναι ενα άπό τά σπουδαιότερα και άρχαιότερα ρήματα 
της έλληνικης γλώσσης : τό ρημα αγω, τό όποίον έκτός άπό όδηγω, σημαίνει άποκομίζω, τελω, έλαύνω, 
είσχωρω, καί γενικως έκφράζει κίνησι, πορεία, τάσιν . . .  (Χρησιμοποιείται άκόμη σε πoλλtς περιφράσεις: 
"aγεσθαι γυναϊκα " =νuμφεύεσθαι' "aγειν έορτήν" =έορτάζειν) .  Οί Λατίνοι, άντιγράφοντάς το έπακριβως 
(όγω a90) έχάρισαν στις λατινικες γλωσσες όχι μόνον εναν μεγάλο άριθμό λέξεων και όρων, άλλά 
καί μία άπό τις συχνότερα άπαντώμενες καταλήξεις τοΟ εύρωπαίκοΟ λόγου, κάτι πού έκτός των όλλων 
άποδεικνύει και την άρίστη προσαρμοστικότητα των έλληνικων άρχετύπων. Διασαφηνίζω: τό ago και ή 
έξ αύτοΟ actus (=κίνησις, δρασις - πρβλ. άκτέον, άκτός , όξω) έδώρισε στην δύσι την "πραξιν" (γαλλ. 
action, ίταλ. azione, ίσπ . accίόn, άγγλο action (κ .ο .κ . )Ί7 

Ή λέξις "action" όμως, δεν παρέμεινε μόνον "πραξις". Έτέθη ώς χαρακτηριστικη και λίαν έκφρα
στικη κατάληξις σέ όλες τίς δυτικες γλωσσες, κάτι πού δεν τό άναφέρουν τά ξένα δυτικά έτυμολογικά 
λεξικά. 

Ή πραξις τοΟ naviguer (=πλέω, θαλασσοπορω) είναι: navig-ation,  navig-azione, naνeg-acίόn. 
Ή πραξις τοΟ incl iner =κλίνω είναι : incl in-ation, incl in-azione, ίncl ίn-acίόn, incl in-ation Κ .Ο .Κ .  

Καθώς διαπιστώνουμε, στις ώς όνω λέξεις, θέματα, καταλήξεις, προθέματα, είναι όλα έλληνικά. 
Άνάλυσις : 
Navigation: navis και ago, -ναΟς, ναFς άρχικως, καί όγω.  
I ncl ination :  in  καί cl ino και ago , έν καί κλίνω και όγω.  

'Άλλο παράδειγμα τοΟ ότι όλα τά συστατικά μ ιας λέξεως είναι έλληνικά , άποτελεί ό όρος 
transsubstantiation =μετουσίωσις. 

75. "Μερικά άπό τά όνόματα πού κληρονομήσαμε άπό τά έλληνικά λήγουν είς -ique, θά έλεγα -ικός, σύμφωνα μέ τήν κατάληξιν 
πού χρησιμοποιούσαν οί 'Έλληνες γιά ταξινόμηση. Άς δούμε τό "Μαθηματικά ", τή "Φυσική" . . .  τήν "ήλεκτρονική" ι'j τήν "πληροφο
ρική " . . . .  οί τεχνικοί όροι (τεχνική, κι αύτή έλληνική λέξι!) . . .  Θά ξαναγίνουν στά άγγλικά πάνω στίς άρχαίες ρίζες, όπως ή λ. "τερ
ματικό" ι'j "λογισμικό .. , τά Έλληνικά καθορίζουν τό πνεύμα, τίς βασικές άρχές . . .  Αύτή είναι ή έλληνική συνεισφορά πού άποκτήσα
με γιά πάντα!" (Ζ. ντέ Ρομιγύ, Σuναντ, μέ Άρχ, Έλλάδα, Έκδ. τό Απγ,  σλ, 269-270). 

76, Πρβλ. καί τό τού Ήροδότοu: " . . .  -τών Περσών- τά όνόματα . . .  τελευτώσι πάντα είς τό αύτό γράμμα, τό -όποίον- οί Δωριείς μέν 
"σάν" καλέουσι, 'Ίωνες δέ σΙγμα, Ές τούτο εύρήσεις τελευτώντα τών Περσέων τά ούνόματα. " (Α 1 39) 

77. Πρβλ, παράγωγα: έκ τού όγω .... όξιον -

έκ τού όγω .... άγγλο action, προφέρεται "όκσιον". 
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Άνάλυσις: 
trans = πέραν, εκ τού τρύω 
sub, εκ τού ύπό, ϋπο. 
stance, εκ τού στάν, αίολ. τύπος τού ρ. ·ίστημι .  
-ation , ή εκ τού όγω συνήθης κατάληξις. 

Π ολύπλαγκτες έλληνικές λέξεις... "Πόντος άτρύγετος" το σπέρμα τους . . .  

Συχνότατα ή διαδικασία γονιμοποιήσεως τού δυτικού λόγου κυλάει μέσα άπο διαφορετικη (γιά κάθε 
μιά άπο τίς γλώσσες πού εξετάζουμε) αϋλακα, ενώ στην πηγη άνιχνεύεται σταθερά ή έλληνικη καταβο
λή. 

Έναργες παράδειγμα ή λέξις "πένθος" .  
Στά γαλλικά deu i I  καί στά ίσπανικά dueIo, ε κ  τού λατινικού deleo= άφανίζω, όπερ εκ τού δηλέομαι, 

πού σημαίνει βλάπτω, φονεύω (δήλησις =όλεθρος, δηλητηρ =καταστροφεύς) έξ ού δηλητήριον. 
Στά ίταλικά το πένθος είναι lutto, lugubre στά γαλλικά ό πένθιμος. Έκ τού λατινικού l ugeo =λυπώ, 

πενθώ, καί αύτο έκ τού λυγρός πού σημαίνει λυπηρός, πένθιμος. λ ο ι γ Ο ς =φθορά, θάνατος. 
Στά άγγλικά το πένθος είναι mourn εκ τού memor δηλαδη μνήμων, εκ τού έλληνικού μ ε ρ μ ε Ρ ο ς :  

ό προξενών φροντίδα, άνησυχία, ό όλέθριος. 
Στά γερμανικά είναι Trauer, άπ' εύθείας εκ τού έλληνικού τ Ρ α γ yJ δ ί α . 

ΤΟ ϊδιο συμβαίνει καί με την λέξι π ε Ρ ι σ τ ε Ρ ά (όπως καί με πληθος όλλων λέξεων) .  
Γαλλικά colombe καί ' Ιταλικά colombo, εκ τού λατινικού columbus η colymbus =περιστέρι' καί αύτο 

εκ τού έλληνικού κ ο λ υ μ β ί ς ,  είδος πτηνού (Άριστοφ, ΟΡΝΙΘΕΣ στ. 304). 

Στά ίσπανικά είναι paIoma εκ τού λατινικού palumba =περιστερά, καί αύτο εκ τού π έ λ ε ι α =περι
στερά. (άρχ. πελιστερά) ( "φύγεν ωστε πέλεια " =έφυγε σάν περιστέρι. ΙΛ. Φ 493) .  

Άγγλικά -καί Γαλλικά- είναι p igeon εκ τού λατινικού ρίρίο =τερετίζω, πιππίζω. Πιππίζω σημαίνει 
άκριβώς "φωνάζω" -επί νεοσσών-. (Βλ. Άριστοφ.  ΟΡΝΙΘΕΣ στ. 307 : "πιππίζουσι καί τρέχουσι " ) . 

Γερμανικά ή περιστερά όνομάζεται Taube εκ τού τ ι  τ ί ς  =βραχύ όρνίθιον. ΤΟ ρημα τιτίζω σημαίνει 
πιππίζω, Τιτυριστης είναι ό αύλητής. 

Αξίζει νά άναφερθη άκόμη το λεξιλόγιον τού "βιβλίου" καί οί διάφορες έλληνικες λέξεις καί ρίζες 
πού καθώρισαν την έννοια αύτη στίς ξένες γλώσσες. Διαπιστώνουμε ότι, όπως άκριβώς καί στά έλληνι
κά, όλες έχουν έναν κοινο παρανομαστή : το ύλικο επάνω είς το όποϊον εγράφοντο τά γράμματα. Αύτο 
το ύλικο δίδει όνομα καί στίς γραμμένες "σελίδες". (εκ τού ϋλη, σύλη= σέλμα, ξυλεία, ξύλινη πινακίς ) .  

Ή λέξις βιβλίον είναι ύποκοριστικον της λέξεως βίβλος' βίβλος η βύβλος78 είναι Ο εσωτερικος 
φλοιος τού παπύρου (κατά τον Εύστάθιον καί ή κάνναβις) άπο τίς 'ίνες τού όποίου κατεσκευάζοντο 
σχοινία, ίστία, στρώματα, χαρτί. Ή χρήσις είναι γνωστη καί στον 'Όμηρο, ό όποϊος τον εξοπλισμο τού 
πλοίου τον χαρακτηρίζει 'Όπλον νεός βύβλι νο ν". Ή πόλις Βύβλος είναι "Κρόνου κτίσμα, άπό Βύβλης 
τής θυγατρός Μιλήτου" καί "Μίλητος υίός Α πόλλωνος καί Αρείας, κτίσας τήν Μίλητον". (Στ. Βυζάντιος) 

ΤΟ ύδατοχαρες φυτον "πάπυρος" έδωσε στην Δύσι το "χαρτί" : papier, pape l ,  paper . . . ή δε περγα
μηνη της Περγάμου (πέργαμα =άκρόπολις) ,  τούς τίτλους εύγενείας : "parchemins". 

Οί Γάλλοι καί οί ' Ιταλοί τά βιβλία τους τά όνομάζουν " l ίνΓθ" καί "I ibro" εκ τού λατιν. l ίbrum καί αύτο εκ 
τού έλληνικού λέπυρον =εξωτερικη μεμβράνη, λέπος "λέπι", ό "εύκολοχάρακτος ύμην πού ύπάρχει στο 
εσωτερικο τού φλοιού τών δένδρων". 

ΤΟ βιβλίον άγγλικά λέγεται book καί γερμανικά Buch. Άπο το λατινικο fagus, πού είναι ή έλληνικη 
φαγος η φηγός, ή ίερά δρύς τού Διός. Άπο τον φλοιο της φηγος κατεσκεύαζαν πινακίδες79 γραφης. 
Γράφει ό Πλούταρχος είς τον βίον τού Πύρρου: επηρε "φλοιόν  δρυός καί ένέγραψε, πόρπη , γράμματα. " 

78, "Αργότερα καθωρίσθηκε ώς "βύβλιον" το αγραφον καΙ ώς "βιβλίον" τό γεγραμμένον. 'Όταν δέ Ο Άντίγονος Γονατδς έστειλε 
στον φιλόσοφο Ζήνωνα δούλους εΙδικευμένους "είς βιβλιογραφίαν" (Διογ, Λαερτ, 7,36), δηλ, άντιγραφείς, σιγά-σιγά καί μέ άλλοί
ωσι της σημασίας ή λ, βιβλlOγραφία κατέληξε νά σημα[νη κατάλογο βιβλίων, Τό δέ "βιβλίον" χρησιμοποιείται σέ σύνθετες ξενικές 
λέξεις, όπως Bibliotheque, Bibliographie, bibliophil κλπ .. , 
79, Πίναξ =σανΙς -(πρβλ. "πινακΙς τού Δισπηλιού της Καστοριας" τού 5250 πΧ) Έ πίσης σέλμα (=σανΙς), έξ ού "σελίς" ,  
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Ή έκφρασις "φύλλο χαρτΙ" διατηρεί την άνάμνησι τού γραΨίματος έπάνω σέ πλατειά φύλλα διαφό

ρων δένδρων: "πεταλισμάς καΙ έκφυλλοφορία ". Έ χρησιμοποιούντο κυρίως φύλλα φοινικοδένδρων 

έπειδη είχαν μεγάλη έπιφάνεια. (' 'Οί κρητες λέγουν ότι τα γραμματα "ώνομάσθηκαν φοινικήια από τού γρά

φειν έν πετάλοις φοινίκων". -Σουίδας- ) .  

'' I n  pa lmarum fol i i s  p r i m u m  sc r i pt i tatu m ,  d e i n d e  arborum I i b r i s " .  = Πρώτα έγραφαν σε πέταλα 

φύλλων καί κατόπιν σε φλοιούς δένδρων. 

Ή Σίβυλλα, "fol i isque mandat notas et nomina" =(έπάνω σέ φύλλα στέλνει μηνύματα καί όνόματα) 
(Αίνειάς, Γ' 44) . Γι' αυτο καί πολλές πινακίδες έχουν το σχήμα φοινικοφύλλου. 

Αυτα λοιπον τα έλληνικα φύλλα η φύλλια, μέσψ τού λατιν. fol ium,  έδωσαν το γαλλ. feu i I Ie ,  το ίταλ. 
fogl io, το ίσπ. hoja, το άγγλο foI io,  το γερμ. Fol i.o. 

Άκόμη καί οί θεωρούμενες ώς "ξένες" λέξεις "κώδιξ" καί "τεφτέρι" είναι έλληνικές. Πρόκειται για 

άντιδάνεια. 
Ό Κώδιξ, έκ τού λατιν. codex (=βιβλίον, κατάλογος, συλλογη νόμων) προέρχεται απο την άρχαία 

έλλην. λέξι κωας =δέρμα προβάτου.  "Χρύσειον κώας" είναι το χρυσόμαλλον δέρας. 
ΤΟ κωας ---+ codex φέρει την άνάμνησι τής έπί δερμάτων γραΦής. 'Όπως άκριβως καί η διφθέρα = 

δέρμα κατειργασμένον διά γραφήν. "Τός βίβλους διφθέρας καλούσι, όπά τού παλαιού καιρού οί "Ιωνες. " 
Καί οί θεοί έγραφον είς διφθέρας: "Ζεύς κατεϊδε χρόνιος είς τος δ ιφθέρας."  Οί Τούρκοι το πρόφεραν 
βαρβαρικα ώς "τεφτέρι". 

Δ u τ ι κ ό τρ ο π η  σ κ έ ψ ι ς 

Έκτος σμως άπο τίς βαρβαρικές έκφορές -προφορές, έχουμε την περίπτωσι τού δυτικότροπου, 
άφελούς, παιδικού σκεπτικού κατα την όνοματοθεσία: 'Όσα όπρεπώς μετεβλήθησαν εΙς τήν λατινικήν 
γλώσσαν. ('Ήίs indecora in Latinum sermonem mutatione.") -Quint. 2. 1 4 .4-

Λ,χ ,  ΤΟ "αγαλμα" το όποίον οί 'Έλληνες το καθώρισαν ώς "έφ '  Ψ τις όγόλλεται ", οί λατίνοι το είδαν 
απλως ώς κάτι "άκίνητον" καί το ώνόμασαν statua έκ τού 'ίστημι, 'ίσταμαι. 

Τον "οίκον" ό όποίος σημαίνει "είς τον χωρον μου ("Ο") 'ίκω" =φθάνω, οί δυτικοί τον έφιαξαν απο τα 
"χάσματα"---+ λατ. hUS,80 ίταλ. casamata =υπόγειον, έξ ου casa, house, Haus, hus κ.λΠ. Κ .λΠ. 

Έκ τού ϊκω παράγεται καί ό ίκέτης, το ίκετεύω, μέ την έννοια "φθονω", προσφεύγω είς τον βωμόν 
τού θεού .  Ένω οι λατίνοι το είδαν ώς SUppI iCO, έτ. έκ τού sub+pI ico (υπο +πλέκω) ,  δηλ. κάμπτω τα γόνα
τα , 

Τον εϋμορφον (ευ+μορφη) οι δυτικοί τόν είπαν puIcher, "έκ τού "πολύχρωμος" . ( ! ) 

Τ όν "ξένον" οί 'Έλληνες τον είδαν καί ώς "φίλον" :  "ξεϊνοι πατρψοι " =φίλοι πατρικοί. 
Οί Λατίνοι τον είδαν ώς "έχθρο" (βλ. λήμμα hOpital) .  Αυτό τό παρατηρεί καί ό Μ. Serv. Honoratus:8 1  

« Ου ί  erant G raecorum "hostes", ξένους appeIlant. I nde nostri "hostes", pro hospitibus dixerunt, nam 
in imici dicebantur," =(Αύτοί πού γιό τούς 'Έλληνες ήσαν φιλοξενούμενοι, ξένους τούς ώνόμασαν .. , ενώ εμείς 

"hostes" τούς ξένους .. , διότι έχθροί όπεκλήθησαν .. , ) 

Ό Έλλην "ανθρωπος" "aνω θρώσκει καΙ όναθρεϊ α 6πωπε'" ό δυτικος παραμένει χωμα ---+ homo 
(homme, homo, hombre) . 

ΤΟ "χρήμα",  ή έλληνικη γλωσσα τό καθώρισε ώς κάτι πού χρησιμοποιείται. Οί δυτικοί το είδαν 
argentum, argent, όργυρον 82 προς φύλαξιν . 

ΤΟ ρήμα "εχω" (=κρατω, κατέχω, Φέρω) , οί λατίνοι το είπαν habeo έκ τού όπτω, κάπτω, ''χάπτω'' , 
δηλ. αρπάζω. 'Άρα, για την δυτικη σκέψι, προυπόθεσις τού "έχειν" είναι το "άρπάζειν", Γι' αυτο καί ή 
άρχικη σημασία τού habeo (=έχω) είναι "καταλαμβάνω", (ίταλ. ave re ,  γαλλ. avo i r, ίσπ. h a b e r ,  άγγλο  Ι 
haνe , γερμ. haben) .  

80, πρβλ, Προμηθ. Δεσμ. στ. 452 "κaτώρuχες ενaιoν ώς  μύρμηκες" =είς όρύγματα ύπό τήν γην διέμενον ώ ς  μύρμηκες. 
8 1 , Σχόλια είς Αίνειάδα 4.423 
82. αργυρος: έκ τοΟ άργός =λαμπρός, άστραφτερός - αργυρος -+λατ. argentum -+ γαλλ. argent (τό χρημα), ίταλ. καί 

ίσπ. argento, αγγλ, argent. ('Εξ αύτών καί ή Άργεντινή -+ Argentina) . 
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Ύπάρχουν όμως καΙ έλληνικώτατες λέξεις οί όποίες θεωρούνται "ξενικές" .  Άλλά, 'Ό ϋκ έστι 
τοϋνομα βαρβαρικό ν . . .  " όπως γράφει καΙ ό Πλούταρχος.83 

Άλλοτρίοις όνόμασιν έαυτοUς καλλωπίζουσι84 
Ένδεικτικώς, άναφέρομεν: 
Χιτών : Ό σφετερισμος τής λέξεως "χιτών" πρέπει πράγματι να όφείλεται στην έσφαλμένη απόδοσι 

(εϊτε σκοπίμως εϊτε έξ αγνοίας) τής έκφράσεως "χι τώνα φοινικούν ένδεδυκώς", όπου φοινικούς σημαί
νει έρυθρος καΙ δέν έχει σχέσι με ξενικη έθνικότητα, με "φοινικικη" προέλευσι.85 

Ή λογικη αρχη τής λέξεως πρέπει να αναζητηθή εΙς το ρήμα κεύθω =καλύπτω, κρύπτω. Αύτο γίνε
ται φανερο απο τον Ιωνικο τύπο "κιθών", καΙ δι' έναλλαγής τού ψιλού κ εΙς δασυ Χ, καΙ τού δασέος θ εΙς 
ψιλΟν τ, -+ χιτών. Ό χιτών -κιθών, κιτών δωρ. ,  φερόμενος κατάσαρκα ύπο το ίμάτιον, εκευθε πράγματι 
το σώμα. Γι' αύτο αλλωστε "χιτών" όνομάζεται καΙ "μέρος σανδαλίου καλύπτον τό σώμα ", αλλό καΙ ό 
πολεμικος θώραξ, αλλως "κίθαρος". Κίττυλα είναι τα κελύφη τών καρπών. 

Ή λέξις κιθών η κ ίθαρος δεν ένθυμίζει τυχαίως την κίθαριν - κιθάραν αφού καΙ ή κίθαρις κατάγεται 
έκ τού κεύθω. την πρώτη κιθάρα -λύρα κατεσκεύασε ό Έρμής απο κέλυφος χελώνης, τό όποίον κέλυ
φος πράγματι κεύθει την χελώνα. Γι' αύτό είναι τελείως ανακριβές, αλλα καΙ παράλογο, ότι ό κιθων

χιτών τυγχάνει δάνειον έκ τού σημιτικού Κ ΕΤΟΝΕΤ.  ΤΟ σημιτ. ΚΕΤΟΝΕΤ είναι δάνειον έκ τού έλληνι
κού κιθώνος ,  όπως ακριβώς καΙ  το αραβικο ΚΑΤΤΑ Ν ,  καΙ  το τουρκικο ΚΑΦΤΑ Ν Ι .  Ά κόμη καΙ  το 
Πολυνησιακο Η ΙΤΑΝ =περίζωμα.86 

'Άπαντα τα ανωτέρω κατάγονται έκ τής έλληνικής: κεύθω, κεύθμα, κευθμός, κευθμών, κεύθος, κεύθη
σις = απόκρυψις. ΤΟ ριζικό ρήμα κεύθω έχει καΙ την έννοια "περιλαμβάνω έντός μου τινά",87 καΙ αύτο 
ακριβώς ποιεί ό κ ι θ ώ ν όταν έ ν δ υ ό μ ε θ α ,  δηλ. βυθιζόμεθα έντος αύτού. Γι αύτό ό χιτών όνομάζεται 
καΙ κυπασσίς, έκ τού κύβος = κοίλωμα, έπειδη μας περιλαμβάνει έντός, μας καλύπτει. Ό αύτός δηλ. 
συνειρμος πού ένυπάρχει καΙ στην λέξι λώπος = ένδυμα: μας περιβάλλει ώς λέπος =λέπι, φλούδα. Έκ 
τού λώπος, τό αντιδάνειον "ρόμπα". 

Ή λέξις "αγγελος" έξετάζεται ίδ ιαιτέρως:  έτυμολογικα καΙ σημασιολογικά. 

α) έτυμολ . :  δεν αποδεχόμεθα την τάχα περσική της προέλευσι, είναι καθαρώς έλληνική : "ώς 
παρά τού εί'κω = όμοιώ, γίνεται τό εί'κελος, οϋτω καΙ παρά τού άγω γίνεται τό άγελος καΙ ά νγελος, 
άγγελος . . .  » ( Ε . Μ . )  -

β) σημασιολ . :  "ή  γλώσσα ώς αγγελιαφόρος αγγέλλει καΙ γνωστοποιεί τον ένδιάθετο λόγο» . 
( ''αγγελος γλώσσα" - Ε ύρ ιπ . - )ΤΟ ότι ή λέξις ήτο αρχικώς "ανγελ ος"  έπιβεβαιούται κα Ι  απο την 
αναθηματικη έπιγραφη ή όποία απεκαλύφθη κατα τΙς ανασκαφες τής Άκροπόλεως καί αναφέρεται 
ε ίς τον πολέμαρχον τής Μ άχης τού Μ αραθώνος Κ αλλίμαχον.  Ή έ πιγραφη εύρ ίσκεται είς το 
Έ πίγραφικον Μ ουσείον Ά θηνών καί έχει ώς έξής : 

Κ ΑΛΛ Ι Μ Α Χ Ο Σ  Μ '  Α Ν Ε Θ Ε Κ Ε Ν  Α Φ Ι Δ Ν Α Ι Ο Σ  ΤΑΘ Ε Ν Α Ι Α Ι  
Α Ν Γ Ε Λ Ο Ν  Α Θ Α Ν ΑΤ Ο Ν  Η Ο Ι  ΟΛγ Μ Π I Α Δ Ο Μ ΑΓ Ε Χ Ο Σ Ι Ν  

Ή λ .  'Όγγελος" είναι φανερον ότι έπλάσθηκε απο το παρακελευστικον "άγε δή" = έμπρος λοιπόν . .  
Συχνότατα το "αγε" έπιτάσσεται τής Προστακτικής : "άγε φέρε". Το ''Cιγω'' ώς σύνθετον με την πρόθεσι 
"ανά", "ανάγω",  σημαίνει παραπέμπω τινά. ΤΟ δε μέσον "ανάγομαι" σημαίνει έτοιμάζομαι, σαλπάρω. ΤΟ 

πρόσωπον λοιπον που ακούει συχνα την προσταγην "άνάγου", είναι ένας "ανάγελος" -+ "ανγελος" -+ 

83. Ήθ. 375 C,D 

84. Ρωμανός Λεκαπηνός 
85. "Φοίνιξ υίός τοΟ Αγήνορος (αγαν+άνηρ) καί τής ΤηλεΦάσσης (τηλε+φαίνω) καί έγγονός τοΟ Ποσειδώνος. 

Φοίνιξ: ό βαθυκόκκινος, έξ ού καί η λέξις "φόνος"» .  
Απλώς, μάζες λαών νομάδων, που δέν διέθεταν οϋτε καν όνομα, έσφετερίσθησαν τό όνομα "Φοίνικες" γιο. νά άποκτήσουν ίστο
ρικη όνομα σία καί καταξίωσι. Κατόπιν, καθως τους είχε άνοίξει η όρεξις, θέλησαν νά παρουσιάσουν ως ίδικό τους τό λεξιλόγιο 
που έδανείσθησαν άπό τους "Ελληνοφοίνικες τής έλληνικής Φοινίκης. 
"Φοινίκη :  η κόκκινη, η ροδαλή' άγαπημένη τοΟ ΘεοΟ Ποσειδώνος καί μήτηρ τής τορωνης.» 

86. -βλ. σχετικώς NORS JOSEPHSON "Έλληνικά Γλωσσικά Στοιχεία είς τάς Διαλέκτους τοΟ ΕίρηνικοΟ" -HELLENICUM 
PAC I FICUM, Πανεπιστ. Έκδ. Χαιδελβέργης 1 987, ISBN 3-533-03829-7. 

87 . Βλ. Όμηρ. Λεξ. Πανταζίδου, Έκδ. Σιδέρη 1 921 . 
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"όγγελος" .  ·Η κατάληξις -ελος έκ τού ειλέομαι =περιφέρομαι. Στις πινακίδες της Γραμμ. Β ,  είναι γραμμέ
νο ώς Α-Κ Ε-ΡΟ, διά συνήθους τροπης τού λ εις ρ. ·Έτσι και οί Πέρσαι τό έμιμήθησαν ώς όκερος -t 
όκαρος -> όγγαρος. "Εξ ού καί ό παρασάγγης (μέτρον όδού) , ό περσ. "farsang", "δι " ού ό δ.γγαρος φέρεται". 
("Εκ τού ρ. αγω,  καί ό διάκτωρ ;=αγγελος) .  

άρραβών : Θεωρείται σημιτικης προελεύσεως, είναι όμως λέξις άκραιφνώς έλληνική . ·Η  σημιτική 
ERABON η ARRUBAH τυγχάνει ή άλλοιωμένη προφορά τού έλληνικού "άρραβώνος" .  ·Αρραβών σημαί
νει 1 )  χρηματική προκαταβολή , "άρραβωνα δοι]ναι τινός"  2) έγγύησις 3) μνηστεία. ·Η "μνηστεία" φέρει 
εις τήν μνήμην, ύπενθυμίζει τρόπον τινά μίαν ύπόσχεσιν. 

·0 άρραβών έτυμολογείται έκ τού άθροιστ. α + ράπτω = συνείρω, συνδέω, συνάπτω (οί λέξεις που 
άρχίζουν άπο ρ,  κατό τήν σύνθεσιν, διπλασιάζουν αύτό, π .χ .  α +ρίζα -t όρριζος, έσω +ρούχον -t έσώρ
ρουχον Κ.Ο .Κ . ) . Δυνατον όμως καί νό προέρχεται έκ τού αρ τού όραρίσκω +ράπτω. ·Αρραβών λοιπον 
είναι ισχυρό σύναψις , δεσμός, σύνδεσις . ·0 αύτος συνειρμος ένυπάρχει και εις όρχαιοτάτην περίφρασιν 
διό τόν γάμον: "άρμόζειν τήν θυγατέρα" σημαίνει ύπανδρεύω τήν θυγατέρα μου : "άρμόζειν κόΡ9 δ.νδρα"  
(Π ίνδ. Πυθ .  9 ,207) . 

Γ ι· αύτό όκριβώς, μέχρι σήμερα, στήν έλληνική ("γκρεκάνικη") διάλεκτο της Κάτω Ί ταλίας το 
"παντρεύομαι" η "νυμφεύομαι" είναι "ermazome" δηλ. όρμόζομαι· "'armamenos" είναι ό "παντρεμένος". 
π.χ .  "Ι  kiatera mu ermazete" =ή θυγατέρα μου όρμόζεται = παντρεύεται. Πρβλ. και όρμαστρα = ή μνη
στεία. 

Οί Λατίνοι τήν λ. όρραβων τήν μεταγράφουν ορθώς ώς ARRHA, διατηρώντας τήν δασύτητα τού ρ,  
όπως άκριβώς και οί γάλλοι: ARRHES (πρβλ. rhθtor, rhθtorique) . "Ο Τερέντιος Βάρρων (De Lίngua Latina 

5. 1 74) σαΦώς παραδέχεται ότι ή λέξις είναι έλληνική:  "arrabo, hoc verbum a graeco άρραβών. "  
·0  λεξικογράφος ·Ησύχιος διασώζει και δύο όλλους τύπους της λέξεως άρραβών: 
1 )  άρυφή (πρβλ. "ραφή" · )  και 2) όρφα. 
·0 "Επαφρόδιτος, όπως άναφέρει τό Ε . Μ . ,  έτυμολογεί έκ τού ραιβός, προσθήκη στερητικού όλφα ,  

ό μή συγχωρων ραιβήν γενέσθαι τήν πίστιν των συναλλαττόντων, δηλ. νό  παραμένη ή συμφωνία άρρα
γής. ·Ίσως, στον πυρηνα της λέξεως, κωδικοποιούνται δύο έννοιες όμού , κάτι το όποίον συναντάται 
συχνό στις έλληνικές λέξεις . ΤΟ βέβαιον συμπέρασμα είναι ότι ό "άρραβων" τυγχάνει έλληνικης και όχι 
σημιτικης έτυμολογίας. Αυτο συμβαίνει μέ πάμπολλες θεωρούμενες έβραίκές λέξεις, οί όποίες έχουν 
κατασκευασθη έπι τών άναλόγων έλληνικών, όπως λ.χ. το "όμήν", ό "Μεσσίας", και όλλες. 

·Αμήν:  (λατιν. ΑΜΕΝ) ,  έκ τού όμηρικού βεβαιωτικού "Ή μήν" η "Ή μέν" η και μονοσύλλαβον "·Ημέν", 
πάντοτε έπι βεβαιώσεως, δηλαδή "άληθώς". Τόσον τό "η" όσον και τό "μήν" είναι ισχυρό βεβαιωτικά: 

"Ή μήν πόνος έστίν"  = στ· άλήθεια ύπάρχει πόνος (ϊλ. Β 29 1 ) . - "·Ημέν έμαρνάσθην" = άληθώς 
ήγωνίσθησαν (Η 301 ) .  (Πρβλ: "άμήν, άμήν, λέγω ύμϊν"). "Ετυμολογικώς, έκ τού γ' έν. τού ρήμ. ήμί =φημί. 
Ή =είπεν· όρα, η =άληθώς. (Πρβλ . :  "η δ· ός" = "αυτός έφα".) 

Μ εσσίας :  Είναι ό μέσος , ό ένδιάμεσος , ο σωτήρ ,  ώς μεσολαβών μεταξυ θεού και άνθρώπων. 
"Απαντάται γιό πρώτη φορά στήν Κ. Διαθήκη. ·0 "μέσος" γράφεται και "μέσσος", κυρίως ποιητικώς. 

Το ότι πολλές σημιτικές λέξεις όμοιάζουν πρός τις έλληνικές, αυτό δέν σημαίνει ότι ή έλληνικη τις 
έδανείσθη έκ τών σημιτικών γλωσσών, άλλό τό άντίθετο. λ.χ.  κοέν = ίερεύς, έκ τού έλληνικού κόης = 
ίερεύς, γόης, ό έκβάλλων γοερός κραυγός κατα την ίεροτελεστίαν. - θωρά, έκ τού έλληνικού δώρα. 
σαχρεντίν , έκ τού έλλην. συνέδριον. σερανειμ έκ τού τύραννος κλπ. κλπ.88 

Ως "σημιτικές" χαρακτηρίζονται έπίσης (όχι μόνον στα Λεξικα αλλό και στα διάφορα "όρθρα" τό 
όποία έσχάτως άσχολούνται μέ τήν "Ί στορία της Έλληνικης Γλώσσας" και διαδίδονται ευρέως ώς 
"ένθετα" "Εφημερίδων) οί λέξεις έλέφας, σήσαμον, χρυσός, παρ· ότι ανεγνώσθησαν ηδη στις Πινακίδες 
της Γραμμικης Γραφης Β, οί όποίες είναι προγενέστερες της έμφανίσεως τών "Φοινίκων". 

88 . (Βλ. καί "Joseph Yahuda ''Hebrew is G reek", Becket Oχford Public. 1 982 ISBN 0-7289-001 3-0, όπου ό συγγραφεύς καταλήγει 

είς τό συμπέρασμα ότι "τά Εβραϊκά ε[ναι Ελληνικά μέ προσωπείον" -''Hebrew is Greek with a mask on".-) 
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Έλέφας :  Ύποστηρίζουν πολλοι ότι ή λέξις είναι δάνειον , έπειδη στον έλληνικο χωρο δεν ύπήρχαν 
ελέφαντες .  Συμφώνως όμως προς τις πρόσφατες άποκαλύψεις τού 'Άρη Πουλιανού,  ελέφαντες 
ύπήρχαν στον ελλαδικο χωρο εδω και εκατομμύρια έτη . Ό έλέφας ετυμολογείται έκ τού ρ .  έλεφαίρω, 
έλεφαίρομαι, που σημαίνει καταπατω, έξαπατω, καταστρέφω. Ή λέξις φανερώνει την άλγεινη έντύπωσι 
που προκαλούσε στον προιστορικο όνοματοθέτη το ζωο αύτό , όταν περνώντας κατά άγέλας, καταπα
τούσε και κατέστρεφε τά πάντα. Ή ελληνικη αυτη όνομασία uίOθετήθηKε και άπο το δυτ. λεξιλόγιο 
(elephant, elefante, elefant κλπ . )  όπου χρησιμοποιείται συμβατικά, χωρις να σημαίνη τίποτε. Στις πινακί
δες τής Γραμμ. ΓραΦής Β κλίνεται όπως ακριβως και σήμερα: ε-ρε-πα, ε-ρε-πα-το, δηλ. ελέφας, ελέφα
ντος. 

Ή ρίζα τού ρήματος έλεφαίρω εύρίσκεται και στο όνομα τού Έλεφήνορος, τού γενναίου αρχηγού 
των Άβάντων (ελεφαίρω+άνήρ,  πρβλ. "ρηξήνωρ") , άπογόνου τού 'Άρεως και υίού τού Χαλκώδοντος!  
Πρβλ. και τον στίχο τού Ήσιόδου (Θ 330) ο όποίος άναφέρει ότι ό λέων τής Νεμέας "έλεφαίρετο Φϋλα 
άνθρώπων". 

Είναι προφανες ότι απο την ισχύουσα έκφρασι "το τάδε ζωον έλεφαίρεται" μέχρι την όνομασία 
"ελέφας" για ένα ζωο το όποίον πράγματι πολυ έλεφαίρεται, ή άπόστασις είναι μηδαμινή. 

Σήσαμον, κοινως σουσάμι: Έκ τοΟ σήθω =κοσκινίζω, κτυπω. Παρακείμενος σέσησμαι η σέσημαι. ΤΟ 
σουσάμι άποφλοιοΟται και άλέθεται δια ποικίλας χρήσεις σήσις = κοσκίνισμα, προφανως έκ τοΟ σείω. 

Γραμμ. Β: ΣΑ -ΣΑ -ΜΟ 
'Όμηρος : "σήσαμον άμφενέμοντο". 
Άλκμάν : "σασάμψ τε κήν πελίχναις". 

Χρυσός 89 ΓΆργυρον χρυσόν τε, τις φήσειεν αν πάροιθεν έξευρειν έμοϋ ;" -Προμηθεύς Δεσμ. Αίσχ. 502-) 

,,'Η λέξις "χρυσος" κατα την Masson Ε. είναι σημιτικής προελεύσεως και περιήλθε στους 'Έλληνες 
άπο τους σημίτες οί όποίοι έμπορεύοντο το πολύτιμο αύτο μέταλλο. Βεβαίως,  λέγει ή Masson, ό 
χρυσος ήταν άνύπαρκτος στις σημιτικες περιοχες αλλα τον προμηθεύονταν οί Σημίτες άπο την Νουβία 
η την Άραβικη χερσόνησο . Ή Έλληνικη γή είχε χρυσό, κατα την Masson, άλλα όχι όφθονο. Αύτο δεν 
είναι όρθο διότι στην άρχαιότητα ύπήρχαν πλούσια κοιτάσματα χρυσοΟ στον ελλαδικο χωρο (Παγγαίο, 
Θάσος, Εϋβοια, Σίφνος).  Ή λέξις χρυσος μαρτυρείται για πρώτη φορα στα Άκκαδικα ("khr") κα! χρονο
λογείται περι το 2300 π .χ .  Βάσει των ώς όνω πραγματικων δεδομένων, ή Masson καταλήγει ότι ή λέξις 
"χρυσος" είναι σημιτική. ΤΟ συμπέρασμά της πρέπει όμως να εξετασθή και ύπο το πρίσμα των νέων 
άρχαιολογικων εύρημάτων όπως Π .χ .  τα κυκλαδικα χρυσό κοσμήματα που είχε στην κατοχή του άρχαιο
κάπηλος και τα οποία έχρονολογήθησαν στην 5η Π . Χ .  χιλιετία (ΤΑ ΝΕΑ 1 Όκτ .  1 997) . Δηλαδη οί 
'Έλληνες, πέντε χιλιετίες π .χ . ,  κατεσκεύαζαν χρυσά αντικείμενα. Στον Κρατύλο (430β) άναφέρεται άπο 
τον Σωκράτη ότι το όνομα είναι μίμησις τοΟ πράγματος. Δηλαδη το όνομα προϋποθέτει Τ11ν ϋπαρξι τοΟ 
πράγματος. Είναι απίθανο οί 'Έλληνες να κατασκεύασαν τα χρυσά αύτα κοσμήματα και ϋστερα να περί
μεναν πλέον των 2000 χρόνων για να υίοθετήσουν το όνομα τοΟ μετάλλου άπο τους σημίτες .  Ό καλλι
τέχνης που δημιουργεί μορφες είναι τουλάχιστον ίκανος να όνομάση το ύλικό του. "Τελχίνες: οί δέ 
είπόντες τρείς αύτούς είναι όνόματα, Χρυσόν καί ΆΡΥυρον καί Χαλκόν, όμωνύμως Όλη ην εκαστος 
εύρε. " -Σιμμίας άπόσπ. 1 7-

'Ήδη σττΙν ΓΓΒ  η λέξις "χρυσος" είναι δόκιμη και απαντάται με τις εξής μορφές: kuruso =χρυσός, 

kurusojo =χρυσοίο (γενική) ,  kurusapi =χρυσαφί ,  kurusowoko =χρυσουργός. 
Περαιτέρω ό Ήσύχιος διασώζει τις αρχαίες λέξεις "χλουνος" και ''γλουρος'' =χρυσός και ''γλούρεα'' 

="χρύσεα". "Κουρούσης" όνομάζεται ό χρυσοχόος εν Ζακύνθψ. 
Οί Τσάκωνες, κάτοικοι τής εν ΆΡKαδίζl Κυνουρίας, έως σήμερα τον χρυσο τον λένε ''γρουσό'', "χρουσό", 
και τον ϊκτερο ''γρουσί'' (Χ. Δάλκος ,  περιοδικό Ο .Σ .Ε .  1 997 τ .  7). Ή άσθένεια αύτη στην νέα Έλληνικη 
καλείται "χρυσή" άπο το χαρακτηριστικο χρυσό χρωμα τοΟ πάσχοντος. Οί Τσάκωνες δηλαδη διατηροΟν 
φωνητικες μεταβολες τής λέξεως ώς κατάλοιπα παλαιοτέρων φάσεων τής γλώσσης,  και συνειρμικους 

89. Σχετικώς μέ την λ. χρυσός, παραθέτουμε την θαυμάσια έργασία τού μαθητού μας - σπουδαστού τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Γ .  Νάσκαρη, δικηγόρου Πειραιώς. (Ή έν  λόγψ έργασία έδημοσιεύθη καί είς τό  Περιοδ. "ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠ ΙΚΑΙ ΡΟΤΗΤ.Ι\" 36). 
( ':Διός παίς ό χρυσός. " (Σχόλ. είς Πινδ. Πυθ. IV, 41  Ο) 
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συσχετισμούς άπο είκόνες τού βίου οί όποίες άποτελούν το ύπόβαθρο της γλωσσογενέσεως . 'Η κατα
γωγή τών Τσακώνων είναι άπο τούς Λάκωνες . 'Η διάλεκτός τους είναι ή μόνη νεοελληνική όμιλουμένη 
διάλεκτος πού προηλθε άπο τήν άρχαία Λακωνική ("Εγκυκλοπαίδεια ··Ηλως). '0 Vi l loison χαρακτηρίζει τήν 
Τσακωνική ώς νέα Λακωνική.  Κατά τον "Αριστοτέλη καί τον Πυθαγόρα, ή λακωνική είναι ή άρχαιοτέρα 
"Ελληνική διάλεκτος. (Πρβλ. καί Κρίσσα, π.  Φωκίδος, νύν Χρυσό) .  

'Επισημαίνεται ότι ό '"Ομηρος καί ο ί  κλασσικοί δέν χρησιμοποιούν τήν νεοελληνική λέξι "χρυση" γιά 
νά περιγράψουν τήν ώς 6.νω άσθένεια, άλλά τήν λέξι "ίκτερος. Συνεπώς ή λέξις ''γρουσί'' (=χρυση) πού 
διατηρείται στήν Τσακωνική διάλεκτο , συνέχεια της άρχαίας λακωνικης, παραπέμπει σέ χρόνους παλαι
οτάτους έως πρωτοελληνικούς. Αύτο έπιβεβαιώνεται άπο τον 'Η σύχιο , τον λεξικογράφο άρχαίων καί 
σπανίων 'Ελληνικών λέξεων, ό όποίος διασώζει τίς λέξεις "χλουνος" καί ''γλουρος'' μέ τήν έννοια τού 
χρυσού." 

Σημ. Συγγρ . :  Δεδομένου ότι ό Κων/νος Οίκονόμος ό έξ Οίκονόμων ("Περί τής Γνησίας προφορας 
τής Έλληνικής Γλώσσης'') έτυμολογεί τήν πόλιν Φλώρινα έκ τού φλωρός, όπερ έκ τού χλωρός, συνά
γεται ότι οί λέξε�:  χλόη,  χλωρός, φλόος, φλωρός ,  "φλουρr, γλουρός, γρουσός, χρυσός, έχουν ώς 
άφετηρία τήν άναβλύζουσα, άναβλαστάνουσα πρασινοκίτρινη, χρυσοκίτρινη χλόη . ''Διά πολλών όνομά
των, μορφή μία". ( "Εκ τού χλωρός, γλούρεα, -f άγγλοσάξων gelb =κίτρινος, Gold =χρυσός, Geld =ΤΟ 

χρημα, το άργύριον. Καί το τουρκικο "γρόσσι". "Ενώ τό λατινογενή ΟΓ, ΟΓΟ, εκ τού aurum,  όπερ εκ τού "αύγη 

ώρόρει", αύρων (όμα τη έψ) ,  αύρον, θησ-αυρός, επ-αύραμαι = καρπούμαι, κερδίζω, όπαντα εκ τού χρυσίζοντος 

χρώματος τής αύγής.)  

"Ολίγες άκόμη λέξεις , άπο τίς συχνότερα άναφερόμενες ώς ξενικές: 

Οίνος, δηλ. Fοίνος. "Εκ τού (F)ονίνημι = ώφελώ. 
'"Οπως έκ τού είμι οίμος, έτσι καί έκ τού όνίνημι --> όνησις, όνειαρ, οίνος καί όνείατα= φαγητά. 
"Ο οίνος καί τά όνείατα φέρουν όνειαρ.  -ΤΟ κρασί καί το φαγητο ώφελούν. 

Ξίφος: άναφέρεται καί αύτή ώς σημιτική ! 
Ή έτυμολογία της είναι άρχαιοτάτη καί άπλουστάτη : σκίπω (=νύσσω) -f σκίφος =ξίφος (αίολ . ) .  
σκίφος --> κσίφος -. ξίφος. Σχετικον καί το ξέω (κσέω) . 
Λέων : ΤΟ Λεξ. J .  HOFMANN έτυμολογεί έκ τού έβρ. LAJIS,  6.νευ περαιτέρω έξηγήσεως. '"Ομως ό 

λέων η λίς έτυμολογείται άπο το ρημα λάω, λεύσσω =άτενίζω, θωρώ. "Τό δέ λέων, παρά τό λάω τό 
θεωρώ. Όξυδερκέστατον γάρ τό θηρίον". -Ε .Μ . - Μέσψ της λατινικης, leo, ("Ieo, ex graeca i nflexum est 
in Latinum") έπέρασε και στις όλλες γλώσσες ώς l ion, leone, lebn , ΙδWθ. 

Κάμηλος : τό ώς όνω Λεξ. έτυμολογεί έκ τού έβρ. GAMAL, ένώ στήν ούσία το GAMAL προέρχεται 
έκ τού έλληνικού κάμηλος η χάμηλος, διότι το ζώον αύτο χαμηλώνει διά νά φορτωθη καί νά δεχθη 
άναβάτην. Πρόκειται περί της συνήθους έναλλαγης τών ούραν. κ, γ, χ . :  χάμηλος -f κάμηλος. "αν δέν 
γονάτιζε -χαμήλωνε- ή καμήλα, δέν θά τήν έφορτώνανε. " "Ο Ήσύχιος καταγράφει καί τον τύπο ''γαμά
λη" , χαμάλη, κάμηλος. (Μέσψ τού λατ. camelus, τά δυτ. chameau, camello, Camel , Kamel . ) .  Πρβλ. και τό 
"τουρκ . "  "χαμάλης", έκ τού ίδίου σκεπτικού. 

Περιστερά: ή περιστερά άναφέρεται ώς "πιθανόν ξενική" ένώ τό Ε . Μ .  έπεξηγεί: "παρά τό πέ τεσθαι 
στερρώς ι'j παρά τό περισσώς έρα ν '  θερμότατα γάρ κατά συνουσίαν είσί, διό καί τ.ή Α φροδίτη 
άνάκει νται ". Πιθανότερον όμως, έκ τού πέλεια -->πελιστερά, περιστερά. 

Σίδηρος: "Εσχάτως όρχισε νά άναφέρεται καί ό "σίδηρος" η "σίδαρος" ώς ξενικης προελεύσεως, 
παρ' ότι το Λεξ. LιDDΕLL SCOn γράφει ότι ή λ. σίδηρος "άπαντα μόνον έν τ.ή έλληνικ.ή γλώσση". Τό 
Λεξ. JOS. HOFMANN άναφέρει: ''λέξις ξένη άγνώστου προελεύσεως" ( ! )  χωρίς νά έπεξηγη τό διατί. 
'"Ομως, ή έτυμολογική άνίχνευσις της λέξεως προδίδει όχι μόνον τήν έλληνική της καταγωγή άλλά καί 
τήν άρχαιοτάτη κατεργασία τού σιδήρου άπο τούς '"Ελληνες: "Γλαύκος γάρ Χίος, σιδήρου κόλλησιν 
εύρε ν". Γι' αύτο καί ό Πλάτων (Φαιδ. 1 08 d) "Γλαύκου τέχνην" άποκαλεί τήν έπεξεργασίαν σιδήρου. 'Έύρέθη 
σίδηρος έν τ.ή "Ιδη, εύρόντων τών Ίδαίων Δακτύλων. " -Πόρων Χρονικόν- "Ετυμολογείται έκ τού σίζω καί 
έκ τού ϊδη .  Σίζω σημαίνει συρίζω -'''σίδηρος'', έκ τού ηχου τού προκαλουμένου όταν κατά τήν διάρκειαν 
της κατεργασίας του βυθίζεται θερμος είς το ψυχρον ϋδωρ : "Ώς οτε άνήρ χαλκεύς πέλεκυν μέγα ήέ 
σκέπαρνον είν Cιδατι ψυχρcjJ βάπτη, μεγάλα ίάχοντα". (Οδ . ι, 39 1 ) . "Σιδαρέοισι βέλεσιν" - Εύρ. Ορ.  1 309-. 
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"'Ίδη" είναι ή λάμψις μετάλλου .  Ό 'Όμηρος άποκαλεί τόν σίδηρον, ώς λάμποντα, "πολιόν σίδηρον" 
(ω, 1 68 . )  Ό Άπολλώνιος ό Σοφιστής έπεξηγεϊ: "πολιον σίδηρον τον λευκον καί λαμπρον μεταφορικως". 
Και τό Ε . Μ . :  "πυρωθείς ο σίδηρος λαμπρότερος γίνεται, φύσει μέλας ων . .  άκονηθείς λευκος φαίνεται. " 
Σημειωτέον ότι ή σύζυγος τού Ώρίωνος, ονομάζεται Σίδη. ("Εκ τού σέλας -4 σίλη -4 σίδη , διό συνήθους έναλ
λαγης τού λ εις δ) .  

'Άλλη λέξις κακώς χαρακτηριζομένη ώς ξενική είναι ό Μάγος : Γράφει ό HOFMANN,  "δάνειον έκ της 
Ιρανικης". Βεβαίως, τό άντίθετον συμβαίνει. Ή έλλ. λ. μάγος άρθρώθηκε άπό τους Πέρσες ώς MAG US. 

Έ τυμολογείται όμως όπό τό ρημα μάσσω =κατεργάζομαι, ζυμώνω. Ό μάγος ,  όπως άκριβώς και ό 
μαγεύς η μαγις η μάγειρος, μάσσουν, μαλάττουν, έκτελώντας τις διάφορες συνταγές, γιό διαφορετικές 
βεβαίως χρήσεις ό καθένας, Έπεξηγεί τό Ε .Μ . :  'εκ τού μάσσω γίνεται μάγος, ό άπομασσόμενος πάντα. Έκ 
δέ τού μάγος, μαγεϊον καί έκμαγεϊον". "Μαγείες: οικονόμοι δείπνου, τα όλφιτα μάσσοντες", 

Βεβαίως, ύπάρχουν εις τήν Έλληνικήν ώρισμένες περσικές λέξεις , μέ καθαρώς όμως έλληνικήν 
προέλευσιν. 'ιό μεν όνομα έλληνικόν, ή δε χρήσις περσική" όπως παρατηρεί τό Έτυμολογικόν τό Μέγα 
εις τό λημμα "Έδέατρος", 

Λόγου χάριν , ή λέξις Π αρ ά δ ε ι σ ο ς , που σημαίνει τόν περιφραγμένον κατάφυτον τόπον, κηπον, 
όλσος, χώρον άναψύξεως και τόπον χλοερόν. Έκ τού ρήματος δεύω =βρέχω, ποτίζω. Δείσα είναι ή 
υγρασία, Γράφει τό Ε , Μ . :  "Παράδεισος, παρά τον δεύσω μέλλοντα, ός δηλοϊ το βρέχω ' ρηματικον όνομα 
δεύσος, καί παράδεισος κατά τροπήν τού υ είς ι, Οί δέ φασί "παραδεϊσαν ποιεϊσθαι ", ό έστι τήν των βοτά
νων συλλογή ν". "Γην άμπελϊτιν fί παραδείσους καταφυτεύουσι. " 90 (Πάπυροι Έπιλ. 2 1 0.93) "Vivaria, quos 
παραδείσους Graeci aρρel lant. "  (Noctes Att. 1 1 , 20) (Πρβλ. και τό έν Όλυμπίζ} όλσος Πίσα, τό όποίον έτυμο
λογείται έκ τού ρ, πίνω = απορροΦώ ύγρόν. "Πϊσα, ότι κάθυγρος έστί τόπος". 'Άρα, τό "ίδιο σκεπτικό δια 
τήν όνοματοθεσίαν τού θάλλοντος όλσους. )  "Παράδεισος: τόπος εϋυδρος έν Ψ περίπατοι (Ήσύχ, ) .  

"'Έ ρεβος" - πανάρχαια έλληνική λέξις. 'Όχι έπειδή τήν άναφέρει ό Ήσίοδος και ο ί  αρχαίοι Όρφικο! 
'Ύμνοι ' οϋτε έπειδή άποτελεί μέρος της Μυθολογίας μας. ('Έρεβος είναι ό σκοτεινός τόπος διαβάσεως 
μεταξυ Γης και 'Άδου, απ' όπου περνούν υποχρεωτικώς οί ψυχές, ό δέ 'Έρεβος, προσωποποιημένος, 
είναι υίός τού Χάους) .  Ή λέξις "έρεβος" είναι έλληνική, έπειδή πρώτα κραυγάζει ή έτυμολογική της 
άνάλυσις. Ή "φοινικική" ereb είναι μίμησις, βάρβαρος προφορα της έλληνικης, και δέν σημαίνει τίποτε 
όλλο έκτός από αυτό που οί 'Έλληνες ωρισαν (αυτό συμβαίνει μέ πληθος λέξεων τού σημιτικού λεξιλογίου). 

Τό έλληνικόν έρεβος είναι τό σκότος τό ύπό τήν γην ,  τό καταχθόνιον' ώς κατοικία τών νεκρών, τό 
σκοτάδι τό άνήλιον. Σχετίζεται πρός τό έρέφω =στεγάζω (σκεπάζω) ,  από όπου και ή όρφνη (τό σκότος 
της νυκτός) έξ ού σούρουπο, άλλά και ό ορφανός, ορφνος (ό μέλας) ,  έρεμνός (ό κατάμαυρος) ,  ό 
Όρφεύς και ή όροφή, τό σκέπασμα δηλαδή που έμποδίζει τόν ηλιο να εΙσέλθη. Άντιθέτως, τό δωμάτιον 
χωρις όροφή, τό άνοικτό, ώνομάζετο αϊθουσα, έπειδή άκριβώς τό κατέκαιγε ό ηλιος (αί'θω=καίω), 
( Όρφεύς, έπειδή κατέβηκε στό σκότος τού 'Άδη, για να πάρη τήν Ευρυδίκη , )  

Αυτή λοιπόν ή άκραιφνώς έλληνική καταγωγή χαρίζει στήν λέξι "έρεβος" τόση πλαστικότητα και 
όνε σι στήν σύνθεσι. 

έρεβοδιφω: ψηλαΦώ στό σκοτάδι 
έρεβόθεν: ή έκ τού έρέβους, ή έκ τού σκότους όφιξις 
έρεβώδης: σκοτεινός τό είδος ώς τό έρεβος 
έρεβωπις: ή έχουσα βαθύ, σκοτεινό βλέμμα 
έρεβεννός: ζοφερός 
έρεβόσθε: εις τό σκοτάδι 
έρεβέσφιν: άπό τό σκοτάδι . . . "εκλυεν έΕ, έρεβέσφιν, άμείλιχον ήτορ εχουσα" - 1 .572-, 
συνηρεφής: σκιασμένος άπο δένδρα - "συνηρεφές αλσος". 

90. « επελθόντες έπί τόν παράδεισΟΥ τού Πειθολάου . . .  Θεόφιλος Δωσιθέου, Φιλιστίων καί Τιμαίος, οί τρείς Ίουδαίοι τής 
έπιγονής, έςετρύγησαν άμπέλους' καί 'Όρου τού φύλακος έκδραμόντος έπ' αύτούς, κακοποιήσαντες αύτόν έτυπτον είς δ 
έ τυχο ν μέρος τού σώματος καί άφείλοντο τό άμπελουργικόν δρέπανον. Τυγχάνουσι δέ οί προγεγραμμένοι ληισταί έ ν  
Κερκεοσίρει κατοικούντες. Είκάζω δέ τά τετρuγημένα είς οίνου μετρητός ς " "  (Πάπυροι Έπιλογης, Κλασσ. Βιβλιοθ. ΙΟΕΒ, 334.) 
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Άκόμη καί ή γερμ. λ .  Arbeit =εργασία ("Ετυμ. Λεξ . Duden) κατάγεται άπό τό έρεβος, μέσιμ τής λατιν. 
orbus -όρφός, δηλ. εστερημένος φωτός , όρφανός ("μαύρη όρΦάνια") . '"Εννοια : ό orbus, ό όρφανός, 
πρέπει νά εργασθή (arbeiten ) διά νά ζήση . Καί στήν άρμενική , arbaneak είναι ό μικρός (όρφανός,  
έρημος) ύπηρέτης. 'Ακόμη καί ή τσεχικη λέξις "robot" πού σημαίνει στην ούσία "ύπηρέτης", παράγεται 
άπό την ιδίαν αύτην ρίζαν, ελληνικής καταγωγής. 

. 

'Υπάρχουν καί όλλες λέξεις τών όποίων "τό μέ ν δ νομα έλλη νικόν  Γι δέ χρήσις  ξε νική ", ώς π.χ.  
άκ ινάκης (εκ τοΟ άκην έχω η α +κιν ώ ) .  '0 'Η σύχιος έχει και τούς τύπους κάνακις Kαl κ ινάκης .  
Γαζοφυλάκιον (γώ =λαμβάνω, γάζω -.γάζα +φυλάττω) ,  άναξυρίδες (άνασυρίδες) ,  σατράπης (εξατρά
πης) ,  χημεία (χυμεία ' ό ·Αθ. Σταγειρίτης εις την "Ωγυγίαν την όνομάζει Χυμικήν. χύμευσις =συγχώνευ
σις) . Γέρρα (άσπίδες, όπλα, σκηναί, εκ τοΟ δέρας) , όασις (εκ τοΟ αΟω = ξηραίνω, "άνύδρcμ γή καΙ έρήμcμ 
τάς οΙκήσεις έχουσα, τά τοιαύτα αύάσεις φασί". Στέφ.  Βυζάντιος) . . .  

Ό σφετερισμός τών ελληνικών λέξεων φαινεται ότι έχει άρχίσει άπό πολύ παληά, άφοο καί ό Α .  
GeI I ius9 1  σχολιάζει: «"Cupsones", quod homines Afri dicunt, non esse verbum Poenicum, sed Graecum . »  
(="Κούπσονες", ονομασία πού χρησιμοποιοΟν ο ι  λαοί τής Άφρικής, δεν εχει προέλευσι φοινικικη άλλά 
ελληνική. -ετυμολογείται εκ τοΟ κύπτειν- . )  

"Γ  λώσσης περ ιπέτε ια ι "  καί  "Ίνδοευρωπαϊκά" 

'0 άείμνηστος καθηγητης Διον . Ζακυθηνός, εις τό ογκώδες σύγγραμμά του "Μ ΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ  
Ν ΕΑ ΕΛΛΗΝ IΚΑ"92 άναφέρει ότι Ο Σπυρ. Ζαμπέλιος σε βιβλίο του μοναδικό στην 'Ελληνικη βιβλιογρα
φία . . .  

« . . . έκδοθέ ν ε ν  ε τος πρό τού θα νά του τού Ζαμ πελίου κ α Ι  ήμι τελές άπομεϊνα ν, 
"PA RL ERS GRECS ΕΤ ROMANS -προίστορικαΙ έπαφαΙ- Παρίσιοι 1 880", άνασκάπτων ώς 
άρχαιολόγο ς  τή ν λεξικο γραφικήν ϋλ η ν  τής Γαλλικής,  πειρά ται νά άποδείξη δ τι α Ι  
Ρωμα νικα! γλώσσαι Γιρχισαν διαμορφούμε ναι ούχ! άφ ' ής  έποχής έδραιώθη έν  Γαλατίζ} ή 
Ρωμαίκή κυριαρχία . . .  άλλά κατά Τ/ νας αΙώ νας έ νωρίτερον. Τήν θεωρίαν του στηρίζει ό 
Ζαμπέλιος εΙς τήν έ ν  τ.ή Γαλλικ.ή παρουσίαν καταλοίπων τών άρχαίων Έλληνικών διαλέ
κτω ν, τής Δωρικής, τής Αίολικής, τής 'Ιωνικής, όφειλομένω ν ειτε εΙς άπ' εύθείας έπαφάς, 
ειτε έ νδιαμέσως . . . » 

ΟΙ '"Ελληνες Όδυσσείς έχουν σπείρει σέ κάθε γωνιά τής Οίκουμένης γής, την ιδιαίτερη διαλεκτολο
γική τους ποικιλία. Θεωρίες όπως αύτη τοΟ ίστορικοΟ Ζαμπέλιου διετυπώθησαν καί άπό όλλους επιστή
μονες,93 '"Ελληνες καί ξένους, χωρις νά έχουν γίνει εύρύτερα γνωστές στην "Ελλάδα, όπου ή προβολη 
καί επιβολη τής "Ίνδοευρωπαικής" θεωρίας έχει μονοπωλήσει εδώ καί χρόνια , κατά τρόπον δεσποτι
κόν, τό "άλάθητον". 

Τά θεμέλια τής λεγομένης "Ίνδοευρωπαίκής" θεωρίας έχουν άρχίσει άπό καιρό νά κλονίζωνται, 
ενώ ηδη ολοκάθαρα άκούγονται οι τριγμοί τής καταρρεύσεως τοΟ σαθροΟ αύτοΟ οίκοδομήματος τοΟ 
στηριζομένου στην κατασκευασμένη Οπαρξι κάποιας φυλής-φαντάσματος, φυλής πού μιλοΟσε την 
"συμβατικη" γλώσσα-φάντασμα, τής όποίας κανένα γραπτό μνημείο δέν έχει άνευρεθή, επειδη άπλού
στα τα ποτέ δεν έχει γραΦή, όπως κατηγορηματικά δηλώνει καί ό Γάλλος ΜπουφαρτΙγκ.94 Οϋτε ποτε 
άνευρέθη εστω καί το παραμικρό άρχαιολογικό "ίνδοευρωπαϊκόν" εϋρημα, οϋτε καν εχουμε ύπαινιγ
μό, άπό άρχαίους 'Έλληνες η ΊνδοUς συγγραφείς, γιά την ίστορία η εστω την μυθολογία, η άπλώς 
την παρουσία "ίνδοευρωπαίων". Είναι παντελώς άνύπαρκτοι .  

91 . Noctes Atticae, νι ι ,  1 3  
92. Άθήναι 1 978, σελ. 547 
93. (βλ. έκδ. ΠΑΠ ΥΡΟΣ, μεταφρ. καί ύπομνηματικές σημειώσεις τοΟ τακτικοΟ καθηΥ. τής Ίστορίας τών Θρησκευμάτων Λ Ε Ω Ν .  
ΦΙΛ Ι Π Π ΙΔΟΥ, ό όποϊος άναφέρεται καί είς τήν λεγομένην πρωτοελληνικήν θεωρίαν " . . .  καθ' ην ή πρωτοελληνικη γλώσσα είναι ή 
μήτηρ πασών τών γλωσσών τού κόσμου καί αύτών ετι τών θεωρουμένων ώς άρχαιοτάτων . . .  ") . 
94. βλ. "Έλευθεροτυπία" 3 1 /8/ 97 καί NationaI Geographic, Έκδ. Έλλην. τ. 6, Δεκ. 1 999. 
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Ό καθηγητής Γ .  Χουρμουζιάδης, Ο οποίος άνέσυρε τήν πινακίδα τού Δισπηλιού τής Καστοριάς (τού 
5250 π .χ . )  έχει έπανειλημμένως τονίσει σε συνεντεύξεις του : 

« Α νήκω σ' αύτούς πού πιστεύουν ότι πρέπει κάποια στιγμή νά άνατρέψουμε τό περί
φημο παραμύθι τών "ινδοευρωπαίων . . .  'Ό ταν  έχουμε έ ναν  πλήρη πολιτισμό, όπως ό νεολι
θικός τού Δισπηλιού, μέ γνώση τού χώρου, τής άρχιτεκτονικής, τής οίκο νομίας, τής ίδεο
λογίας, ά ναρωτιέμαι τί τελικά έφεραν οί "ΙνδοευρωπαίοΙ. Ύπάρχει άδιάσπαστη συνέχεια 
στόν έλλη νικό πολιτισμό, χωρίς τομές. " . . . .  

. . .  "Έδώ έχουμε άπό τήν 6η χιλιε τία, μιά μορφή τής Γραμμικής Α στό ν Έλλαδικό 
χώρο, έ να ν  τρόπο έ πικοι νωνίας γραπτό. 'Άρα αύτός έπέ νδυε μιά γλώσσα, ήθελε δηλαδή 
νά κα ταγράψη λέξεις, έπέ νδυε έ ναν  πολι τισμό, η 

Ή έν λόγ φ θεωρία προήλθε ώς γνωστόν άπό τήν παρατήρησι ότι άρ χαίες καΙ νεώτερες 
γλώσσες (σανσκριτική ,  έλληνική ,  κελτική,  λατινική ,  γερμανική Κ . λπ. κ .λπ . )  παρουσιάζουν ουσιώ
δεις όμοιότητες .  

Ό πρώτος ο οποίος παρετήρησε αυτήν  τήν  ομοιότητα τών ριζών είναι ό Θεόφ . Μ πάγιερ 
( 1 690- 1 738) ,  καθηγητής Γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Άγ.  Πετρουπόλεως , καταλήγοντας 
όμως στό συμπέρασμα ότι τά σανσκριτ ικά (=άρχαία Ινδ ικ ά )  προέρχονται  άπό τά  έλλην ι κ ά .  
Ά ργότερα,  τ ό  1 758 , ο Γ .  Τζώνς διεφώνησε κ α Ι  τ ο  1 8 1 3  ή "όμογλωσσία" έβαπτίσθη "Ινδοευρωπαι
κή", η " Ινδογερμανική" - "ΙνδοκελτικτΊ" άπό τους Γερμανούς,  δ ιά λόγους ευνοήτους (ένώ είχε προ
ταθή καΙ ο όρος "Άρία" η " ' Ιαπετική" ,  σε συσχετισμό με τόν ' ιαπετό,95 τόν πατέρα τού "Ατλαντος 
καΙ τού Προμηθέως ,  τόν γενάρχη τών Έλλήνων . )  

Τό  γερμανικό έτυμολογικό λεξικο Duden έπιμένει στον όρο  "Ινδογερμανική ρίζα",  παρ' όλον 
ότι ό γερμανός γλωσσολόγος Φράντς Μπόπ στήν "Συγκριτική Γραμματική"  του τού 1 857 έσημείω
νε : 

«Δέν μ πορώ νά έ πιδοκιμάσω τήν έκφραση "ί νδογερμανική " έπειδή δέν βλέ πω για τί θά 
πρέπη νά θεωρήσουμε τούς Γερμανούς ώς έκπροσώπους τών λαών τής ήπείρου μας . . .  " 

Ο ί  Ρ ώ σ ο ι  Σ β ί τ υ τς κ α Ι  Ν το λγ κ ο π ό λ σ κ ι ,  τήν  υ π ο θ ε τι κ ή  π ρ ω τ ογλώσσα τήν  ό ν ο μ ά ζ ο υ ν  
"Ν οστρατική" -ένώ ό γνωστός COLlN  R E N F R EW (" Άrchaeο lοgΥ and Language" -Oxford 1 987) δεν 
διστάζει νά άποκαλέση τήν πρωτογλώσσα , "Πρωτοελληνική" :  "proto G ree k » .  

'Άλλοι χρησιμοποιούν άπλώς τόν όρο "σανσκριτική" ρίζα, που στήν ουσία είναι ή λεγομένη "Ινδοευ
ρωπαική" , δηλ. ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Η .  Π .χ .  "σανσκριτικά" mi i ra =ό ώκεανός, έλληνικά μύρα (=θάλασσα -πρβλ. 
άλμύρα, πλημμύρα) ,  όπερ έκ τού μαρμαίρω =λάμπω,  άπαστράπτω. Ε Ις τά σανσκριτικά έγράφη ή κλασ
σική ' Ινδική φιλολογία , δηλαδή τά γνωστά έπη Μαχαμπαράτα, Ραμαγιάνα, Βαρτριχάρι, Άμαρού, Ριχ
Βέδα Κ.Ο . . .  

Ή σανσκριτικη χωρίζεται σε δυο περιόδους: τήν Βεδική , πρό τού 500 Π . Χ .  (σημειωτέον ότι γραπτή 
φιλολογία δεν υπήρχε κατά τήν βεδικήν περίοδον)96, καΙ τήν νεώτερη μεταβεδική . 'Υπήρξε μία γλώσσα 
άποκρυφιστική , μία γλώσσα κλειστού ίερατείου, γραπτή, ή όποία ουδέποτε ώμιλήθη. 

" . . .  μόνους τούς ίερείς γι νώσκειν. " (Διόδωρος Σικ. Γ') 

ΚαΙ ευλόγως διατυπούται ή έρώτησις, με ποιό τρόπο οί 'Έλληνες τών προίστορικών καΙ τών μυκη
ναίκών χρόνων (με τήν ηδη διαμορφωμένη καΙ γραπτώς γλώσσα τους) ύποτίθεται ότι ήλθαν σε έπαφή 
με αύτες τΙς άπόκρυφες ρίζες ,  τήν στιγμή που τά πρώτα έπιγραφικά μνημεία τών Ίνδών, τά περίφημα 
διατάγματα τού Άσόκα, άνάγονται μόλις στόν ΓΙ αΙώνα π .χ .  

95. Ίαπετός: έτυμ. έ κ  τού [άπτω =ρίπτω +πέμπω ii πέτομαι. Δηλαδή, ό πεμφθείς είς τόν κόσμον. Ύπηρχε ή έκφρασις "Ίαπετού 
άρχαιότερος", ένώ άπλώς "Ίαπετός" έσήμαινε γέρων, πανάρχαιος. Τόν "παρέλαβαν" οί  Σημίται καί τόν έκαναν "Ίάφεθ". 

96. Βλ. Παγκόσμ. Ίστορ . Ε ΣΣΔ τ. Α2 σλ. 954 
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Βασικό σφάλμα τής συγκριτικής αύτής γλωσσολογίας ύπήρξε τό ότι δεν έλήφθη καθόλου ύπ' όψιν ή 
ίστορικη έποχη τών γλωσσικών καταστάσεων τις όποιες συνέκριναν. 'Όπως γράφει και ό Ζώρζ Μουνεν 
στά "Κλειδιά τής Γλωσσολογίας": 97 

"Συνέκριναν τά σανσκριτικά τής πρώτης χιλιετίας, τά έλληνικά τού 80υ αίώνος π.χ. , τά λατινικά τού 
50υ αί. π.χ. , τά γοτθικά τού 40υ μ.χ. κ.λπ. Κ.λπ. ". 'Όμως ή γλωσσικη σύγκρισις για να είναι έγκυρη και 
άκριβης πρέπει να είναι συΥχρονικη (M ETHODE SYN-C H RON �QUE) και όχι διαχρονική . "Λίαν γάρ 
ευηθες", "πλάνη γεννώσα πλάνην, ή μέσψ τής διαχρονικής όμοιότητος άπόδειξις": "Έν άποδείξει καί 
έπιστήμη καί νούς" - "ή δέ έπιστήμη, τό καθ' όλου γνωρίζει ν έστί". (Άριστοτέλης) .  

Π ροκύπτει δηλαδη σφάλμα είς τ η ν  Λογικην Μέθοδον, έκ της μη ταυτοχρόνου γνώσεως τών 
πραγμάτων. ':Δέον όλον τι θεωρήσαι καί μή τι μέρος μόνον". ('Αριστοτέλης) .  

Ή όμογλωσσία "ίνδοευρωπαικη" άποτελειται άπό άνισόχρονες γλώσσες, πού ή μία άπέχει χρονικα 
άπό την όλλη πολλούς αίώνες. 

Τί συνέβη λοιπόν με τούς εύρωπαίους (και έγχωρίους) ίνδοευρωπαίστάς ;  Αύτό πού ό Φ ίλων ό 
Άλεξανδρεύς περιγράφει: 'Ίό ψεύδος ώς άληθές προμαθόντες έκ παίδων, καί συντροφον εχοντες, 
έξαμαρτήσονται ". 98 

Ώς έκ τούτου προκύπτει, προέκυψε, "άπατεων λόγος". 

'Ένα τόσο μεγάλο σφάλμα όμως σήμερα, στις ήμέρες μας, όμοιάζει σαν έπιδίωξις να δοθή όλίγη 
"βοήθεια" στην ίστορία ώς πρός την χρονολογία, προκειμένου να προβληθή ή ύποστηριζομένη θεωρία . 
Ό ϊδιος ό Γερμανός ΒΟΡΡ, ηδη άπό τα τέλη τού περασμένου αίώνος είχε διευκρινίσει ότι ή σανσκρι
τικη έστηρίζετο στην έλληνικη Kai όχι ή έλληνικη στην σανσκριτική.  Αύτη είναι ή άληθινη σχέσις πού 
ύπάρχει άνάμεσα στόν Έλληνικό και 'Ινδικό κόσμο. Ή Έλληνικη είναι γλώσσα π Ρ ω τ ο γ έ ν ε θ λ ο ς . 

Μ ία άλήθεια πού έπαληθεύεται άπό τις μελέτες συγχρόνων έρευνητών και τα συμπεράσματα 
παγκοσμίων Συνεδρίων. Ή "JAKINTZA ΒΑΙΤΗΑ", ή έρευνητικη όμάς η όποία έκδίδει στό Β Ι ΙΒΑΟ την 
έλληνιοτικη έπιθεώρησι HALCON - Ι Ε ΡΑΞ ,  σε όρθρο τού Προέδρου της KRUTWIG SAGREDO (Ίαν. 
1 993) είναι κατηγορηματική : 

« Ή  μυστική ίνδική λογοτεχνία στήν πραγματικότητα άνεπτύχθη ώς καθαρή λογοτεχνία 

μόνο ν  κατά τόν Γ '  fί Ε'  αίώνα μ.χ. Οί άναφορές σέ άρχαιότατες ήμερομηνίες ώς πρός τίς 
Βέδες (έκ τοϋ Fοίδα =γνωρίζω) είναι μόνον μία θεωρία, άφού οί Βέδες δέν διεδόθησαν παρά 

μόνον κατά τρόπον  περιορισμένον καί προφορικώς, έπί πλέον δέ στήν Ίνδία δέν γνωρίζουν 

τtιv 'Ιστορία . . .  Μία καί μοναδική εκδοσις τών Βεδών εχει γίνει στήν Ίνδία τόν 190 μ.χ. αί. άπό 

τόν Γερμανό ίνδολόγο Μάξ Μύλλερ . . . 99 Συγκρίνοντας καλό την σανσκριτικη μέ την άρχαία 
έλληνική, εϋκολα άντιλαμβανόμεθα δτι ή έλληνικη όχι μόνον είναι πιό άρχαία, άλλα καί ότι, 
έπi πλέον, δλοι οί auvraKTIKoi Kai γραμματικοi τύποι της είναι ανώτεροι Kai μεγαλυτέρας 
αξίας. Ή δέ σύνταξις καθ' ύπό τα ξι ν είναι καθαρά έλληνική. " 

Τις θέσεις του αύτες ό άείμνηστος Φ .  Σαγκρέδο τίς τεκμηριώνει όχι μόνον αντιπαραθέτοντας χρο
νολογίες, άλλΟ συγκρίνοντας την γραμματικη τών δύο γλωσσών: ρήματα, φωνές, έγκλίσεις (κυρίως την 
Εύκτική) , καταλήξεις, λεξιλόγιον κ.λπ. τα συμπεράσματά του διαθέτουν πρόσθετη βαρύτητα και έγκυ
ρότητα αφού, έκτός από καθηγητης έλληνικής φιλολογίας, ύπήρξε είδικός γνώστης τών άνατολικών 
γλωσσών, έχοντας μελετήσει εις βάθος αραβικά, περσικά, ίντού, μπεγκάλι, ταμίλ, τουρκικά . . .  συνολικώς 
1 7  ανατολικες γλώσσες. 

97, Έκδόσεως Μορφωτ. 'Ιδρύματος της Έθνικης Τραπέζης 
98. "Περί Είδικών Νόμων" 1 ,  53 
99. Σημειωτέον ότι η σανσκριτικη γραφη είναι συλλαβική. 
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Τό Ί ν δ ι κ ό ν  " Γ Κ Ρ Η Κ  C L U B  Κ Υ Κ Λ Ο Σ "  της Κ αλκούτας  ( Π ρόεδρος  ό Ί νδός  καθηγητής Α .  
CHAKRABORTY) , άπό τόν Άπρίλιο τού 1 994 έχει άρχίσει νά διερευνα έάν ή "Ελληνική και Σανσκριτική 
είχαν κάποια κοινή πηγή (Greek and Sanskrit originated from the same source) προαναγγέλλοντας ότι 
τά άποτελέσματα αύτης της έρεύνης θά δημοσιευθούν τελικως εις τό έπίσημον όργανον τού " Ινδικού 
αύτού 'Ομίλου, τό περιοδικόν "PELASGIA". 
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Είναι πλέον αύταπόδεικτο ότι ή σανσκριτική γλώσσα δεν είναι τόσο άρχαία όσο θά εχρειάζετο γιά 

νά τής άποδοθή ή μητρότης τής έλληνικής. 

Στήν πραγματικότητα συμβαίνει τό άκριβώς άντίθετο, κάτι πού τό παραδέχονται καί οί ϊδιοι οί Ίνδοί 

καί μάλιστα ύπερηφανεύονται γι' αύτό . Ή Ί νδικη εφημερίς "πογΡΝ I ΜΑ ΣΑΜ ΕΛΑΝ"  τής Καλκούτας 

(φύλλο 21 -Σεπτ. 1 994) δημοσιεύει τό ποίημα ''Ο Ι  ΕΛΛ Η Ν ΕΣ ΚΑΙ  Ε Μ Ε Ι Σ" ,  άπό τό περιεχόμενο τού 

όποίου καταφαίνεται ότι στην σημερινη Ίνδία δέχονται ώς πραγματικότητα τό ότι ό Ήρακλής, κατευθυ

νόμενος πρός τόν Καύκασο , επέρασε άπό την χώρα τους όπου όφησε άπογόνους . 
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ΤΗΕ HELLENES Α Ν Ο  WE 
Shaokar Banerjce Ι K yklos  ) 

Come with your open hear t  
The f r i cnds  o f  the  afar land 
Η ands are wide open 
ΤΟ embrace you with a SWeet band . 

After a very Iong pause 
We shal1  be again ίη ουτ home, 
ΤΠΥ blood flows ί η  veins 
Of our ancestors wbo reS t ίη tomb. 

Days were wben with our peaple 
Υου h ad a to tal blend. 
Both I-Iel lenes and we together 
Lived ίπ peace for years Ιο end. 

Ours were the icon and rhyme 
Α glorious ίη h eritance of  those 
Days when tbe two great  races 
Had a heart  10 beart 1 ively vow. 

H erakles, a great hero 
18 the model indeec οΓ thy land, 
Kalidas, a poet itπmorta1 
Is the son of the G anga Sand. 

Ο, the friend of the Fairy Land 
Come with thy listless mind, 
We sball tie hands with hand 
Wίth sweet love and its kind. 
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Ύπάρχει βεβαίως πολιτισμικη σχέσις μεταξύ Έλλήνων και Ίνδων, με την διαφορό ότι πολιτισμό 
μετέδωσαν οί 'Έλληνες στους Ίνδους καί όχι οί Ίνδοί στους 'Έλληνες. 

Γράφει ό Βικτωρ Μ περάρ : 1 00 

"Τά μνημονικό μας πρέπει νό Ε,εκαθαρίση όπά όλην αύτή τήν λύμη τής "ίνδOεuρωπαϊKής" 
θεωρίας, ή όποία έπέβαλε στήν Μεσογειακή Μυθολογία καί Προϊστορία μία γένεσι όναγομένη 
σέ μεταναστεύσεις Αρίων τών όποίων ή κοπίς ύπήρΕ,ε τάχα είς τό άροπέδια τής ΚεντΡ. Α σίας, 
άγνοώντας την Μυθολογία καί Προϊστορία των αύτοχθόνων 1 0 1  Έλλήνων . »  

'Έλληνες μεν  ούν  όσα άποδεικνύμενοι εργα μεγάλα τε  και περιφανη έπ ι  μέγα 

άφίκοντο κλέος κατά τε όλλα και Εύρώπην καί δη καί Λ ιβύην,  έπί Γάγγην τε καί 

Ώ κ εανόν καί  έπί  Κ α ύ κ ασον ετ ι  έλαύνοντες ,  έπι ταύτα δε προεληλυθότων 

αλλων τε πολλων καί  δη καί  Ή ρακλέους καί  ετι πρότερον Δ ιονύσου τού 

Σεμέλης υίέος και πρός γε ετι Λακεδαιμονίων καί  'Αθηναίων ,  μετά δέ ταύτα 

Μακεδόνων τού βασιλέως και την τούτου ϋστερον ηγεμονίαν έχόντων, πολλοΙ 

π ο λ λ α χ .η έ καστα , ως έγέν ο ντο , ό λ λ ο ι  έ π ι μ ν η σ ά μ ε ν ο ι  καΙ συνεγ ρ ά ψ α ντ ο .  

'Έλληνες μεν ουν ταύτα διεπράττοντο έπί πολυ ώ ς  μάλιστα τού χρόνου διαγε

νόμενοι  καί έπί συχνάς γενεάς . . .  

(Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Άποδ. Ίστορ. Α' 1 )  

Πράγματι, έξετάζοντες τό θέμα μέσα άπο τις μαρτυρίες των άρχαίων μας Κειμένων, 1 02 διαπιστώ
νουμε ότι ύπάρχουν συνεχείς άναφορες γιό την προίστορικη διείσδυσι Έλλήνων προς Άνατολάς, μέχρι 
την Ίνδία , καΙ ούδέποτε Ίνδων προς την Έλλάδα καΙ την Εύρώπη. 

''Οίίτε γάρ παρ' Ίνδων εξω σταληναί ποτε στρατιάν . . . 'Ό 

1 00. "Προέλευσις Άρκαδικών Μύθων", Έκδ. 1 894 
1 01 .  Βλ. Βιβλία Άρχ. ΈλληνΙKιίJν τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,  Γ '  έτους Κύριον καί Βοηθητικόν, Μάθ. 60ν: 'Άύτόχθονές έσμεν" 

·Έκδ. Γ Ε Ω ΡΓιΑΔΗΣ.  
1 02 . Ένδεικτικώς, βλ . :  Ν όννου "Διονυσιακά", Άρριανού "Άλεξάνδρου Άνάβασις, Ί νδική" ,  Άπολλοδώρου "Βιβλιοθήκη" Γ .  ν, 
Θεφράστου "Φυσ. Ίστορία" 4.4 1 ,  Διοδ. Σικελιώτου "Ίστορ. Βιβλιοθήκη" Βίβλος Δευτέρα 35.39, . Λουκιανού "Προλαλιά Διόνυσος" 
1 .4 ,  "Θεών Διάλογοι" 1 8 . 1 ,  "Περί Ό ρ χήσεως" 280.22 , "Περί τής Συρίης Θεού" ,  Γαληνού " Π ροτρεπτικός" 9, Πολυαίνου 

" Στρατηγήματα" Α . 1 ,  Άθήναιου "Έ πιτομΙ1" 2 .2 . 1 34 ,  Φιλοστράτου "Βίος Άπολλωνίου" Γ. χιν, Β. ν l l l ,  l χ ,  χ ι ι l l ,  Σουίδας λ. 

Διόνυσος, Κ.α. πολλά. (Βλ. καί Βιβλία "Έλληνικής Άγωγής" Γ' 'Έτους, Κίφιον καί Βοηθητικόν, Μαθημ. 1 0ον, 1 1 ον,  1 2ον.) 
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'Ως ά ρχαιόταται  έπαφαί  άναφέρονται  ή έκπολιτ ιστικη 1 Ο3 έ κ στρατεία τού Δ ιονύσο υ ,  τού  
Περσέως, 1 04 τού Ήρακλέους, τά ϊχνη τών όποίων άκολούθησε άργότερα ό Μ .  Άλέξανδρος : 

« Ν ύν δε Ή ρακλέα μ ιμούμα ι και  Π ε ρ σέα ζ η λ ώ ,  

κ α ι  τ α  Δ ιονύσου μετιω ν  (=μετέρχομαι, άκολουθώ) ϊχνη 

(θεού γενάρχου καί προπάτορος) , 

βούλομαι (-έγώ , ό Άλέξανδρος-) πάλιν εν ΊνδίC;Ι 

νικώντας 'Έλληνας εγχορεύσαι (=νά νικήσουν οί 'Έλληνες καί νά χορέψουν) ,  

και τους ύπερ Καύκασον όρείους και  αγρίους, 

τών βακχικών κώμων (=τελετών) αναμνησαι . »  

(Πλουτάρχου, Περί Άλεξάνδρου Τύχης η Άρετής, Β . 1 )  

« Ν υσαϊο ι δέ ,  ο ύ κ  ' Ι ν δ ι κ όν γένος έστ ίν ,  άλλά των αμα  Δ ι ο ν ύ σ φ  έλθόντων ές 
τ η ν  γην των ' 1 ν δ ω ν . . .  K a i  π ρ ό  ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ ,  π ε ρ i  Δ ι ο ν ύ σ ο υ  μ έ ν  π ο λ υ ς  λ ό γ ο ς  
κατέχε ι ,  ώ ς  K a i  τούτου στρα τ ε ύ σαντος έ ς  ' 1 νδ ο ύ ς  . . .  

. . .  -ο ί  Σ ίβα ι - ταίς βουσίν αύτών , ρόπαλον έπικέκαυται ,  κ α ι  τούτο έ ς  μνήμην τού  
ροπάλου τ ο ύ  Ή ρ α Κ λ έ ο υ ς  . . . .  κ α ι  τ ού τ ψ  όρσενας  παϊδα ς  πολλ ο ύ ς  γενέσθαι  έ ν  τη  
Ί νδών γ ιϊ  . . .  τάδε -ο ί  Ίνδο ί - περι  Ή ρακλέους  λέγουσιν ,  έπελθόντα αύτόν πόσαν γην 
κα ί  θ ά λ α σ σ α ν ,  κα ι  κ α θ ή ρ α ν τ α  ( = κ α θ ά ρ ισ ε )  ό , τ ι κ α κ ό ν  . . .  Π ρ ε σβ ύ τ ε ρ ο ν  Δ ι ό ν υ σ ο ν  
Ή ρακλέους , δέκα και πέντε γενεαϊς ' Ι νδοί  λέγουσιν . »  

(Άρριανού Ινδική, 9) 

« . . . έν Ίνδοίς φανηναι  κ ισσόν έν  τ ψ  όρε ι  . . .  όθεν δη και τόν Διόνυσον είναι . . .  » 

(Θεοφράστου Φυσ. Ιστ. 4.4 1) 

• 

« κ α ι  θ ε ό ν  ν ο μ ι σ θ η ν α ι  - τ ό ν  Δ ι ά ν υ σ ο ν - ,  τ υ χείν  ά θ α ν ά τ ω ν  τ ι μ ώ ν  . . .  τ ό ν  τ ε  
Ή ρακλέα φασι (=λέγουν)  παρ'  αύτοϊς γεγενήσθαι ,  κ α ι  παραπλησίως τοίς 'Έλλησι τ ό  τε 
ρόπαλον και  την λεοντην αύτψ προσάπτουσι  . . .  

. . .  Δε ίκνυσθαι δ ε  παρ' Ίνδοίς μέχρι  τού ν ύ ν ,  τόν τε τόπον έ ν  φ συνέβη γενέ
σθαι ,  και  προ σηγορίας πόλεων άπ'  αύτού κατά την τών έγχωρίων δ ιάλεκτον . » 

(Διόδ. Σικελιώτης Β') 

1 03. "πρωτον μεν παϋσαι τής άλληλοφαγίας των άνθρώπων γένος" (Διοδ. Α' 1 4 , 1 ) . 

1 04. Περσεύς: "ού άπόγονος ό Άχαιμένης, πάππος Καμβύσου' Άχαιμενίδαι έθεωρήθησαν δέ άεί, ή εύγενεστέρα των Περσων 
γενεά." (Άχαιμένης έτυμολ . :  τό των Άχαιων μένος). 
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Ό Άρριανός, συν τοϊς δλλοις, προβληματίζεται1 05 διατί ό Διόνυσος, όταν έδίδαξε είς τους Ίνδους 
η')ν καλλιέργεια της άμπέλου,  τους έδίδαξε συγχρόνως καί νά σπέρνουν η')ν γη "διδόντα αύτόν καί 
σπέρματα ". (θά μπορούσαμε νά συμπληρώσουμε : και σπέρματα λόγου) . - 'Άρα, η ό Τριπτόλεμος δέν εφθασε 
μέχρι τους Ίνδους όταν έστάλη ύπό της Δήμητρος νά σπείρη την οίκουμένην γην, η ό Διόνυσος προη
γήθη τού Τριπτολέμου.  ("η πρό Τριπτολέμου Διόνυσος έπελθών τήν /νδών γην σπέρμα τα έδωσε καρπού 
ήμέρου . . · 'ϊ 

Ό δέ Φιλόστρατος1 06 άφηγεϊται ότι τόν καιρσ που ό Άπολλώνιος ό Τυανευς έπεσκέφθη την Ίνδίαν 
συνήντησε άγάλματα όχι Ίνδικά , άλλά άρχαιότατα έλληνικά ('Αθηνaς Πολιάδος, Διονύσου Λιμναίου, 
Α πόλλωνος Δηλίου) τά όποϊα οί Ίνδοι έλάτρευαν "Έλληνικοίς ηθεσι " (= κατά τά έλληνικά ηθη) .  

Γιά όλα αυτά, ό γάλλος Godefroi Herman, μεταφραστης των "Διονυσιακων" τού Νόννου, παρατη

ρεϊ: 

1 05. "'Ινδική", 5 

" Οί έθνΟΥραφικές ά ναφορές τού Νό ννου, ί'σως ρίξουν κάποιο φως 
σέ πολλά σκο τει νό μέχρι σήμερα σημεία της ίστορίας των έθνων, ,, 1 07 

,, 'Η Έ λληνικη γλωσσα άφηκεν άνεξίτηλα τά 'ίχνη αύτης 

εις τάς γλώσσας της 'Ανατολή ς ,  είς τρόπον ωστε 

ύπσ τους ποικ ίλους τόνους των διαφόρων γλωσσων 

της Βαβέλ ,  ό μελετητης διακρίνει  άκόμη και  σή μερον 

την άθάνατον μελψδίαν πλήθους έλληνικων λέξεων , 

α ί  όποϊοι έξέφρασαν τάς έννο ίας , αϊτινες έχρησίμευσαν 

όπως δημιουργηθη έ κεϊ άνθρ ώπινος πνευματικός β ίο ς , »  1 08 

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Σ  Ε Π Ι  Ι Ν Δ Ο Υ Σ  Σ Τ Ρ ΑΤ Ι Α Ν  Λ Ε Ξ Ε Ω Ν  Η Λ Α Σ Ε Ν  . . .  

ήδύς ,  F-αδύς --> svada '  'ίμερος --> i smah  ( =έρως) ' F-εσθής --> vaste (=ένδύω ) '  

έρεβος --> rajas  (=σκότος ) ' F-έτος vatsat · έρετμόν ,  έ ρέτης --> ar i t ra h '  

έρπω ,  σερπετόν --> sarpat i '  ό.νθος --> andhas ( = χόρτον) '  δ ίδωμι --> dadam i '  

γνωτός --> j na t i h  ( =συγγενής ) '  δρύς  --> d r u  (=ξύλο ν ) '  έγε ίρομαι  --> j a rame .  

νεύω -->  n ava-te'  κώος--> Kah  (=φωλεά ) '  με ιράκ ιον  --> maryakah ' 

μέλας--> ma l i nah  ( = ρυπαρό ς ) '  μάνδρα --> mandu ra (=στάβλος ) '  

μέδομαι --> medha  ( =σοφία) ' μάνης --> m at i h  . . . . .  

1 06. Βίος Άπολλων. Τuανέως Γ ,  χιν 
1 07. Βλ.  Patrologiae Curs. Compl. Series Graeca, τ. 43 σλ. 748, Έκδ.  MIGNE.  
1 08. Καθηγ. Γ .  Κοuρμούλη, "Ή έκπολιτιστική δύναμις τής Έλλην. Γλώσσης", Άθ .  1 950. σλ.  1 5  
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ΤΟ Όμηρικον Λεξικον Πανταζίδου (μετάφρασις έκ τού γερμανικού τού Κ ρουσίου- Άθ. 1 92 1 ) ,  είς το λήμμα 
Ζεύς ,  Ζάν ,  σχολιάζει: 
"έ ν τ/Ί Σα νσκρίτη ή ρίζα dja ,  α ίτι α τική dj a n ,  ούδέ ν αλλ ο  είναι fι ή όμηρική αίτια τική Ζή ν . " 

Ή θεότης είναι Δ έ β α  (δίFος =θείκός) .  
Ό θεος Diauh είναι Ο Δίας. Ή θεότης Βαρούνα ό Fωρανός, ουρανός. Samelan είναι ή Σεμέλη , ή 

μήτηρ τού Διονύσου. Κ ου ρ ο ύ ,  ό Κ ο υρήτης . Καρνας ,  ό γυιος τού 'Ήλιο υ '  δηλαδή ό "Κάρνειος"  
Άπόλλων, ό προστάτης τών ποιμνίων. 1 09 Βούδας, εκ τού Fοϊδα, είναι Ο γνώστης, ό πεφωτισμενος. 
Άπάνα, ή αίθερια πνοή, εκ τού άπό +ανω. 

τα Ί μ α λ ά ι α  (Χιμαλάια) είναι πράγματι "αίώνια χιονισμενα βουνά" ,  εκ τού χειμών , χιών +λCιας 
=λίθος. 

Ό Μαχαραγιας είναι ό "μέγα όρεγων" (βλ. λήμμα Γοί :  -όρεγω = εκτείνω Τ1Ίν χείρα καί διευθύνω, 
λατιν. rego) .  Ρίσι είναι Ο εκφερων ίερον λόγον, "ρησιν" . Ρατζά ΦοUρ Ο βασιλευς Πώρος. 

ΤΟ Νιρβάνα (ίνδ. Nibbana) προερχεται εκ τού νήφω,  νηφάλιος, νηφαντός. 
ΤΟ σανσκριτ. gsha =χθές, είναι το εχθές, εκ τού εκθείναι. Ή ωρα έγινα hora, ή σύριγξ jurunga, ή 

άρετη erethe. 
Ό ίνδ6ς "κούλης", ό άχθοφόρος κουβαλητής, προερχεται άπο το κολέω =πολέω, περιφέρομαι. 
ΤΟ ίνδικο σαρί,  απο το ζιραi =χιτώνες ανάκωλοι' ("Ησύχιος) 

νάμα είναι το όνομα, μάνας το μένος, μάτραμ το μέτρον 
ουάστου είναι το αστυ. 
ντάμ (=τιμή) ,  άπο Τ1Ίν δραχμή . 
μαi (=μεγάλος) ,  εκ τού μέγας. 
αγρας ό άγρός, άνούντρας ό ανυδρος,  νάμπας το νέφος. 
ντάκσινα ό δεξιός 
ρουντιρά ό έρυθρός, μάλας ό μέλας, μπάς το φώς. 
γιόγκα ό ζυγός 
γιοκτά το ζεύγος 
ίσιράμ ο ίερός, γιάνας το γένος. 
ροκά ου ό λευκός (συνήθης έναλλαγή τού Ρ είς λ) 

μας ό μήν, ο μές 
νάβα Ο νέος, (νέFος) 
γεράτι ό γέρων (ίερατικός) 
πιταρ ό πατήρ,  μπράτορ ό φρατήρ, νταχίταρ ή θυγάτηρ . 
μπάρα-μι το φέρω (πρβλ. τά είς -μι ρήματα) 

βάκτα ό βατός 
χάρι ό γοητεύων (ο έχων τήν χάριν) 
γκουροU ό κύριος 
Άκόμη καί οί αριθμοί . . .  
dva δύο 
trayas 
sapta 
asta 
nava 

τρία 
έπτα (δηλ. σεπτά, σεπτος άριθμος) 
όκτώ 
εννεα 

1 09. κάρνος =βόσκημα, έκ τού κείρω =κουρεύω. (πρβλ. τό σημερινό "κουράδια" =πρόβατα). Ό Άπόλλων είχε πολλά βοσκήματα, 
άγέλες, έξ ού καί Άρνοκόμης, Ποίμνιος, Έ πιμήλιος (μήλα =πρόβατα), Νόμιος, Οίο πόλος (δις =πρόβατον). [Έκ τού κάρνος-> 

ίταλο-ίσπ. carne = κρέας, γαλλ. chair =σάρξ κ.λπ. κ.λπ.] 
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Ό δε Κωνστ. Οίκονόμος παρατηρει ότι 'Έίς τήν σανσκριτικήν εύρίσκει τις καί προφανέστατα ίχνη 
της καθ' ήμας, τών Έλληνικών γραμμάτων προφορας, οιΌν του γ: jana =γένος, janu =γόνυ" - Καί άποκα
λει την σανσκριτικην "γλώσσαν τών Βραχμάνων". 

Οί "ϊνδοί" αύτοί βραχμάνες δεν είναι αλλοι άπο τους ΒραΥχίδας ίερεις τοΟ Μαντείου τοΟ Διδυμαίου 
"Απόλλωνος τής Μιλήτου, οί όποιοι μετψκισαν στην ϊνδία (ε'ίτε εκουσίως εϊτε άκουσίως) γύρω στο 495 
Π .Χ .  "Βράγχος, υίός Α πόλλωνος, γενάρχης Βραγχιδών, ίερεύς του έν Διδύμοις Μαντείου, είς τήν 
χώραν τών Μιλησίων. Μετοικισθέντες ύπό του Πέρσου είς Περσίαν, συνψκίσθησαν είς τό άπ'  αύτών 
κληθέν Βραγχιδών αστυ". (Λεξ. Κων/νίδη) 

Ούδέποτε ' Ινδοί,  όπως ηδη ετονίσαμε, εξεστράτευσαν εναντίον της Έλλάδος. ΤΟ άντίθετον συνέ
βη , Οί 'Έλληνες επανειλημμένως εβάδισαν προς άνατολάς, μέχρι τών ϊνδιών, ύπο τον Διόνυσον, τον 
Ήρακλή, τον Περσέα, τον Μέγαν "Αλέξανδρον. ΚαΙ ούδέποτε οί 'Έλληνες μετέφρασαν ίνδικά κείμενα 
είς "φωνην έλλανίαν". 

Ό Αίλιανος1 1 0 γράφει ότι " 'Ι νδ ο ί  τη παρ ά σφ ίσι ν έ πιxωρί rμ φ ω ν.η τά Ό μ ή ρ ο υ  ε πη μετα 
γράψαντες, ζiδoυσι ν ού μό νοι, άλλ ά κ α ί  οί Περσώ ν βασιλείς. " 

Γι' αύτο καί ό καθηγητης Γ ,  Κουρμούλης, είς το προαναφερθεν έργον του , τονίζει: 
« Είς την Περσικην παρέμειναν λέξεις ώς dehim =διάδημα, asem =όσήμιον,  KiI id =κλείς, Iaved 

=λέβης, Kiramb =κράμβη .. , Κ.α . . .  artei (δηλ. όρετα10Ι) οί ηρωες παρό Πέρσαις, τον ούρανον Dyaos εκ 
τοΟ Διός,  damas =δώμα, guIu =γαλή, mesti = μεθη , husi = όσιος . . , »  

Είς την Έλληνικην γλώσσαν όλα αύτό κάτι σημαίνουν. 'Έχουν ετυμολογία ελληνική. ΣτΙς όνατο 
λικες γλώσσες δεν σημαίνουν τίποτε . Ή γαλή (=γάτα) λ .χ ,  σημαίνει ότι προτιμα την ζεστασιά : όλέα 
(=θαλπωρη) -'καλέα -'καλέα -ή, γαλέα -ή. gu lu όμως δεν εκφράζει τίποτε , 

ΤΟ Λεξικον τοΟ Ήσύχιου μας πληροφορει: 
"κάρδακες :  οϋτω καλουσι τούς στρατιώτας έν Ασί(,1, ούκ άπό εθνους Γι τόπου, άλλά πάντα τόν 

άνδρείον. "  Καί ό Στράβων (734) το ετυμολογει εκ τοΟ περσ. κάρδα = το άνδρώδες καΙ πολεμικόν. 
'Όμως αύτο το "περσικο" "κάρδα" είναι ή καρδία, οί δε γενναιοι "κάρδακες" είναι οί "καρδιωμένοι", οί 
τολμηροί. 

Είς την Σ υ ρ ι α κ ή ν , estero =στατήρ ,  estratego =στρατηγός, escema =σχήμα, Iesto =ληστής ,  

kImws =χλαμύς , qajtwn =κοιτών, rhjtr =ρήτωρ, Im'n =λιμήν. "Μέχρι σήμερον δέ, ζη είς τάς Ίνδίας ή 
παράδοσις περί του "τελευταίου μεγάλου", ό όποίος έλιθόστρωσε τάς όδούς καί εκτισε τάς δεξαμενάς, 
ούτος δέ εωaι ό "Sikander Julkan ", ό έστι μεθερμηνευόμενον ό Αλέξανδρος ό Μέγας, " 1 1 1  

« Αλεξά νδρου τή ν Α σίαν έξημερουντος, 'Όμηρος η ν  άνάγνωσμα, καί Περσών καί Σουσιανών 
καί Γεδρωσίων παίδες, τάς Εύριπίδου καί Σοφοκλέους τραγψδίας ,ηδον (=εψαλλον) . »  1 1 2 

« Όντες δίφωνοι . . .  πλείστας τών έλληνικώ ν λέξεων διε τήρουν . . . .  » (Διοδ. Σικ. ΙΖ 1 1 0.5) 

Ή Παγκόσμιος ϊστορία τής "Ακαδημίας Έπιστημών τής 'ΈΣΣΔ"1 1 3 συνοψίζει: 

« Α πό τίς πολυάριθμες γλώσσες τών λαών τών Ίνδιών, οί περισσότερες άνήκουν σέ δύο όμάδες 
πού διαφέρουν ούσιωδώς ή μία άπό τήν αλλη, στήν "ίvδoευρωπαίί<ή,,1 14 καί στήν δραβιδική που άντι
προσωπεύει ξεχωριστή γλωσσική οίκογένεια, ασχετη πρός τίς αλλες. Οί γλώσσες της πρώτης όμάδας 
έπικρατουν στό μεγαλύτερο μέρος τών Ίνδιών, ένώ οί δραβιδικές μόνο στό νότιο μισό της Ίνδικης χερ
σονήσου . . .  Πώς σχηματίσθηκε τό έθνολογικό αυτό μωσαίί<ό . . .  Τό γεγονός ότι ό πληθυσμός τών Βορ. 
Ίνδιών, στήν έξωτερική του μορφή καί στήν γλώσσα όμοιάζει πιό πολύ μέ τούς λαούς πού κατοικουν 

1 1 0. Αίλ. ΠΟΙΚ. lστορ . 1 2 .48 
1 1 1 , 'Ομοίως Γ, Κουρμούλης. 
1 1 2, Πλουτάρχου, Περί Άλεξ. Τύχης η Αρετης, Α,5 
1 1 3 , τ, Α2 , σλ, 691 , 959 
1 1 4 , προφανώς έλληνική, 
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στό Ίράν καί στήν Κεντρική Ασία, παρά μέ τόν πληθυσμό τών Νοτ. Ίνδιών, ώδήγησε τούς εύρωπαίους 
έπιστήμονες τού 190υ αί. στό συμπέρασμα πώς οί Ίνδίες δέχτηκαν κάποτε τήν είσβολή μιας όμάδας 
φυλών πού μιλούσαν μιά γλώσσα της "ίνδOεuρωπαίKης" οίκογενείας . . .  

Διασώθηκαν δεδομένα πού άποδεικνύουν πως στίς Ίνδίες ύπηρΕ,αν κοινότητες γένους- -+γκάνα"  . . .  
Γραπτή φιλολογία δέν ύπηρχε καί ε[νaι αγνωστο μάλιστα αν ο ί  Ίνδοί, στήν βεδική περίοδο, ηΕ,εραν 

τήν άνεπτυγμένη γραφή. " 

Κλείνουμε αύτό τό Κεφάλαιον με δυό -τρείς άναφορες στις ύποθεTlκες "ρίζες", τις όποίες επικα
λούνται τά δ ιάφορα ετυμολογικά Λεξικά. Σημειώνουν ενδεικτικα τήν πεποιημενη, "φιαχτή" ρίζα, μέ 
έναν άστερίσκο (*) , αφοϋ προηγουμένως έχουν απομονώσει τα κοινα γράμματα -σύμφωνα κυρίως- τα 
όποία συναντώνται στήν "ίνδοευρωπαική" ύποτίθεται μορφή , τοϋ κοινοϋ "ίνδοευρωπαικοϋ" λεξιλογίου. 

'Όμως τό ''American Heritage Dictionary The G ΓοΙ ίθΓ" 1 1 5 δέν διστάζει, σέ πολλό λήμματα, να παρα
δεχθη ότι ή ρίζα είναι ύποθετική , όπως λ .χ .  είς τό λήμμα "gen" όπου γράφει :  "hypothetical Indo
European base" (ύποθετική ίνδοευρωπαίκή βάσις) .  

Άξιοσημείωτη παρατήρησις ότι, πολλές φορές, για καθαρα πανάρχαιες ελληνικες λέξεις , καταβάλ
λεται αγωνιώδης προσπάθεια προκειμένου να προσαρμοσθοϋν αύτές, σέ ρίζες σανσκριτικές. 'Όπως 
Π.χ .  για τήν λέξι ό Ρ ο υ Ρ α όπου τό γνωστό Λεξικό Ρ. CHANTRAINE σημειώνει: 

« Essai de rapprochement de Skr. u rvara - moisson" -δηλαδή, προσπάθεια να συνδεθη μέ τό σανσ
κριτικό u rvara που σημαίνει θερισμός. Είς τήν λέξιν ό ν α ξ ,  ενώ παραδέχεται ότι οί Φρύγες 1 1 6 τήν 
επηραν άπό τους 'Έλληνες, άναφέρει εν τούτοις ότι α ν α ζ η τ ε ί τ α ι "ίνδοευρωπαική ετυμολογία". 

Μάταιες προσπάθειες καί μάταιες άναζητήσεις. Ή ϊδια ή σανσκριτική ,  όταν όρχισε πλέον να γράφε
ται , εδανείσθη εκ της ελληνικης τίς άπαραίτητες για τήν γραφή λέξεις : τό όνομα της μελάνης (meIa) 
καί τό όνομα της γραφίδος (KaIama) ! 

«Έπί τα κρείττονα ποιοϋνται τας άφομοιώσεις» . 

Τελικώς, πίσω άπό κάθε ελληνικό λεξιλογικό στοιχείο, ανιχνεύεται κάτι όλλο άρχαίκώτερο, ελλη
νικό καί αύτό, τόσο που να δημιουργηται στόν ερευνητή ή εντύπωσις ότι ή ελληνική γλώσσα φθάνει 
έως εμός άπό ανεξιχνίαστα καί ανεξερεύνητα άκόμη πρωτομονοπάτια. Άφ' ής δέ στιγμης οί γλωσσολό
γοι δέν έλαβαν ύπ' όψιν τους τό "ίσόχρονον" τό όποίον άπαιτείται δια τήν συγκριτικήν μέθοδον, ή 
γλώσσα ή όποία προηγείται σέ όλα, δηλαδή ή ελληνική ,  αύτή έγονιμοποίησε τίς όλλες, αύτή είναι ή 
Μητέρα Γλώσσα (mother Ianguage ) .  Μ αταίως άναζητείται ή Μητέρα -γλώσσα- της Έλληνικης .  Ή 
Έλληνικη γλώσσα είναι ΑΜ ΗΤΩΡ όπως και ή θεό Άθηνά, εκ τοϋ "άναπεπάλθαι" -όπως άκριβώς καί ή 
θεα της Σοφίας- έκ της κεφαλής τοϋ Διός. Ή σοφία εξηλθε εκ της κεφαλης τοϋ θεοϋ . . .  

Έν κατακλείδι (καί όπως θα διαπιστώσουμε περαιτέρω) ο ί  περισσότερες άπό τίς γνωστές γλώσσες 
της γης, είναι παρεφθαρμένα ελληνικά!  

Ό 'Έλλην Λόγος είναι "ό πρώτος ό τό όνόματα θέμενος." 

*' 

1 1 5. The Grolier, I nternational Dictionary, έκδ. 1 979 
1 1 6. 'Όί δέ Φρύγες, ώς Μακεδόνες λέγοuσι, έκαλέοντο Βρίγες όσον Εύρωπήιοι όντες, σύνοικοι ήσαν Μακεδόσι ' 

μεταβάντες δέ ές την Ασίαν τό οϋνομα μετέβαλον - είς Φρύγας-" ('Ηρόδοτος Ζ, 73) 
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(Παρένθεσις) : Ολίγα περι της γραπτης μας γλώσσης. 

Α Λ Φ Α Β ΗΤ Ο Ν 

Ή προβολ1Ί ύποθετικών , άτεκμηρίωτων , άντι-επιστημονικών " ίνδοευρωπαίκοσανσκριτικών" 
θεωριών , συνοδεύεται και  όλοκληρώνεται άπό ηΊν μονόπλευρη καί άπολυταρχικά διατυπωμένη 
"όποψιν" περί της καταγωγης τοΟ ΈλληνικοΟ άλφαβήτου άπο τά "φοινικικά γράμματα", το φοινικικον 
"άλφάβητον" (στήν πραγματικότητα συλλαβάριον) δηλαδή "φοι νηκήιο ν Ψέμμα". 

Οί φοινικισταί βασίζονται στο γνωστο άπόσπασμα 1 1 7  τοΟ Ήροδότου 

'Όί δε Φοίνικες . . .  είσήγαγον 
διδασκάλια ές τούς 'Έλληνας 
καί δι'] καί γράμματα ούκ έόντα 
πρίν  'Έλλησι, ώς έμοi δοκέεl. .. " 

το όποίον προβάλλεται περίπου ώς θρησκευτικον "δόγμα", χωρίς ούδέποτε νά παρατίθενται αί περί τοΟ 
άντιθέτου εκδοχαί όλλων άρχαίων συγγραφέων. 

« Α  ταλαίπωρος τοϊς πολλοϊς ή ζήτησις τής άληθείας καί έπί τά έτοϊμα μάλλον  τρέ πονται . "  
(Θουκυδ. 1 .20,3) 

'Όμως ή άληθινή έπιστήμη βασίζεται στήν έρευνα, στίς διαδοχικες άνακαλύψεις, στήν συνεχη 
άνασκευή τών θεωριών καί τών άρχών της. Ή Έπιστήμη δεν δογματίζεΙ. Τά άκίνητα καί άπαρασάλευτα 
δ όγματα  είναι  άντ ιεπ ιστη μ ο ν ι κ ά .  Φ θ άνε ι  νά σ κ ε φ θ ο Ο μ ε  ότ ι  π ρ ί ν  ά κ ό μη ά π ο  60 χρόν ια , ο ί  
Έγκυκλοπαίδειες άνέγραφαν ότι το ότομον δεν διασπαται, ότι η μυκηναίκή-μινωική διάλεκτος ήτο σημι
τικης προελεύσεως καί ότι τά 'Ομηρικά έπη μετεδίδοντο τάχα άπο γενεας είς γενεάν προφορικώς, 
μέχρι τήν επί όρχοντος Πεισιστράτου περισυλλογή καί καταγραφή τους (ΣΤ μ .Χ .  αί . ) .  

Ώς προς τ ο  έπίμαχον άπόσπασμα τοΟ Ήροδότου, παρατηροΟμε τά εξης : 

1 )  'Ο "ίδιος ό Ήρόδοτος διατυπώνει τήν πληροφορία με επιφύλαξι: "ώς έμοί δοκεϊ". Τ Ο ρημα δοκώ 
σημαίνει νομίζω, ύποθέτω, σκέπτομαι, φαντάζομαι, φαίνομαι κατ' άντίθεσιν προς τήν πραγματικότητα, 
ό,τι δηλαδή το σημερινο "μοΟ φαίνεται". ""Ον φαμέν δοςάζειν, άλλ ' ού Υιγνώσκειν". (Πλατ. Πολιτ. 476 δ) 

Άντιθέτως προς το "ώς έμοί δοκέει ", όποτε ό Ήρόδοτος είναι βέβαιος γιά κάτι, χρησιμοποιεί τήν 
έκφρασι "ώς έμοί καταφαίνεται είναι ": "Τό δέ Έλληνικόν, γλώσση μέν, έπείτε έγένετο, άεί κοτε (=άείπο
τε) τ,ή αύτ,ή διaxράται, ώς έμοί καταφαίνεται είναι ". (καταφαίνεται = είναι εντελώς σαφές, όλοφάνερο) .  

2) 'Ο Ήρόδοτος γράφει "είσήγαγον γράμματα "  καί όχι "είσήγαγον τά γράμματα", όπως θά έπρεπε 
νά εκφρασθη εάν άνεφέρετο συγκεκριμένως είς τήν ''γραφήν''. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή το όριστικον 
όρθρον "τά". Έκφράζεται άορίστως. Ή σύνταξις αύτή ημπορεί καί νά σημαίνη ότι έφεραν κάποια γράμ
ματα διαφορετικά άπο τά χρησιμοποιούμενα ύπο τών Έλλήνων (". . ούκ έόντα πρίν ·Έλλησι .. "). Γι' αύτό, 
συνεχίζει ό Ήρόδοτος (Ε58) ,  σύν τι+> χρόνιμ, μεταβάλλοντας τήν γλώσσα (μαθαίνοντας δηλ. έλληνικά) 
μετέβαλλον (=όλλαζαν) και τον ρυθμον τών γραμμάτων: " . .  μετά δέ χρόνου προβαίνοντος, δμα τ,ή φων.ή 
μετέβαλλον καί τόν ρυθμόν των γραμμάτων. " Βεβαίως, αύτοί οί όποίοι ''μετέβαλλον'' είναι οί Φοίνικες 
καί όχι οί 'Έλληνες,  όπως εσφαλμένως "μεταφράζουν" πολλες έκδόσεις. Δεν αλλαξαν γλώσσα οί  
'Έλληνες. Αύτό είναι βέβαιον. "Άεί ποτε τη αύτη διαχρώνται". 

1 1 7. Πολλοί έχουν διατυπώσει άμφιβολίες ώς πρός ηΊν γνησιότητά του. Ό δέ Θουκυδίδης (Α20) άφήνει αίχμές περί Ήροδότου 
ότι άβασάνιοτα πολλές άνακρίβειες διετύπωνε. (Α.20) 
(Περί τών άνακριβιών τού Ήροδότου βλ. Βιβλία Έλλην. Άγωγής Γ '  'Έτους, Κύριον καί Μελέτης, Μάθ. 1 70ν) 
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Άντιθέτως πρός την διατύπωσι τού Ήροδότου ("εΙσήγαγον γράμματα ") ό Διόδωρος ό Σικελιώτης 

(Ε '  74) όρίζει :  "Τα/ς δέ Μούσαις δοθήναι παρα τοΟ πατρός τήν εiJρεσιν τών γραμμάτων" - καί όχι 

"εϋρεσιν γραμμάτων". Καί διευκρινίζει ότι άκόμη καί τα λεγόμενα "φοινίκεια" γράμματα δεν είναι καν 

εφεύρεσις τών Φοινίκων, άλλα διασκευη αλλων γραμμάτων, δηλαδη τών ελληνικών-κρητικών: 
"ΦασΙ τούς Φοίνικας ούκ έ� αρχής εύρεϊν, άλλα τούς τύπους τών γραμμάτων  μεταθεϊναι μόνον . . .  " 

"Εδώ βεβαίως άναφύεται καί αλλο πρόβλημα. 'Ακόμη καί αύτά, τα διασκευασμένα ύπό τών "Φοινίκων" 
ελληνικα γράμματα, δεν είναι δυνατόν να τα έκόμισαν στην 'Ελλάδα σημιτοφοίνικες συνοδοί τού 
Κάδμου. Ό Κάδμος εχει ζήσει πολυ πρό τών Τρωικών, έποχη κατό την όποίαν οί σημιτοφοίνικες δέν 
εχουν έμφανισθή είς τό προσκήνιον τής ' Ιστορίας. 

Είς τό λημμα ΦΟΙ Ν Ι Κ Ε Σ ,  η 'Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΥ διευκρινίζει: 

"ΟΙ Φοίνικες ήσαν κλάδος τής μεγάλης Σημιτικής fι Αραμαϊκής φυλής. E� δλων τών άρχαί
ων πηγών συνάγεται δτι ΟΙ Φοίνικες δέν ήσαν ό γηγενής λαός τής χώρας, αλλα μετανάσται 
έγκατασταθέντες έκεϊ κατ' ακαθόριστο ν έποχήν . . Ό Ήρόδοτος - V/I 89- αναφέρει δτι κατψκουν 
αρχικώς περΙ τήν Ερυθραν θάλασσαν. ΤαΟτα λέγει καΙ ό Στράβων -XV/ 766-. . .  

Πότε ακριβώς έγκατεστάθησαν οί  Φοίνικες εΙς τήν Φοινίκην . .  έκ  διαφόρων τεκμηρίων φαί
νεται λίαν πιθανόν δτι τοΟτο συνετελέσθη μετα�ύ 1200 - 1000 π.χ. " 

'Άλλωστε καί η όνομασία Φoϊνι� είναι ελληνικώτατη : Φo[νι� =πορφυρός. Άπό την ίδία ρίζα προέρ
χεται καί η λέξις φόνος. - φοίνιος =φονικός. "Φo[νι�" είναι καί τό μυθικό ελληνικό πτηνό τό όποϊον "έκ 
τής τέφρας του αναγε ννάται ". Φοϊνιξ είναι καί η "χουρμαδιά". Ό Δάρης ,  ίερευς τού 'Ηφαίστου εν 
Τρωάδι, έγραψε επί  φύλλων φοινίκων Ίλιάδα άρχαιοτέραν της τού 'Ομήρου την όποίαν ό Αίλιανός (Ποικ. 

Ίστ. ΙΑ, Ζ) λέγει ότι είδε. (Λεξ. Ραγκαβη). '0 ίστορικός Δούρις άπέδιδε τα γράμματα είς τόν Φοίνικα, τόν 
παιδαγωγό τού Άχιλλέως : "ΔοΟρις δέ Σάμιος ό ίστορικός, έν όγδόη Μακεδονικών, άπό Φοίνικος τοΟ 
Αχιλλέως τροφοΟ τα φοινίκεια γράμματα λέγεσθαι 'Ό (T.L .G. ,  Frg. Μαρτuρίαι 20 76 F6) 

Οί κ ρητες Φιλισταϊοι (Πελεσέθ)  όταν εγκατεστάθησαν είς τα παράλια της νύν Παλαιστίνης, 1 1 8 

έφεραν μαζί καί την πανάρχαια γραφή τους, την όποίαν εγνώρισαν καί εμιμήθησαν οί "Φοίνικες" οί 
όποϊοι, ώς μάζες λαών νομάδων, έσφετερίσθησαν τό όνομα τών Έλλήνων κατοίκων τής Φοινίκης 
γιό νό άποκτήσουν ίστορικη όνομασία Kai καταξίωσι, όπως άκριβώς άποπειρώνται νό πράξουν σήμε
ρα οί Σκοπιανοi μέ τό όνομα τής Μακεδονίας. 

Ίδρυτης της Φοινίκης 1 1 9 υπηρξε ό '"Ελλην 'Αγήνωρ , πατηρ τού Φοίνικος καί της Ευρώπης. 
'Ά γήνωρ δέ, παραγε νόμενος εΙς Φοινίκην, 
γαμε/ Τηλέφασσαν καΙ τεκ νοϊ θυγατέρα μέν Εύρώπη ν, 
πα/δας δέ Κάδμον καΙ Φοίνικα καΙ Κίλικα . " ( 'Απολλόδωρος Γ '  1 )  

'Η Νέα "Ελληνικη "Εγκυκλοπαίδεια Χ .  Πάτση αναφέρει ότι οί Φοίνικες έλαβαν την όνομασία αυτην 
άπό τόν Φοίνικα, τόν άδελφό τού Κάδμου. Οί ίδιοι άπεκαλούντο Χαναανϊται. 

'Όί 'Έλληνες ήσαν έκεϊνοι που τους εδωσαν αύτό τό όνομα. 1 20 

. .  οί αποικίες πού ί'δρυσαν ΟΙ Φοίνικες σπάνια είχαν μακρα έ πιβίω σι, δέν κατόρθωσαν δηλαδή να 
δημιουργήσουν μόνιμο κράτος . .  ίδρυαν στήν Μεσόγειο πόλεις-έμπορε/α, χωρΙς να ένδιαφέρονται καΙ 
πολύ για τό έσωτερικό τής χώρας στήν όποία είχαν αποβιβασθή fι για τόν έκπολιτισμό τών κατοίκων 
τής περιοχής, πράγμα πού χαρακτήριζε τόν αρχα/ο έλληνικό αποικισμό . . . Τό γραπτό κείμενα τών 
Φοινίκων είναι έλάχιστα. Ή γραφικη ϋλη τους ήταν φθαρτη-πάπυρος." 

1 1 8 .  Ό Μίνως και ό άδελφός του Ραδάμανθυς "κατακτήσασθαι καί νήσους ούκ όλίγας, καί τής 'Ασίας πολλής τής παραθαλαττίου 
χώρας . . .  " " . . .  ούκ όλίγην δέ τής 'Ασίας τής παραθαλαττίου κατέσχε, διάπερ έν ταις νήσοις καί κατά τήν 'Ασίαν τάς έπωνυμίας 
έχουσι Κρητών λιμένες καί Μινώαι . . . " (Διοδ. Σικ. Ε ,  79) 

1 1 9 . Πόλις Φοινίκη ύπηρχε καί στην 'Ήπειρο και στόν Θερμαικό. 
1 20. "Φοινίκη: άπό Φοίνικος τού Άγήνορος, η τού Ποσειδώνος εκαλείτο δε πρότερον Κ ολπίτης."  (Στεφ. Βυζάντιος) 
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'Άρα:  με το περίφημο "άλφάβητό" τους, σTlΊν πραγματικότητα "συλλαβάριο" όνευ φωνηέντων, δεν 
έχάραξαν ξύλινες iΊ πήλινες πινακίδες, ούτε βότσαλα, ούτε μάρμαρα .. , Ύλικο της γραφης τους, μόνον 
ό μεταγενέστερος πάπυρος. 

Παραμένει άδιευκρίνηστο τό τί άκριβώς εγραψαν οί περίφημοι αύτοί "Φοίνικες". 'Ίσως λογαρια
σμούς. 'Ένα είναι βέβαιον : δεν "συνέγραψαν" τίποτε. Διότι το "φιλομαθες" άνήκει είς τους 'Έλληνας, 
ένω "τό φιλοχρήματον, περί τους Φοίνικας . . . "1 2 1 

'Ως προς ΤιΊν όνομασία "φοινίκεια" γράμματα, παραθέτουμε άποσπάσματα άπο ΤιΊν πραγματεία τού 
Μ. Μ ίnοϊde "Call iope" ( Paris 1 825) . 

1 2 1 .  Πλάτ. Πολιτ. 435 Ε 

ο υ  Τ Η/ΗΙΤ, 
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5. (,Ένας άρχαϊος γραμματικός, όνομαζόμενος Πίνδαρος, έχει τήν γνώμη ότι τά γράμματα έφευρέ
θησαν άπό έναν Αθηναϊο όνόματι "Στοϊχος", καί ότι άκριβώς γΙ " αύτό όνομάζονται "στοιχεϊα ", άπό τό 
όνομα τοΟ εύρετοΟ' όμως ό Α ντικλείδης, άθηναϊος ίστορικός, δέν συμφωνεϊ. 

6. 'Η λέξις "φοινίκεια " ή όποία έδόθη ώς έπίθετον είς αύτά τά γράμματα, "φοινίκεια γράμματα ", 
έδημιούργησε τήν ίδέα ("a fourni Ι' idee") ότι οί Φοίνικες τά είχαν δώσει στούς ·Έλληνες. Ό ίστορικός 
Jώσηπος προσπάθησε νά άποδείξη ότι ύπό τό όνομα "Φοίνικες" οί άρχαϊοι έννοοΟσαν τούς 'Ιουδαίους 
καί ό τι αύτοί όχι μόνον είχαν δώσει τά γράμματα στούς 'Έλληνες, άλλά έπί πλέον ήσαν οί πρώτοι 
έπινοηταί οί όποϊοι τά μετέδωσαν σέ όλα τά δλλα έθνη. 'Όμως ή θεωρία αύτή δεν είναι άληθοφανής, 
έπειδή ό συγκεκριμένος ίστορικός μεγαλοποιεϊ ύπερβολικά τά έβραϊκά συμβάντα μέ σκοπό νά παρου
σιάση αύτόν τόν λαό ώς τόν πιό πολιτισμένο, τόν άρχαιότερο καί τόν πλέον μορφωμέ νο. 

Άλλωστε ή όνομασία "alef", "veth " κλπ. δεν έπαρκεϊ ώς άπόδειξις '  διότι άπομένει νά μάθουμε 
μήπως οί έβραϊοι παρέλαβαν αύτά τά γράμματα μαζί μέ τήν όνομασία τους, άπό δλλα έθνη", 

7. Τά έπίθετα "φοινικικά ", "φοινίκεια " ή "φοινικήϊα γράμματα" δέν άρκοΟν γιά νά μας δώσουν θετική 
ίδέα ώς πρός τό θέμα αύτό ' διότι κατά τήν γνώμη άρκετών συγγραφέων, τά γράμματα άποκαλοΟνται 
"φοι νίκεια " άντί "φω νίκει α ", σύμφωνα μέ τό άρχαϊο ίδίωμα τών Βοιωτών, οί όποϊοι χρησιμοποιοΟσαν 
δίφθογγον Ο Ι  στήν θέσι τοΟ ω,  καί έλεγαν "φοι νή " άντί "φωνή ", καί "άγκοίνη " άντί "άγκώνη '" έ τσι 
όρίζουν τό έπίθετον "φοινίκεια " ώς "Φωνης έγγραμμάτου είκόνες". 

Άλλοι συγγραφεϊς θεωροΟν ότι τά γράμματα όνομάζονται φοινίκεια, έπειδή άρχικώς έγράφοντο μέ 
κόκκινο χρώμα τό όποϊον ώνόμαζον "χρώμα φοινικοΟν'" όμως ή λέξις "γράφω", ή όποία σημαίνει σκαλί
ζω, ξέω, έξ ού καί ή όνομασία "γράμματα", άντιτίθεται στήν γνώμη αύτήν" .  "Γράμματα δέ λέγεται διά τό 
γραμμαίς καί ξυσμοίς τυπούσθαι ' γράψαι γάρ τό ξύσαι παρά τοίς παλαιοίς, ώς καί παρ ' Όμήρψ". (Διοv. Άλικ. 1 1  Λ στ. 
388) 

Άλλοι ίσχυρίζονται ότι ή όνομασία "φοινίκεια "  προέρχεται έκ τοΟ ότι έγραφαν δλλοτε σέ φλοιούς φοινικο
δένδρων όνομαζομένους "φοινίκαι ", Ώρισμένοι θεωροΟν ότι ή όνομασία "φοινίκεια" προέρχεται μέν άπό 
τούς "Φοίνικες", μέ τήν διαφορά όμως ότι οί Πελασγοί, φεύγοντες τόν Κατακλυσμό, διεσώθησαν στήν 
Φοινίκη, έδίδαξαν αύτά τά γράμματα στούς Φοίνικες καί αύτοί τά έπανέφεραν στήν Έλλάδα όπου οί 
κά τοικοι λόγΙ;U τοΟ ΚατακλυσμοΟ τά είχα ν λησμονήσει ' αύτή εΓναι ή γνώμη τοΟ σχολιαστοΟ τοΟ 
Διονυσίου τοΟ Θρακός: 

"Μετά δέ τόν έπί Δευκαλίωνος κατακλυσμόν, ούδείς τών ύπολειφθέντων Έλλήνων έφύλαξε τήν 
μνήμην τών γραμμάτων, πλήν τών Πελασγών, τών άφ ' Έλλάδος είς βαρβάρους πλανηθέντων: οϋς καί ό 
ποιητής καλεϊ' 

" .  δϊοί τε Πελασγοί' (π.κ, ν, 429) 
παρ ' ών  μαθόντες Φοίνικες, είς 'Έλληνας ι'jγαγoν, όθεν καί φοινίκεια κτητικως όνομάζονταl. " 

Καί αύτή όμως ή δποψις είναι άμφίβολη, -Αλλοι γραμματικοί τά όνομάζουν εύκρι νώς "γράμματα 
Πελασγικά", Άλλοι πάλι ίσχυρίζονται ότι ή όνομασία "φοι νίκεια" προέρχεται άπό τόν Φοίνικα, υίό τοΟ 
Προνοπέως καί τής Εύρώπης, ό όποϊος τά έπενόησε στήν Κρήτη καί άκολούθως έφονεύθη άπό τόν 
Ραδάμανθυ. '"Άλλοι άποδίδουν τήν εϋρεσι καί τό όνομα τών γραμμάτων είς τήν Φοινίκην τοΟ Ακταίωνος 
καί δλλοι είς τόν Φοίνικα τόν παιδαγωγό τοΟ Αχιλλέως. Ό γραμματικός Μελάμπους διδάσκει ότι όνομά
ζονται "φοινίκεια " έπειδή παρεδόθησαν είς τούς άνθρώπους άπό τόν Έρμή, χαραγμένα σέ φύλλα φοίνι
κος: 

"Τινές δέ φασι τούς χαρακτηρας των στοιχείων, τούς παρ' ήμίν άπό Έρμού έν φοίνικος φύλλψ ΥεΥραμμένους 
κα τα πεμφθη ναι τοίς άνθρώποις. " 

Α π' όλα αύτά συμπεραίνεται ότι δέν ύπάρχει καμμία βεβαία δποψις. 

8, Άλλοι συγγραφεϊς άποδίδουν τήν έξεύρεσι στόν Σίσυφο. Ό Εύριπίδης καί ό Στησίχορος έπιμέ

νουν στόν Παλαμήδη" . Ό Σουίδας στό λήμμα "Σαμίων δήμος" θεωρεϊ ότι τά 24 γράμματα έπενοήθησαν 

στήν Σάμο καί ότι οί Αθηναϊοι, άφοο τά άποδέχθηκαν, τά μετέφεραν στούς Βαβυλωνίους: 
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" . . .  παρά Σαμίοις εύρέθη πρώ τοις τά κδ' γράμμα τα ύπό Καλλιστράτου, ώς 'Ά νδρων έν Τρίποδι. Τούς δέ 
Αθηναίους έπεισε χρήσθαι τοίς τών Ίώνων γράμμασιν, Αρχίνου Αθηναίου έπί dpχοντος, καί Εύκλείδου. Τούς δέ 
Βαβυλωνίους έδίδαξε διά Καλλιστράτου Αριστοφάνης, έτεσι πρό τοΟ Εύκλείδου, καί έπί Εύκλέους. Περί δέ τοΟ πεί
σαντος ίστορεί Θεόπομπος. " 

9. Οί διαφορε τικές αύτές άπόψεις μας κάνουν νά άντιληφθούμε ότι ή έποχή κατά τήν όποίαν 
έπενοήθησαν τά γράμματα παραμένει αγνωστη ' φαίνεται δέ ότι άνάγεται σέ άρχαιότερους αίωνες πρό 
τού Κάδμου . . .  

10. Έ ν  πάση περιπτώσει είναι άπολύτως βέβαιον δτι ο ί  'Έλληνες έγνώριζαν τ α  γράμματα πολυ 
πρό τού Τρωικού πολέμου. Α ναφέρεται ότι είς τόν ναόν των Δελφων ύπήρχε ένα άγγεϊο μέ χαραγμέ
νη τήν έξής έπιγραφή: 

'Άμφιτρύων μ ' άνέθηκε λαβών άπό Τηλεβοάων" 1 22 

Ύπήρχε καί αλλη έπιγραφή σέ μία κρήνη τής Πάφου: 

"Ώκεα νώ θυγά τηρ καί Τηθύος είμί Νύχεια 

κρή νη ' Τηλεβόαι γάρ με τόδ ' ώ νόμασα ν. 

Νύμφαις  μέν προ χέω λουτρόν, θ νη τοίς δ ' ύγιείην. 

Θήκε δέ με Π τερίλας υίός Ένυαλίου"  

. . .  καί έπισημαίνεται ότι αύτή ή έπιγραφή άνάγεται σέ έποχή προγενέστερη αύτής τού πολέμου τής 
Τροίας. 

13. 'Ο ί'διος ό 'Όμηρος έπιβεβαιώνει ότι ή γραφή ήτο γνωστή στήν Έλλάδα πρό τού Τρωικού πολέ
μου, όταν άναφέρεται στόν Βελλερεφόντη: ''Υράψας έν πίνακι ΠΤUKΤΨ θυμοφθόρα πολλά ". 

Τά έργα τού 'Ορφέως, τού Μουσαίου καί τού 'Ομήρου προϋποθέτουν λογοτεχνία τελειοποιημένη 
καί ποίησι Γι όποία ύπακούει σέ κανόνες. 

14, 'Ο Διονύσιος ό Θρ(1ξ, μαθητής τού διάσημου Αριστάρχου (Β ' αί. πΧ) άναφέρει ότι ή γραμματική 
ήτο έν χρήσει στήν Έλλάδα πρό τού Τρωικού πολέμου, γεγονός τό όποϊον παραδέχεται καί ό σχολια
στής τής "Γραμματικής" του, σημειώνων: 

"Διττή δέ έστιν ή γραμματική. Ή μέν γάρ περί τούς χαρακτήρας καί τός τών στοιχείων έκφωνήσεις καταγίνεται, 
ητις καί γραμματική λέγεται παλαιά, ούσα καί πρό τών τρωικών, ή δέ περί τόν έλληνισμόν, ητις καί νεωτέρα έστίν, 
όρξαμένη μέν όπό Θεaγένoυς, τελεσθείσα δέ παρά τών περιπατητικών, παρ ' Εξιφάνους τε καί Αριστοτέλους. " 

'Ένας όλλος σχολιαστης τού Διονυσίου τού Θρακός, στηριζόμενος στην γνώμη τού Σμυρναίου ίστο

ρικού Άσκληπιάδου,  άλλΟ. καί τού Διοδώρου, και τού Άπίωνος, γράφει: 

" . . . .  ούκ δλλ οις χαρακ τήρσι χρώμεθα τώ ν στοιχείω ν, άλλά τοίς 

ίω νικοίς, ώς μέν Α σκληπιάδης ό σμυρ ναίος λέγει, διά τό κάλλ ος, καί ό τι πλείστα 

τών συγγραμμά τω ν, τούτοις έγέγραπτο τοίς χαρακ τήρσι ν. 

Ώ ς  δέ Δ ιόδωρος καί Α πίων έν τψ περί τώ ν στοιχείω ν, ό τι πλείστοι συγγραφείς 

καί ποιη ταί όπό τής Ίω νίας, τούτοις τοίς τύποις έχρήσα ντο. " 

1 22 .  "Τηλεβόας, εκγονος τού αύτόχθονος Λέλεγος, τού όποίοu οί 22 παίδες, Τηλεβόαι καλούμενο/, 
κατψκησαν τήν Λεuκαδίαν". -Λεξ. Κωνσταντινίδη-
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1 6. 'Αλλος σχολιαστής τού Διονυσίου άναφέρει ότι τά γράμματα ώνομάζοντο ''γράμμα τα ίωνικά " 
έπειδή τό έσχεδίασαν οί 'γωνες: 

'Όίς δε νϋν χρώμεθα ήμείς, είσίν ίω νικά, 
διό το όρχαιοτά τη ν  είναι τή ν "/άδα τώ ν ολλων διαλέκτω ν, 
καί αύτήν πρώ τη ν  τώ ν ολλω ν  τούς έλλ ηνικούς εύρείν τύπους. " 

18. Οί άρχαϊοι γραμματικοί άναφέρουν ό τι έ ν  συνεχεί9 ό Πυθαγόρας εδωσε στά γράμματα τήν 
μορφή τή ν όποία δια τηρούν σήμερα, έ νώ παλαιότερα ήσαν  κακοφ τιαγμέ να '  καί ό τι ό άθη ναϊος 
Προναπίδης 123 ύπηρξε ό πρώτος ό όποϊος έ τακτοποίησε τόν τρόπο γραφης παρόμοιο μέ αύτόν πού 
χρησιμοποιούμε σήμερα. 

35. ""Ολοι οί γραμματικοί συμφωνούν ότι οί Αρχαϊοι "Ελληνες είχαν κατ'  άρxήv 16  γράμματα: 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ι, Κ, Λ ,  Μ, Ν, Ο ,  Π, Ρ, Σ, Τ, Υ .  

"Ο Σιμωνίδης τόν Δ '  αί. π.χ. προσέθεσε τά Η, Ω, Ξ, Ψ, ένώ ό Παλαμήδης πρίν άπό αύτόν, είχε 
έπινοήσει τά Θ, Φ, Χ, Ζ. Εάν αύτό άληθεύει, είναι βέβαιον ότι ό "Ομηρος τά έγνώριζε. 

Μερικο[ αποδίδουν την εϋρεσι τών Θ, Φ ,  χ, Ζ ,  στον "Επίχαρμο τών Συρακουσών, Ο οποίος ύπηρξε 

σύγχρονος τού Κάδμου. (Μ .  M inoide) 1 24 

*** 

" Φ οιν ίκεια τα γράμματα έλέγοντο, ως φη σιν . . .  'Ετεωνευς 

καί Μ έναδρος, ό ίστορικός,  έπειδη έν πετάλοις φοιν ικ ικοϊς 

έγράφοντο, η, δπερ κρεϊττόν έστιν ε ίπεϊν, δτι φοιν ίσσεται 

ύπ' αύτών ό νοϋς,  ητοι λαμπρύνετα ι . »  (Bekker Anecd. -TLG) 

1 23. 0  διδάσκαλος τοΟ Όμήρου. 
1 24. Μετάφρασις έκ τής Γαλλικής 'Άννα Εύσταθίου. Τά άρχαϊα άποσπάσματα καθώς καί οί έλληνικοί όροι παρατίθενται έλληνικά 

σέ όλη την Έργασία τοΟ Μ. Minoide. 
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Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο Ν ,  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ξ Ε Υ Ρ Η Μ Α  

Σ ύντομη προσέγγισις είς τό ίστορικόν της έλληνικης γραφης 
Kai είς τό Έλληνικόν Άλφάβητον,  

τό πρώτον αλη θινόν Άλφαβητον είς την ίστορίαν τού κόσμου 

Ή Έλληνική, ή άρχαιότερη γλωσσα άπ' όσες όμιλοϋνται και γράφονται σήμερα στήν Εύρωπαική 
ηπειρο ,  είναι έντυπωσιακά άρχαιότερη άπο όσο έθεωρείτο στις άρχες τοϋ αιωνος μας, Μέχρι τότε, 
άρχαιότερη μαρτυρία ελληνικης γραφης έφέρετο ή έπιγραφή της "ίστορικης" περιόδου (Η '  αί .π .Χ . )  
χαραγμένη έπάνω σε πήλινο άγγείο, στην ''οίνοχόη τοϋ Διπύλου", γραμμένη με το σημερινο γνωστο 
άλφάβητο' η έπιγραφη άναφέρει ότι Il οινοχόη δίδεται ώς βραβείο σε χορευτικο διαγωνισμό : 

"ΗΟΣ ΝΥΝ ΟΡΧΕΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΝ ΑΤΑΛΟΤΑΤΑ ΠΑΙΖΕ Ι ,  ΤΟΤΟ ΔΕΚΑΝ Μ Ι Ν" . 1 25 

Ή έκδοχή ότι η συγκεκριμένη έπιγραφή είναι ή πρώτη ελληνικη γραφ ή ,  σήμερα πλέον δεν 
εύσταθεί. τα έλληνικα Kai πρωτοελληνικα φύλα διέθεταν διάφορα συστή ματα γραφης, Αύτο έγινε 
γνωστο άπο τις πήλινες πινακίδες που τά "άρχεία" της ελληνικης γης διεφύλαξαν έπι χιλιετίες και 
ήρθαν στο φως κατά τήν διάρκεια τοϋ 200ϋ αίωνος, "γράμμα λίθω ν γαίας πα ναληθέος ". τα γραπτα 
αύτό μνημεία παρουσιάζουν κανονικη έξέλιξ ι :  πρώιμο είκονογραφικό στάδιο (ίερογλυφικό), συλλα
βογραφικό, τέλος φθογγογραφικό. Δύο άπο αύτά τά συστήματα, το Κυπριακο συλλαβογραφικο και η 
Γραμμική γραφή Β ,  έχουν ηδη άποκρυπτογραφηθη και έκφράζουν όλοκάθαρα τήν ελληνική γλωσσα με 
άδιάσπαστη ενότητα μέχρι σήμερα. 

Ή Γραμμική Γραφή Β άποτελεί έξέλιξι της Γραμμικης Α 1 26 και άποκρυπτογραφήθηκε άπο τους 
Βέντρις και Τσάντγοuίκ κατά το 1 952, Οί σχετικες πινακίδες είχαν άνακαλυφθη άπο τον 'Έβανς κατά 
τις άνασκαφες τοϋ 1 900 όχι μόνον στήν Κρήτη άλλά και σε διάφορα όλλα μέρη της Έλλάδος, όπως 
στήν Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες ,  στά Έπτάννησα, στήν Στερεά Έλλάδα . . . .  

Τ Ο  σημαντικώτερο ελληνικο ίερογλυφικο γραπτο μνημείο προέρχεται άπο τήν Κρήτη και είναι ο 
δίσκος της Φαιστοϋ, ο όποίος δεν είναι χαραγμένος άλλά παρουσιάζει άποτυπώματα άπο μικρες σφρα
γίδες και θεωρείται το πρωτο βημα τοϋ άνθρώπου προς τήν τυπογραφία . 'Άλλα ίερογλυφικά σύμβολα 
ύπάρχουν χαραγμένα σε πελέκεις που βρέθηκαν στο Άρκαλοχώρι της Κρήτης και τά έχει συγκεντρώσει 
ό 'Έβανς στο έργο του SCRIPTA Μ Ι ΝΟΑ, 

Ό 'Έβανς εύθυς έξ άρχης είχε ύποστηρίξει ότι τά συλλαβογράμματα της Γραμμικης Β δεν έκφρά
ζουν γλωσσα άνατολικης προελεύσεως (όπως έπιστεύετο προ της άποκρυπτογραφήσεως) άλλά μόνον 
ε λ λ η ν ι κ ά .  Ό 'Έβανς άκόμη είχε καταλήξει στο συμπέρασμα, βασιζόμενος σε παρατηρήσεις του έπί 
της έξελίξεως των διαφόρων συλλαβογραμμάτων, ότι οί Φοίνικες παρέλαβαν την γραφη άπο κρητες 
άποίκους οί όποίοι κατά τον ΙΓ '  π .χ .  αιωνα άποίκησαν τις άκτες της Παλαιστ[νης ώς Φιλισταίοι .  ("Ή 
Γραφή τής Κρήτης είναι ή μήτηρ τής Φοι νικικής" - Άρθ. 'Έβανς") .  Περίπου τήν ίδίαν έποχην ό Ρενε 
Ντυσσώ διετύπωσε άνάλογη όποψι: 'Όί Φοίνικες είχον παραλάβει πρωιμώτατα τό άλφάβητόν των παρά 
τών 'Ελλήνων, οί'τι νες είχον διαμορφώσει τούτο έκ τής Κρητομuκηναίκής γραΦής". Ή διαφορό είναι ότι 
τό φοινικικό σύστημα παρέμεινε συλλαβάριο, όπως ακριβώς τό παρέλαβαν άπό τους 'Έλληνες, ένψ Γι 
έλληνικη φυσιολογικη έξέλιξις κατέληξε στό σημερινό γνωστό άλφαβητικό σύστημα γραφης, τό 
πρώτο δηλαδη άλφαβητάριο στην ίστορία τού κόσμου. 

Και αύτο έπειδή το συλλαβάριον της ελληνικης Γραμμικης Β περιείχε ίδιαίτερα σύμβολα διά τά 
φωνήεντα, ένψ στο φοινικικο συλλαβάριο φωνήεντα δεν έγράφοντο, δεν ύπηρχαν. ΤΟ σημείον λ.χ,  γιά 
το Κ-κάπα- ήτο δυνατον νά διαβασθη ώς ΚΕ ,  ΚΑ,  ΚΟ,  Κ Ι .  ΔΔΜ Σ  σημαίνει Διδυμαίος. ΔΒΔ Δαβίδ , Κ . Ο . Κ .  
Έν όλίγο ις ,  τό λεγόμενον "φ ο ι ν l κ ικ όν άλφάβητον" δέν είνα ι  καν "άλΦ ά β η τον" .  Άλλά και ό ίστορικος 

1 25. 'Όστις νύν έκ πάντων τών όρχηστών άπαλότατα χορεύει τούτο νά δοθή είς αύτόν. 
1 26. "Ή γένεση τής Γραμμ. Β γίνεται μέ μετασχηματισμο τής Γραμμ. Α" (Περιοδ. National Geographic Έκδ. έλλ. , τ .  6, 1 999) .  

Βλ. καί το βιβλίο τού Μ .  Τσικριτσή "Γραμμικη Α" (Έκδ. Βικελαίας Δημοτ. Βιβλιοθ. Ήρακλείου) -Συμβολη στη κατανόησι τής 
Γραμμικής Α. Γραμμικη Α, μία Έλληνικη Γραφή. 
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Δωσιάδης, ό όποίος κατήγετο άπό την Κ ρήτη ,  ε ις τό έργον του  "Κ ρητικό"  όπου πραγματεύε
τα ι  την τοπικη ιστορία της Μεγαλονήσου, άποδίδει την εϋρεσι τού άλφαβήτου εις τους κρητας. 1 27 

Πληροφορίες περί της συγγραφης τού Δωσιάδου μας παρέχουν ό 'Αθήναιος καί ό Πλίνιος- τό πρωτότυ
πον έργον "άπωλέσθη " .  

Μία άπο τίς πρώτες λέξεις που άνεγνώρισε ό Βέντρις (κι α ς  ξεκινούσε κ ι  αύτος όπως όλοι μέ την 
πεποίθησι ότι δέν έπρόκειτο γιο. ελληνικό) ήταν η λέξις ποιμήν. Σιγό σιγά, η μία μετό την δλλη, δρχισαν 
νό έρχωνται στο Φώς ελληνικές λέξεις όχι άπλώς γνώριμες, άλλά καθημερινές. "Έρημος, τέμε νος, 
θώρακες,  λευκός ,  δήμος,  θυγά τηρ, χαλ κ ό ς, χρ υσό ς, ίερεύς, τοξό της, πέ διλα περυσι νά, 
χι τώ ν, κυνηγέ της, μέλι, μάραθο, κύμι νο, σησάμι ,  ελαι - F-ον, οίνος, μέ το άρχαιότατο ελληνικο 
γράμμα F -δίγαμμα- στην όρχη (Fοινος) τού όποίου η προφορό έμοιαζε μέ έλαφρυ βητα καί μέ αύτην 
άκριβώς την προφορό έχει διατηρηθη , μέσψ της Λατινικης (vinum) στίς δυτικές γλώσσες:  vino λέγεται ό 
οίνος ιταλικά καί ισπανικά, vin στο. γαλλικά, Wein στο. γερμανικό καί wine στο. άγγλικό (καί όχι μόνογ βλ. 
λημμα "vin") .  

Χαραγμένα στίς πινακίδες όναγνωρίσθηκαν άκόμη : Τοπωνύμια (Κνωσός, Αμνισός). Κύρια όνόματα 
(Διόνυσος, Εύμήδης, Πρωτεύς, ΓλαιJKOς, ΞoιJθoς, "Έκτωρ, Λατώ, Κάστωρ, Εϋδαμος, Ορέστας, Αθάνα 
πότνια . .  .). Προθέσεις (άμΦί, πρό), γραμματικοί τύποι άπίστευτα άνθεκτικοί στον χρόνο ("τά δεδομένα", 
"δεδεμένα ξίφη ") .  Άριθμητικό διαμορφωμένα ηδη στον σημερινό τους τύπο άπο το. μέσα της δεύτερης 
χιλιετίας πΧ ΚΕ ΤΟ ΡΟ τέσσαρα, τι ΡΙ ΠΟ τρίπους, Ε ΝΕ FO έννέα, FI ΚΑ τι εϊκοσι (βείκατι δωρικά) .  
'οκτω πτώσεις ούσιαστικών (έκτος άπο τίς πέντε γνωστές,  έπί πλέον άφαιρετική , τοπική, όργανική) . 1 28 

Άλήθεια, άπο πόσο βαθιό μέσα στον χρόνο πρέπει νό έρχεται αύτη η γλώσσα γιο. νό έχη ηδη γύρω στο 
1 500 πΧ (σύμφωνα μέ τίς μέχρι σήμερα συμβατικές χρονολογίες) διαμορφώσει 8 πτωτικές καταλήξεις ; 
Μέ ίδιαίτερη μνεία στο ότι οί καταλήξεις αύτές δέν έχουν άλλάξει μέχρι σήμερα! 

Ε-ρέ-πα, Ε-ρέ-πα-το ("Ελέφας, έλέφαντος) 
Πό-με, Πο-μένο ,  Πο-μέ-νε (ποιμήν ,  ποιμένος, ποιμένες) 

ΤΟ σπουδαιότερο όμως άπ' όλην αύτη την ίστορία είναι ότι άνετράπησαν δόγματα θεωρούμενα 
μέχρι τότε άπαρασάλευτα. Άπεδείχθη ότι η γλώσσα η μυκηναίκη περιέχει δωρισμους που άναιρούν την 
πεποίθησι σύμφωνα με την όποία η έμφάνισις τών Δωριέων 1 29 στον έλληνικο χώρο τοποθετείται χρο
νικό μετό τους Μ υκηναίους .  'Η άλήθεια είναι ότι οί  Δωριείς ύπηρχαν άνέκαθεν στην μυκηναικη 
Πελοπόννησο , πρίν άπο την ύποτιθεμένη γύρω στο 1 200 πΧ "είσβολή" τους .  

Δεν ύπάρχει άρχαίον Κείμενον τό  όποίον να  όμιλή περί "Είσβολής" η "Καθόδου Δωριέων". 'Όλοι 
οί αρχαίοι συΥΥραφείς αναφέρονται εις την "Κάθοδον τών Ή ρακλειδών", δηλ. την έπάνοδον τών 
έκδιωχθέντων εκ της Πελοποννήσου άπογόνων τού Ήρακλέους, εις την προγονικήν, δωρικην έκπαλαι, 
Πελοπόννησον. Κάθοδος σημαίνει έπάνοδος, όδbς πρός το. κάτω, έπιστροφή , ιδίως έπάνοδος έξορί
στου είς την πατρίδα του : "Κάθοδος Μυρίων"  =έπάνοδος , έπαναπατρισμος τών Μ υρίων , ύπο τον 
ΞενοΦώντα. (Γι' αύτο άκριβώς καί σήμερα λέμε "δνοδος καί πτώσις θερμοκρασίας" καί όχι δνοδος καί 
κάθοδος . )  

"Επρόκειτο διό μετακινήσεις αύτοχθόνων πληθυσμών καί όχι διό ξενικην είσβολήν. Είχε δοθη μάλι
στα χρησμός είς τους Ήρακλείδας ότι "πρό τoιJ δέοντος κατελθείν", δηλαδη ότι έπέστρεψαν ένωρίτε
ρον ένώ έπρεπε νά άναμείνουν όκόμη . 

" Tελεuτήσα ντoς Ήρακλέους, οί παίδες αύτoιJ φυγόντες Εύρυσθέα, πρός Κήυκα παρεγένο ν
το. 'Ως δέ έκείνους έκδιδόναι λέ γο ντος Εύρυσθέως καί πόλεμον ά πειλ oιJντoς έδεδοίκεσαν, 
Τραχίνα καταλιπόντες, διά τής Έλλάδος εφυγον. Διωκόμενοι δέ ηλ θον είς Αθήνας καί καθεσθέν
τες έπί τό ν έλέου βωμ ό ν  ήξίουν βοηθείσθαι .  Α θη ναίοι δέ ούκ έκδιδόντες αύτούς πρός τό ν 
Εύρυσθέα, πόλεμον ύπέστησαν, καί τούς μέ ν παίδας αύτoιJ άπέκτειναν, αύτόν  δέ Εύρυσθέα φεύ
γοντα έφ ' όρμα τος καί πέτρας ηδη Σκειρωνίδας παριππεύοντα, κτείνει διώξας 'Ύλλος . . .  

1 27. "Δοτιάδης δέ έ ν  Κρήτη φησίν εύρεθηναι αύτά τά γράμματα". (Frg. Bekker anecd. -T. L.G. )  

1 28. "την κληρονομηθείσαν* κατάστασιν των 8 πτώσεων διετήρησαν αί Ίνδοευρωπωκαί γλωσσαι. "  (Καθηγ. Γ .  Κουρμούλης, 
"Μορφολογία τού Όνόματος", Κεφ. Πτώσεις.) (*κληρο νομηθεισα ν ", ούχί αύτοφυη) . 

. 

1 29. "Δωριείς: άπα του Δώρου, υίου του 'Έλληνος" παλαιόθεν κατοικουντες παρά ταν ·Όλυμπον. " 
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Α πολ ομένου δέ Εύρυσθέως, έπί Πελοπόννησον ήλθο ν οί Ήρακλεϊδαι καί πάσας είλ ο ν  τάς 
πόλεις. Ενιαυτού δέ αύτοϊς έν T.fl καθόδψ παρελθόντος, φθορά πάσαν Πελοπόννησον κατέσχε, 
καί ταύτην γενέσθαι χρησμός, διά τούς ·Ηρακλείδας έδήλου·  πρό γάρ τού δέοντος χρόνου αύτούς 
κα τελ θεϊν. » (Βιβλιοθ . "Απολλοδώροu). Δηλαδή, ό χρησμός πού τούς είχε δοθη "περιμείναντας τόν τρί
το ν καρπόν κα τέρχεσθαι " δέν έννοοοσε καρπόν γης : 'Όύ γης, άλλά γε νεάς καρπό ν  τρίτο ν". Γι· 
αύτό ό άπόγονος τοΟ ·Ηρακλέους Τήμενος 1 30 "ήτοίμαζε στρατόν, καί ναύς έπήξατο 1 3 1  έ νθα νύν, άπ ·  
έκείνου, ό τόπος Ναύπακτος λέγε ται . " (Βιβλιοθήκη ·Απολλοδώροu) 

"Ελάχιστα παραδείγματα καί άπό αλλους συγγραφεϊς : 

"·Ηρακλειδών κατελθόντων . . .  " (Αριστοτ. Frg . var. 8,44) 

" . .  μετά δέ τήν Ήρακλειδών κάθοδον . . . " (Στράβων Η' ,  C 383) 

" Ήρακλείδαις κατιούσι ν  είς Πελοπόννησο ν . . . " (Στράβων Η' C, 357) 

"Τήν είς Ήλείαν κάθοδον, προγονικήν ούσαν"  ('"Εφορος άπ. F 1 8) Κ .Ο .Κ .  
"Πρός τήν Κάθοδον τών Ήρακλειδών . . .  " (Διόδ . Σικ. 1 ,5) 

(βλ. καί Νέες "Εποχές ,  ένθετον APXAΙOΛOΓlA 5 . 1 1 . 1 995, τίς δηλώσεις τοΟ άκαδημαίκοΟ Σπ. Ίακωβίδη ύπό 

τόν τίτλο ν "01 ΔΩΡΙ Ε ΙΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ Η ΡΘΑΝ"). 

Κάτι έξ ίσου σημαντικό είναι ότι στίς πινακίδες άναφέρεται μήνας Δ Ι Ο Σ  πού είναι καί μήνας 
Μακεδονικός, γεγονός πού φανερώνει τήν κοινή έλληνική καταγωγή Μυκηναίων καί Μακεδόνων. 

Τ ό 1 930 ή γη της Ίθάκης (περιοχή Πιλικάτα) έδωσε καί τήν δική της μαρτυρία, μέ όστρακα κερα
μεικά τοΟ 2700 π .χ .  πού είχαν χαραγμένα συμβολικά σχήματα παρόμοια μέ αύτά τών Γραμμικών Α καί Β .  
Τό 1 989 ,  στό ύπ ·  άριθ.  1 6  τεΟχος τοΟ άρχαιολογικοΟ περιοδικοΟ NESTOR,  τό  όποϊον έκδίδει τό 
Πανεπιστήμιο της " ι νδιάνας, ό καθηγητής Π Ω Λ  Φ Ω Ρ  άνακοινώνει ότι στήν " ι θάκη τοΟ 2700 π . Χ .  
μιλοΟσαν καί έγραφαν έλληνικά. Μ έ  τήν βοήθεια χαραγμένης είκόνας πλοίου έπάνω στό όστρακο καί 
σέ σύγκρισι μέ τήν ηδη άποκρυΠΤΟΥραφημένη ΓΓΒ  ό καθηγητής Φώρ κατώρθωσε νά διαβάση : ΝΥΜΦΗ 
Μ Ε  Ε Σ ΩΣ Ε .  "Εδιάβασε άκόμη, άναγνωρίζοντας άριθμητικά καί συλλαβές:  ΙΔΟΥ ΕΓΩ Ο ΑΡΕΑΔΗΣ ΔΙΔΩ 
Ε Ι Σ  ΤΗΝ ΑΝΑΣΣΑ ΘΕΑ ΡΕΑ 1 00 ΑΙ ΓΕΣ ,  1 0  ΠΡΟΒΑΤΑ . . .  

* 

Τό σημερινό έλληνικό άλφάβητο είναι τό έπικρατησαν ίωνικόν - άττικόν. ·Η κάθε έλληνική πόλις
κράτος διέθετε ίδικόν της άλφάβητον. Οί πολύ μικρές παραλλαγές τοΟ κάθε άλφαβήτου τό έκαναν να 
διαφέρη κάπως άπό τά ύπόλοιπα. Τό ΙΩΝ ΙΚΟΝ είχε άρχικώς 27 γράμματα, 3 από τα όποϊα άπεβλήθησαν 
ηδη άπό τό 403 π .χ .  έπί αρχοντος Εύκλείδου, τη είσηγήσει τοΟ πολιτικοΟ καί ρήτορος "Αρχίνου. Τά 
γράμματα τα όποϊα άφηρέθησαν είναι τό δίγαμμα, τό κόππα καί τό σαμπΙ 

Τό ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ διέθετε 24 γράμματα, τό ΚΡΗΤΙΚΟΝ 2 1 , της Μ ΙΛΗΤΟΥ 24, τό ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ 25. 
Αύτό άκριβως τό χαλκιδικόν άλφάβητον παρέλαβαν άπό τούς ··Ελληνας άποίκους της Κύμης , οί κάτοικοι 
τοΟ Λατίου της Ίταλίας καί τό έχρησιμοποίησαν προσαρμόζοντάς το στήν γλώσσα τους. Τό άλφάβητον 
αύτό τό όποίον σήμερα όνομάζεται "Λατινικόν" και χρησιμοποιείται άπό τά 3/5 τού πληθυσμού της 
γης, είναι τό έλληνικόν-χαλκιδικόν τό όποϊον διέδωσε ή Ρώμη κατά τήν διάρκειαν της κοσμοκρατορίας 
της. 

"Από τό έλληνικόν άλφάβητον κατάγονται άκόμη τό "Ετρουσκικόν , τό Κυριλικόν, τό άρχαϊον Φρυγι
κόν, τό άλφάβητον της Λυκίας , τό Λυδικόν (καί αλλα άλφάβητα της Μικρός ·Ασίας) ,  τό "Αρμενικόν, τό 
Κοπτικόν, τό Γοτθικόν, τό Ρουνικόν κ .α .  
Είναι φανερό ότι  οί άπαρχές της έλληνικης γραΦής, όπως καί οί άπαρχές τής έλληνικής γλώσσης,  
χάνονται στά βάθη τής Προ"ιστορίας. Ή πινακίδα τού Δ ισπηλιού της Καστοριάς, τήν όποία ό καθη
γητής Κ. Γ. Χουρμουζιάδης άνέσυρε στίς 1 1  Αύγούστου τοΟ 1 99 3 ,  έχαρακτηρ ίσθη ώς ή π ρ ώ τ η  
γ ρ α φ ή  τ ο ύ  κόσμου ,  άφοο ο ί  άρχαιομέτρες τόσο τοΟ · Ι δρύματος Δ Η ΜΟΚ Ρ ΙΤΟΣ όσον καί τοΟ 

1 30. "·Ηρακλής -+ ·"Υλλος -+ Κλεοδαίος -+ "Αριστόμαχος -+ Τήμενος. (Ο ί  άπόγονοι τοΟ Τημένου συνέστησαν τό  Μακεδονικόν 
βασίλειον, καί έξ αύτων οί  βασιλείς των Μακεδόνων έκαλοΟντο Τημενίδαι.) 

1 3 1 . ·Εξ 00 "ναυπηγείον". 
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εξωτερικού ,  την ετοποθέτησαν με άκ ρίβεια στο 5250 Π . Χ .  Ό "ίδιος Ο καθηγητης Χουρμουζιάδης 

στο βιβλίο του "Τό Δ ισπηλιό  τής Καστορια ς "  (Έκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ ,  Θεσσαλονίκη 1 996 σελ. 46 )  επισημαίνει  

την "παρουσία έ νδείΕ,ε ω ν  πρ ώιμ η ς  γρ αΦής ,  πού ή έ νδεχόμε νη ά ποκρυπτο γρ ά φ η σή της 

μ πορεί νά σημαίνει ίστορικής σημασίας "άποκαλ ύψεις "  καί  άναφέρει  δτι "γιά την σημασία τής 
γρα πτής πι νακίδας γίνε ται Ε,εχωριστη μελέ τη, ή όποία καί θά δημοσιευθεί". ΘεωρεΤται βέβαι

ον,  δτι  σαν διαβασθή ό "φθεγγόμενος  π ίναξ"  τής Καστοριας , ή ελληνικη γλώσσα θα κερδίση 
αύταπόδεικτα τούλάχιστον 3 επί πλέον χιλιετίες , δικαιώνοντας τον Τζων Τσάντγουίκ, ό όποΤος έχει 
δηλώσει δτι δεν γνωρίζουμε άκόμη τίς άπαρχες τής γλώσσης μας. 

Θα άποτελούσε παράλειψι να μην αναφερθή εδώ δτι οί  παλαιότερες έπιγραφες τής κινεζικής 
ανάγονται στό 1 450 Π . Χ .  ενώ τα πιό παληα γραπτα μνημεία τής εβραικής χρονολογούνται γύρω 
στό 700 π . χ . 1 32 τα αρχαιότερα Κείμενα τής αγγλικής γλώσσης άνάγονται στόν 80ν μ . Χ .  αΙώνα, 
τής γερμανικής στον 40ν αΙ μ . Χ .  (μετάφρασις τών ΓραΦών ύπο τού επισκόπου Ούλφίλα) ,  τής δε 
Γαλλικής άνήκουν στόν 90ν μ . Χ .  αΙ ( Les Serments de Strasbou rg) .  ΤΟ παλαιότερο ίταλικό Κείμενο 
είναι μία σύντομη "καντιλένα" τού 1 1 50 μ . Χ . ,  ενώ τα παλαιότερα ίσπανικα άνάγονται στον 1 00ν αί. 
μ . χ . 1 33 καί τα Π ορτογαλικα στόν 1 2ον .  

Σύγχρονη σχεδον με την πινακ ίδα τής Κ α στοριας είναι  ή " κροκάλη τής Καυκανιας '" ο ί  
αρχαιολόγοι Π ολ .  Ά ραπογιάννη , Γ .  Ράμπαχ καί Λ .  Γκόνταρτ την άνέσυραν τον Άπρίλιο τού 1 994 καί 
ή επιγραφή της θεωρείται Μυκηναική .  (Σχετική άνακοίνωσις είς τήν Ακαδημ. τών Α θηνών, Πρακτικά 1995, 
τόμος 70ς). Άκολουθεί καί τρίτη ανακάλυψις : τό όστρακο τού 5500 π .χ .  με ελληνικη γραφη το όποίον 
άνευρέθη στην ερημονησίδα Γιούρα τών Σποράδων , από τόν άρχαιολόγο Άδαμ. Σάμψων. ΣηΊν 
επιφάνειά του διακρίνονται εύκρινώς τα γράμματα Α, γ ,  Δ ,  αγνωστον βεβαίως με ποίαν φωνητικην 

άξίαν.  
Για όλους αύτους τους λόγους καταρρίπτεται καί  ή λανθασμένη θεωρία δτι τα Όμηρικα έπη,  όπως 

καί οί  Ό ρφικοί 'Ύμνοι, μετεδίδοντο άπό γενεας είς γενεαν προφορικώς μέχρι την επί αρχοντος 
Πεισιστράτου (ΣΓ αί .π .Χ . )  περισυλλογη καί καταγραφή τους. Βεβαίως,  είναι πρακτικώς άδύνατον 
τόσες χιλιάδες στίχων με λεπτομερείς περιγραφες καί καταγραφές, σύνθετα επίθετα, πληθώρα όνομά
των καί τοποθεσιών, αψογον ποιητικόν μέτρον ("δακτυλικό ν έΕ,άμετρον"), να διατηρούνται καί να μετα
φέρωνται επί αίώνες με τόση άκρίβεια . 'Όπως χαρακτηριστικα άναφέρει ό καθηγητης Τζ. Χάίγκετ (Ή 
κλασσική παράδοσις - Έκδ. Μ/ΕΤ) "ε να τέ τοιο  ποίημα σά ν την Ίλ ιάδα, άδύ νατο ν  νά είχε παρα
δοθή χωρίς γραφή ". Καί ό Χόρστ Μπλάνκ (ΤΟ βιβλίο στην Αρχαιότητα - Έκδ .  Παπαδήμα σελ. 1 48)  τονίζει :  
"σήμερα ε να μεγάλο μέρος φιλολόγων κλίνει πρός την ύπόθεση ότι ή σύνταΕ,η των όμηρικων έπων  
είχε ηδη καταστήσει άπαραίτητη τη γραπτη παγίωση τού κειμένου . . .  ο ί  ραψωδοί κουβαλούσαν μαζί 
τους τό γραπτό χειρόγραφο άντίτυπό τους". 

Σχετικώς , τό Λεξικον Σουίδα (τού όποίο υ ό συγγραφευς η οί συγγραφείς όταν το συνέτασσαν 
είχαν την δυνατότητα να συμβουλεύωνται συγγράμματα τών ελληνικών Βιβλιοθηκών πριν αύτες λεηλα
τηθούν καί πυρποληθούν) μεταξυ πολλών αλλων μας παρέχει, ενδεικτικά, και τις εξής πληροφορίες: 

" . . . .  ό 'Όμ η ρ ο ς  εγραψε τή ν Ίλιάδα ούχ αμα, ούδέ κατά το συνεχές, καθάπερ σύγκει ται, άλλ αύτος 

μ ε ν  ε κ ά σ τ η ν  ρ α ψ φ δ ί α ν  γράψας καί έ πι δειξάμε νος έ ν  τςi! περι νοστείν τάς πόλεις ,  τρ οφής έ νεκε ν 

άπέλ ιπε ν . . .  " 

Α ύ τε ς  ά κ ρ ι β ω ς  τ ις γραμμένες  ραψ φ δ ίε ς  συγκέντρωσε άργότερα  ό Π ε ι σ ίστρατος και  
προέβη  ε ί ς  τ η ν  πρώτην επ ίση μ η  εκδοσί  τους .  Ό αύστη ρός καί  άκρ ιβολόγος Κ ικέρων ,  πού 
ζυγίζει την κάθε του λέξ ι ,  μετα τ ις  σπουδές του στις άθηναίκες σχολέ ς ,  εις τό έργον του ΟΕ 

O R ATO R E  ( 1 1 1 ,  1 3 7 )  καταγ ρ ά φ ε ι  κα ι  κ υ ρ ιολεκ τεί : "PISIS TRATUS, PRIMUS HOMERI L I B ROS 
CONFUSOS Α Ν ΤΕΑ, SIC DISPOSUISSE. . . υτ NUNC HABEMUS". Δηλ . :  Ό Πε ισίστρατος πρώτος 
συνήθροισε τα β ιβλ ία  τού Ό μήρου  που ή σαν μέχρι  τότε ανακατωμέ να ,  και  έτσι τα έχουμε . 

1 32 . Βλ. Γ ΡΑΦ Η ,  Η Μ Ν Η Μ Η  ΤΩΝ ΑΝΘΡΩ Π Ω Ν ,  Έκδ. ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ σελ. 54. 
1 33. Βλ. Τζ. XάlγKετ, " Η  Κλασσική Παράδοσι", Έκδ. Μ Ι ΕΤ σλ. 734. 
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'Ο Στέφανος Βυζάντιος άναφέρε ι :  

"Φασίν ό τι  'Όμηρος έ ν  Βολισσψ έπ' aκρον Χίου πλησίον, τός διατριβός έποιειτο, ώς "Εφορος". 1 34 

'Ο λατίνος ίστορικός Τάκιτος δίνει  κ ι  αύτός την δική του  μαρτυρία περί  ύπάρξεως άρχαι 
οτάτης ελληνικής γραΦής : . . .  

" . . .  ARCADE Α Β  EVAN DRO DEDICERUN L ITTERAS Ε Τ  FORMA L1TTERIS LAT lN IS". Κα ί  μόνον 
ά π ό  α ύ τ ό  τ ό  χ ω ρ ί ο ν  σ υ ν ά γ ε τα ι  ό τ ι  μ α θ ή μ α τ α  γ ρ α Φ ή ς  ε ίχαν  π ά ρ ε ι  ο ί  Λ α τίνο ι  ά π ό  τ ο ύ ς  
'Έ λληνας καί πρίν ά π ό  τ η ν  μεταφορά τοϋ Χαλκιδ ικ οϋ  άλφαβή του στην Δύσ ι ,  όταν ό Άρκάς 
Ε ϋανδρος ,  κατά τά μέσα τής Β '  χιλιετίας Π . Χ .  έθεσε τ ίς  βάσε ις  τοϋ πρώτου πολίσματος τής 
·Ρώμης .  Τ ό  αύτό καταθέτει  καί  ό Ί ωάννης ό Λυδός ( Π ε ρ ί  μέτρων 1 , 9 ) :  "Εϋα νδρος πρ6πος 
γράμμα τα ά πό τής Έλλάδος, τά λεγόμε να Κάδμου, είς τή ν Ί ταλία ν  έκόμισε ν» .  Καί ό Δ ι ο ν .  
Άλικαρνασσεύς : 

... . . καί γραμμάτω ν  χρήσι ν είς Ίταλ ία ν πρώ τοι διακομίσαι Άρκάδες. " (Α'33 ,4 )  

"Γράμμα τα δέ τούς περί τό ν Εϋανδρον έδίδαςεν Ήρακλής. " (Aetia Romana et Graeca Πλοuτ. 278) 

'Ο Άθ. Σταγειρίτης (Ώγυγία-περί Καρμέντης) γράφει ότι η μήτηρ τοϋ Εύάνδρου,  ή Καρμέντις, 

"αύτή μετεσχημάτισε τά λατι νικά έκ τών έλληνικών. " Καί επειδη έλεγε τούς χρησμούς διά στίχων,  

άπ' αύτής ώνομάσθησαν οί στίχοι "carmina" καί το ποίημα "carmen" .  Πρός τιμήν της καθιερώθησαν 

οί εορτες Καρμεντάλια κατά την 1 0ην Ί ανουαρίου .  

Έξ όλλου ό Βιργίλιος, ε ίς  τό Γ '  - 288 τής "Αίνειάδος" ,  έμφανίζει τόν  Τρώα (όθεν 'Έλληνα) 1 35 

Αίνείαν νά άφιερώνη είς τόν ναόν την Άβαντίαν άσπίδα χαράσσοντας στίχον άναθηματικόν :  

Α σπίδα κοίλου χαλκού, φόρ ημα τού μεγάλ ου 'Άβαντος, 

έμπήγω είς τός έναντι παραστάδας καί σημειω έμμέτρως. 

"ο Α /ΝΕ/ΑΣ ΑΠΟ το γΣ ΔΑΝΑ Ο ΥΣ ΤΟ ΥΣ Ν/ΚΗΤΑ Σ  Α ΥΤΑ ΤΑ ΟΠΛΑ » 

(AEN EAS HAEC Ο Ε  OANA IS  V I CTO R I B U S  ARMA)  

"Ας μην παραβλέπουμε καί τό  άδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στον δίσκο τής Φαιστοϋ ύπάρχουν 
"τυπωμένα" όλοκάθαρα τά γράμματα Β Γ Λ γ, χωρίς βέβαια νά γνωρίζουμε την τότε σημασία τους, άφοϋ 
ό δίσκος δεν έχει άκόμη άναγνωσθή. 

Μαρτυρία άρχαιοτάτης γραΦής παρέχεται καί άπο τόν 'ίδιον τόν ·Όμηρο. Είναι ή άναφορά στην 
περίφημη επιστολη τοϋ Προίτου : ... . .  γράψας έν πίνακι πτυκτψ θυμοφθόρα πολλά . . .  ". (Ζ 1 69) 

'Όχι μόνον έγραψε, άλλά καί περιέγραψε ψυχικές καταστάσεις, θυμοφθόρα πολλά. Ψυχικές όμως 
έντονες καταστάσεις δεν διεγείρονται μέ πικτογραφίες και ίερογλυφικά. Άπαιτοϋν εξελιγμένη γραφή. 
την άναφορά αύτή , επισήμως καί όνευ χροιας "μύθου", την επικαλείται καί ό E lp i d i o  M i o n i ,  καθηγητης
Κωδικολόγος τοϋ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας, συντάκτης τοϋ επιστημονικοΟ καταλόγου τών ελλη
νικών χειρογράφων τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής Βενετίας, στην μονογραφία του " I ntrod uz ione  
a l l a  Pa leograf ia  Greca" Έκδ .  Μ Ι ΕΤ .  

Ό Πλούταρχος στό "Περί Σωκράτους δαιμονίου" μας πληροφορεί ότι ό Άγησίλαος άνεκάλυψε 
στην Άλίαρτο τον τάφο τής Άλκμήνης , τής μητερας τοϋ Ή ρακλέους , ό όποίος τάφος είχε ώς 
άφιέρωμα "πίνακα χαλκοϋν εχο ν τα γράμμα τα πολλά θαυμαστά, παμπάλαια . . .  ". Γράμματα τόσο 
παλαιά ,  πού ήσαν δυσκολονόητα άκόμα καί  γ ι '  αύτούς τούς άρχαίους ·Έλληνες.  

Γι' αύτο έστειλαν τόν πίνακα στην Α'ίγυπτο όπου ετηροϋντο άρχεία "πα ντοδαπών χαρακτήρων", 
καί ό αίγύπτιος ίερεύς, άφοϋ τά εμελετησε επί τρείς ήμέρες, άπήντησε δι' επιστολής ("άντέγραψε") ότι 
"τά γράμμα τα κελεύει συντελεϊσθαι άγώ να ταϊς Μούσαις ". Οί δέ τύποι τών γραμμάτων ήσαν οί 
χρησιμοποιηθέντες επί βασιλέως Πρωτέως καί αύτά τά γράμματα είχε εκμάθει καί ό Ήρακλής. 

Πολύ συχνά συνέβαινε νά έρχωνται στό Φώς τάφοι, στήλες, άφιερώματα, μέ παμπάλαια γράμματα, 
τα όποία οί αρχαίοι ώνόμαζαν "αρχαία": 

1 34. Ί στορικός τού Δ' Π.Χ. αΙ μαθητής τού Ίσοκράτους. 
1 35. ΠερΙ έλληνικης καταγωγης τών Τρώων, βλ. βιβλίον Έλλ. Άγωγης Α' Κύκλου Σπουδών, Μάθ. 22ον. 

(" . . .  κaί τ6 τών Τρώων έθνος έλλην/κόν, έκ Πελοποννήσοu ποτέ ώρμημένον . . .  ") -Διον. Άλικ. Ρωμ. Άρχ. Α. 61 καΙ έξ.-
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"Φασίν, οίκοδομούντων Αθηναίων τό τής Δήμητρος Ιερόν τής έν  Έλευσίνι, περιεχομένην στήλην 
πέτραις εύρεθηναl  χαλκ ην ,  έφ ης έπεγέγραπτο "ΔΗΙΟΠΗΣ ΤΟΔΕ ΣΗΜΑ ", ην οΙ μέ ν λέγουσι ν 
Μουσαίου είναι γυναϊκα, τινές δέ Τριπτολέμου μητέρα γενέσθαι . . .  

Τής καλουμένης ΑΙνιακής χώρας, περi την όνομαζομένην Ύπάτην, λέγεται παλαιά τ ι ς  στήλη 
εύρεθηνα ι ,  ην οΙ Αίνιaνες τίνος ήν εΙδέναι βουλόμενοι, εχουσαν έπιγραφην άρχαίοις γράμμασιν , 
άπέστειλαν εΙς Α θήνας τινάς κομίζοντας αύτήν. Πορευομένων δέ διά τής Βοιωτίας, καί τισι των ξένων 
ύπέρ τής άποδημίας άνακοι νουμέ νων, λέγεται αύτούς είσαχθήναι είς τό καλούμε νον ·Ισμήνισν έν  
Θήβαις . . .  έκεϊθεν γάρ μάλιστα αν εύρεθήναι τήν των γραμμάτων έπιγραφήν, λέγοντες είναί τινα άναθή
ματα όμοίους εχοντα τους ρυθμους τών γραμμάτων άρχαία . . .  " 

("Αριστοτ. Περί θαυμασίων "Ακουσμάτων 8438) 

·0 Θυμοίτης , πλανηθεις κατα πολλους της Οικουμένης τόπους ουνέταξε τας πράξεις τού 

Διονύσου "άρχαϊκοίς γράμμασι χρησάμενος" (Διόδ . 1 1 )  

· Η  λάρναξ τού ΚυΨέλου είχε έπιγράμματα "γράμμασι τοίς άρχαίοις γεγραμμένα". (Παυσ. ·Ηλ. Α '  1 7.5) 
ΤΟ έπίγραμμα τού Ίφίτου εις ·Ολυμπίαν είχε "·Ηλείων γράμματα άρχαία." (Παυσ. ·Ηλ. Α' 4.5) 

·Ακόμη και στην Παγχαία νησο της "Ερυθρας θαλάσσης, ύπηρχαν ελληνικαι έπιγραφαι έπι στηλών, 
απο τον καιρο τού Διος "ότε κατ· άνθρώπους ων έβασίλευε τής οίκουμένης . . .  σημεϊα τής διαλέκτου δια
μένουν παρ · αύτοϊς, Κρητικως όνομαζόμενα". (Διοδ. Ε' 46,3) 

"Αλλα και ό Θησευς "έν ·Ισθμψ στήλη ν  έστησεν, έπιγράψας τό δισρίζον έπίγραμμα τήν χώραν. 
Τόδ ·  ούχί Πελ οπόννησος, άλλ · "/ωνία. Τά δέ πρός έσπέραν, Τάδ ·  έστί Πελ οπόvvησος, ούκ "/ω νία. " 

(Πλουτάρχου Θησεύς 25) 

Γράφει ο Μιστριώτης (8' 20) : 

"Πότε έχαράχθησαν αΙ πολυθρύλητοι έπιγραφαί έπί τού ίσθμού τής Κορίνθου είναι ζήτημα · διότι ό 
μέν Πλούταρχος άποδίδει τήν χάραξιν τψ Θησεϊ , ό δέ Στράβων (Γ' 1 71) τοίς έξελαθεϊσιν ··Ιωσι καί τοίς 
κατασχούσι τήν Πελοπόννησον. 'Οπωσδήποτε αί έπιγραφαί αύται είναι λίαν άρχαίαι " . 

... . .  Έν τψ Ήρακλείψ τψ έν Γαδείροις, -στήλας- όκταπήχεις, έν  αίς άναγέγραπται τό άνάλωμα τής 
κατασκευής τού Ιερού . . .  έθος γάρ παλαιόν ύπήρχε τό τίθεσθαι τοιούτους όρους, καθάπερ οΙ Ρηγϊνοι 
τήν στυλίδα έθεσαν τήν έπί τψ πορθμψ (τής Μεσσήνης) κειμένη ν . .  " (Στράβων Γεωγρ. Γ' C 1 70, 1 7 1 )  

"Μουσαίος Θηβαίος Θαμύρα υΙός, γεγονως πολλψ πρό τών Τρωικών, εγραψε μέλη καί ασματα. " 
(Σουίδας) 

·0 ·Απολλόδωρος μας γνωρίζει ότι ό Οϊαξ, κατά τόν Τρωικό πόλεμο, εγραψε την ε·ίδησι τού θανά
του τού άδελφού του, τού Παλαμήδη, έπάνω σε πηδάλιο, το όποϊον τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν 
στον πατέρα τους,  τον Ναύπλιο. 

Ύπενθυμίζουμε Kai την πλαστη έπιστολη βάσει της όποίας κατεδικάσθη ό Παλαμήδης, ώς έλθων 
εις προδοτικην συνεννόησιν με τους Τρώας. 

Ό Εύριπίδης στην ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ Α γΛΙΔΙ παρουσιάζει τόν 'Αγαμέμνονα νά γράΦπ, να σβήνη και να 
ξαναγράφη μέχρι που να μπορέση να συντάξη με εϋσχημο τρόπο την έπιστολη με την όποία θα 
καλούσε την κόρη του Ίφιγένεια στην Αύλίδα, δια τα περαιτέρω. -στίχος 33-. Συγκεκριμένως, τού παρα
τηρεϊ ό Γέροντας ύπηρέτης του : " . . .  ·Εσύ ιJψωσες τό φώς τού λυχναριού καί γράφεις αύτό τό γράμμα 
πού τό κρα τεις ακόμα στα χέρια σου, καί σβή νεις πάλι τα γραμμέ να καί τό σφραγίζεις, καί πάλι τό α νοί
γεις  καί τό πε τος κατα γης χύνο ντας δάκρυα . . .  " 

"Σύ δέ λ αμπτήρος Φάος άμ πε τάσας 
δέλτον τε  γράφεις  

τή νδ · η ν  πρό χερων έ τι βαστάζεις, 
καί ταύτά πάλ ι ν  γράμματα συγχείς 
καί σφραγίζε ις  λύεις τ· όπίσω, 
ρίπτεις τε πέδψ πεύκην, 

θαλερόν κατά δάκρυ χέω ν  . . . .. 
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Καί ό Άγαμέμνων άπαντα: " . .  λ ό γ φ  φ ρ ά σ ω  σο ι  πάντα τάγγεγραμμ ένα".  

Είναι προφανες καί πάλι, ότι με άτελη η πρώιμη ίδεογράμματη γραφη δεν ταιριάζει ή σκηνη ούτε 
"δένουν" οί παρατηρήσεις. 

'Όλοι οί έλληνες δραματουργοί παρουσιάζουν τους μυθικους ηρωας να γράφουν καί να άποστέλ
λουν μηνύματα. 

Δεν ήτο δυναταν να γράφουν ψεύδη, περί τάχα ύπάρξεως γραφης κατα τους μυθικους χρόνους. 
τα ίδιαιτέρως εύαίσθητο καί έκλεπτυσμένο θεατρικα κοινα της έποχης θα τους ηλεγχε, όπως έκανε 
πάντοτε . 'Άρα όλοι έγνώριζαν ότι ύπηρχε άρχαιοτάτη Γραφή. Αύτα έθεωρείτο δεδομένον. 

Στην Βιέννη, σε ξύλινες πινακίδες, σώζεται τόσο ένα έδάφιο της "Έκάλης" τού Καλλιμάχου, όσο 
καί τα άπόσπασμα " 1 44-Pear." τού Σοφοκλέους, όπου ό Άγαμέμνων έμφανίζεται να διατάζη να διαβά
σουν άπα μία πινακίδα ταν κατάλογο των Έλλήνων άρχηγων: 

κα:  

"'Αχαι ω ν  Σύλλογος.  
Σύ δέ, έν θρό νοισι ,  γραμμάτων πτuχάς ε χ ω ν ,  
νέμε εϊ τι ς ού πάρεστι ν . . .  " 

Ό Αίσχύλος (Ικέτιδες 946) παρουσιάζει ταν μυθικα βασιλέα τού 'Άργους να λέη σταν Αίγύπτιο κήρυ-

"Ταύτ' ού πίναξίν έστιν έγγεγραμ μ ένα 
ούδ '  έν  πτu χαϊς β ίβλων κ ατεσφραγισμένα . . .  " 
. . .  τα ακούεις σαφως έξ  έλευθέρου στόματο ς .  

Ό Σοφοκλης στίς Τραχίνιές ( 1 55) αναφέρει ότι αναχωρων ό Ή ρακλής ε κ  τού οϊκου του , άφήνει 
"δέλτον έγγεγραμμένην", περιέχουσαν ξυνθήματα (=μηνύματα).  

Ό Θησευς (Εύριπίδου Ίππόλυτος 1 250) άποσφραγίζει την έπιστολη που τού αφησε ή σύζυγός του 
Φαίδρα πρίν απαγχονισθη, ερωτευμένη με ταν γυιό του , ταν Ίππόλυτο . Στην επιστολη αύτην ή Φαίδρα, 
απα εκδίκησι, κατηγορεί αδίκως ταν Ίππόλυτο καί ό Θησευς πιστεύει την συκοφαντία ότι ό γυιός του 
"ετλη θιγεϊν" την συζυγική του κλίνη . 

Με βαρεια κατάρα, εκδιώκει ταν Ίππόλυτο απα την πατρικη οίκία. Λίγο αργότερα ένας αγγελιαφό-
ρος αναγγέλλει ταν θάνατο τού Ίππολύτου μη παραλείποντας να δηλώση σταν Θησέα : 

" . .  ού δυ νήσομαι ποτέ πι θέσθαι τό ν σό ν παϊδα ό πως έστί ν κακός, 
ούδέ εί  πά ν γέ νος γυναικω ν κρεμασθείη, 
καΙ  π λ ή σε ιέ  τ ις  γραμμ άτων , τ η ν  έν 'Ί δ η  π ε ύ κ η ν  .. " 

δηλ. εαν εγέμιζε κάποιος με γράμματα όλα τα πεύκινα πινακίδια που θα κατασκευάζονταν απα τα δέν
δρα τού όρους 'Ίδη , εγω δεν θα επίστευα ότι ό γυιός σου είναι κακός, ακόμη καί αν πάη να κρεμασθη 
όλο των γυναικων τα γένος. 

Στην "Ίφιγένεια εν Ταύροις" ,  ή Ίφιγένεια χωρίς να γνωρίζη ότι οί ξένοι 'Έλληνες που άφίχθησαν 
εκεί είναι ό Όρέστης καί ό Πυλάδης, τους παραδίδει έπιστολη να την κομίσουν είς 'Άργος: "πορθμεύ
σειν γραφάς προς 'Άργος" . Ή επιστολη αύτη μάλιστα, είναι μακροσκελεστάτη, πολύπτυχος : "πολύθυ
ροι διαπτυχαί " (στ. 725) . 

την κάλυψι των επικοινωνιακων αναγκων δια της γραφης ("ταχυδρομείον") , την τονίζει ό Εύριπίδης 
καί στην τραγψδία "Παλαμήδης" (άπόσπ. 578Ν) :  "ωστε ού παρόντα, ποντίας ύπέρ πλακός, τά έκεϊ κατα 
οίκους, πάντα έπίστασθαι καλως ". (ωστε και έάν κάποιος δέν είναι παρών, νά γνωρίζη καλά τί συμβαίνει είς 

τόν οίκον του , ό όποίος εύρίσκεται μακριά, πέρα άπα ηΊν θάλασσα) .  Άλλα καί στην ""Αλκηστι" (962) αναφέρει 
ότι ό Όρφευς είχε ηδη καταγράψει την διδασκαλία του σε θρακιώτικες πινακίδες : "έ ν σα νίσι 
Θρήσσαις ". Και ό Διόδωρος μας παρέχει την πληροφορία ότι ό αρχαιότατος Όρφευς εγνώριζε την 
γραφή:  

" . . .  χρήσασθαι τοις Π ελασγικοις γράμμασι τόν 'Ορφέα καί Προπανίδην τόν 'Ομήρου διδάσκαλο ν . . .  " 
(Διόδ. Σικελ. Γ 67 ,5) 
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Ύπάρχει καί χαραγμένη σχετικη Έπιγραφη (βλ. TLG Έλλην. Άνθολογία Προσάρτημα, Έπιτύμβια 1 48) :  

"Μουσάω ν πρόπολον  τ.ιΊδ ·  Ό ρφέα Θρ.fικες έθηκαν  . . .  
Οίάγρου φ ίλον υίόν, 6ς Ήρακλήν έδίδαξεν, 
εύρων άνθρώποις γράμματα καί σοφίην ". 

Βλ. καί Ώγυγία τ. Α' σλ. 32:  

8 1  

"'Ο Αθηναγόρας άναφέρει αλλην Κοσμογονίαν τού Όρφέως . .  Λέγουσιν 6π αύτός έγραψε πρώτος 
τοιαύτα, καί αύτόν έμιμήθησαν, καί άπ' αύτού έλαβον οί αλλοι τάς Θεογονίας, ώς ό Ήσίοδος καί οί λοι
ποί, καί τάς ένάρξεις τών ποιημάτων. Έπειδη αύτός έγραψε πρώτον, Μήνιν  αειδε θεά Δημήτερος 
άγλαοκάρπου. 'Όθεν καί ό 'Όμηρος καί πάντες οί λοιποί αρχισαν οUτω τά ποιήματα αύτών. " 

(Άπόσπ. ιη' Κλήμ. Στρωμ . Ε' 7 1 8) 

την τραγικη ίστορία τής Φιλομήλας, την όποίαν έβίασε ό όνδρας τής άδελΦής της, ό Τηρεύς, καί 
κατόπιν τής άπέκοψε την γλώσσα γιά νά μην τόν μαρτυρήση, την άφηγούνται πολλοί συγγραφεΙς. Ή 
Φιλομήλα είδοποίησε την άδελφή της ένυφαίνοντας σε τεμάχιον ύφάσματος, άντ! σχέδια, γράμματα: 
"φω νήε ντα γράψασα σοφ ψ  χιτώνι . " (Νόννοu Διονuσ. 1 2.75) 

"'Ο Τηρεύς, Φιλομήλας έρασθείς, έφθειρε ταύτη ν . . ή δέ ύφήνασα έν πέπλφ γράμματα, διά τούτων 
έμήνυσε Πρόκνη τάς συμφοράς. " (Άπολλόδωρος, Γ' 1 4,8) 

'Ο Παυσανίας (Βοιωτ. 3 1 ,4) διαβεβαιώνει ότι οί Βοιωτοί τού έπέδειξαν έφθαρμένην έκ τού χρόνου 
μολύβδινη πλάκα, όπου ήσαν έγγεγραμμένα τα έργα τού Ή σιόδου:  "μ όλυβδον έδε ίκνυσα ν ,  ύπό τού 
χρό νου λελυμασμένον, έγγέγρα πται  δέ α ύ τ φ  τα 'Έργα " .  

'Ο Πλούταρχος άφηγειται είς τόν Βίον Θησέως (20) ότι ό Θησευς έπιστρέφοντας άπό την Κρήτη 
"καί την Αριάδνην έγκυον έχοντα ", λόγψ σφοδρας θαλασσοταραχής την άπεβίβασε είς Κύπρον καί ό 
'ίδιος έσπευσε είς τό κινδυνεύον πλοιον του. Καί οί Κύπριες γυναϊκες, έπειδη η Άριάδνη "άθυμούσε" 
λόγψ τής άπουσίας τού Θησέως, τής προσεκόμιζαν "γράμματα πλαστά, ώς τού  Θ η σέως γράφον
τος αύτ ιϊ" .  

" ,Αύτό σημαίνει όχι μόνον ότι η γραφη ήτο γνωστη πρό τών Τρωικών, άλλά κα! ότι ήτο εύρέως δια-. 
δεδομένη ωστε καί οί γυναϊκες οί όποιες ύπηρετούσαν την Άριάδνη συνέτασσαν έπιστoλtς με μεγάλη 
εύκολία. Στην Έλλάδα ή Γραφη δεν ύπήρξε προνόμιο κλειστών ίερατικών κύκλων, όπως στην Α'ίγυπτο 
κα! στην Ίνδία. 

'Ο Αίσχύλος στους "Έπτά επί Θήβας" καταγράφει σε ποιά πύλη έκληρώθη νά έπιτεθή έκαστος έκ 
τών έπτά πολιορκούντων άρχηγών, άναφέροντας ότι στΙς σημαίες τους, έκτός άπό τά σύμβολά τους 
-οίκόσημα-, είχαν καΙ έπιγραφές - μηνύματα άπειλητικα πρός τους πολιορκουμένους: 

''χρυσοις φωνει γράμμασιν, πρήσω πόλιν" -στ. 435-

"γραμμάτων έν ξυλλαβαις, ώς ούδ' αν Άρης έκβάλοι πυργωμάτων" -στ. 469-

"Τά γράμματα λέγει, κατάξω ανδρα τόνδε". " -στ. 646-

'Ο Πολύαινος (Στρατηγήματα ΣΤ , 52) άφηγειται ότι ό Σίσυφος, πάππος τού 'Οδυσσέως, έπειδη ό 
Αύτόλυκος (ό όλλος του πάππος, πατηρ τής μητρός του) τού έκλεπτε τάς βόας, ένέτηξε είς την χηλην 
τών β ο ώ ν  λε ιωμένο μολύβ ι  όπου  έχάραξε  γράμματα  έ κ τυπούντα 'ΆΥΤ ΟΛΥ Κ Ο Σ  Ε Κ Λ Ε Ψ Ε " ,  
"κατηγορούντα -είς τούς γείτονας- την Αύτολύκου κλοπήν". Αύτό δεν είναι μόνον μαρτυρία γραΦής, άλλά 
καί μαρτυρία εκτυπώσεως, "τυπογραφίας". 

Δικαίως λοιπόν ό Διογ. ό Λαέρτιος (Βίος Φιλοσ. Α ,3) διαμαρτύρεται: 
"Λανθάνουσι δ' αύτοUς τα τών Έλλήνων κατορθώματα, άφ ' ών μη 6 τι γε φιλοσοφία, 
άλλά καί γέ νος ά νθρώ πω ν  ήρξε, βαρβάροις προσάπτο ντες. " 

Προσάπτουν, άποδίδουν είς τους βαρβάρους, τά τών Έλλήνων κατορθώματα. 
'Ο Διόδωρος ό Σικελιώτης (Ε ,  57) θεωρει ότι αίτία τής παρεξηγήσεως αύτής ύπήρξε ή "α γνοια, διά 

τόν κα τακλυσμό ν" (==έξ αίτίας τού κατακλυσμού) .  
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Δι' ας αίτίας πολλαίς ϋστερον γενεαίς, Κάδμος ό Άγήνορος έκ της Φοινίκης 
πρώτος ύπελήφθη κομίσαι γράμματα είς την Έλλάδα. 

Μαρτυρίαν άρχαιοτάτης γραφης 1 36 μΕις παρέχουν καί τά διασωθέντα άποσπάσματα γύρω άπό τόν 
ίστορικόν Δίκτυν, τά όποϊα έχει καταχωρίσει ή καθηγήτρια τού Παν/μίου της Καλλιφορνίας Μαρ. Μάκ 
Ντόναλντ εις τόν Θησαυρόν της Έλλην. Γλώσσης I ΒγΚΟΣ (T.L.G. 1 a, Τ. 1 ) :  

"Δίκτυς ίστορικός, εγραψεν Έφημερίδα Τρωικού διακόσμου. Ούτος εγραψε τά περί τής 
άρπαγής Έλέ νης καί περί Μενελάου καί πάσης Ίλιακής ύποθέσεως. 

Δίκτυς ό έκ τής Κρήτης ύπεμνημάτισε μετά άληθείας τά προγεγραμμένα καί τά λοιπά 
πάντα των έπί τό "Ιλιον έπιστρατευσάντων Έλλήνων. Ήν γάρ μετά τού Ίδομενέως τού προμά
χου των Δαναων τού κατελθόντος είς τόν πόλεμον αμα τοϊς αλλοις Αχαιοϊς. Ύπογραφεύς * γάρ 
αύτού τού Ίδομενέως έτύγχανεν αύτός Δίκτυς καί έωρακώς άκριβως τά τού πολέμου καί συγ
γραψάμενος, ώς παρών τότε έν  τοϊς χρόνοις έκείνοις μετά Έλλήνων. 

Ά τι να καί έν ταϊς τού Δίκτυος έμφέρεται συγγραφαϊς, όπερ πόνημα, με τά πολλά ε τη 
Όμήρου τελευτής καί Βεργιλίου, εύρέθη έπί Κλαυδίου Νέρωνος βασιλέως έν κασσιτερίνψ κιβω
τίψ. Τψ δέ ι γ '  ε τει τής βασιλείας Κλαυδίου Καίσαρος επαθεν ύπό θεομηνίας ή Κρήτη νήσος 
πόσα. Έν οίς χρόνοις ηύρέθη έν τψ μνήματι τού Δίκτυος, έν κασσιτερίνψ κιβωτίψ, ή εκθεσις 
τού Τρωικού πολέμου μετά άληθείας παρ ' αύτού συγγραφεϊσα πόσα. 'Έκει το δέ προσκέφαλα 
τού λειψάνου τού Δίκ τυος καί νομίσαντες τό αύτό κιβώτιον θησαυρόν είναι, προσή νεγκα ν 
αύτό τψ βασιλεϊ Κλαυδίψ '  καί έκέλευσε μετά τό άνοϊςαι καί γνωναι τί έστί, μεταγραΦήναι αύτά 
καί έν  τ.ή δημοσίς1 βιβλιοθήκη άποτεθήναι αύτά. 

Δίκτυς δέ όνομα Κρής, ός παρατυχών τψ Τρωικψ πολέμψ, γράφει τε τά πραχθέντα έκεϊ 
χαλκοϊς πίναςι καί έαυτψ συνθάπτει ' ο{ καί εύρέθησαν χρόνψ μακρψ υστερον έπί Νέρωνος, ές ών 
καί βιβλίοις κατετέθησαν συμφώνοις κατά πάντα Όμήρψ. "  

[* ύπογροφεύς =γραμματεύς. Ό Άθ. Σταγειρίτης ('Ωγυγία Β' 372) άναφέρει ότι καί "ό Μίνως εΤχε τινό Μόρνον γρομμοτικόν, 
όστις έβοήθει αύτόν είς τήν συγγραφήν καί διάταξιν τών νόμων. Τό δέ όνομα αύτoιJ έγένετο περίδοξο ν είς την Κρήτην, ωστε 
ώνόμαζον τάς παρθένους άπ' αύτοϋ Μάρνας, οίον κυρίας". -Μυθολ. Βανιερ Γ' 59- (Μάρνας, έτυμ. μάρη =χείρ, έξ ου τό λατιν. 
manus.)] 

Καί ό Ίωάννης Μαλάλας (Χρονογραφία, 1 06 .5 T.L.G) συμπληρώνει: 
"Ό σοφώτατος Δ ίκ τυς ό έκ τής Κρή της ύπεμνημάτισε μετά άληθείας τά προγεγραμμένα καί τά 

λοιπά πάντα των έπί τό "Ιλιον έ πιστρατευσάντω ν  Έλλήνω ν. ήν γάρ με τά τού Ίδομε νέως τού προ
μάχου τω ν Δαναων τού κα τελθόντος είς τόν πόλεμον αμα τοϊς αλλοις Αχαιοϊς, συγγραφεύς γάρ 
αύτού τού Ίδομενέως έ τύγχανε ν ό αύτός Δ ίκ τυς καΙ έωρακώς άκριβως τά τού πολέμου καΙ συγ
γραΨάμενος, ώς παρώ ν τότε έ ν  τοϊς χρό νοις έκείνοις μετά Έλλή νω ν. όστις έςέθετο καΙ τούς 
προτραπέντας ύπό Α γαμέμ νονος καΙ Μενελάου βασιλέων καΙ τούς όπλισαμένους καΙ κατελθόν
τας μετά τού στόλου έπΙ τό "Ιλιον  . . .  " 

[Τα Κείμενον τού Δίκτυος μετεφράσθη είς την λατινικην κατ' έντολην τού Νέρωνος, ύπό τινος Σεπτιμίου. Ή 
μετάφρασις αύτη έχρησιμοποιήθη καί άπα τούς βυζαντινούς ίστορικούς και χρονογράφους.] 

Ό Εύριπίδης, όπως και πολλοί όλλοι, άποδίδει τήν εϋρεσιν τών γραμμάτων εις τόν Παλαμήδην: 

" 
. . . αφωνα καί φωνούντα συλλαβάς τε θεΙς έξεύρον  άνθρώποισ ι  γράμματα είδέ ναι ". 

(Εύριπ. "Παλαμήδης" άποσπ.) 

"Παλαμήδης εύρε γράμματα ούχ ύπέρ τού γράφειν μόνον, 

άλλά καΙ ύπέρ τού γιγνώσκειν  α δεϊ μή γράφειν ". (Φιλοστράτου Βίος Άπόλλων, XXXIV) 

"Παλαμ ή δ η ς  Ναυπλίου καΙ Κλυμέ νης, Αργεϊος έποποιός. ήν  δέ ούτος ά νεψιός τού βασιλέως 
Α γαμέμνονος πρός μη τρός, εσχε δέ εύφυως πρός τε φιλοσοφίαν  καΙ ποιητικήν, καΙ εύρε τής 

1 36. Βλ. καί Βιβλία ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ '  'Έτους, Μάθ. 1 70ν, με όλλες πολλές άναφορες (άρχαϊες καί νεώτερες) σχετικες 
πρός την ϋπαρξιν άρχαιοτάτης ελληνικής ΓραΦής. 
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γέγονε τού ζ στοιχείου καί τού θ καί τού Φ καί τού χ ,  ψήφων τε καί πεσσών καί κύβω ν καί μέ τρω ν 
καί σταθμών. τά δέ ποιήματα αύτού ήφανίσθη ύπό τώ ν Αγαμέμνο νος άπογόνω ν . . .  " (ΣουΤδας) 

'0 Λθ. Σταγειρίτης (Ωγυγία Δ' 459) γράφει σχετικώς : 

-'Ο Παλαμήδης- "Επαιδεύθη καί ούτος ύπό τού Χείρωνος, καί έγένετο έποποιός 6.ριστος, καί φιλόσοφος 
εύφυέστατος έπενόησε καί πολλα των γραμμάτων: τό Π, Φ, Χ. 'Ή τό Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ι, Κ, Λ,  Μ, Ν, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, γ. 

'Όθεν έλεγεν ό 'Οδυσσεύς XλεuασΤΙKως πρός αύτόν, να μή KαυXCιται καί έπαίρεται έπειδή ηύρε τό γ, διότι 
σχηματίζουσιν αύτό καί οί Γέρανοι ίπτάμενοι ' όθεν ώνόμαζον τούς Γεράνους όρνεα τού Παλαμήδους. "Έτι δέ 
έπενόησε καί τούς άριθμούς, τό στΡατιωτικόν σύνθημα, τάς τάξεις των στρατιωτων καί διαιρέσεις είς τάγματα καί 
λόχους ' τούς κύβους πρός δια τΡιβήν τού στρατού έν τ/Ί πολιορκίζ), τούς όποίους έπαιζε συνήθως μέ τόν 
Θερσίτην. "Έτι δέ έγίνωσκε καί τήν ίατΡικήν καί άστΡονομίαν . .  πάνσοφος όνομαζόμενος. " 

Ό Αίσχύλος άποδίδει γράμματα καί άριθμούς είς τον Προμηθέα, Ο οποίος συμβολίζει γενικώς τον 
Έλληνικον Πολιτισμόν: 

"Καί μήν αριθμόν, έξοχο ν σοφισμάτω ν, 

έξ η ϋ ρον  αύ τοϊς , γραμμάτω ν τε συνθέ σ ε ι ς ,  

μ νήμη ν  ά πά ντω ν ". ( Προμηθ. Δεσμ. 459) 

"Χρυσ6 δακτυλιόσχημο περίαπτον (άριθ. κατ. 1 2) 
με εγχάρακτα σημεία γραΦiΊς ( ; ) .  
Έσωτερική όψη σε όπτικ6 μικροσκόπιο." 
(τέλη 6ης -4η χιλιετία π .χ . )  

γ πογΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜογ -"ΚΟΣΜΗ ΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Η Σ  Π Ρ ΟΙ ΣΤ Ο Ρ Ι Α Σ ,  Ο Ν ΕΟΛΙΘ ΙΚΟΣ  
Θ Η ΣΑ γ Ρ Ο Σ " .  - Π ρολογίζει  ό Ε ύάγγελος 
Βενιζέλος, ώς 'Υπ .  Πολιτισμού-. 

'Ολίγα περί της σημασίας καί τού σχήματος των γραμμάτων 

τού έλληνικού Άλφαβήτοu 1 37 

Ό Λουκιανός , στην "Δίκη φωνηέ ντων", επισημαίνει ότι πρέπει το κάθε γράμμα "μέ νε ι ν  έφ ' ής  
τάξεως τε τύχηκε ". Διότι ο "πρώτος τούς νόμους διατυπώσας" καθώρισε την ποιότητα καί την δύναμι 
τού καθενος καθως καί ποιό θα είναι πρώτο καί ποιό δεύτερο. 

" . . .  ού T,fI τάξει μόνον, διώρισαν τί πρώτον  έσται Γι δεύτερον, 
άλλά καί ποιότη τας, ας έκαστον έχει, καί δυνάμεις συνεϊδον. " 

(Λουκιανός, Δίκη φωνηέντων 5) 

1 37. Τόσο τά σχήματα όσο καί οί όνομασίες τών γραμμάτων έχουν βαθειά όργανική συνάφεια με τήν ετυμολογία άρχαιοτάτων 
ελληνικών λέξεων, Αύτό προφανώς δεν θά συνέβαινε έάν τά γράμματα ήσαν έπείσακτα. Γιά περισσότερες πληροφορίες, 
βλ. σχετικώς τά 2 Βιβλία τής ΕΛΛΗΝ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ τοΟ Γ' έτους, Μάθ. 1 7ον. 
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Ό Πλούταρχος έχει θέσει προς συζήτησιν παρόμοιο θέμα (Προβλήματα 737 C) ώς πρός την θέσ. τού 
αλφα, καί μέ λεπηΊ είρωνεία αφήνει να διαφανή πόσο άφελης είναι η οποψις αύτων πού νομίζουν ότι το 
ολφα έτέθη πρωτο έπειδη οί Φοίνικες "ολεφ" όνομάζουν τον βοΟν, ό όποίος θεωρείται το πρωτον έκ 
των άναγκαίων: 

" Τίς αίτία, δι ' ην το (1λφα προτέτακται των στοιχείων . . .  
. . .  φασί το αλφα πάντω ν  προτάξαι, διά το Φοίνικας οUτω καλεϊν τον βούν, 
ον ού δεύτερον, ούδε τρίτον, ωσπερ Ήσίοδος, άλλά πρωτον  τίθεσθαι των άναγκαίων . . .  » 

(Ένω ό Ήσίοδος άξιολογεί "τά άναγκαία" διαφορετικά άπ' ό,ΤΙ οί Φοίνικες : "οίκον μέν πρώτιστα, 
γυναικά τε, βούν τ' άροτηρα" -'Έργα, 405-) 

'Ακολούθως ό Πλούταρχος έπεξηγεί ότι το ολφα τίθεται πρωτον έπειδη "φύσει" , έκ των ένάρθρων, 
έκφέρεται μέ άπλΟ ονοιγμα τοΟ στόματος καί έκπνοήν.  

ΤΟ Έτυμολογικον το Μέγα έπεξηγεί: 

"" Αλφα το στοιχείον, παρά το αλφω, το εύρίσκω. πρωτον γάρ των αλλων στοιχείων εύρέθη . . . " 
("άλφη ή τιμή , ολφα το στοιχείον" Ήσύχιος) 

(άλφάνω = προσπορίζομαι, κτώμαι, φέρω, εύρίσκω ' 
άλφη = κτησις, πρβλ. "τιμαλφη'" όλφιτον =όλευρον, πρωταρχικον διά την ζωήν. 
Τά βασικά στοιχεία τού σύμπαντος έχουν ονομασθη με λέξεις οί οποίες άρχίζουν άπο Α: άήρ, άέλιος, αίθήρ, 
όρουρα, αία, όλς, άρχή, όνθρωπος. (Κρατύλος Πλάτωνος, 427 Β: "το δ' αύ όλφα- τψ "μεγάλψ" άπέδωκε") . 

Καί, όπως παρατηρεί ό Πλούταρχος, "τά νήπια ταύτην πρώτην άφιέναι φωνήν . . .  " (ο . . .  ) Γι ' αύτο 
άρχίζουν άπο ολφα οί λέξεις άνοίγω, άλαλάζω, άΓω, αύλω, ζiδω, αίρω . . .  

Οί Σημιτοφοίνικες όμως, ο ί  όποίοι δέν είχαν την δυνατότητα ν ά  κατανοήσουν όλα αύτά, ώνόμασαν 
άπλως τον βοΟν "ολεφ" ,  έκ τοΟ άλφή =κτήσις, περιουσία. 

Αύτο γίνεται περισσότερο έμφανές καί κατανοητό, άπο τον στίχο τοΟ Όμήρου "παρθένοι άλφεσί
βοιαι ώρχοΟντο" (=έχόρευαν παρθένες άλφεσίβοιες) -Σ ,  593-

άλφεσίβοιος: έκ τοΟ άλφάνω =αποκτω, +βοΟς. 
Δηλαδη παρθένες τόσο όμορφες ωστε νά άποκομίζουν είς τους γονείς τους "πολλά βόδια" ώς 

δωρα έκ μέρους των μνηστήρων (ένα είδος "προίκας" που έπλήρωνε ό μελλοντικος σύζυγος είς τον 
πενθερόν) .  

Οί βάρβαροι, εκ της συνεKφoρiις -συνεκδοχης "άλφαίνω+βούς", προσέδωσαν ε ίς  τό "άλφα", την 
εννοια τού βοδιού ' καί τό είπαν "άλεφ" ( !) 

'Ένα ολλο έπιχείρημα που προβάλλεται είς ένίσχυσιν τής θέσεως ότι το άλΦάβητον δέν είναι έλλη
νικό, είναι το ότι "τά ονόματα των στοιχείων ακλι τά είσιν, οίον το αλφα τού αλφα τφ αλφα, το βητα τού 
βητα τφ βητα . . .  

" Κ . Ο . Κ .  'Όπως όμως άντικρούει ό άρχαίος Σχολιαστης "διά τοΟτο τα όνόματα των στοι
χείων είσίν οκλιτα, έπειδη άρχαί είσιν, αί δέ άρχαί καί ρίζαι των πραγμάτων άπλαί θέλουσιν είναι καί 
άποίκιλοι, οίον ή λευκότης άπλή έστιν καί άποίκιλος' οϋτως ούν καί τά όνόματα των στοιχείων, έπειδη 
άρχαί είσιν, διά τοΟτο άπλά είσι καί άποίκιλα καί μίαν έχουσι την φωνην έν πάσαις ταίς πτώσεσι . . .  

'Έστι δε ε ιπείν κ α ί  όλλην άπολογίαν τοιαύτην,  δ τ ι  δ ι ά  τ ά  άρτιμαθη τών παιδίων ε ι σί τά 
όνόματα τών στοιχείων όκλιτα,  'ίνα μη εύθέως ε ίς  δυσχέρειαν αύτό περιβάλλωμεν καί συγχέω
μεν αύτό είς ποικ ιλίαν περιβάλλοντες. Καί πάλιν ολλην λύσιν έστιν είπείν τοιαύτην, ότι διά τοΟτο 
οκλιτά είσι τά όνόματα των στοιχείων , έπειδη θεμέλιοί είσι τής Έ λληνικής διαλέκτου , οί δέ θεμέλι
οι αμεταθέτως θέλουσιν έχειν . 

Ί στέον δε δτι  κακώς είπεν Ο τεχνικός "τό δε ονόματα τών στο ι χείων όκλιτα'" ώφειλε γάρ 
ε ίπείν μiιλλoν δτ ι  μονόπτωτά ε ίσιν ,  όλλο γάρ εστιν όκλιτον καί  όλλο μονόπτωτον ' τό γάρ 
μονόπτωτα θεωρούνται καί εν τή γενική  καί εν τή δοτική καί εν τή αιτιατική  μετό διαφόρου 
όρθρου,  οίον οί  πέντε τών πέντε τοίς πέντε τους πέντε,  τά δ'  όκλιτα εν τή εύθεί� θεωρούνται 
καί ούδέποτε οUτε εν τή γενική  οUτε εν τή δοτικ ή καί αίτιατικ ή . . .  

Ί στέον ότι  τά ούδέτερα ΤιΊ ν  αύτην έχουσιν όρθην  (=όνομαστικην)  κα ί  αίτιατικην κα ί  κλητι 
κήν :  το  βήμα . . .  το βήμα,  ώ βήμα . »  (Co m m .  ε ίς  Δ ιον .  Θρακα Σχόλια Vaticana )  



πo� Η <Eιν\H,νIΙC:H  rOfJlMOnOIHH το,ν nArΙC:O�MIO f\oro 

"'Άτοπον γαρ τον θεμέλ ιον  τ η ς  Έλλ η ν ι κ η ς  

δ ι αλέκτου ,  βαρβάρων ε ύ ρ ή ματα λέγε ιν" . 1 38 
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"Ή Κνωσσός ύπήρξε κ οσμική με  τό  άληθινό νόημα τής λέξεω ς .  Ό πολιτ ισμός που  αντι
π ρ οσωπεύε ι  δ ιαλύθηκε  1 500 χρ όν ια  πρίν έλθη στή γή ό Σ ω τ ή ρ α ς ,  ά φ ο ϋ  κληροδότησε σε 
ό λ ό κ λ η ρ ο  τον  Δ υ τ ι κ ό  κ ό σμο  τή ν  πιο μεγαλ ό π ρ ε π η  κ λ η ρ ο ν ο μ ιά  πού γ ν ώ ρ ισε ως  τώρα ό 
όνθρωπος :  ΤΟ ΑΛΦΑ Β ΗΤ Ο .  (Χέ νρυ Μίλλερ "Ο Κολοσσός τού Μαρουσιού " Έκδ. ΠΛΕΙΑΣ".) 

«ΤΟ ΑΛΦΑ Β ΗΤΟΝ Ε Π Ε Ν Ο Η ΣΑΝ ΚΑΙ Ε Φ Η ΡΜΟΣΑΝ ΟΙ Α ΡΧΑ Ι Ο Ι  Ε ΛΛ Η Ν Ε Σ  . . . .  

Ε Δ Ω Ρ Ι Σ Α Ν  Δ Ε  ΑΥΤΟ Ε Ι  Σ ΑΠΑΣΑΝ Τ Η Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΟΤΗΤΑ, Ω Σ  Κ Ο Ι Ν Ο Ν  ΚΤΗΜΑ ΑΥΤΗ Σ ,. 
Ιϊπόστολος Ιϊρβανιτόποuλος. ΙϊρχαιολόΥος- Ιϊκαδημαϊκός 
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Πίνακας μέ τά διάφορα Αλφάβητα. Χαρακτηριστικό ότι ξεκινa μέ τά Πελασγικά . .  
(Από άΥΥλικό Βιβλίο -Καταχώρισις είς τό Διαδίκτυον.) 

1 38.  Γραμματικού Χοιροβοσκού, "Προλεγόμενα", ρ. 340, T.L.G, 
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"'Ο Βίκο ύποστηρίζει ό τι ή γλ ώσσα στίς ρίζες της είναι . . . .  συ νδεδεμέ νη με τή ν εμπειρία 
πού ό 6. νθρω πος έχει άπό τήν φύση . . . .  'Όσο γιά τά φλ η ναφήματα περί τού άρχέ γονου της 
έβραίκης,  συντρίβονται άπό μιά σειρά παρα τηρήσεις πού τείνουν νά ά ποδείξουν  ό τι είναι 
πι θα νό τερο τά γράμμα τα τού άλφαβήτου νά δόθηκαν άπό τούς 'Έλληνες στούς Έβραίους καί 6χι 
άντίστροφα ". (Ούμπέρτο 'Έκο: 'Ή άναζήτηση τής τέλειας γλώσσας" Έκδ. Έλλ. Γράμματα Άθήναι 1 995) 

Τ ό  ό λ φ ό β η τ ό  μ α ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  " ε ί σ α γ ω γ η ς " ,  δ έ ν  ε ί ν α ι  " Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ι Κ Ο Ν " .  
Τ ό  " φ ο ι ν ι κ ι κ ό ν  ψ ε ύ δ ο ς "  κ α τ έ ρ ρ ε υ σ ε .  

Τό γαλλικό Περιοδικο "Ι' EXPRESS I NTERNATlONAL" τ.  261 1 ,  1 9/8/200 1 περιέχει έκτενη όναφορό 
στόν Έλληνικο Πολιτισμο καί στο πόσα τού όφείλει ή σημερινη Δύσις. Πρώτη όφειλη κατό την όξιολό
γησι, τό ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ .  

Στό έξώφυλλό του , γρόφει: 

« Η  Ε Λ Λ Α Σ  
τ η ς  όφε ίλοuμε  τό πάντα 
Άλφάβ η τ ο ν ,  δ ίκα ιον ,  δ η μοκ ρατ ία ,  θέατρον ,  
όθλητ ισμόν ,  φ ιλ οσοφία ,  μ α θ η ματ ικά ,  
ίατρ ι κ ή ,  ή θ ι κ ή ,  άστρ ο ν ο μ ί α ,  τέχνη . . .  » 
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Μαρτυρίαι ύπάρξεως άρχαιοτάτης (προ των Τρωικων) γραΦής, ύπάρχουν και σε διάφορα κείμενα 
άναφερόμενα εις άναθήματα τού Μαντείου των Δελφων, άναθήματα τά όποϊα άνηρπάγησαν, κατεστρά
φησαν, έχάθησαν . . .  

Ό Φιλόστρατος λ.χ. άναφέρει εις τον Βίον Άπολλωνίου Τυανέως (Β' 8,9) ότι εις τους Δελφους ήτο 
"άπόθετον" ώς άνάθημα "δίσκος έξ άργύρου 'Ινδικού" είς τον όποϊον δίσκον έπεγέγραπτο: 

"Διόνυσος ό Σεμέλης καί Δ ιός, 
ά πό Ίνδών, Ά πόλλ ω νι Δ ελ φ ψ »  

Άλλά καί ό Άθήναιος (231 Θ) διασώζει δύο άναθηματικες έπιγραφες Τρωικων ηρώων, άναφερόμε
νος εις τον ίστορικον Φαινίαν (βλ. T.L .G.  Phaenias -Μαρτuρίαι καί Σπαράγματα). 

"Καί τά έν Δελφοϊς δέ άναθήματα τά άργυρό καί τά χρυσό, ύπό πρώτου Γύγου τού 
Λυδών βασιλέως άνετέθη. Καί πρό της τούτου βασιλείας, άνάργυρος ετι δέ αχρυσος ήν ό 
Πύθιος, ώς Φαινίας φησίν . . .  

. . .  ώς  χαλκών όντων τών παλαιών άναθημάτων καί τριπόδων καί λεβήτων καί έγχειΡιδίων, ών έφ' 
ένός καί έπιγεγράφθαι φησίν: Θάησαί μ '  έτεόν γάρ έν Ίλίου εύρέι πύργCΡ ήν, ότε KαλλΙKόμCΡ 
μαρ νάμεθ , άμφ ' Έλένη ' καί μ ' Άντηνορίδης έφόρει κρείων Έλικάων'  νύν δέ με Λητοίδου θεϊον 
εχει δάπεδον. Έπι δε τρίποδος, δς ην είς των επι Πατρόκλφ αθλων τεθέντων: χάλκεός είμι 
τρ ίπους ,  Π υ θ ο ϊ  δ '  ά νάκε ιμα ι  α γαλμα ' κ α ί  μ ' έ πί Π α τρ ό Kλ ζιJ θηκε ν π ό δ α ς  ώκυς 
Άχιλλεύς Τυδείδης δ '  ά νέ θηκε βοήν άγαθός Δ ι ομήδης, νικήσας ί'πποισι παρά πλ α τυν 
Έλλ ήσπο ντο ν. » 

Έ ν  κατακλείδ ι :  
- Δ ε ν  χρησιμοποιούμε "φοιν ικ ικο"  άλφάβητον . 

Τ Ο  ΑΛΦΑ Β Η Τ Ο Ν  ύπήρξε " Έ λλήνων έξεύρημα" .  
- Δεν ομ ιλούμε "σανσκριτι κά " .  
- Δεν ειμεθα " ινδοευρωπαικής"  καταγωγής . . .  

Α ύ τ ό χ θ ο ν ε ς  έ σ μ έ ν  

Ή μεγάλη Βρετανικη Έγκυκλοπαίδεια "BRITAN ICA" (εκδ, 1 974, τόμος 60ς, σελ, 1 059 όρθρον ΕΥΡΩΠΗ)  δημο
σιεύει πίνακα και άναφέρει ώς άρχαιότερο μεσογειακο λαο τους κατοίκους τής Ήπειρωτικής Έλλάδος 
και τού Αιγαίου . Και βεβαίως "δέν κομίζει γλαύκα είς Αθήνας", άφού είναι πλέον γνωστο ότι την έποχη 
που η Βόρειος άλλά και η Κεντρικη Εύρώπη εξακολουθούσαν νά καλύπτωνται άκόμη άπο ύπολείμματα 
πάγων, στην Μαγνησία, στο Σέσκλο, άνθούσε ηδη το 5000 π .χ .  προηγμένος Νεολιθικος πολιτισμός. 
Και ούτε πρέπει νά παραβλέπουμε το γεγονος ότι οί άρχαϊοι μας πρόγονοι είχαν άκλόνητα ριζωμένη 
την πεποίθησι ότι ύπήρξαν "αύτόχθονες, διά τό μή είναι αύτους έπήλυδας". 1 39 

• "Αυτόχθονας κλει νάς Άθήνας ούκ έπείσακ το ν γέ νος " ( Ε U ρ .  ·Ί ων .  589)  

• "Ό Έρεχθεύς, ό οίκιστης τώ ν Ά θηνών, όπό της γης ετέχθη " (Σ οuίδας) 

Γι '  αυτο και οί Άθηναϊοι εφερον ώς σύμβολον αύτοχθονίας χρυσούς τέττιγας (=τζιτζίκια) 
"διότι οί τέττιγες έγεννώντο έκ της γης", 
"Χρυσών τεττίγων . .  άναδούμενοι τών έν  τ,η κεφαλ,η τριχών". (Θοuκuδ. 1 , 6) 

• "ΠελασΥοί, 140 πρώτον περί τό καλούμενον Άχαίκόν Άργος ψκησαν, αυτόχθονες όντες " 
(Δ. Άλικ, Ρ. Άρχ. Α .  1 7 , 1 )  

• ''Ούκ έκ πολλών έθνών μιγάδες συλλεγέντες, άλλ ' οϋτω καλώς καί γνησίως γεγόναμεν . . .  
απαντα τόν χρόνον δια τελούμε ν, αυτόχθονες όντες . . .  " (Ίσοκρ ,  Πανηγ. 23,24) 

1 39. Γιά λεπτομερέστερη άναφορά, βλ, Βιβλία Γ' 'Έτους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθ. 60ν. 

1 40. Πελασγός: Υίός τού Διός καί της Νιόβης ("πρώτης θνητής γυναικός .ή έσμίγη ό Zεύς'� αύτόχθων πάππος τού Θεσσαλού, 
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• "Ή τών Μακεδόνων χώρα, περl τόν 'Όλυμπον κειμένη, ής φασι βασιλεύσαι Μακεδόνας 
γηγενείς ", (Σ κύμνου Π εριήγ .  6 1 7 ) 

Γηγενείς καί οί πανάρχαιοι Άρκάδες (Ηρόδ. Χ Ι Ι Ι  73) , οί πρωτοι σκαπανείς της Δύσεως. 
"Προσέληνοι " έκαλούντο, "ώς πρό της Σελήνης ύπάρΕ,αντες". "Λυκόσουρά έστι πρεσβυτάτη καΙ 

ταύτην είδεν ό ;]λιος πρώτην" (Παυσ. Άρκαδ. 38, 1 ) . Αύτόχθονες καί οί Αίγινητες, Αύτόχθονες καί οί 
Θηβαίοι. Αύτόχθονες καί οί Άργείοι, φθάνοντας μάλιστα στο σημείον νά πιστεύουν ότι ήσαν οί πρωτοι 
ανθρωποι της γης, 

'Όλων των έλληνικων πόλεων οί γενάρχαι άναφέρονται ώς αύτόχθονες και θεογενείς, λ.χ , :  

'Άύτόχθων ό ΑΙγιαλεύς, πρώτος βασιλεύς Σικυώνος, ός εκτισε τήν Αίγιάλειαν είς Αχαίaν . . " 

'Άύτόχθων ό Άρας ό Φλιάσιος, άρχαιότερος τού ΠελασΥού. " 

"Βοιωτίσιν Αλαλκομενεύς, λίμνας ύπέρ Καφισσίδος, πρώτος άνθρώπων άνέσχεν, " 

( Π ινδ .  άπόσπ .  BERG)  

"Γηγενης" Ο Προμηθεύς, έκ  μητρος Γαίας κατ' Αίσχύλον. (Προμ. Δεσμώτης στ. 2 1 1 )  

" Αριστοτέλης καΙ αύτόχθονα Λέλεγα όνομάζει. . " (Στράβων νι Ι )  

" . .  Όζόλαι Λ οκροl- . .  οί πρώτοι τών ένταύθα άνθρώπων ήσαν αύτόχθονες, έσθήτα δέ ούκ έπιστάμε
νοί πω ύφαίνεσθαι, σκέπην πρός τό ρίγος θηρίων δέρματα έποιούντο άδέψητα, τό δασύ τών δερμάτων 
ές τό έκτός ύπέρ εύπρεπείας τρέποντες .. " 

"ΠελασΥοί, πρώτον περί τό καλούμενον Αχαίί<όν Άργος ψκησαν, αύτόχθονες όντες, " 
(Διον. Άλικ. Ρωμ. Άρχαιολ. Α' 1 7) 

"Άργος ώ ΠελασΥικόν" (Εύριπ, Φοίν, στ. 33) 

"'Έφορος εϊρηκε .. " έπώνυμον τήν νησον άπό Κρητός τινος, τού γενομένου βασιλέως, 
αύτόχθονος" . (Σκύμνος ό Χίος , Περιήγησις 545) 

(πρβλ. καί Ε , Μ . :  "πάλαι οί δ.νθρωποι έκ δρυών καΙ λίθων έγένοντο οίον, ού γάρ άπό δρυός έσσι 
παλαιφάτου, . ; "  -λήμμα "παλαιφάτου" , ) 

Ή αύτη άλληγορία ύπάρχει καί είς το Ήσιόδειον "γένος έκ μελιαν" (δένδρον "μελία") καί είς το 
"σιδηρούν γένος ", Είς την λέξι λαος (Μας =λίθος) ,  είς τον ''λίθινον γόνον" τού Πινδάρου,  είς τους 
"σπαρτούς " της Θήβας ("σπαρ τοί τε καί αύτόχθο νε ς "  -Πλατ .  Σοφ .  247- ) , είς τους έκ μυρμήκων 
Μυρμιδόνας, είς τον Κέκροπα, τον Έριχθόνιον, άναφυέντας ώς όφεις έκ της γης, είς τον Ώρίωνα τον 
όποίον ό Πίνδαρος ονομάζει έκ τού ώόν, "Ώαρίων" ( 1 .4 ,  84) κλπ, κλπ .. , 

Άναφοραί είς το αύτόχθον τού έθνους των Έλλήνων ύπάρχουν διάσπαρτες είς τά έργα των άρχαί
ων, άλλά καί των βυζαντινων, συγγραφέων. ('Ελλάνικος, Άρποκρατίων, Άπολλώνιος σοφιστής,  Ή ρόδοτος, 

Θουκυδίδης, ΞενοΦών, Διονύσ. Άλικαρνασσεύς, Διόδωρος Σικελιώτης,  Ίσοκράτης, Αϊλιος Άριστείδης ,  Λυσίας, 

Χειμέριος Σοφιστής, Ήσύχιος , Ν ικηφόρος Γρηγορας, Φώτιος Θεολόγος Κ .α. -Βλ. Θησαυρόν ''Ελλην. Γλώσσης,  

TL.G. ,  'Ίβυκος, τής Μαρ.  Μ .  Ντόναλντ τού Πανεπιστ. τής Καλλιφορνίας-.) 

Ούδείς ύπαινιγμος ύπάρχει, ούδεμία μνεία, κάποιας άρχικης κοιτίδος έξω τού έλληνικού χώρου, την 
όποίαν τυχον θά ένεθυμούντο (γιατί όχι;) μέ κάποια δόσι νοσταλγίας, έάν πράγματι αύτη είχε ύπάρξει. 

Τά παρατεθέντα άποσπάσματα είναι τελείως ένδεικτικά καί, βεβαίως, δέν έξαντλούν το θέμα. 
(Πρός σημείωσιν: Το έργον τού Φερεκύδου (ΣΓ αί. πΧ) 'Άύτόχθονες" έξηφανίσθη . )  

Καί  ας μην ξεχνΕψε ότι ε ίς τον Τ1ΜΑIΟΝ (22-24) τού Πλάτωνος ό Αίγύπτιος ίερευς της Σαίδος έχει 
άποκαλύψει στον Σόλωνα την πανάρχαια ίστορία των Άθηναίων, των όποίων τά γραπτά μνημεία -άρχαι
ότερα των Αίγυπτιακων κατά 1 .000 έτη- άφανίσθηκαν κατά την διάρκεια κοσμικων καταστροφων. 

Αύτην όμως την ίστορία που έχάθηκε , την πανάρχαια έξάπλωσι Έλλήνων προς Δυσμάς (άλλά καί 

προς Άνατολάς) έχει καταγράψει ή Μυθολογία . . .  
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" . . .  Μύθου I4 1 μέ ν  σχήμα έχο ν λέγε ται ,  τό άληθές έστί . . .  » (Πλάτωvος Τίμαιος) 

"Πατρίους παραδοχάς, ας χρόνψ κεκτήμεθα, ούδεΙς λόγος κα ταβαλεί. » (Βάκχαι, 200) 

Έπειδή : 

89  

" Ταύτα ο ύ  ποιητών πλάσματά έστιν, ούδέ συγγραφέων, άλλά γεγενημένων ίχνη . . .  » (Στρ. 1 , 23) 
"ΔΙ '  αΙνιγμάτων πάλαι καΙ ούκ έκ τού εύθέος λέγειν τούς λόγους . . . » (Παυσ. Άρκ. 8)  

Ή παραδοχή της μυθολογίας ώς ίστορία όνομάζεται 'Έύημερισμός" ,  διότι κατά τόν ίστορικόν 
Εύήμερον (Δ' αί. π .χ . )  οί μύθοι είναι τά επιτεύγματα ήγετών οί όποίοι έζησαν σε παμπάλαιες εποχες καΙ 
τά κατορθώματά τους επέρασαν στόν θρύλο. 

-Πανάρχαια ελληνική παράδοσις ότι οί Έτεοκρήτες είσέδυσαν στην Άσία καΙ 'ίδρυσαν πολλό. βασί
λεια , μεταξυ τών όποίων καΙ τό Χετιτικόν . (F)ετεοκρήτες ,  εκ τού Fετεός (=άληθης) -. Χετεός .  
"Έτεόκρητες, ο Ι  ώς άληθώς Κρήτες, Ο Ι  αύτόχθονες. " (Έτυμολ. Μέγα) .  

"Προσαγορευθέντες Έτεόκρητες, δοκούντες ύπάρχειν αύτόχθονες . . .  » (Διόδ. Σικελ. 5.80) 

'Όθεν, κατά τόν Θωμόπουλον ( "Πελασγικά") Έτεοκρήτες =Χεταίοι Κρήτες,  γι' αύτό καΙ τό "χετιτικό" 
είναι κατό ένα 38% ελληνικά. (an =οναξ, θεός -dis =δίος - istak ='ίστημι, χόλ =κέλης 'ίππος κλπ . . .  ) 

• Ό Διόνυσος καΙ ό Ήρακλής,  όπως ηδη εξετάσαμε σε προηγούμενο Κεφάλαιο, "ωργωσαν" κυριο
λεκτικώς την Άσία . 

• Είχε προηγηθή ό υίός τού Περσέως καΙ τής Άνδρομέδας, ό Πέρσης, εκ τού όποίου κατήγοντο οί 
εύγενείς Πέρσαι. 

• Άπό τόν Μήδον, υίόν τού Αίγέως καΙ τής Μήδειας, κατήγοντο οί Μήδοι. 
• Έκ τής "Μυσίας Δήμητρος", οί Μ ύσιοι. 
• Οί Λύκειοι, εκ τού Λύκου τού υίού τού Πανδίονος καΙ όδελφού τού ΑΙγέως. 
• Οί Λυδοί, εκ τού Λυδού τού 'Άτυος. 
• Οί Φρύγες είναι τό Μακεδονικόν Φύλον Βρίγες . . .  
ΚαΙ ολλα άρκετό "άσιατικό έθνη" έλκουν την καταγωγη η 'ίδρυσι τού κράτους τους εξ Έλλήνων. 
Ή Παγχαία, νήσος τού Ίνδικού 'Ωκεανού,  κατψκείτο ύπό Κρητών οί όποιοι την είχαν άποικίσει ύπό 

την ήγεσίαν τού Διός. (Διόδωρος) 

Αύτό που θό μας όπασχολήση όμως περισσότερο, είναι ή προίστορικη εξάπλωσις τών Πελασγών 
πρός δυσμάς, δηλαδή: 

ΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ε Ι  Ε Ι Ι  Τ Η Ν ΔΥΙ Ι Ν  

Οί ΛατΙνοι. . .  οί Ίταλοί . . .  οί ΣαβΙνοι . . .  οί Σικελοί. . .  

Λατίνος: υίός Όδυσσέως καί Κ ίρκης. "Κίρκη δέ, Ήελίου θυγάτηρ, γείνατο (=έγέvvησε) Όδυσσήος 
Λατίνον . . . " (Θεογονία 1 01 1 )  

'Άλλη εκδοχή : 
"Τήλεφος, υΙός Ήρακλέους ό έπικληθεΙς Λατίνος, μετωνόμασε τούς πάλαι Κητίους λεγομένους 

Λατίνους". (Σουίδας) 

την θυγατέρα τού Λατίνου ενυμφεύθη ό Λοκρός όταν ήλθε καΙ αύτός με άποίκους εΙς την Ίταλίαν. 
Τό πρώτον όνομα της Σικελίας ήτο Τρινακρία καΙ της τό έδωσαν 'Έλληνες που την περιέπλευσαν καΙ 

διεπίστωσαν την τριγωνικήν της μορφην με τό τρία οκρα της. Κατόπιν άπεκλήθη Σικανία άπό τόν Σικανόν, 
τόν υίόν τού Βριάρεω. ("Ή γάρ νήσος τό παλαιόν, άπό τού σχήματος, Τρι νακρία κληθείσα. " (Διόδ. Ε' 2) 

Ό Άρισταloς (τού Άπόλλωνος καΙ τής Κυρήνης) πατηρ τού Άκταίου, ήγούμενος όλλων άποίκων, εξεπο
λίτισε περαιτέρω τόσο την Σικελίαν όσο καΙ την Σαρδηνίαν. 142 Ή Άκραγαντίνη ('Ακράγας) ,  επωνομαζο-

1 4 1  . •  "μύθος": λόγος ψευδής, είκονίζων την άλήθειαν". (Σουίδας) 
• " . . .  τοϊς μύθοις .. ούδ' άπιστών παντάπασιν . . .  θείQ. τινί τύχη ψαύουσιν τοΟ άληθοΟς."  (Πλουτ, Περί Μύθων, Έρώτ. 761 )  

• -Οί μΟθοι- "άμυδράς έμφάσεις της άληθείας, καί διαφάσεις, έχουσιν . . .  " (Πλουτ. Περί Ίσ .  9c) 

1 42, "Σαρδηνία έκαλεϊτο ΊχνοΟσα, ώς έοικυϊα ήν (=ώμοίαζε) άνθρώπου Ιχνει". -Στ. Βυζ.-
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μένη Μινψα "α(ιτη τό παλαιόν ύπό Μίνωος εκτίσθη . . .  καθ'  όν καιρόν ζητων Δ αίδαλ ον επεςενώθη (=έφιλο

ξενήθη) ύπό Κωκάλου, βασιλέως των Σικανων. " (Διόδ. Ι ΣΤ 9) 

Οί άποικισμοί (με συνέπεια τον διαδοχικό εκπολιτισμο) διεδέχοντο ό ένας τον όλλο, μέχρι τούς 
ίστορικούς χρόνους . . . Άφηγείται λ.χ.  ό Στράβων : 1 43 

"Θεοκλέα Αθηναίον, παρενεχθέντα άνέμοις είς τήν Σικελία ν, κατανοήσαι τήν ούδένειαν (=άναςιό
τητα) των άνθρώπων καί τήν άρετήν τής γής, επα νελθό ντα, Αθηναίους μεν μή πείσαι, Χαλκιδέας δε 
παραλαβόντα . . .  πλεύσαι. "  

'Ο Βιργίλιος1 44 άποκαλεί την Σικελίαν χώραν τού "Ερυκος, "Erycis fin is" . ('Ο 'Έρυξ ύπηρξε υίος της 

Άφροδίτης καί τού Βούτου) .  Καί, όπως όλοι οί Ρωμαίοι ποιηταί, άποκαλεί τούς 'Έλληνας "Pelasg i " ,  
Πελασγούς. (π .χ .  " reges Pelasgi" -Αίνειάς Α 624-) .  

'Ο ίστορικός Φ ιλίσκος (τού όποίου έχουν διασωθη μόνον "Σπαράγματα"- "Fragmenta"- βλ. TLG) έχει 
γράψει περί της ελληνικότητος όλων των εν Σ ικελί<;:ι πόλεων. " Μεγάλην Έλλάδα έλεγον καί τήν 
Σικελίαν" (Στράβων C. 253) .  

Οί  Σαβίνοι έλκουν την καταγωγη εκ Πελοποννήσου : "Σαβίνοι βούλονται Λακεδαιμονίων εαυτούς 
άποίκους γεγονέναι ". 1 45 ΤΟ αύτο άναφέρει καί ό Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς: 1 46 

"Πολλά των . . .  Σαβίνων λακωνικά, τό φιλοπόλεμον καί λιτοδίαιτον". 
'Όί δε Σαβίνοι πολλοί μεν ήσαν καί πολεμικοί, κώμας δε ψκουν άτειχίστους . .  Λακεδαιμονίων αποι

κοι όντες". (Πλουτ. Ρωμ. 1 6) 

'Ο Λατίνος Varro καταγράψει καί αύτός την έλληνικην καταγωγην των Σαβίνων: " . . .  in Sabinis,  quo e 
Graecia venerunt Pelasgi. . .  ". " . .  i n  agro Sabino, . .  clivus aρρelatur Thebae .. " (=είς άγρον των Σαβίνων . . 
λόψος όνομάζεται Θήβαι) . Έπί πλέον δέ , επεξηγεί -ετυμολογεί καί το όνομά τους , άπο το ρημα σέβομαι: 

"Sabini dicti . . .  id est άπό τού σέβεσθαι". 1 47 

"Κύρις ώνομάζετο η μητρόπολις των Σαβίνων, έξ ού καί "Ήρα Κυριτία" . 1 48 

'Ο Au l .  Gel l io 1 49 ετυμολογεί διάψορα ρωμαίκά όνόματα εκ της Έλληνικης, όπως λ .χ .  το όνομα 
" Νέρων", μέσιμ των Σαβίνων : 

« . .  "Nerio" sive "Nerienes", Sabinum verbum est, eoque significatur virtus et fortitudo. 
Itaque θχ Claudiis, quos a Sabinis oriundos accepimus, qui erat egregia atque 
praestanti fortitudine, "Nero" appel latus est. Sed id Sabini  accepisse a Graecis 
videntur, qui vincula et firmamenta membrorum νεύρα dicunt, unde nos 
quoque Latine "nervos" appellamus. » 

Δηλαδή: 
« . . Νέριο η Νεριένες είναι λέξις τών Σαβίνων και σημαίνει άξία και δύναμι. 

Γι' αύτο στην οικογένεια τών Κλαυδίων, ή οποία ήτο Σαβινικής καταγωγής, το πλέον έξέχον 
και τολμηρο πρόσωπον ώνομάσθη Νέρων. Φαίνεται ότι το όνομα είναι έλληνικής καταγωγής, 
όπου οί σύνδεσμοι πού συγκρατούν το σώμα άποκαλούνται νεύρα, έξ ου το λατινικον "nervi " » .  

'Ο Άθ. Σταγειρίτης1 50 γράψει περί της άρπαγης των γυναικων των Σαβίνων: 

,,

'0 Ταλάσιος ηρςατο πρω το ν  τή ν άρ παγήν  τω ν παρθέ νων. Καί κατ '  αλλους, 
τούτο τό ό νομα έδωκε σύνθημα ό Ρωμύλος περί τής άρπαγής, καί πά ντες 
έκραζο ν, Ταλ άσι ο ν, ο ί  άρ πάζο ντες τάς παρθέ νους . . .  
. .  με τά τήν άρπαγήν ταύτη ν συνέβη πόλεμος με ταςύ Ρωμαίων καί Σαβίνω ν, 

1 43. T.L.G. Στράβων νι 2,2 -Frg. 2,2 -Frg. 'Έφορος 

1 44. Αίνειάς Α 569 
1 45. Πλουτάρχου Νουμάς 1 . 
1 46. Ρωμ. Άρχαιολογία 2.49,4-5 
1 47.  ''Antiqu itates Rerum humanorum" 

1 48. Στέφανος Βυζάντιος 
1 49. Noctes Atticae 1 3.23 
1 50. 'Ωγυγία "Ίταλιώτες" 
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έπ αύτcjJ τούΤζύ, καί τέλος συνεφώνησα ν  είρή νην, ύποσχεθέ ντες οί Ρωμαίοι 
να μή με ταχειΡισθώσι ν ώς δούλας τας παρθέ νους, τό όποίο ν  έφοβούντο 
οί Σαβίνοι, αλλ ' ώς γυναίκας νομίμους είς τεκ νογονία ν, καί να έ νασχολ ώνται 
μόνον είς τα γυναικεία καί οίκιακα έρ γα, τα ό ποία έλέγο ντο ταλασια, καί 
ταλ ασlOυργία ' ο ί  δε  Λατίν ο ι  τότε  ώ μ ίλοuν  τ η ν  Έ λ λ η ν ι κ η ν  γλώσσαν 
α π ο ι κ ο ι  όντες ο ί  πλείστοι  τών Έ λ λ ή νω ν '  όθεν Γι Λατ ιν ικη  γλώ σσα 
είνα ι  Γι περ ισσοτέρα Έ λ λ η ν ι κ ή ,  μ ιγείσα υ στερον . . .  

"Έτι δέ καί ο τε είσήρχε το τό πρώ το ν  είς τό ν οίκον  τού νυμφίου ή νύμφη,  
δέ ν διέβαι νε βαδίζουσα τήν θύραν, αλλ ' έλαμβα νο ν αύτήν είς τας χείρας 
μετέωρ ο ν  ο ί  προσπέμπο ντε ς, καί ούτως είσεβίβαζο ν αύτήν είς τό δωμάτι ο ν  
τού Νυμφίου ' έ πειδή ούτω βιαίως είσήΥαγον τας παρθέ νους τώ ν Σαβίνω ν, 
ο τε ηρ πασα ν αύτάς, οπερ ή το ν  ό πρώ τος γάμος τώ ν Ρωμαίων. » 

9 1  

Διά την Ί ταλίαν μαρτυρείται πληθος παλαιοτέρων όνομάτων , όλων όμως έλληνικών : Κρονία, 
Έσπερία, Χθονία, Βρεττία άπό Βρέττου υίού Ήρακλέους, Αύσονία, Οίνωτρία, Φλεγραία . .  ("'1ταλίας κατα 
τό πεδίον, ο τό μέν παλαιόν από τού κατακεκαυμένου τόπου Φλεγραίον ώνομάζετο, κατα δέ τούς ύστε
ρον χρόνους Κυμαίον προσηγόρευον. " (Διόδ. Ε' 71 .4) Παλαιά, οί χώρες της Ίταλίας ήσαν "Terrae sine 
nomine" =γαίαι ανευ όνόματος. (Αίνειος VI ,  776) 

'Ο Ίταλός ύπηρξε άρχαίος βασιλεύς τών Πελασγών, άπο τού οποίου πολιτισθείσα επωνομάσθη η 
Ίταλία". 1 5 1  ΤΟ γεγονος αύτό επέρασε στην Μ υθολογία : 'Όταν ο Ήρακλης επέστρεφε στην Έλλάδα άπο 
της Δύσεως με τούς βούς τού Γηρυόνου, πλησίον τού Ρηγίου, "εΙς απορρήΥνυσι ταύρος καί ταχέως είς 
τήν θάλασσαν έμπεσών"1 52 εβγηκε είς Σικελίαν και διηλθεν είς την πλησίον χώραν "τήν απ' έκείνου 
κληθείσαν Ίταλίαν". (ιταλό ς =ταύρος, έκ τού ϊτης =όρμητικός ρημα είμι: ϊθι, 'ίτω, ϊτε) ,  

'Ο Μέσσαπος ύπηρξε υιός τού Π οσειδώνος, γι' αύτό Μεσσαπία ώνομάζετο τό άκρότατο άνατολικό 
άκρωτήριο της Ίταλίας, 

Αύσονία: ':4 ύσονες μεσόγειο ν τόπον έχοντες, ούς δοκεί συνοικίσαι Αύσων, 'Οδυσσέως παίς 
καί Καλυψούς . . . " (Σκύμνος ό Χίος, Περιήγησις 227) 

Και ό Antoninus Lίberal is 1 53 συμπληρώνει: 
« Λ υκάο νος τού αύτόχθο νος -έλληνος - έγέ νοντο Παίδες Ίάπυξ καί Δ αύνιος καί 

Πευκέ τι ος ,  Ού τοι λ α ό ν  α θροίσα ν τε ς  α φ ίκο ν το της Ί ταλίας παρα τό ν Ά δρ ία ν . 1 54 

Έξελάσαντες δέ τούς ένταυθοί οίκούντας Αύσονας, αύτοί καθιδρύθησαν . . . . .  τό μέν από 
Τάραντος δχρι πρός τήν έσχαTlαν  της '1ταλίας . .  έν ,ή πόλις ψκηται Βρε ντέσιον1 55 . . .  καί 
έγέ νε το ταύτα πολύ πρό της 'Ηρακλέους στρατείας. » 

Οίνωτρία : "Τήν γην ταύτην, ητις νύν Ίταλία καλείται, τό παλαιόν εΓχον Οίνωτροί" 
(Διον. Άλικ. Ρ. Άρχ, Ι, 1 2) 

Άφηγεϊται ό Παυσανίας: 1 56 'Ο Οϊνωτρος, ό νεώτερος υίός τού Λυκάονος, εζήτησε άπό τον άδελφό 
του Νύκτιμο χρήματα καί ανδρες και επέρασε με πλοία στην Ίταλία ("έπεραιώθη ναυσίν ές '1ταλίαν, καί ή 
Οίνωτρία χώρα τό ονομα έσχεν από Οίνώτρου βασιλεύοντος"). 

Και συνεχίζει :  Αύτη ύπηρξε η πρώτη άποστολη πού έστειλαν άπό την Έλλάδα ("ούτος έκ της 
Έλλάδος ές αποικίαν στόλος πρώτος έστάλη ") και αν ύπολογίσουμε επακριβώς, θά φανη ότι ούδεις 
προ τού Oiνώτρου, (ούτε έκ τών βαρβάρων) άφίχθη εις ξένην γην ('Όύδένες πρότερον αφίκοντο ές την 
αλλοδαπήν"). 

1 5 1 .  Λεξ.  Μυθολ. καί  Ίστορίας Α .  Κωνσταντινίδη 

1 52 .  Άπολλόδωρος Β' V- 1 0  
1 53. Μυθολογία 3 1 . 1 . 2-3 
1 54. 'Άλλος ένας έκ τών άλλεπαλλήλων άποικισμών. 
1 55. Τ ό σημερινόν Brindisi .  Πρβλ. και τό τού Στράβωνος (ΣΤ, C, 282) "Βρε ντέσιο ν δ' έποικησαι μέν λέγονται κρητες, οί 

μετά Θησέως έπελθόντες έκ Κνωσσού, εί'τε οί έκ της Σικελίας άπηρκότες μετά τού Ίάπuγος . .  
1 56. 8 . 3,5 Work 001 T.L.G . 
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Άκόμη: 
Cassius Οίο (H ist. Work '009 1 .2 ,  2 . 1  1 .  to 2, 2.4) 
,, 'Ένθα νϋν ή Ρώμη έστί, χωρίο ν ήν πρώ το ν  λε γόμε νο ν Ο(νω τρ ο ν, ό που ό Φιλ οκτή της  

κατψκησε με το. τή ν της Ίλίου πόρθησι ν, καθ '  α Δ ι ο νύσιος καί Δ ίω ν  ό Κοκκειανος κα ί  πά ντες 
ο ί  το. Ρωμαίκο. γράψα ν τε ς  ίστοροϋσι ν ". (Τζέτζης, in Lycophr. 91 2). 

" . . .  Πάντες οί τό Ρωμαϊκό γράψαντες ίστοροUσι . . .  " 

Π αράδειγμα ό Βιργίλιος, ό όποίος στην Αίνειάδα (Α 530) γράφει :  

Est locus, Hesperiam grai congnomine d icunt ,  terra ant iqua . . .  
Oenotr i  coluere ν ί Γ ί ;  nunc fama,  minores I ta l iam dix isse ducis d e  nomine gentem .  

Δηλαδή, 
"Ύπάρχει τόπος τον όποϊον οί 'Έλληνες ονομάζουν Έσπερία, χώρα παλαιά . . .  
Οίνωτροί όνδρες την κατψκησαν' τώρα φημολογεϊται ότι οί μεταγενέστεροι 
ώνομασαν το έθνος Ίταλίαν, άπο το όνομα τού άρχηγού." 

Παρ' όλα αύτά, όπως παρατηρεί καί ό Μ .  Cary , 1 57 'Όί κάτοικοι τοϋ Λατίου1 58 δέν έκράτησαν τήν 
άνάμνησι της μεταναστεύσεώς των είς τήν χώραν . . . ". Καί άναφέρεται σε viCi (=κώμες) δηλαδη έλληνι
στί (F)OiKOI .  

- Ό Ήρακλής δεν εβάδισε μόνον πρός 'Ανατολάς. Δ ιέτρεξε Kai την Δύσιν,  έξημερώνων ηθη , 
έκπολιτίζων ("κατέλυσε παρανομίας καί ςενοκτονίας" -Διόδ.  1 9) ,  καί έκτελών τεχνικους όθλους, κυριώ
τερος τών όποίων ή διάνοιξις τού πορθμού τού "Γιβραλτάρ" ,  αί Ήράκλειοι Στηλαι :  "το.ς Ήρακλείους 
στήλας μνημεία είναι της έκείνου μεγαλουργίας . . .  " 1 59 "Ήρακλής παραβαλrJJ ν είς το.ς aκρας τών ήπεί
ρων παρο. τον ώKεaνoν κειμένας, τής τε Λιβύης καί τής Εύρώπης, έγνω τής στρατείας θέσθαι στήλας 
ταύτας, βουλόμενος άείμνηστον έργον έπ' αύτψ συντελέσαι . . " (Διόδ.  Δ' 1 8,4) . Οί στηλες αύτές ήσαν 
τόσο παλαιές ωστε ώνομάζοντο καί "στήλαι Κρόνου" καί "στηλαι Βριάρεω": "Άριστοτέλης το.ς νϋν 
Ήρακλέους στήλας καλουμένας, πρίν η κληθήναι τοϋτο, φησί Βριάρεω καλείσθαι αύτάς. " 

Ό ΉραKλf]ς χρησιμοποιων τό ρόπαλον ώς ίστό , την λεοντη ώς ίστίον καί τό τόξον ώς "κουπί", "τόν 
Ώκεανόν διεπέρασε . . . " 1 60 - "διαβο.ς πόρον Ωκεανοίο". 1 6 1  

Άπο τα όνόματα τών υίών που απέκτησε στην Εύρώπη, ώνομάσθηκαν οί 'Ίβηρες, ο ί  Κελτοί, ο ί  
Γαλάται . . . " . .  ές  Ήρακλέους καί Άστερόπης, δύο γενέσθαι μυθολογοϋσι παίδας, "Ιβηρον καί Κελ τόν, οϋς 
θέσθαι ταίς χώραις ών ήρςαν άμφότεροι, το.ς όνομασίας αύτών . . . "1 62 

" . . .  Τής Κελ τικής το παλαιόν, έδυνάστευε έπιφανής άνήρ, Ψ θυγάτηρ . . .  μιγείσα τψ Ήρακλεί, έγέννη
σεν υί6ν όνόματι Γαλάτην . . .  Περιβόητος δέ γενόμενος έπ' ο.νδρείςι, τούς ύφ ' αύτον τεταγμένους, 
ώνόμασεν άφ ' έαυτοϋ Γαλάτας άφ ' ών, ή σύμπασα Γαλατία προσηγορεύθη. " 1 63 

Περνώντας πρωτος "πεζή" τας 'Άλπεις ό Ή ρακλης, έστρατοπεύδευσε έκεί όπου κάποτε, είς το 

μέλλον, θα έκτίζετο ή Ρώμη: 

,, 'Ο δέ Ήρακλης, τήν έκ τής Κελ τικής πορεία ν έπί τήν Ίταλίαν ποιούμενος, 
καί διεςιών (=διεξερχόμεvος) τήν όρεινήν τήν κατο. το.ς 'Άλπεις, 
ώδοποίησε τήν τραχύτητα τής όδοϋ καί το δύσβατο ν .. " 

1 57. ΡΩ ΜΑΙΚ Η Ι ΣΤΟΡΙΑ, Έκδ. ΜΙΝΩΑΣ τ. Α' σλ. 48,49 
1 58. Ό Βιργίλιος (Αίνειάς Η' 322) δίδει καί τήν έτυμολογίαν τού Λατίου: Έπειδή οί άρχικοί όλίγοι αύτόχθονες ούτε ηθη ούτε μόρ
φωσιν είχον, ό Κρόνος καί ό Εύανδρος τούς έδωσαν νόμους καί τήν περιοχήν ώνόμασαν Λάτιον έπειδή έκρύβησαν άσφαλείς είς 
αύτά τά χωρία. Λάτιον: έκ τού lateo =λανθάνω, λάθω = κρύπτομαι. 

1 59. Στράβων Γ' C, 1 72.  - Καί ό Ίταλός σχολιαστής τού Α. Γέλιου: ''ErcoIe segnό Ι ί  suoi riguardi" = Ό Ήρακλης ύπέγραψε τήν 
έπιμέλειά του, τήν φροντίδα του. 

1 60. Στρ. Β' V- 1 0 
1 6 1 . Θεογον. 292 
1 62.  Διον. Άλικ. Ρωμ. Άρχ. ΙΔ' 1 
1 63 .  Διόδ. Σικ. Ε 24 
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Άκολούθως ύπέταξε τους βαρβάρους που κατοικούσαν στό όρεινό καί έλήστευαν, έφόνευσε τους 

άρχηγους των ληστων καί έξασφάλισε έφεξης άκίνδυνη πεζοπορία. Κατόπιν "καταντήσας πρός τόν 
Τίβεριν ποταμόν, κα τεστρα το πέδευσε ν ού (=οποu) νύν ή Ρώμη έστίν". 1 64 

'Όλα αυτό τά έπιβεβαιώνει καί ό λατινος Κορνήλιος Νέπως είς τόν Βίον τού Άννίβα: 1 65 

« . . .  όταν έφθασε στίς " Αλπεις, που διαχωρίζουν την Ίταλία όπό την Γαλατία, τίς όποιες κανείς 
πρίν όπό αύτόν δέν είχε διαβη μέ στρατό, έκτός άπό τόν 'Ηρακλη τόν "Έλληνα, άπό τό όποιον 
γεγονός σήμερα, αύτη ή διάβασις όνομάζεται ·Ελληνική" .  

« . . . ad AIpes venit, quae Italiam ab Gal l ia seiungunt, quas nemo umquam cum exercitu 
ante cum practer Herculem Graium transierat, quo facto iS hodie saltus Graius appelatur" .  

-'0 "Ελληνοτρώας Αίνείας ίδρύει 'Ελληνοδαρδανικη άποικία στην Σικελία καί  στό Λάτιο "συνάπτων 
τήν Ρώμην πρός τήν Τροίαν καί πρός τήν Ελλάδα", όφού, 

« . . .  καί ό Βιργίλιος, στήν προσπάθειά του νά άποδείξη ότι ή Ρώμη δέν ήταν ξένη πρός τόν 
Ελληνισμόν, στό Βον βιβλίον τής Αίνειάδος παρουσιάζει τόν Αίνείαν να ζητ.ή βoήθειaν άπό τόν 
Αρκάδα Εϋανδρον, ό όποίος ηδη είχε κτίσει τήν έλληνικήν πολίχνην Παλλάντιον εΙς τήν θέσιν όπου 
μελλοντικώς θα έκτίζετο ή Ρώμη. 

Ο Εϋανδρος καΙ ό ΑΙνείας έκπροσωπούντες τόν Ελληνισμόν, τήν Ρώμην καΙ τόν πολι τισμό ν, 
παρορμώνται να συ νεχίσω σι τό έκπολιτιστικόν εργον τό όποίον άνέλαβον κατα τούς χρόνους τής 
μυθικής παραδόσεως . . .  ή γή τής 'Ιταλίας, ηδη μάλιστα κα τα τήν έποχήν τού Εύάνδρου, ήτο πλήρης 
λειψάνων μιάς πολιάς άρχαιότητος . . . Οί Ιταλικές παραδόσεις έκφράζουν τόν λανθάνοντα έ ν  Ρώμη 
έλληνισμόν καΙ παρουσιάζουν τόν Οδυσσέα ώς πρόδρομον καΙ Ιεραπόστολον  τού Ελληνισμού στήν 
Ιταλική χερσόνησο. " 1 66 

'0 'Ηρακλης διευθέτησε καί την "κοίτην τού Τύμβριδος" (Τιβέρεως) ,  έδίδαξε την έλληνικην ίερουργίαν, 
τό γράμματα καί όλλα πολλά, 1 67 ωστε άργότερα ό μεγαλύτερος καί ίερώτερος όρκος των Ρωμαίων να είναι 
"per Hercullem" (Μό τόν 'Ηρακλη), καί χαιρετισμός πρός τόν Ήρακλη "Hercules salve". (Τ. Λίβιος-. )  

'Ως πρός τόν Άρκάδα Εϋανδρον, έχομε ηδη αναφερθη είς τό Κεφάλαιον της σελ. 29 "'Εστι μέν ούν 
τό όνομα έλληνικόν". 

"Επιπροσθέτως όμως παραθέτουμε δύο άκόμη μαρτυρίες λατίνων συγγραφέων: 

«Evandrus, profugus θΧ Arcadia, in Italiam trastulit . . .  mater eius Carmenta . . .  " 
(Hyginus Mythographus, ΤΙ. Ι. ,  "Rerum inventores primi") 

« Pa l l an t i um montem appe l l a t u m ,  i b i  (=οποu)  Evand r u m  . . .  A rcadu m  . .  ex A rcad ia  . . .  " 
(Titus Livius, Ab u rbe condita, 1 .5) 

Γι' αυτό ό ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ στόν βίο τού Καμίλλου (Κεφ. 22) άναφέρει ότι ό 'Ηρακλείδης ό Π οντικός 
άποκαλει την Ρώμην "πόλιν έλληνίδα": (" .. ώς . .  στρατός έξ Ύπερβορέων έλθών, .ήρήκοι πόλιν  Ελληνίδα 
Ρώμην . .  "). 

"ΚαΙ ό Κοίλιος, ό τών Ρωμαίων συγγραφεύς, τίθεται σημείον τού Ελληνικόν είναι κτίσμα τήν Ρώμην, 
τό παρ ' αύτ.ή τήν πάτριον θυσίαν, έλληνικήν είναι τψ Ήρακλεί. " 1 68 

'Η Ίστορία άναφέρει καί συχνές έπισκέψεις Κρητων στην Ίταλία. Γράφει ό Μ .  Cary: 1 69 

« . . .  Επισκέψεις ναυτικών άπό τήν Ελλάδα πρΙν άπό τό 2000 π.χ. έλέγχονται άπό εύρήματα 
ήφαιστειογενών αΙγαιίί<ών πετρωμάτων στήν Ν. lταλία . . .  "Ισως να ένισχύουν τούς έλληνικούς 
θρύλους για προϊστορικό άποικισμό της πτέρνας της Ίταλίας άπό άποίκους προερχομένους 
άπό την Κρήτη ... 

1 64. Διόδ. Σικ . Δ'  1 9, Δ' 21 
1 65. Hannibal, 3.4 
1 66. βλ. Κων. Ήλιοπούλοu, καθηγ. της Λατινικης Φιλολογίας: Η ΠΟΛΙΤ ΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ Ε Ι Σ  ΤΟΥΣ ΛΑΤιΝΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕ Ι Σ  

Κ Α Ι  Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΑΥΤΩ Ν .  
1 67. Διον. "Αλ. Ρ.Α. 1 .40,4 
1 68. Στράβων C 230 
1 69 .  Ρωμ. Ί στορία, τ. Α' , σλ. 3 
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Οί θαλασσοπόροι τού Αίγαίου έπανέλαβον τήν έπικοινωνία μέ τήν Ίταλία κατά τό 800 π.χ. 
. . .  Οί 'Ελληνες σποικοι είσήγαγαν στήν 'Ιταλία τήν καλλιέργεια τού άμπελιού καΙ τής έλιας, πού 
μέχρι τότε βρίσκονταν μόνο σέ σγρια κατάστασι . . . » 

Και ό Η ΡΟΔΟΤΟΣ μαρτυρεί όφιξιν Κρητων στην Σικελία και Κ . Ίταλία (Ζ, 1 70) γεγονός που έπιβεβαι
ώνουν πρόσφατα μινωικα ευρήματα στο Σαλέντο , όπου ό Μ ίνως είχε ίδρύσει δεύτερο βασίλειο . . . 

Και πολυ σωστά. 'Αφού "έκ τών Ελλήνων, πρώτος Μίνως έθαλαττοκράτησε" - "θαλασσοκρατήσας 
δέ πασών τών νήσων σχεδόν έπήρξεν . . . ". (Άπολλόδ. Γ' 3) - "Μίνως γάρ παλαίτατος . . .  ναυτικόν έκτήσα
το . . .  καΙ οίκιστής πρώτος τών πλείστων έγένετο . . .  " (Θουκ. Α '  4-5) - "Μίνως ό Διός καΙ Εύρώπης, βασι
λεύων τής Κρήτης καΙ μεγάλας δυνάμεις έχων πεζάς τε καΙ ναυτικάς, έθαλαττοκράτει καΙ πολλάς άποι
κίας έξαπέστειλεν έκ τής Κρήτης . . .  ούκ όλίγην δέ καΙ τής Α σίας τής παραθαλαττίου κατέσχε. Δ ιόπερ 
τάς έπωνυμίας έχουσι Κ ρητών λιμένες, Μ ινφαι καλούμεναι" .  (Διόδ.  Ε' 84) 

Γι" αύτο και στις πινακίδες της Γραμμικής Β ύπάρχουν τόσο πολλες λέξεις που φανερώνουν πρώι
μες γνώσεις ναυπηγικης καΙ ναυσιπλοίας: ναυπήειον, ναυδόμος, ναυσιπλόος, ναύσταθμος, ναυσίστο
νος, ναύδετον, ναύφρακτος, ναύλοχος . . .  

'0 Διονύσιος Άλικαρνασσεύς, στην "Ρωμαϊκή Αρχαιολογία", έπιμένει, έπεξηγεί, ύπενθυμίζει, τονίζει 
συνεχώς την έλληνικη καταγωγη των Λατίνων και των Ρωμαίων, μέσψ της προς Δυσμας μεταναστεύσε
ως όχι μόνον τών Άρκάδων Πελασγών αλλό και των Τρώων, αρκαδικης και αύτων καταγωγης. 

Π ελασγός :  Υ ίος τού Διος και της Ν ιόβης,  αύτόχθων πάππος τού Θεσσαλού,  γενάρχης των 
Πελασγων. Οί διάφορες αναφερόμενες περι τού όνόματος τού Πελασγού έτυμολογίες κωδικοποιούν 
και την αρχαιότητα τού φύλου των Πελασγων-πρωτοελλήνων, καθως και το φιλαπόδημον αύτων : 

α) Έκ  τού πάλαι +γέγαα (πρκμ.τοϋ γίγνομαι). ΤΟ αντίθετον, "νέον γεγαώς". 
β)  'Εκ τού "πέληον "Αργος" (πέληος =παλαιος) έξ ού και "Άργος Πελασγικόν" . 
γ) Έκ  τού "πελαργός". 'Η παρομοίωσις αύτη είναι έπιβεβαίωσις της διηπειρωτικης μετακινήσεως 

τού αρχεγόνου αύτού έλληνικού φύλου. 
δ)  'Εκ τού περάω =περνω θάλασσαν, όθεν μεταναστεύω. 
ε) Έκ  τού πλάζω =περιπλανωμαι, κυρίως δια θαλάσσης, όπως και ό "πολύπλαγκτος Οδυσσεύς". "Οί 

Πελασγοι διεσπάρησαν εις το πλείστον της γης"1 70 

στ) Έκ  τού πέλας (=πλησίον) +σγω (=όδηγω, μεταφέρω, ήγούμαι) .Δηλαδή, εις τους πέλας, εις τους 
γείτονας λαους και είς τα γειτονικα μέρη μεταβαίνω. 

'Άρα: οί Άρκάδες Πελασγοi προσήγγισαν στις γειτονικές ακτές (Ίταλίαν και λοιπην Μεσόγειον) , 
πλέοντες το έγγυς πέλ-αγος το όποίον τους ηγε είς τους πέλας. (Σημειωτέον δέ , ότι "παλαιότατα 
έθνη τών Ελλήνων εΙσΙ τά Αρκαδικά" -Στρ. Η C 388-. Και οί Ρωμαίοι ϋψωσαν βωμο τού Άρκάδος έπΙ τού 
Άβεντίου λόφου) .  Στον Ύδρούντα δε της Κ . Ίταλίας (Otranto) ,  ύπάρχει μέχρι σήμερα ή Punta Palascia 
=ακρωτήριον Πελασγων. 

Τρώε ς :  Ό Ά ρ κας Δάρδανος ,  μετα απο εναν μεγάλο τοπικο κατακλυσμό,  δ ιεπεραιώθη ε ίς  
Σαμοθράκην μέ πολλους όλλους Άρκάδας, καΙ άκολούθως εις την εναντι Μ ικρασιατικην ακτήν. 

''Δάρδανον έτεκε πρώτον ό Ζεύς", τονίζει ό 'Όμηρος εΙς το Υ2 1 5  της Ίλιάδος. Ό Δάρδανος έγέν
νησε τον Έριχθόνιον καΙ ό Έριχθόνιος τον Τρψα, τον γενάρχη των Τρώων. 

Γράφει ή Έγκυκλοπαίδεια τού ΗΛΙΟΥ είς το λημμα "Δάρδανος": 

"Τό πιθανότερον είναι ότι διά τού μύθου τού Δαρδάνου ώς Αρκάδος, συμβολίζεται 
ή πρός τήν Μ. Ασίαν γενομένη μετανάστευσις τών ΠελασΥών έξ 'Αρκαδίας . . .  " 

" . .  τό τών Τρώων έθνος Ελληνικόν . . .  έκ Πελοποννήσου ποτέ ώρμημένον . . . " 1 7 1 

" . . .  καΙ τό Τρωικών γένος Ελληνικόν άρχήθεν . . . " 1 7 1 

1 70. Βλ. Διον. Άλικ. Ρωμ. ' Ιστορία Α' 24,4 
1 7 1 .  Βλ. Διον. Άλικ. Ρωμ. Άρχ. Α' 6 1 , 2-61 , 2-61 , 3-61 , 4-61 , 5-62, 1 -62. (όπου έκθέτει διεξοδικώς την γενεαλογίαν τών Τρώων) . 
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-ερανίσματα-

("Ή Άρκαδία είναι ή μή τηρ τής Ρώμης καί ή πρσμή τωρ τώ ν λατι νικώ ν φυλ ώ ν ") 
Γ .  Μιστριώτης -Ρητορικοι Λόγοι 
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Α' 60,3 τα μεν δη συνελθόντα έθνη και κοινωσάμενα τούς βίους , εξ ών το 'Ρωμαίων γένος ωρμηται, 
πριν ην νύν έχουσιν οίκισθήναι πόλιν , ταύτά εστιν : Άβοριγίνες μεν πρωτον, ο'ί Σικελους εξανέ
στησαν εκ τούτων των χωρίων , 'Έλληνες όντες τό άρχαίον έκ Πελοποννήσου, συν των συν 
Οίνώτρφ μετενεγκαμένων την οϊκησιν έκ της καλουμένης νύν Άρκαδίας, ώς εγώ πείθομαι' 
έπειτα οί μεταναστάντες εκ τής τότε μεν Αίμονίας, νύν δε Θετταλίας καλουμένης , Πελασγοί' 
τρίτοι δε οί σύν Εύάνδριμ παραγενεθέντες είς Ίταλίαν έκ Παλλαντίου πόλεως' μετα δε τούτους ,  
των συν Ήρακλεί στρατευομένων Πελοποννησίων, Έπειοί τε  και Φενεαται, οίς καί Τρωικόν τι 
έμμέμικται. Τελευταίοι δε οί διασωθέντες συν Aίνείζl ΤΡ41ες εξ Ίλίου τε καί Δαρδάνου καί των 
αλλων Τ ρωικων πόλεων, 

Α' 89, 1 ,  . .  , το μεν των Άβοριγίνων Φύλον Οίνωτρικον ην, τούτο δε Άρκαδικόν . . .  

2 . .  ,συνοικησάντων αύτοίς Πελασγων, οϊ Θετταλίαν καταλιπόντες ,  Άργείοι το γένος όντες, 
είς Ίταλίαν άφίκοντο. Εύάνδρου τε αύ και Άρκάδων άφίξεως, οϊ περί το Παλλάντιον ψκησαν, 
Άβοριγίνων αύτοίς παρασχόντων το χωρίον. 'Έτι δε Πελοποννησίων των συν Ήρακλεί παραγε
νομένων, οϊ κατψκησαν επί τού Σατορνίου.  Τελευταίον δε των άπαναστάντων εκ τής Τρωάδος 
καί συγκερασθέντων τοίς προτέροις. Τούτων γαρ αν οljδεν εϋροι των εθνων οϋτε αρχαιότερον 
οϋτε Έλληνικώτερον, Αί δε των βαρβάρων επιμιξίαι, δι' ας η πόλις πολλό των άρχαίων επιτηδευ
μάτων άπέμαθε , συν χρόνιμ εγένετο, Και θαύμα μεν τούτο πολλοίς αν είναι δόξειε τα είκότα 
λογισαμένοις, πως ούχ απασα εξεβαρβαρώθη. 

Β' 1 ,3 . . .  Άρκάδες έκ Παλλαντίου πόλεως εξελθόντες, Εϋανδρον ήγεμόνα ποιησάμενοι τής 
αποικίας, Έρμού καί νύμφης Θέμιδος υίόν, οϊ προς ενί των επτα λόφων πολίζονται ός έν μέσφ 
μάλιστα κείται της 'Ρώμης,  Παλλάντιον όνομάσαντες τό χωρίον επί τής έν ΆΡKαδίζl πατρίδος, 
Χ ρόνοις δ' ού πολλοίς ϋστερον Ή ρακλέους καταχθέντος είς Ί ταλίαν , ότε την στρατιαν έξ 
Έρυθείας οϊκαδε άπήγαγε, μοίρά τις ύπολειφθείσα, τής συν αύΤ41 δυνάμεως, Έλληνική ,  πλησίον 
ίδρύεται τού Παλλαντίου, προς έτέριμ των εμπεπολισμένων τη πόλει λόφων, ός τότε μεν ύπο 
των επιχωρίων Σατόρνιος ελέγετο, νύν δε Καπιτωλίνος .. , 

Α' Α, 1 .. . 'Έπειτα Πελασγων τινες των οίκούντων εν τη καλουμένη νύν Θετταλίζl, την έαυτων άναγ-
κασθέντες έκλιπείν, σύνοικοι γίνονται τοίς Άβοριγίσι . . .  έδέξαντο δέ αύτους οί Άβοριγίνες,  
'ίσως μεν και κατα την τού ώφεληθήσεσθαι έλπίδα, ώς δ' έγώ πείθομαι κατά τό συγγενές μάλι
στα. Ή ν  γάρ δη Kai τό των Πελασγων γένος Έλληνικόν έκ Πελοποννήσου τό άρχαίον . . .  
πρωτον μεν γαρ περί το καλούμενον νύν Άχαικον 'Άργος ψκησαν, αύτόχθονες όντες, ώς οί 
πολλοί περι αύτων λέγουσι. την δε έπωνυμίαν έλαβον έξ άρχής ταύτην επί τού Πελασγού βασι
λέως. Ήν δέ ό Πελασγός έκ Διός, ώς λέγεται, Kai Νιόβης τού Φορωνέως, !1 πρώτη yuvaIKi 
θνητή μίσγεται ό Ζεύς . . .  

Α' 1 1 , 1 Οί δε λογιώτατοι των 'Ρωμαικων συγγραφέων, έν οίς εστι Πόρκιός τε Κάτων ό τας γενεα-
λογίας των έν Ίταλίζl πόλεων επιμελέστατα συναγαγών και Γάιος Σεμπρώνιος και αλλοι συχνοί, 
'Έλληνας αύτους είναι λέγουσι των εν ΆXαίζl ποτε οίκησάντων, πολλαίς γενεαίς πρότερον τού 
πολέμου τού Τρωικού μεταναστάντας . . .  εί δ' εστιν ό τούτων λόγος ύγιής, ούκ αν ετέρου τινος 
εϊησαν αποικοι γένους η τού καλουμένου νύν Άρκαδικού. π ρωτοι γάρ Έλλήνων ούτοι περαιω
θέντες τόν Ί όνιον κόλπον φκησαν Ίταλίαν, αγοντος αύτους Οίνώτρου τού Λυκάονος. Ήν δε 
πέμπτος άπό τε Αίζειού καί Φ ορωνέως των πρώτων εν Π ελοποννήσψ δυναστευσάντων .  
Φορωνέως μεν γαρ Ν ιόβη γίνεται' ταύτης δε  υίος καί Διός,  ώς λέγεται, Πελασγός. 

Α' 1 1 ,4 Πευκέτιος μεν ούν (υ ίος Λυκάονος) εύρών χώραν πολλην μεν είς νομάς, πολλην είς 
έως άρότους εύθετον, έρημον δε την πλείστη ν καί ούδε την οίκουμένην πολυάνθρωπον, άνακαθή-

1 2,2 ρας το βάρβαρον . . .  ψκησε πόλεις μικράς . . . .  μαρτυρεί δέ μοι Τ41 λόγιμ Σοφοκλής μεν ό τραγψδο
ποιος εν Τριπτολέμιμ δράματι. 
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Α' 1 2 ,3 Άντίοχος δε ό Συρακούσιος, συγγραφευς πάνυ άρχαίος . .  λέγει . .  την γην ταύτην ητις νύν 
Ίταλίη καλείται τό παλαιόν είχον Οίνωτροι . .  

Α' 9,3 . . .  έπι Λατίνου βασιλέως δς κατα τόν Ίλιακόν πόλεμον έδυνάστευε,  Λατίνοι αρξάμενοι 
καλείσθαι . . .  

Α '  30,5 . . .  τό δ' ουν Πελασγικόν Φϋλον, δσον μη διεΦθάρη τε και κατα τας αποικίας διεσπάσθη . . .  
συν T 4J  χρόνψ την 'Ρώμην οί έκγονοι αύτων συν τοίς αλλοις έπολίσαντο. 

Γ'  1 0,3 -ΡΩ ΜΑΙΟΙ - . . . εθνος 'Ελληνικόν καί μέγιστον τών κατοικούντων τήνδε την γην έθνών ... 
"Καί  γραμμάτων έ λ λ η ν ι κ ώ ν  χ ρ η σ ι ν  ε ίς  Ί ταλίαν πρώτοι  δ ι α κ ο μ ίσαι  ·Αρκάδες" .  

(κατα την Β '  Π.χ. χιλιετίαν τούλάχιστον) 

* 

« . . . πρώ τcμ δε με τά τήν αλωσι ν ύπά τήν με τοπωρινήν ίσημερίαν αραντες οί τρωες έκ 
της γης περαιούνται τά ν Ελλήσπο ντο ν  καί κα ταχθέ ντες  είς τή ν Θράικην, αύτού δια 
τρίβουσι τή ν χειμερινήν ωρα ν  . .  έ κ  δέ της Θράικης ά ναστάντες, έαρος άρχομέ νου, 
τελούσι τάν μεταξύ πλούν αχρι Σικελίας, τάς πόλεις συνοικίζοντες έν  Σικελίζ]. Πλ ο(μων 
δέ γενομέ νων αραντες άπά της νήσου, περωσι τά Τυρρηνικά ν πέλαγος καί άφικνούνται 
τάν Αβοριγίνων αίγιαλόν  . . . » 

(Διον. ·Αλικ . Ρητορ. 25 1  F 6 . 1 )  

-Καί ,  δύο  ακόμη μαρτυρίες Λατίν ων :  

« Co n o n ,  i n  θΟ l ί bro d i c i t ,  quam de I ta I I i a  sc r i ps i t ,  q uosdam 
Pelasgos a l iosque θΧ Pe l oponn eso ad I ta l i am ven i sse . . .  » (T.L .G.  Conon Frg . )  

Δηλαδή , 

'0 Κ όνων είς τό β ιβλίον του λέγει ,  όταν έγραψε περί  ϊ ταλίας,  ότι Πελασγοί 
καί αλλοι έ κ  τής Πελοποννήσου ηλθον είς ϊ ταλίαν . . .  

-"Pelasgi ,  qu i  pr imi colu isse I tal iam" =Οί Πελασγοί οί όποΤοι πρωτοι αποίκησαν την Ίταλίαν. 

(Α. Gel l .  Ν. Atticae, Α. 1 0) 

'Ακόμη και ό έπισημότατος ρωμαίος θεός Ίανός, είναι '"Ελλην :  ό 'Ίων,  ό γενάρχης των Ίώνων. 
Γράφει ό Άθ. Σταγειρίτης: 1 72 

« Ο  Ί ανός,  ό άρχαιότατος βασιλευς της Ί ταλίας,  ητο 'Έλλην τό γένος,  υ ίός τού 
'Απόλλωνος καί της Κρεούσης,  θυγατΡάς τού Ερεχθέως, βασιλέως των Α θηνων . . .  'Εκτισε καί 
φρούριον έπί τινος λόφου της Ρώμης, τά ·Ιανίκουλον .. καί έδίδαξε πολλά . .  'Όθεν έτίμησαν τόν 
"Ιανάν ώς θεόν μετά θάνατον . . .  

Ενομίσθη δέ 'Εφορος τού πολέμου καί της είρήνης καί ύπερασπιστής της Ρώμης . . .  διά 
τούτο είχε δύο πρόσωπα τά όποϊα έχουσιν ήθικήν άλληγορίαν. 'Επειδη 'Έλλην ων, ηλθεν είς 
Ίταλίαν 1 5 0  χρόνους προ τού Αίνείου. Άνήγαγον αύτόν είς τοσαύτας αλληγορίας, δια την 
αρχαιότητα. "Επειδη αρχαιότερον βασιλέα και εύεργέτην δεν έγνώριζον.» 

(πρβλ. καί ".,όνων λαός" =·Έλληνες. -Αίσχ. " 1 025) 

Ό Πλούταρχος γράφει 1 73 δη διαβας ό Ίανός εΙς Ί ταλίαν,  "τούς περί τή ν Ίταλίαν, άγρίοις καί 
άνόμοις χρωμένους έθεσιν, είς έτερον σχημα βίου μετεκόσμησε, πείσας γεωργεϊν καί πολιτεύεσθαι. " 

1 72 . Ώγυγία Β' σλ. 449, 453 
1 73 . Ρωμ. Πρβλ. 22 
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Είναι φυσικόν λοιπόν που και ό Ρωμύλος "τέθριππον χαλκούν άνέθηκε τψ Ήφαίστψ. .  έΠΙΥράψας 
έλληνικοϊς Υράμμασι τάς έαυτού πράξεις. " 1 74 

("Πλείστα ϊχνη της έλληνικης καταγωγης ενταύθα σώζεται. Γυμνάσιά τε και φρατρίαι και όνόματα 

έλληνικά . . .  " Στράβων) 
Μ ετά την Ί ταλίαν, ό πλησιέστερος σταθμός ό "όγων εις τους πελας" διό θαλάσσης,  ύπηρξε ή 

Ίβηρία :  
"'Ότι πλανηθέντες 'Έλληνες δλλοι άλλαχού κατοικούσιν, ο ί  μέν είς Λιβύην, ο ί  δέ είς Ίταλίαν, είς 

Σικελία ν έτεροι, τινές δέ πρός τάς πλησίον Ίβηρίας νήσους . . .  " (Άπολλοδ. Έ πιτομή νι ,  1 5) 

"Ού μόνον Υε περί Ίταλίαν, άλλά καί μέχρι τών έσχάτων της Ίβηρίας έστίν εύρεϊν ίχνη της έκείνου 
(Οδυσσέως) πλάνης, καί δλλων πλειόνων . . .  " (Στράβ. Α' C, 22) 

"Έν τ.η Ίβηρίζ1, Όδύσσεια πόλις δείκνυται καί 'Λθηνάς ίερόν καί δλλα μυρία ίχνη της τε έκείνου πλά
νης καί δλλων έκ τού Τρωικού πολέμου . . .  " (Στρ. Γ' C,  1 50) 

Όδύσσεια πόλις : Π ρόκειται περι της Λ ισσαβωνος :  'Οδύσσε ια πόλις  ---+ O d i ss ipo  O l i ss ipo  
---+Lispon ---+ Lisbon ---+ Λισσαβών.  

Αί έλληνικής καταγωγής καί  όνοματοθεσίας άναφερόμενες κατωτέρω πόλεις, είναι τελείως 
ένδεικτικές. Άρκετες καταγράφονται στό γνωστό Βιβλία- Όδοιπορικό τού Έπαμ. Βρανόπουλου και σε 
όλλα σχετικά. Έλλείπει όμως μία συστηματικη άπαρίθμησις, όχι μόνον γιό την λεκάνη της Μεσογείου 
άλλα γενικώτερον άνό την ύφήλιον .  Λέγεται ότι μόνον περι την Μεσόγειον έχουν καταγραφη 2.500 
έλληνικό τοπωνύμια. Είναι όμως τόσο άλλοιωμένη ή προφορό των περισσοτέρων εξ αύτων, όπως ήδη 
έχουμε παρατηρήσει, ωστε δύσκολα άναγνωρίζεται ή έλληνική τους προέλευσις. - Π.χ. : 

Βέλια (Ύέλη) ,  Άγκριτζέντο ('Ακράγας), Πόντζα (Ποντία) ,  Λέτσε (Άλήτιον) , Κορτόνα (Κόρυθος άπό 
τόν Κόρυθα, υίόν τού Διός και της Ήλέκτρας) , Παλέρμο (Πάνορμος) ,  Άβόνς (Άβεντικόν) ,  Άβελλίνο 
(Άβέλλα) ,  Τάμεσις (Ίόμισσα) ,  Τζενοβα (Γενούη) ,  Άλάτρι (Άλέτριον) ,  '' Ιβιθα ('Έβουσος),  Μπάρι (Βάρη) , 
'Άρνος ('Άορνος ) ,  Γαέτα (Καιήτη ) ,  Κάπουα (Κάπυς, πάππος Αίνεία) , Κ ιούζι (Κλούσιον ) ,  Κ ρεμόνα 
(Κρεμώνη) ,  Μαδρίτη (εκ τού MADRE, Μήτηρ ,  Μητρόπολις) ,  Μ οντένα (Μοτίνη) ,  Μπολώνια (Βολωνία) ,  
Π ιατσέντζα (Πλακεντία) ,  Παλεστρίνα ( Πραίνεστος, υίός Λατίνου και εγγονός Όδυσσέως) ,  Σαγκούντο 
(Ζάκανθα), Ταρτησσός ή Ταρσις (εκ τού τερσαίνω, τόπος χυτηρίων και Ψύξεως μετάλλων), Αϊτνα (εκ 
τού α'ίθω =καίω),  Βεζούβιος (εκ τού σβέννυμι) , λίμνη Άβέρνη ('ΆFορνος) ,  Έρεκλι ('Ηράκλεια Πόντου) ,  
Κέρτς ( Π αντικάπαιον ) ,  Κ ιδρός ( Κύτωρο ς ) ,  Άμασσερό ( 'Ά μαστρις ) ,  Δαμυρ (Θαμύ ρ α ) ,  Κ ορατζε 
(Χερσαίος ) ,  Άρβόδ ('Άραδος ) ,  Ταρτός (Άντάραδος ) ,  Νέσεμπαρ (Μεσημβρία Μαύρης Θαλάσσης) , 
Τραμπζόν (Τραπεζούς) ,  Έντίρνε (Άδριανούπολις ) ,  Κ ελίμπολ (Καλλίπολις) ,  Χερσών (Χερσόνησος) ,  
Άσουόν (Συήνη) ,  Γκέρας (Γέρασα) ,  Άμριτ (Μάραθος) ,  Σίμρα (Σιμύρα) , Σαίντό (Σιδών) ,  Ίζνικ (Νίκαια , εκ 
τού "εις Ν ίκαιαν" όπως Ί σταμπουλ εκ τού "εις την Πόλιν", Ίζμιρ εκ τού "εις Σμύρνην", ΣαμΨούς "είς 
Άμισσόν") ,  Τζεραμπλους (' Ιεράπολις) ,  Ένεζ (Αίνος) ,  Μπαρό (Μέγαρα) ,  Ραμπάτ (Άρεόπολις) ,  Άσδουδ 
( 'Άζωρος) , Μπάνιας ( Πανεάς εκ τού Πανός) ,  Χεβρών (Εύρών) ,  Γαλιλαία (εκ τού Γη Λιλαία, δηλ. Γη 
επιθυμητή ) ,  Λουμπλιάνα (ή Αίμών των Άργοναυτων) ,  Λατάκεια (Λαοδίκεια ) ,  ΣουβΙίντα (Διονυσιάς) ,  
Καντμους (Κ αδμεία) , Καίσερλι (Καισάρεια ) ,  Σελεμιγιέ (Σαλαμιάς) ,  Έ λ  Άνταριν (Άνδρών) , Ραστόν 
(Άρέθουσα) ,  Άρβάντ ('Άραδος) ,  Ρόζ (Ρόδη) , Άλικάντε ('Άκρα Λευκή ) ,  Μ άλαγα (Μαινάκη) , 'Έλτσε 
('Ελίκη) , Περούτζια (Περουσία) ,  Πάντοβα (Πατάβιον) , 'Όρια (Ύρία) κλπ. 

"Ό Κατίλλος, υίός τού 'Λμφιαράου, άφιχθείς έξ Έλλάδος είς Ίταλίαν έφερε καί τους 3 υίούς του: 
Κάτιλλον, Κόραν καί Τίβυρριν. "/δρυσαν τήν πόλιν Tibur, τό σημερινόν Τίνοl i ,  έκ τού όνόματος τού πρε
σβυτέρου άδελφού. 1 75 

'Όπως άναφέρει δε τό Περιοδικόν HALCON - ΙΕΡΑΞ της Έλληνικης Άκαδημίας της Βασκωνίας, στην 
Όλλανδία, σε μία όπό τις νησίδες της έπαρχίας ΖΕLΑ ΝΟΑ, ύπάρχει πανάρχαιος ναός -βωμός άφιερω
μένος είς την θεό Ν ΕΗΑLΕΝ ΙΑ και χρονολογείται άπό τό 2000 Π.Χ .  Ή Ν ΕΗΑLΕ Ν ΙΑ είναι παρεφθαρμένη 

1 74, Διον. "Αλικ, Ρ , Ι . ,  ιι 54, 
1 75, Σχολιαστης Αίνειάδος, Έκδ. Παπαδήμα, Β' τ. σλ. 759 
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προφορα καί γραφη της όνομασίας Ν ΕΑ ΕΛΛΑΝ ΙΑ .  'Ως γνωστόν, Έλλανία κατα την δωρικην διάλεκτον 
είναι η Έλλάς. 'Ο Εύριπίδης στην τραγ. ΕΛΕΝΗ ,  στ. 1 1 47 ,  γράφει :  " .. ίαχήθης καθ' Έλλανίαν". Στην Νέαν 
Έλλανίαν ύπάρχει έπίσης είς βωμόν, απεικόνισις βρέφους ένθυμίζοντος τόν Διόνυσον νήπιον. Ή κ .  
Άννιες Καέρ, τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων, ή όποία απέστειλε πολλΟ στοιχεία καί παρατηρήσεις 
γύρω άπό αύτες τίς ελληνικες άρχαιότητες, σχολιάζει με λεπτή είρωνεία : "άκόμη ένας θεός, παλαιότε
ρος των .. ' /νδOεuρωπαίων". 

Έκτός όμως άπο τίς πόλεις , καί διάφορες όλλες γεωγραφικες όνομασίες είναι ελληνικές. Λ .χ .  ή 
Έρυθρά θάλασσα επηρε το όνομά της άπό τόν 'Έρυθρο τον κρητα. 'Ο Άπόλλων εγέννησε άπό την 
Βαβυλωνία τόν Άραβον. Άπό την Σινώπην τόν Σύρον καί άπό την Λυκίαν τόν Πάταρον. Ε ίς τόν 
Περσικόν κόλπον ύπάρχει νησος Ίκαρία ή όποία κατοικείται άπό τού 3000 π.χ . ,  καί όπου ό Άλέξανδρος 
άνήγειρε ίερόν τού Άπόλλωνος καί της Άρτέμιδος . Στην Β. Γαλλία εύρίσκεται τό άκρωτήριον Χάγκ τό 
όποίον κατά την αρχαιότητα ελέγετο Ωγυγία. Καί αί Βαλεαρίδες νησοι όνομάζονται "άπό τού βάλλει ν, 
σφενδόναις, λίθους μεγάλους . .  πρότερον ώνομάζοντο Γυμνήσιαι, διά τό τούς ένοικούντας, γυμνούς 
της έσθητος βιούν . .  " -Διαδ. Σικ. ν, 1 7-

. . .  Καί όλλα άναρίθμητα τοπωνύμια, δυστυχώς όμως άταξινόμητα . . .  
* 

"ΈφεΕ,ης Ιβηρίας έστίν ή ύπερ τών 'Άλπεων Κελτική". 1 76 

"Τούς σύμπαντας Γαλάτας, Κελτούς ύπό των Έλλήνων πρoσαγoρεuθηναι". 1 77 

'Ο Στράβων καταγράφει τά διάφορα Φύλα τών Κελτών, 1 78 τα 1 4  Φύλα τών Γαλατών, 1 79 τα 1 5  τών 
Βέλγων, 1 80 καί γενικώς περιγράφει τόν άπολίτιστον είσέτι βίον αύτών. 'Ομιλεί περί τών Βρεττανών καί 
περί τών κατοίκων της Ίέρνης (Ίρλανδίας) 'Ότι άγριώτεροι των Βρεττανων ύπάρχουσι ", 1 8 1 καί άπορεί 
διατί οί Βρεττανοί, ενώ εύπορούν γάλακτος δεν γνωρίζουν να τυροποιούν. 1 82 

'Ο ρωμαίος ίστορικός Τάκιτος (Germania 3) άναφέρει ότι ό 'Οδυσσεύς, κατα τίς περιπλανήσεις του, 
ϊδρυσε καί την πόλι Άσκιβούργιον (σημερ .  'Άσμπεργκ) είς τα εδάφη της Γερμανίας, στην όχθη τού 
Ρήνου, ύψώνοντας βωμό όπου άναγράφεται καί τό πατρωνυμικόν του ΛΑΕΡΤΗΣ με ελληνικά γράμματα: 

« . . .  et U l ixem, qu idam op inantur longo ί l l ο  et fabuloso errore in hunc Oceanu m  
delatum adisse Germaniae terras, Asciburg iumque,  quod in  r ipa R h e n i  s i tum 
hodieque i nco l ί tur, ab ί l lο  const itutum nomi natumque '  aram qu in et iam 
U l ίχ ί  consecratam,  adiecto Laertae patris nomine . . . monumentaque et 
tumu los quosdam G raec is  l ίterίs insr iptos . . » 

Έν κατακλείδι, συνοψίζοντες καί συγκεφαλαιούντες:  

" . . .  Άπόλλων 1 83 . . .  ούτος ήμέρωσε μεν διά τών Έλληνικών άποικιών τα πλείστα 
της οίκουμένης, παρεσκεύασε δε ρζιον ύποκούσαι Ρωμαίοις εχοuσι Kai αύτοϊς 
ού γένος μόνον Έλληνικόν,  άλλά Kai θεσμ ους ίερούς,  Kai την περi τους θεους 
εύπιστίαν εξ άρχής εΙς τέλος Έλληνικήν . . .  " 

(Αύτοκράτωρ Ίουλιανος Ο Φιλόσοφος, προς Σαλούστιον, 39, 1 )  

" . . .  Kai τα πλείστα τή ς Ί ταλίας φκησαν οί  Γραικο ί  . . .  " (ώς όνω, Συμπόσια η Κρόνια, 25. 1 )  

1 76 .  Στράβων Δ' C, 1 77 
1 77 . » Δ' C, 1 89 
1 78. » E' C, 2 1 3  
1 79. »  Δ' C ,  19  
1 80. » Δ' C , 1 96 
1 8 1 . » Δ ' C , 200 
1 82. » Δ' C , 200 
1 83 Τ ό φώς τοΟ έλληνικοΟ πολιτισμοΟ 
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" Οί άκατάσχετοι 'Έλληνες ήπλώθησαν είς κάθε νήσον τού Αίγαίου . . .  τήν Κύπρον, 
τήν Παλαιστίνην, τήν Συρίαν, τήν Μεσοποταμίαν καί τήν Μικράν Ασίαν, τήν θάλασσαν 
τού Μαρμαρά καί τήν Μαύρην θάλασσαν, τήν Ίταλίαν, τήν Γαλατίαν, τήν Ίσπανίαν, 
τήν Σικελία ν καί τήν Βόρειον Αφρικήν . . .  όπου εκτισαν πόλεις άνεςαρτήτους μέν, 
άλλ Ο Έλληνικάς. Ώμίλοuν ολοι την Έλληνlκην γλώσσαν . . .  » 

(Γ .  Ντυράν, Παγκ.  Ίστορ. Πολιτ. σλ. 87) 

« • • .  Τελευταϊες ερευνες άνακαλύπτουν μηκηναϊκές έγκαταστάσεις στήν Σικελία, Δυτ. Μεσόγειο, 
Σαρδηνία, Ίβηρία, καί όλο καί βαθύτερα στό έσωτερικό τής Μικράς Ασίας. " 

(Τζ .  Χοϋκερ, Είσαγ. στην Γραμμ. Β, Έκδ. Μ Ι ΕΤ) 

Καί ό SIR Μ. FI NLEY -Καθηγητής Ί στορίας τοΟ Πανεπιστημίου τοΟ Καιμπριτζ : 

« Οί Έλληνικές κοινότητες ύπήρχαν σΤΙ7ν Ν. Ίταλία όταν ή Ρώμη δέν ήταν άκόμη τίποτε 
περισσότερο άπό ενα πρωτόγονο χωριό κάτω άπό τήν κυριαρχία των . Ε τ Ρ ο ύ σ κ ω ν . . .  " 

Έτροϋσκοι.  . .  
'Όί Τυρρη νοί παρά τοϊς Ρωμαίοις, Έτρούσκοι καί  Τούσκοι προσαγορεύο νται .  

Ο ί  δέ 'Έλληνε ς  ούτως ώ νόμασα ν αύτούς ά πό τού Τυρρη νού τού 'Ά τυος, 
ως φασι τού στείλαντος έκ Λ υδίας έποίκους δεύρο . . .  Ό 'Ά τυς, είς τω ν 
ά πογόνω ν  Ήρακλέ ους καί Όμφάλης . . .  " (Στρ. Ε' C ,  1 9) 

99 

Ό Διον. Άλικαρνασσευς (Ίστορ. Α' 23,5) μαρτυρει ότι οί ΈτροΟσκοι είναι πανάρχαια έλληνική φυλή . 
Ά νεπτυγμένοι συνοικισμοί Έτρούσκων ύπήρχαν ηδη στήν Ίταλία άπό τόν 1 1  ον π .χ .  αίώνα (Περουζία -
Peruggia, Άρρήτιον - Arrezo . . .  ) . 

Ή Π αγκόσμιος Ίστορία τής Άκαδ . Έπιστημων τής ΕΣΣΔ 1 84 γράφει : 'Όί Έτρούσκοι στήν Ίταλία 
επαιςαν τόν ρόλο των φορέων τής έλληνικής πολιτιστικής έπίδρασης. Τό άλφάβητο, όλες οί άρχαιοϊτα
λικές φυλές, τό είχαν πάρει άπό τούς 'Έλληνες μέσιμ των Έτρούσκων. 'Έτσι, διάφοροι έλληνικοί όροι 
έπέρασαν στήν λατινική γλωσσα . . .  " (π.χ. ή λέξις "persona" =πρόσωπον, μέσψ έτρουσκικοΟ "fersu" έκ 
τοΟ ρ .  φέρω' πρβλ τό σημερινό "Φέρσιμο".) 

Έπιστήμονες όπως οί Pau l i ,  Hommel, Reinach, Kretschmer, ύποθέτουν ότι άρχέγονο πελασγικό 
έθνος συγγενές πρός τους Έτρούσκους καί λίαν πιθανόν πρός τους Βάσκους , έχρησιμοποιοΟσε "εν 
καί τό αύτό γλωσσικό ν ίδίωμα κατά τήν άπωτάτην έποχήν . . . "1 85 

Οί Τυρρηνοί η Τυρσηνοί ύπήρξαν Πελασγοί. Τό όνομά τους προέρχεται άπό τήν λ τύρσις =πύρ
γος. Έκ τοΟ ρήμ. τείρω =τρυπω. Δηλαδή "πελασγικά τείχη" ,  "ύψηλά, σκολόπεσσιν άρηρότα"  (η, 45). 

Πελασγικός κλάδος κινηθείς πρός Δυσμάς άφίχθη είς Ίταλίαν. 
"Φύλα ΠελασΥων . .  έφ ' έσπερίην όλα βάντες, αύτόθι νηήσαντο σύν άνδράσι Τυρρηνοϊσι " (Διον. 

Περιηγητής) .  Αύτοί άκριβως οί Πελασγοί -Τυρσηνοί μετωνομάσθησαν ΈτροΟσκοι έκ παραφθορας: 
Τυρρηνοί ή Τυρσηνοί ---t Τρυσηνοι ---t Τρουσηνοί ---t ΤροΟσκοι ή ΤοΟσκοι ---t ΈτροΟσκοι. 

Πρόκειται περί συνήθους έναλλαγής ρρ---tρς καί άντιμεταχωρήσεως, όπως είς τιΙν λ θάρρος ---t θάρσος 
---t θράσος. 

Ό καθηγητής τής ΌξΦόρδης Μ .  Cary, είς τό κλασσικόν έργον του "Ρωμαϊκή Ίστορία", γράφει ότι ό 
λαός αύτός ό όποιος μετψκησε έξ άνατολων καί έγκατεστάθη εις τήν περιοχήν τής σημερινής 
Τοσκάνης, 1 86 έκτιζε πόλεις εις ύψώματα και τίς ώχύρωνε μέ ύψηλά κυκλικά τείχη καί έπάλξεις, δηλ 
τύρσεις η τύρρεις. Οί λατινοι άντέγραψαν τήν λέξι έπακριβως: turris - έξ ού ίταλ και ίσπ. torre = πύρ
γος, γαλλ tour, άγγλο tower, γερμ. Turm.  Π ρβλ και τήν διαθέτουσαν Πελασγικά τείχη Τίρυνθα. 'Άρα 
τίρυνς = τύρρις. 

1 84. τ. Α2 σλ. 1 01 1  
1 85. Πελασγικά Θωμόποuλοu σλ. 43 
1 86 . Έτρούσκοι, Τρούσκοι, Τούσκοι --. Τοσκάνη 
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'Ο ηγεμων των Πελασγων -Τυρρηνων έλέγετο λάρ η λάρς, έκ τοΟ λας =λίθος +α'ίρω =ανυψω' "λάρ
τος" σημαίνει σκληρός λίθος, και "λαρίεθον" είναι τό στέγαστρον. Αί Πελασγικαι ακροπόλεις όνομαζον
ται λάρισαι .  Ή πόλις Λαρ ισα δ ιέθετε ύψηλότατα τείχη . ( "Πελασγοί, οί' Λ άρισα ν  νεαι τάεσκον"=  
κατοικοΟσαν . Ίλ .  Β 840) .  Λάρισα είναι και η ακρόπολις τοΟ  Π ελασγικοΟ 'Άργους, έξ ού και "Ζεύς 
Λαρισαίος", QλλQ και τό όνομα Λαέρτης. Έξ αύτοΟ τοΟ λάρς =ηγεμών, καταγεται η αγγλ. λέξις Lord 
=ορχων, κύριος ,  ηγεμών, ''λόρδος''. Δηλαδη κατι αναλογο μέ την έννοια τής λέξεως "Τύρρανος", δια 
την όποίαν τό Λεξικόν ΣουΤδα γραφει: 'Όί πρό των Τρωικων ποιηταί, τούς τυράννους βασιλείς προση-
γόρευον . . . . . .  προσηγορεύθη δε τύραννος άπό Τυρρηνων . . .  " . Και ό Στ. Βυζαντιος : "Λέγονται Τυρρηνο! 
οί Α δριαται κατά δωρίδα διάλεκ τον, έκ τού όποίου, κατά άφαίρεσι ν κα! γράμματος προσθέσει, 
"τύραννος"  έκλήθη ". 

Και ό Victor Poschl 1 87 αποφαίνεται μετα βεβαιότητος :  
" Τό ν  έλληνικό ν πολι τισμόν με ταλαμπάδευσαν είς τήν άρχαίαν Ίταλία ν κυρίως οί 

ΈτΡούσκοl. Ή άρχαιολογία έφερε άπόδειζιν ότι άγγεία τού 60υ π.χ. αίωνος τά όποία κατε
σKεuάσθησαν εΙς τήν Ί ταλ ία ν, προϋποθέτουν ηδη τήν γνωσιν  των ποιημάτων τού Όμήρου καΙ 
των έλληνικων κυκλίων έπων, τής Αίθιοπίδος καΙ των Κυπρίων». 
'Όλοι δε οί θρΟλοι, όπως και οί καθαρα ίστορικες αναφορές, συμφωνοΟν ώς πρός την πελασγικη 

καταγωγη τών Έτρούσκων η Τυρρηνών, οί όποϊοι έγκατεσταθησαν στην Ίταλία στό απώτατο παρελ
θόν, έχοντας ξεκινήσει από την Θεσσαλία κατα τόν ΈλλCινΙKO ,  QλλQ και από την Λήμνο κατα τόν 
Στραβωνα .  Τό άλφάβητό τους είνα ι  σαΦώς δυτ ικό  έλλη ν ι κ ό  κα! ή γλώσσα τους έλλ η ν ι κ η  -
πελασγική, 1 88 ένω ό Βέντρις συσχέτιζε την έτρουσκικη με την μυκηναίκή , πριν ακόμη βεβαιωθή ότι οί  
πινακίδες με τα "Μυκηναικα" ήσαν πραγματι ελληνικός γλωσσικός κωδιξ. 

Σαραντα χρόνια πριν από αύτην την διαπίστωσι τοΟ Βέντρις , ό ημέτερος Ι .  Θωμόπουλος ,  
έξεταζοντας και ερμηνεύοντας την Πελασγικη έπιγραφη τής Λήμνου, κατέληγε στό συμπέρασμα: "Ή 
γλωσσα των έν Ίταλία όμοφύλων Πελασγων η ΈτΡούσκων, άποτελεί Πελασγικό ν ίδίωμα . . .  " ("Πελασγικό" 
σελ. 456) 

Δείγμα έτρουσκικοϋ Λεξιλογίου : 
βελ =ό καλλίτερος 
θούρα = αδελφός 
νέφτς = έγγονός 
ακερ =τώρα 

πρβλ. βέλ τιστος 
» θορός =γένος, σπέρμα 
» νέποδες =νεογνα, απόγονοι 
» αταρ 

ανι =νΟν » τανΟν, νΟν 
ζερόν = σώζω » F- ερύομαι 
Ftaeo =πατρις » εστία 
δε = και καί, δέ, τέ 
ρό =ρώμη » ρώμη 

για=ίδού » τό μέχρι σήμερα "γιά δές" 
. .  . 'Όπου δε στην ελληνικη ύπαρχει δασεϊα η F, τοΟτο προέρχεται έκ τοΟ ΠελασγικοΟ 'Ήβ" .  

Ό Θωμόπουλος διεπίστωνε ακόμη : "Ή Αρχαία Έλλ η νική είναι Γι φυσική κληρο νόμος τής 
Πελασγικής, διατηρούσα πολλές ρίζες αύτής, πλείστα δε σημερινά όνόματα ε!σ!ν όμοια πρός τά έν  
άρχαίαις Πελασγικαίς έπιγραφαίς . . .  " 

'Άτουνις 
Πέκσε 
Ηέρκλε 
'Έλσντρε 

'Άδωνις 
Πήγασος 
Ή ρακλής 
Άλέξανδρος 

1 87. "Έλληνικος κaί PωμaΊKOς Πολιτισμός" σλ. 7 
1 88. Βλ. Έγκuκλ. ΗΛΙΟΥ τ. 1 7 , σλ. 957 
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καθώς καί όνόματα παρόμοια με τά σημερινά επώνυμα 
Βέρου πρβλ. Βέρας 
Ζίκου » Ζήκος 
Νάσου » Νάζος 
Σ�oυ » Σ�ας 
Σούρε » Σουρής 
Φάρου » Φάρος 
Χούρκλες » Κουρούκλης 

'Ορθώς λοιπόν ό Πλούταρχος 1 89 άποδίδει είς τους Πελασγους τό όνομα τής Ρώμης: 

"Τό μέγα της Ρώμ ης όνομα . . . δι " ην  αίτία ν T.fI πόλει γέγονε . . .  
οί μέ ν Πελασγούς,  έπi πλείστα της ο ίκουμένης πλανη θέντας, 
ά νθρώπων τε πλείστων κρατήσαντας, αύτόθι κατοικήσαι, 
καί δ ιό την έν τοίς όπλοις ρώμ η ν  οUτως όνομάσαι την πόλιν . . .  " 

1 01 

'0 Λατίνος Arianus1 90 παραδέχεται μεν την ελληνικη προέλευσι τού όνόματος, τό άποδίδει όμως 
σε κάποια Ρώμη, θυγατέρα τού 'Ασκληπιού (diva Roma, Aesculapi f i l ia) , άφ' ης εκλήθη η πόλις (Romam 
sub ipso nomine vocant) .  

Καί άπό τίς πλέον πρόσφατες έρευνες: 

"Ο Ν τέηβιντ Ριτζγουαίη, στην μελέτη του ''Οί πρώτοι 'Έλληνες στη Δύση"1 9 1  σαΦώς επισημαίνει 
ότι 'Όί σχέσεις μέ τή ν Δύση ύπήρξαν έ να έκπληκτικό κατόρθωμα των Ελλήνων, γιά τό όποίο καμ
μία πραγματεία δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς ή ΤΕΛΕγΤΑ IΑ Λ ΕΞΗ . . . ύπάρχει όγκος άρχαιολογικων μαρ
τυριων πού πολλαπλασιάζονται συνεχως, κυριολεκτικά άπό χρόνο σέ χρόνο. 

Μέσα σέ διάστημα λίγων δεκαετιων, ό χαρακτήρας των μελετων γιά τούς 'Ελληνες τής Δύσης έχει 
ύποστή ριζικές άλλαγές πού μποροϋν νά χαρακτηρισθοϋν έπαναστατικές, μετά τίς άνασκαφές πού 
πραγμα τοποιήθηκαν σέ εύρεία κλίμακα στίς Πιθηκοϋσες . . . 192 Καί είναι δυνατόν, με ταγε νέστερες 
άνασκαφές 193 νά καταστήσουν ξεπερασμένα άνά πάσαν στιγμήν . . .  τά όσα γράφονται. " 

1 89. Βίος Ρωμύλου 1 . 

" Μ ή  τις εϊπη ,  ότι  ό καλούμενος Ε ύρ ω πα ίκός πολιτισμός 

είναι  ίσολαμπης πρός τόν 'Ελληνικόν ,  

δ ιότι  ούδεν όλλο είναι  η ό 'Ε λληνικός έψιμυθιωμένος . »  

Γ . Μιστριώτης 

1 90. "Lupercalia" 
-T . L . L .

- (δηλ. "ThesauΓus Linguae Latinae", σύμπ. δίσκος Πανεπιστημίου Καλλιφορνίας) 

1 9 1 .  Έκδόσεις Μορφωτ. Ίδρύμ. Εθνικης Τραπέζης ( Μ Ι ΕΤ) 
1 92. "ΠιθηκοΟσαι: δύο μικραί νήσοι τής Ίταλίας εναντι των παραλίων τής Καμπανίας, ή Αίναρία καί ή Προχύτη". 

(Λεξ. Μυθολ. καί Ί στορίας Κωνσταντινίδη) 
1 93 .  μηκηναΊκό καί μινωικό κεραμεικό θραύσματα. 
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Lat i n i tas  - Ή τών Λατίνων φωνη 

"Περί της λατινικης διαλέκτου δτι εστίν εκ της ελληνικης" (Τυραννίων) 1 94 

"Ρωμύλος καί οί κατ' αύτόν, τη αίολίδι εφθέγγοντο φωνη" ( Ι .  Λυδ6ς 4 .2) 

Οί Έλληνικες λέξεις , οί ελληνικες ρίζες,  ή ελληνικη λαλιά, κυρ ίως δε ή α ίολ ική δ ιάλεκτος,  
"ή άρχαιοτάτη κοινή τής Έλλάδος γλώσσα" κατό τον Κωνστ. Οίκονόμου τον έξ Οίκονόμων, είναι το 
ύπόβαθρον καΙ το ύπόστρωμα (substrat) επι τοϋ όποίου άνεπτύχθη ή λατινικη γλώσσα. 

Ό Διονύσιος Άλικαρνασσευς 1 95 γράφει: 
"Ρωμαϊοι δέ φωνήν μέν, o/Jτ' ακρως βάρβαρον, 
οϋτε άπηρτισμένως Έλλάδα φθέγγονται, μικτήν δέ τινα 
έΕ, άμφοϊν, ής έστιν  ή πλε ίων Α ίολ ί ς  . . .  » 

Ό Quinti I ianus 1 96 επιβεβαιώνει: 
"Aeolica ratione est sermo noster s imi I I ibus» 

Δηλαδή ,  

Ή γλώσσα μας (ή  λατινικη) είναι όμοιοτάτη προς την αΙολικην διάλεκτον. 

Καί ό Βάρρων (Varro - De Lίngua Latina) διευκρινίζει :  

"Ούδέ άγνοήσας ό Ρωμύλος . . .  Εύάνδρου καί τών αλλων Άρκάδων είς Ίταλίαν 
έλθόντων ποτέ καί τήν Α i ο λ ίδ α  τοϊς βαρβάροις έσπειράντων φωνήν ». 

Ό Κλαύδιος Δίδυμος επίσης, 'Έλλην γραμματικος τής Άλεξανδρινής εποχής, εΙς το έργον του 
"Περί τής παρά Ρωμαίοις άναλογίας"1 97 επεξηγεί καταφανώς ότι ή δομη τής λατινικής γλώσσης είναι 
άπομίμησις τής ελληνικής καΙ άποδεικνύει ότι ή λατινικη άπεσχίσθη είς παλαιοτέρους χρόνους εκ τής 
ελληνικής καΙ συγγενεύει προς την αiολικην διάλεκτον.  Τ ο αύτο φρονεί ό γραμματικος Φιλόξενος ό 
Άλεξανδρεύς. 

Ό Κωνστ. Οίκονόμος ό εξ Οίκονόμων παρατηρεί ότι: 
"Είς τήν άρχαίαν Λατινικήν έπροφέρετο τό b, ώς τό καθ ' ήμάς Έλληνικόν β, έν  δσφ 

έπεκράτει καί είς τό Λάτιον άκραιφνής ή των ά π ο ι κ ι σά ν τ ω ν  Α i ο λ έ ω ν  π ρ ο φ ο ρ ά .  Με τά δέ 
ταύτα, μεταδιδομένης τής Λατινικής φωνής καί είς τούς αλλους τους έτι τότε βαρβαροΦώ
νους κατοίκους τής Ίταλίας, άπετραχύνετο κατά τήν τούτων προφοράν καί τό βήτα, καί μετέ
πιπτε κατά μικρόν είς τόν ήχον τού b. οίον b άντί ν: bixit άντί vixit, serbus άντί servus . . . ,, 1 98 

,, 'Η λατινικι) γλώσσα μορφωθείσα τό πλείστον εκ της Αίολικης διαλέκτου, φυλάττει 
ταύτης τόν το νισμό ν είς τά δισύλλαβα μάλιστα . . .  ,, 1 99 

ΤΟ αύτο παρατηρεί καΙ ό Γ .  Μ ιστριώτης:200 

" Η  όρχαιοτέρα πασών τών Έλληνικών διαλέκτων είναι ή Αiολική ,  καΙ ώς τοιαύτη ομοιάζει 
εν πολλοίς προς την Λατινικήν. Π.χ.  παρό μεν τοϊς Αίολεϋσι ό δχλος λέγεται (F)όλχος, παρό 
δε τοίς Λατίνοις voIgus. 

1 94 .  "Περί της Ρωμαϊκης διαλέκτου ότι έστίν έκ της Έλληνικης, κούκ αύθιγενής ή Ρωμαίκή διάλεκτος" 
-T.L.L .  Tyrannion Frg. 60, 1- Βλ. και Λεξ. ΣοuΤδα, Τuραννίων Άρτεμιδώροu. 

1 95.  Ρωμ. Άρχαιολ. Α' 90, 1 
1 96. Institutio Oratoria, 1 .6,3 
1 97 .  Άπό τό έργο αύτό διεσώθησαν ώρισμένα άποσπάσματα άπό τόν Πρισκιανόν (Priscianus). 
1 98.  Περί της Γνησίας προφορας της Έλλ. Γλ. σλ. 37 
1 99 . αύΤ. σλ. 58 1 -582 
200. Μεγάλη Έλλην. Γραμματολογία τ. Α' σλ. 40. 
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"Εχει δέ ή διάλεκτος αϋτη πολλά ιδιώματα η φωνάς, ώς τήν Άρκαδlκήν ,  Βοιωτικήν, Θεσσαλικήν, 
Μακεδονικήν . . .  "Εν πλείστοις ή Λατινικη συμφωνεϊ ότέ μέν πρός τούτον, ότέ δέ πρός έκεϊνον τόν κλά
δον τής Αίολίδος ... 

'Η πρόθεσις έν και έν τη 'Αρκαδικη καί έν τη Κυπριακη είναι iv ώς παρ α τοϊς Λατίνοις - ίn- .  '0 δέ 
τονισμός τών λατινικών λέξεων συμφωνεϊ πρός τον τών Λεσβίων καί δη ό άρχαιοπρεπής τής Αίολίδος 

χαρακτήρ δείκνυται σαΦώς έν τη βαρυτονήσει. . .  

. . .  όπως καθορίζει καί ό Διονύσιος ό ΘρQ.ξ: "το δέ  Αίολlκον τψ τ' αύστηρψ τής διαίτης καί τψ  τής 
φωνης άρχαιοτρόπψ, διά τούτο καί την βαρύτητα τών τόνων καί την ψιλότητα τού πνεύματος έξηλώκα
σιν . "  » 

''Oi γαρ Αiολείς βαρυνTlκοi εiσί."201  

Παραδείγματα βαρύτητος τών τόνων :  
αΙολ. έγω -. λατιν. ego 

όννα (ώνη) -. λατιν . onus 
πάρα, παρ -. λατιν . par 

» πέρι, πέρ -. λατιν. per 
» απο, απ -. λατιν. ab 
» ϋπο -. λατιν. sub 
» ϋπερ -. λατιν . super κ.λπ. κ.λπ . . .  

Παραδείγματα αιολικΟύ - λατινικού λεξιλογίου : 
αίολ. γνώσκω 202 -. λατιν. gnosco 

» γέργερα =πολλα -. » grex =άγέλη 
» ό ναϋτα 
» κίσυρες =τέσσαρες 
» κέληρ =ταχύς "ίππος 
» άργεννος =άργυρος 
» μάτερ 
» Fόρμικας =μύρμηξ 

βόλο-μαι =βούλομαι 
» όκόταν =όπόταν 
» δλυκύς, δευκης 
» 'Ολυσσεύς ='Οδυσσεύς 

-. 

-. 

-. 

-. 

-. 

-. 

-. 

-. 

-. 

-. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

nauta 
quator 
celer =ταχύς 
argentus 
mater 
formix 
νοlο 
quando 
dulc is 
U l isses203 

Διάφοροι γραμματικοί καί λόγιοι σχολιάζουν τίς ιδιατερότητες τής αίολικής διαλέκτου, οι όποϊες 
έπέρασαν εις την λατινικήν - Π.χ.  

• "Ούδέ πάσα διάλεκτος κέχρηται τψ δυίκψ άριθμψ' οι γαρ Αιολεϊς παντελώς δυίκα 
ούκ έχουσιν, ωσπερ οί Ρωμαίοι, αποικοι όντες τών Αίολέων . . .. . 

( Χοιροβοσκός, Προλεγ. καί Σχόλ. ρ. 33,38) 

• ''Ο ί  Αίολείς πολλάκις είς α ποιοϋσι την εύθεϊαν (=όνομαστικήν) . "Αρχύτα γαρ λέγουσι άντί 
·Αρχύτας". (πρβλ. nauta) - (ώς όνω, ρ. 1 1 3) 

• '0 Δημοσθένης "τόν "Ακληπιόν, "Ασκλήπιον -έλεγε- καί παρεδείκνυε όρθως λέγοντα' είναι γαρ 
τον θεό ν ηπιον . . . Διάλεκτός τις α ίολlκη έλεγε καί  'Ασκοuλάπιος,  όθεν το λατιν. Aescu lap ius" .  

(Κωνστ. ΟΙκονόμου, Περί Γν.  προφ. σλ. 61 5) 

201 . Χοιροβοσκός γραμματικός, "Προλεγόμενα" .  
202. "Αίολεις γάρ φησίν Ήρακλείδης, τό νοώ, γνώ φασί". 
203 .  "Όδυσσεύς, quem Όλισσέα Aeolis". (Quintil ianus) 
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'Ως προς το αίολlκόν δίγαμμα (F) το οποίον "ό σοφός Έρμάνος είπε F ΠελασΥικόν καί κοινόν είς 
όλους τούς 'Έλληνας" 204 ή λατινική το διατηρεί ώς F (F οίκος, viCUS) εϊτε το τρέπει είς V205 (FphYvu
μι, Fράγνυμι, Frango). 

"Τός όναξυρίδας έν τ.rΊ συνηθείς;. βρακία φασίν, όπό τού ρακία, πλεονασμψ τού β αίολlκώς". Ε .Μ .  

Γράφει ό λατίνος Terentianus Maurus:206 

' 'Aeolica dialectos mixta ferme est Italae. 
(Ή αίολική είναι ώς έπί το πλείστον άναμεμειγμένη με τήν Ί ταλικήν) 
hesperum (Fέσπερον) quem d ico graece, vesperum cognominat (=όνομάζει) 
Έστία (Fεστία) -t vesta facta (=εγινε Vesta) 
Fεσθής (έσθής) -t vestis d icitur (=όνομάζεται) . 
quos Homerus dixit Ένετούς, ί Ι Ιθ Venetos autumat 
(οϋς ό 'Όμηρος λέγει Ένετούς, αύτή Βενετούς όνομάζει) 
et viola flos . . .  quem Grai vocant ϊον 
(καί το ανθος βιόλα . . .  όποίον οί Γραίοι (Γραικοί) άποκαλοϋν (Fιov) 
Aeol is et ceteri (οί Αίολείς καί οί λοιποί) . 

'Έτσι ή Έλλάς, καί πρίν άκόμη φέρη τάς τέχνας είς το άγροίκον Λάτιον (Graecia artes intul it agresti 
Latio) -κατά τον Όράτιον-, είχε φέρει προηγουμένως τήν γλώσσα της.  Ό Μ .  Cary207 παρατηρεί δτι "τό 
μέλλοντικό ίταλικό εθνος κατό τό 1000 π.χ. όλίγα ύπόσχεται γιό τήν τελική όρχηγία μεταξύ των έθνων. 
Ό ύλικός πολι τισμός τους δέν είχε προχωρήσει πέρα όπό τόν πολιτισμό ένός περιορισμένου άγροτ ι 

κού λαού . . .  Στήν χαραυγή της ρωμαϊκης ίστορίας οί  πληθυσμοί ήταν μιό δμορφη μάζα όπό όσύνδετες 
όμάδες . . .  " 

Καί ό Fed . Sagredo208 τονίζει δτι ή άρχική γλώσσα τών λατίνων ήτο γλώσσα χωρικών καί άνεπτύ
χθη άντιγράφοντας τήν έλληνική ("La propia lengua lat ίna que era una lengua de labriegos se h izo 
l ίterarίa compiando el griego") . Διότι ό 'Έλλην "φωνήν εναρθρον είχε καί λόγους fιδει (=εγνώριζε)" .  

Γι' αύτο καί ό ϊδιος ό Κ ικέρων φέρεται νά παραδέχεται: 

"Οί Λατίνοι, λαος άγροτικός, ξεκίνησαν με 250 περίπου άγροτικες λέξεις άντλώντας με 
το τσουβάλι λεξιλόγιο άπο τήν Έλληνική» . Ό ϊδιος, μεταφράζοντας τούς ελληνικούς φιιλοσο
φικούς διαλόγους,  εφρόντισε νά μεταφέρη στήν Ρωμα ίκή γλώσσα πλήθος δρων2Ο9 τής 
Διαλεκτικής δπως : φαντασία , εποχή ,  ατομο ,  επωδός,  άμερες Κ . α .  (Π λοuτ.  Κ ικέρων 40) . 

Έθαύμαζε ίδιαιτέρως τον Πλάτωνα καί ελεγε δτι εάν ό Ζεύς εχρησιμοποιοϋσε τον λόγο θά 
εφθέγγετο δπως άκριβώς ό Πλάτων, "ώς τού Διός εί λόγq.ι χρησθαι πέφυκεν οUτω διαλεγομέ
νου». 

204. Κωνστ. Οίκον. Περί Γν. προφ. τ. Γ' σλ. 721 
205. "F Aeolis, quod apud nos (=παρ' ήμίν) ν". (M.victorinus) 
206. "De litteris, de syllabis, de metris" στ. 654 
207. Ρωμ. Ίστορία σλ. 30, 3 1 
208.Comp. Schok σλ. 327 
209. Περισσότερα περί τού Κικέρωνος θά άναπτυχθούν περαιτέρω, είς τό Κεφάλαιον "Λατίνοι άντιγραφείς". 
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Tot u m  G raeco r u m  est 2 1 0  

( 'Ά π α ν τ α  ε ί ν α ι  τ ώ ν  Έ λ λ ή ν ω ν )  

1 05 

"Ή συγγένεια των Έλλήνων πρός τούς Ρωμαίους . .  , κυρούται δια τής παραβολής των γλωσσων των 
δύο λαων . .  , . .  ,έπιφανεΙς Ρωμαιοι, ώς ό Πόρκιος Kaτων καί ό Γαιος Σεμπρώνιος είχο ν γράψει ότι οί 
Ρωμαιοι ήσαν 'Έλληνες έλθόντες έξ Αχα{ας πολλας γενεας πρό τού Τρωϊκού πολέμου", 

( Γ .  Μιστριώτης, Μεγ. Έλλ. Γραμματολ. τ. Β' σλ. 246) 
Ό διάσημος γάλλος γλωσσολόγος Α. Mei l let2 1 1  δηλώνει άπροκάλυπτα: Τό λατινικόν λεξιλόγιον 

είναι μετάφρασις τού αντιστοίχου έλληνικού. 

ΚαΙ ή ΖακλΙν ντε Ρομιγύ :2 1 2 

"Κάθε λαός πού πλησιάζει τηv λατινική πνευματική καλλιέργεια εχει τραΦή εμμεσα, χωρίς να τό 
ξέρει, μέ τήν έλληνική . . .  

'Όλα αύτα είναι γνωστα καί προφανή . . .  ή Έλλάδα, σέ μία δεδομένη στιγμή, ανακάλυψε καί μας 
έκληροδότησε τήν πρώτη ϋλη τού εύρωπαίίωύ πολιτισμού μας, . .  

Θα ηθελα να δείξω ότι σέ όλους μας, ειτε εχουμε μάθει έλληνικα ειτε όχι, τα αρχαία έλληνικα μάς 

διαπερνούν κάθε στιγμή τής ζωής μας καί μας έμπνέουν' στίς λέξεις πού χρησιμοποιούμε, στίς ίδέες 
πού συζητούμε . . .  τα ζούμε  χωρ ίς  να το ξέρουμε .  

'Όποιος σκέφτεται, σκέφτεται έλληνικά, ακόμα καί αν δέν τό  ύποπτεύεται. »  

Θό μπορούσαμε λοιπόν νό πούμε ότι τό λατινικό είναι ήμιελληνικό η κρυπτοελληνικά. 
" . . .  καί ει τι Ρωμέλληνας ειποι, καλως αν ειποι ".21 3 

Άφού καΙ ό μισέλλην Is idorus, στό Etymologica2 1 4 παραδέχεται: 
"Mu lta latίna nomina, G raecam ety molog iam rec ip iunt" . 

Ό Πλούταρχος εΙς τόν βίον τού Νουμα έπεξηγεΤ: 
" Έκάλουν δέ καί τούς προγενεστέρους Φ λαμ ίνας ,  από των περικρανίων πίλων, 
οϋς έπί ταίς κεφαλαις φορούσι, πιλαμένας2 1 5  τινας όντας, ώς ίστορούσι, 
των έλλην ικων όνομάτων τότε μάλλον ,  η νύν τοίς Λατίνοις ανακεκραμένων' 

καί γαρ ας έφόρουν οί βασιλείς λα ίνας ,  ό Ίόβας χλα ίνας φησίν είναι ' καί τόν 
ύπηρετούντα τψ ίερεί τού Διός αμφιθαλή παίδα, λέγεσθαι Κάμ ιλλον ,  

ώ ς  κα ί  τον Έρμην  οϋτως ενιοι των Έλλήνων Κάμιλλον από τής διακονίας 
προσηγόρε υ ο ν .  » 

ΚαΙ εΙς τόν βίον τού Μαρκέλλου (8) : 

" . .  ,καλείται φερέτριος Ζεύς από τού φερετρευομένου τροπαίου κατα τήν Έλληνίδα γλωσσαν, 
ετι πολλήν τότε συμμεμιγμένην τ,ή Λατίνων", 

ΚαΙ ό Άθήναιος :  

"Ρωμαίοι δέ καλούσι τήν ψήτταν 2 1 6  ρόμβον, καί έστί τό όνομα Έλληνικόν". 

Ή διαδικασία τής γονιμοποιήσεως, έχοντας ξεκινήσει όπό τό βάθη τού χρόνου, σιγό -σιγό καΙ λίγο
λίγο (τό λατινικό λεξιλόγιο δέν είναι προ ίόν μιας γενεας) μετέφερε στΙς γειτονιές τής Δύσεως την 
έλληνικη λαλιά. 

2 1 0. Cicero, Pro Placco 9 

21 1 . Dict. Etymol. de la Langue Latine, Histoire des mots 

2 1 2. "Συναντήσεις μέ τήν Άρχ. Έλλάδα" Έκδ. το ΑΣΤΥ σλ. 265 
21 3 .  Σπ. Λάμπρου "Παλαιολ. καί Πελοπονν." τ. 3 σλ. 1 52 
21 4. χvl l ,  6.6 
2 1 5. πιλέω =συμπιέζω έριον --> πιλαμένας -->πλαμένας--> πλαμίνας -'Φλαμίνας. 

2 16. ψηττα = ο ίχθύς γλώσσα η ρομβος --> λατιν. rhombus 
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Αί Περίοδοι - σταθμοί τής Λατινικής : 

1 )  Προϊστορική περίοδος 

Άρχαιότατες έλληνικές λέξεις , και γι' αύτό συναντώνται στην λατινικη γραμματεία μέ άρχικώς δια
φορετικη όρθογραφία: Π .χ. συν --'sum --. cum. 

«Vocabulum anticum graecum" τά όποκαλεΊ ό Α.  Gel l ius2 1 7  και σημειώνει :  "qu i  "φωρ"2 1 8  G raece, est 
Lati ne "fu r"» . 

2) Άρχαϊκή περίοδος (753 όπό κτίσεως Ρώμης έως Α' Π .Χ .  αΙ. ) 
3) Κλασσικη περίοδος (Α' αΙ. π .χ .  έως Α' μ .Χ . περίπου) 
4) Μετακλασσικη περίοδος παρακμής (Α' μ .Χ . αΙ έως ΣΤ μ .Χ .) 

Ό δανεισμός έκ τής Έλληνικής έκορυΦώθη τόν καιρό τού Αύγούστου, που μόνον τότε διωλίσθη
σαν στά Λατινικά 1 0.000 έλληνικές λέξεις.2 1 9  

Ήταν ή έποχη που ή Ρώμη έβίωνε τόν χρυσούν αιώνα της .  'Ένας "χρυσούς αίών" που δέν ήταν και 
τόσο χρυσός, άλλά μαλλον έπίχρυσος. 

Είναι γεγονός ότι ή Ίατρικη Έπιστήμη,  διεθνώς, εχει καρπωθή άπα την έλληνικη γλώσσα την 
μερίδα τού λέοντος. Τό 2 1 8  Π.Χ .  ό ιατρός Άρχόγαθος εισήγαγε έπισήμως την έλληνικη Ίατρικη στην 
Ρώμη. Άπό τό 30 μ .Χ .  όπου ό ΡωμαΊος όριστοκρότης Αύρήλιος Κορνήλιος Κέλσος ώλοκλήρωσε την 
μεταφορά τής Έλληνικής ιατρικής όρολογίας ε ις την Λατινικην (γι '  αύτό και  όπεκλήθη Cicero 
medicorum =ό Κικέρων τών ίατρών), και ό Μ οσχίων μετέφρασε τόν γυναικολόγο Σωρανό, ή Ίατρικη 
Έπιστήμη φθέγγεται έλληνιστί, και φυσικά εμπλουτίζεται συνεχώς. Τό ϊδιο και ή Φαρμακολογία.220 Δέν 
ύπάρχει σχεδόν φάρμακο που ή όνομασία του νά μην περιέχη, άνάλογα με τις ιδιότητές του και τις 
ιαματικές του ίκανότητες, την κατάλληλη έλληνικη λέξι η έλληνικη ρίζα' Π .χ .  Algon (παυσίπονον, έκ τού 
όλγους) - Hygroton (διουρητικόν, εκ τού ύγρόν +τόνος, τείνω) - Viagra (εκ τού βία +όγρα, εις όγραν 
δυνάμεως) . . Οί δε λέξεις φάρμακον, φαρμακοποιός, και τά εξ αύτών παράγωγα έχουν εισχωρήσει σε 
όλες τις γλώσσες : pharmacie, farmacia, farmaco, farmcologia, farmacoterapia, farmacopea κ .λπ. , κ .λπ. 

Άπό τά Πρακτικά τού 1 00υ Βορειοελλαδικού Ίατρικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης 1 995 άντιγράφουμε: 

,, 'Όλοι οί 'Έλληνες γιατροί ύπολογίζουμε, γνωρίζουμε η διαισθανόμαστε καί έκτιμούμε 
πώς οί περισσότεροι δροι στην ίατρικη προέρχονται άπό την έλληνικη γλώσσα. 

Λέμε πώς ύπολογίζουμε, γιατί ποτε κανένας 'Έλληνας δεν άσχολήθηκε γιά μιά ποσοτικη 
έκτίμιηση τής συμβολής τής έλληνικής γλώσσας στην διεθνή ίατρικη όρολογία, έκτός άπό 
κατά καιρούς έκτιμήσεις πού άπέχουν χρονικά μεταξύ τους. 

Ό Κοραής τό 1908, πρίν 189 χρό νια περίπου, εγραψε: "Τά τρία σχεδόν τεταρτημόρια 
τών ίατρικών δρων είναι έλληνικά". Τό 1825 ό Γάλλος καθηγητης ΡίθΓΓθ Adolfe ΡίΟΠΥ είχε προ
τείνει νά εχουν έλληνικη ρίζα δλοι οί ίατρικοί δροι, πρόταση πού πυροδότησε μακροχρόνιες 
συζητήσεις μέχρι τό 1855. Τό 1868 ό Γεώργιος Καραμήτσας δημοσιεύει σχετικό με την όρολο
γία όρθρο του στόν 'Άσκληπιό". Τό 1883 ό R. Virchow πού έπίσης θεωρούσε την έλληνικη 
γλώσσα μόνη κατάλληλη γιά την εκφραση νέων δρων, συστήνει μεγάλη προσοχη για την 
αποφυγη "βαρβαρισμών" . . .  

Ό Π .  Ροντόπουλος τό 1 940, πρίν μισό αίώνα, στην είσαγωγή τού πολύγλωσσου λεξικού 
του γράφει δτι τά 3/4 τών δρων τού λεξικού του ανήκουν στόν Ίπποκράτη καί τα λοιπα στόν 
Γαληνό καί νεώτερους συγγραφεϊς, ένώ ύπολογίζει δτι τά 3/4 τής διεθνούς ίατρικής όρολο
γίας είναι έλληνικής προελεύσεως. 

2 1 7 Ν. Atticee Α, 1 8  
2 1 8 .  φώρ =κλέπτης 
2 1 9. Γ. Ντυράν, "Παγκ Ίστορ. Πολιτισμού" τ. Γ' σλ. 278 
220. Φάρμακον έτυμολ . :  "Τό φέρον σκος (=θεραπείαν) καΙ σχος (=λύπην, πάθος") -Ε .Μ.- Δηλαδή φάρμακο καΙ φαρμάκl. 
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Τέλος εχουμε τή σύγχρονη μαρτυρία τού Butler που μέ τή χρήση ήλεκτρονικού ύπολογι
στη προσδιόρισε τήν άναλογία τών έλληνικης καταγωγης όρων τού λεξικού DORLAND που 
δίνει τά ίδια ποσοστά καί μάλιστα μεταξυ της 20ης καί 23ης εκδοσης ύπάρχει 22, 1 %  αιJξηση 
τού ποσοστού τών έλληνικης προέλευσης όρων. 

'Η έλληνική ίατρική όρολογία εδωσε στίς δυτικές γλώσσες ενα πολυ έκτεταμένο λεξιλό
γιο γιά τήν ίατρική καί τή φυσιολο γία. Αύτό τό λεξιλόγιο είναι τό πιό διαδεδομένο άπό όλα τά 
έπιστημονικά λεξιλόγια . . . .  

Ο ί  άνακαλύψεις στήν ίατρική διαδέχονται ή μία τήν αλλη μέ έπιταχυνόμενο ρυθμό, καί σέ 
κάθε μιά άντιστοιχεϊ μία και νούργια λέξη που τίς περισσότερες φορές προέρχεται άπό τά 
έλληνικά. 

Συμπερασματικά οί έλληνικές ίατρικές λέξεις άποτελούν ενα σημαντικό τμημα της διε
θνούς ίατρικης όρολογίας. Τό γεγονός αύτό καταδεικνύει τήν πρακτική ώφέλεια της γνώσης 
της έλληνικης ίατρικης όρολογίας καί της έλληνικης γλώσσας γενικότερα. »  
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(Σημειωτέον ότι άκόμη και στό Μπαγκλαντές, ή έπιστημονικη ίατρικη παλαιότερα, άλλά και ή λαίκη 
ίατρικη σήμερα, άποκαλοϋνται Γιουνάνι, δηλ. ίωνικές.) 

Παρατίθεται κατωτέρω όρθρον,221 μέσα άπο το οποίον διαφαίνεται με ποιό τρόπο και σκεπτικο οί 
έκάστοτε δυτικοί έπιστήμονες δανείζονται έκ της έλληνικης, προκειμένου νά δώσουν όνομα στις νεώ
τερες άνακαλύψεις . Τό όρθρον άναφέρεται στον όρο της νευροφυσιολογίας "σύναψις" � synapse: 

"Τό 1897 ό νευροφυσιολόγος Ch. Sherrington προτείνει τόν όρο αύτόν γιά τόν τρόπο 
σύνδεσης τών νευρικών κυττάρων, που γίνεται άμέσως άποδεκτός. Σαράντα χρόνια άργότερα 
ό Sherrigton γράφει: "Σκεπτόμουν νά όνομάσω αύτήν τήν νευρική δομή σύνδεσμο (syndeSn1), 
όμως ρωτήθηκε ό είδικός στά άρχαϊα έλληνικά καθηγητής τού Καϊμπριτζ, Verral. "Ο Verral τότε 
πρότεινε τόν όρο σύναψις, έπειδή ό όρος σύνδεσμος ύπονοεϊ τήν ιJπαρξι κάποιου έργαλείου, 
που δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα . . .  Είναι πράγματι έντυπωσιακό τό πώς αύτός ό 
ανθρωπος μπορούσε νά άντιλαμβάνεται τίς λεπτές διαφορές στήν εννοια έλληνικών λέξεων. » 

[Πρβλ. τόν 'Ομηρικό στίχο δ 794 Ο οποίος άποδεικνύει προχωρημένη γνωσι ίατρικης:  
"-έκοιμήθη- καί λύθεν (=έλύθησαν) αψεα πάντα ". ] ! (αψος = σύναψις, σuναφη) 

*** 

11 . Η έ λ λ η ν Ι Κ  ή ,  ώς σελασΦόρος πνευματικός πυρσός έ=l 
. τόν κόσμον, έν Ψ οί Ε ύρωπαίοι λαοί είχον μόνον όλίγας λέξεις , Ι όπως έκδηλώσωσι τάς φυσικάς αύτων άνάγκας.  

Άντί τεχνων είχον βαναυσουργίαν και αί έπιστημαι ήσαν 
όλως όγνωστοι αύτοϊς. 

Γ. Μιστριώτης 

221 .  "Εφημερίς ΤΟ ΒΗΜΑ, 2 1 / 1 2/1 997, όρθρον καθηγ. Ήλ.  Κούβελα. 
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Ή Ί α τρ ι κ η όμ ιλεί Έλλην ικά ! 2 22  

Είς συγκεκριμένον δείγμα Άγγλικής ' Ιατρικής όρολογίας, άποτελούμενον είς τ ό  σύνολόν του άπό 
756 ίατρικούς όρους, εύρέθη ότι ή Βρεττανική ' 1ατρικη όμιλεί είς ποσοστόν 77,5% άμιγως Έλληνικά! 

Αύτοί οί 756 ίατρικοί όροι πού άποτελούν την "βάσιν" τρόπον τινά τής ίατρικής έπικοινωνίας,  
θεωρούνται (δυστυχως) Λατινικοί όροι καί  ώς τοιούτοι άδυνατούν νά μεταφρασθούν είς την Άγγλικήν. 
Ή άνωτέρω πλάνη έδωσεν άφορμην είς την έρευναν ή όποία άκολουθεί, γιά νά διαπιστωθη κατά πόσον 
αύτοί οί όροι δύνανται νά θεωρηθούν λατινικοί. 

Τοιουτοτρόπως, οί 756 αύτοί όροι, έταξινομήθησαν είς πέντε κατηγορίας:  

1η κατηγορία : Λέξεις άμιγως Έλληνικαί, Π .χ .  ACANTHOSIS 
2α κατηγορία: Συνδυασμός Έλληνικων καί Λατινικων λέξεων, 

Π .χ .  ALOPECIA AREATA 

3η κατηγορία : Λέξεις άμιγως Λατινικαί, Π .χ .  DELlR IUM.  (Τό "λατινικό ν" del i rium,  έκ τού διά +ληρος).  
4η κατηγορία: Λατινικαί λέξεις με κατάληξιν Έλληνικήν, Π .χ .  ALVEOLlTlS 
5η κατηγορία : 'Άλλαι λέξεις (πλην ελληνικού iΊ Λατινικού λεξιλογίου) 

Τά άποτελέσματα τά όποία προέκυψαν άπό αύτην την έρευνα είναι τά εξής:  
Άριθμος λέξεων Ποσοστον 

1 η κατηγορία (άμιγως έλληνικαί) 586 77 ,5% 
2α κατηγορία (συνδυασμός) 83 1 1 % 
3η κατηγορία (άμιγως λατινικαί) 43 5,7% 
4η κατηγορία (λατ. με έλλ. κατάληξιν) 43 5,7% 
5η κατηγορία (όλλαι λέξεις) 0,7% 

Παρ' όλα αύτά, ένας είδήμων γλωσσολόγος πιθανόν νά δύναται νά άνακαλύψη καί πίσω άπό αύτες 
τίς 43 άμιγως λατινικες λέξεις, τίς παρεφθαρμένες ελληνικές, όπότε εΙς τοιαύτην περίπτωσιν δεν θά 
όμιλούσαμε πλέον γιά λατινικούς όρους (άμιγείς) άλλά γιά "έκλατινισμένους έλληνικούς όρους". 

Συνδυασμός Λατινο-
'Αμιγώς Έλληνικά Έλληνολατινικών Λατινικά Έλληνικά Λοιπά 

(Δεδομένου ότι καί τά θεωρούμενα ώς λατινικά είναι έλληνικης καταγωγης, ώς λ.Χ. Dolorosa έκ τοΟ δηλέομαι, 
Angina έκ τοΟ όγχω, Amentia έκ τοΟ α-μένος κλπ. κλπ . ,  οδηγούμεθα είς το συμπέρασμα ότι όλα είναι έλληνικά. )  

ACANTHOSIS 

ACHALASIA 

ACHLORHVDRIA 

ACHONDROPLASIA 

ACHVLIA GASTRICA 

ACNE 

ACROCVANOSIS 

ACRODVNIA 

ADENOCARCINOMA 

ΑΟΕΝΟΜΑ 

ADIADOCHOKI NESIS 

ΑΟΥΝΑΜΙΑ 

AGORAPHOBIA 

AGRAPHIA 

AKATHISIA 

Α 

ABRUPTlO PLACENTAE ΑΒΟΟΜΕΝ 

ACETONEMIA ADIPOSIS - DOLOROSA 

AFIBRINOGENEMIA ΑΜΕΝΤιΑ 

AG RANU LOCVTOSIS ANGINA - PECTORIS 

ΑΙΒυΝ Ι Ν υ ΑΙΑ 

ΑΙΚΑΙΕΜΙΑ 

ΑΙΚΑΡΤΟΝυΑΙΑ 

ALOPECIA ΑΑΕΑΤΑ 

AM I NOACIDURIA 

ASPHVXIA ιινΙΟΑ 

ASPHVXIA ΡΑΙΙΟΑ 

222. Έργασία τού Σπουδαστού τής "Έλληνικής Άγωγής" ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤιΟΥ 

ACIDOSIS 

ALKALOSIS 

ADNEXITlS 

ALVEOLITIS 
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AKINESIA ANAPHYLAXIS ANURIA 

ΑΙΕυ ΚΙΑ - ANASARCA ΑΡΗΟΝΙΑ 

HEMORRHAGICA ANENCEPHALIA ΑΡΝΟΕΑ 

ΑΙΕΧΙΑ ANGITlS APRAXIA 

AΙOPECIA ANGIOEDEMA ARACHNOI DITlS 

AMAUROSIS ANGIOMA ARGYRIA 

ΑΜΒΙΥΟΡΙΑ ANGIONEU ROTlC ΕΟΕΜΑ ARRHYTHMIA 

ΑΜΕΙΙΑ ΑΝΗΕΟΟΝΙΑ ARTERIOSCΙEROSIS 

AMENORRHOEA ANHIDROSIS ARTERITlS 

AMNESIA AN ISOCORIA ARTHRALGIA 

AMYΙOIDOSIS AN ISOCYTOSIS ARTHRITlS 

ΑΝΑΕΜ ΙΑ ΑΝΟΜΙΑ ARTHROSIS 

ANALGESIA ANOREXIA ASCITES 

ANORGASMIA ASPERMIA 

ANOSMIA 

Συνδυασμός Λατινο-

Άμιγώς Έλληνικά Έλληνολατινικών Λατινικά Έλληνικά Λοιπά 

Β 

BALANITlS BIL IRUBINAEMIA BU RSITlS 

BALANOPOSTH ITlS B IL IRUBINURIA 

BASOPHILIA BROMODERMA VEGETANS 

BLEPHARITlS 

BORBORYGMUS 

BRADYCARDIA 

BRADYPNOEA 

BROMODERMA 

BRONCH I ECTASIS 

BRONCHIOLITIS 

BRONCHITlS 

B RONCHORREA 

BRONCHOSTENOSIS 

ΒυΙΙΜIΑ 

CACHEXIA CHOR IOIDORETIN ITlS 

CARCINOMA CORPUS υΤΕΑI  CARCINOMA 

CATATONIA 

CEPHALALGIA 

CHEIL ITlS 

CHEIΙOSIS 

CHEMOSIS 

CHΙOASMA 

CHΙOROPSIA 

CHOLANGIOLITlS CH ROMATOPSIA 

CHOLANGITlS CH ROMATURIA 

CHOLECYSTlTlS CΙITORIS 

CHOLELITHIASIS COLITlS 

CHOLESTASIS COLLAGENOSIS 

CHOΙURIA COΙON 

CHOREA COMA 

C 

CHOREOATHETOSIS CRYPTOCOCCOSIS 

CHOROI DITlS 

CALCULUS 

CICATRIX 

COITUS 

CALCINOSIS 

CELLULITlS 

CERVICITlS 

CINCHONISM 

CONJUNCTlVITlS 

CRETl NISM 

CRYPTORCHISM 

CRYSTALΙU RIA 

CYANOSIS 

CYCΙOPLEGIA 

CYLI NDRURIA 

CYSTlTlS 

ASTHENIA 

ASTHMA 

ASYNERGIA 

ΑΤΑΧΙΑ 

ATHEROSCΙEROSIS 

ATHETOSIS 

ΑΤΟΝΙΑ 

ATRESIA 

ATRICHIA 

ATR ICHOSIS 

AURA 

ΑνlΤΑ Μ I Ν  O S I S  

AZOSPERMIA 

ΑΖΟΤΕΜΙΑ 
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Άμιγώς Έλληνικά 
Συνδυασμός 

Έλληνολατινικών Λατινικά 

DERMATlTlS 

D 

(DIARRHOEA, CΙOSTRIDIM) 
D IFFICILE 
DIABETES INSIP IDUS 

DELIR IUM 

DERMATOMYOSITlS DYSEQU IL IBRIUM 

(DELI R IUM 
TREMENS) 
DEMENTlA 

DERMOGRAPHIA 
DIABETES MELLITUS 
DIAPHORESIS 
DIAR RHOEA 
D I PΙOPIA 
DYSARTHRIA 
DYSARTHROSIS 
DYSAUTONOMIA 
DYSBASIA 
DYSCHONDROPLASIA 
DYSCRASIA 
DYSDIADOCHOKINESIS 
DYSGENESIA 
DYSKINESIA 
DYSM ENORRHOEA 
DYSMETRIA 
DYSOSMIA 
DYSPAREUNIA 
DYSPEPSIA 
DYSPHAGIA 
DYSPHONIA 
DYSPHORIA 
DYSPLASIA 
DYSPNOEA 
DYSTONIA 
DYSURIA 

ECCHYMOSIS 
ECHOLALIA 
ECΙAMPSIA 
ECTROMELIA 
ECZEMA 
EMPHYSEMA 
EMPROSTHOTONUS 
ΕΝΑΝΤΗΕΜΑ 
Ε NCEPHAΙOCELE 
ENCEPHAΙOMYELITlS 

ECTORIA CORDIS 
EN DOCERVITIS 
(ERYTHROBLASTOSIS FETALIS) 

Ε 

Λατινο

Έλληνικά 

DIVERTlCULITlS 

DUODENITlS 

Λοιπά 

ENDARTERIT lS ,  E N DOCARDITlS,  EN DOMET RIOSIS ,  EN DOMETRIT lS ,  ENDOMETR I U M ,  ENTERIT lS ,  ENTEROCOLITlS.  
ENURESIS 
EOSINOPHILIA 
EPENDYMITlS 
EPIPHORA 
EPI PHYSIS 
EPISCΙERITlS 
EPISTAXIS 
ERETHISM 
ERYSIPELAS 
ERYTHEMA 
ERYTHRODERMA 
ERYTH ROLEUKEMIA 
ESOPHAGALGIA 
ESOPHAGITlS 
ESOPHAGOSPASM 
EURHORIA 
EXOMPHAΙOS 
EXOPHTHALMOS 



F 

FASCITIS 
F IBRINOGENOPENIA FORAMEN 

ονΑΙΕ ΡΑΤΕΝΤ 

FACE 
ΟΕΟΕΜΑ 

FIBRI NOPENIA 
FIBROADENOSIS 

GALACTORRHEA 
GASTRITIS 
GASTROENTERITIS 
GASTROPARESIS 
GASTROSCHISIS 
GLAUCOMA 
GΙOSSITIS 
GLYCOLYSIS 
GLYCOSURIA 
GYNAECOMASTIA 
GYNECOMASTIA 

HAEMANG IOMA 
HAEMARTHROSIS 
HAEMATEMESIS 
ΗΑΕΜΑΤΟΜΑ 
ΗΑΕΜΑτυ ΑIΑ 
HAEMOLYSIS 
ΗΑΕΜΟΡΕΑIΤΟΝΕυΜ 
HAEMOPTYSIS 
ΗΕΒΕΑΡΗΑΕΝΙΑ 
H EMANGIOMA 
H EMARTHROSIS 
H EMATEMESIS 
ΗΕΜΑΤΟΜΑ 
ΗΕΜΑΤΟΜΕΤΑΑ 
H EMATOPOIESIS 
ΗΕΜΑτυ ΑIΑ 
ΗΕΜΕΑΑΙΟΡΙΑ 
ΗΕΜΙΑΝΟΡΙΑ 
HEMICEPHALG IA 
ΗΕΜIΜΕLιΑ 

HEMIPARESIS 
HEMIPLEGIA 
H EMOCH ROMATOSIS 
H EMOLYSIS 
H EMOPERICARDIUM 
ΗΕΜΟΡΑIΤΟΝΕυΜ 
H EMOPTYSIS 
H EMOSIDEROSIS 
ΗΕΜΟΤΗΟΑΑΧ 
H EPATITIS 
ΗΕΡΑΤΟΜΑ 
H ERMAPHRODITISM 
HERPES 
ΗΕΤΕΑΟΤΑΟΡΙΑ 
HYDRARTHROSIS 
HYDROCEPHALUS 
HYDRONEPHROSIS 
ΗΥΟΑου ΑΕΤΕΑ 
HYPALGESIA 

CΙOBULlNURIA 
GΙOMERUΙONEPHRITIS 
GRANUΙOCYTOPENIA 
GRANU ΙOCYTOSIS 

H EMO GΙOBIN ΕΜΙΑ 
HEMOCΙOBINU RIA 
HEPATITIS PELIOSIS 
H ERPES S IM PLEX 
HYDROPS FETALlS 
HYPERBIL lRUBINEMIA 
HYMOGΙOBINURIA 
HYPERCALCEMIA 
HYPERCALCI NURIA 
ΗΥΡΕΑ CARBIA 
HYPERGΙOBULINEMIA 
HYPERHAEMOGΙOBI NAEMI 
HYPERPROLACTINAEMIA 
HYPERREFLEXIA 
ΗΥΡΕΑνΟΙΑΕΜIΑ 
ΗΥΡΟΑΙΒυ ΜIΝΕΜIΑ 
HYPOCALCAEM ΙΑ 
HYPOFI BRINOGENEMIA 
HYPOGΙOBULlNEMIA 
HYPOTENSION 
ΗΥρονΟΙΑΕΜIΑ 

ΗΥΡΕΑΑΜΜΟΝΑΕΜΙΑ 
ΗΥΡΕΑΑΜΜΟΝΕΜΙΑ 
HYPERCAPNIA 
HYPERCHLORAEMIA 
HYPERCHΙORYDRIA 
HYPEREMESIS 
ΗΥΡΕΑΕΜΙΑ 
HYPERESTHESIA 

HYPERACUSIS 
HYPERAESTHESIA 
HYPERALGESIA 
HYPERGASTRINEMIA 
HYPERGL YCAEMIA 
HYPERCHOLESTEROLAEMJA 

FΙUOROSIS 
FΙOLLlCU LlTIS 
FURUNCUΙOSIS 

G 
CING IVITIS 
GΙOMERU LlTIS 

Η 

ΗΕΑΝΙΑ 
H I RSUTISM 

GRANUΙOMA 

HALlTOSIS 

ΗΕΑΝΙΑ 
H I RSUTISM 

HALlTOSIS 

HYPERHI DROSIS 
ΗΥΡΕΑΚΑΙΑΕΜ ΙΑ 
HYPERKERATOSIS 
HYPERKINESIA 
ΗΕΥΡΕΑLιΡΑΕΜIΑ 
ΗΥΡΕΑLιΡΟΡΑΟΤΕIΝΕΜIΑ 
HYPERMAGNESAEMIA 
ΗΥΡΕΑΝΑΤΑΑΕΜΙΑ 
ΗΥΡΕΑΝΕΡΗΑΟΜΑ 
ΗΥΡΕΑΟΡΙΑ 
ΗΥΡΕΑΟΑΕΧΙΑ 
HYPEROSTOSIS 
HYPERPHAGIA 
HYPERPHOSPHATAEMIA 
HYPERPLASIA 
ΗΥΡΕΑΡΥΑΕΧΙΑ 
ΗΥΡΕΑΤΗΕΑΜΙΑ 
HYPERTHYROIDISM 
ΗΥΡΕΑΤΟΝΙΑ 
HYPERTONUS 
HYPERTRICHOSIS 
HYPERTRIGL YCERIDAEMIA 
HYPERURICAEMIA 
HYPERVITAMI NOSIS 
HYPERSTHESIA 
HYPOANAESTHESIA 
HYPOCAPNIA 
HYPOCHΙORAEMIA 
HYPOCHΙORHYDRIA 
HYPOCHOLESTEROLAEMIA 

HYPOCHONDRIASIS 
HYPOESTHESIA 
HYPOGALACTIA 
HYPOGENESIA 
HYPOGL YCAEMIA 
ΗΥΡΟΚΑΙΑΕΜΙΑ 
HYPOKI NESIA 
ΗΥΡΟΙΙ ΡΕΜΙΑ 
ΗΥΡΟΙΙΡΟΡΑΟΤΕΙΝΕΜΙΑ 
HYPOMAGNESAEMIA 
ΗΥΡΟΜΕΝΟΑΑΗΕΑ 
ΗΥΡΟΝΑΤΑΑΕΜ ΙΑ 
ΗΥΡΟΡΑΑΑΤΗΥΑΟΙ DISM 
HYPOPHOSPHATAEMIA 
ΗΥΡΟΡΝΕΑ 
ΗΥΡΟΡΑΟΤΕΙΝΑΕΜΙΑ 
ΗΥΡΟΡΥΟΝ 
ΗΥΡΟΡΥΑΕΧΙΑ 
HYPOSPADIAS 
HYPOSTHENURIA 
ΗΥΡΟΤΗΕΑΜΙΑ 
HYPOTHYROIDISM 
ΗΥΡΟΤΟΝΙΑ 
HYPOTRICHOSIS 
HYPOTRIGL YCERIDEMIA 
HYPOVITAMINOSIS 
ΗΥΡΟΧΕΜΙΑ 
ΗΥΡΟΧΙΑ 
HYSTERIA 

1 1 1  
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Συνδυασμός 

Άμιγώς Έλληνικό Έλληνολατινικών 

Λατινο

Λατινικό ·Ελληνικό Λοιπό 

ICHIOSIS 

ICΤERUS 
I LEIΤΙS 
I LEUS 
IR I DOCYCΙITIS 
I R IΤΙS 
ISCHEMIA 
ISOSΤHENURIA 

KERAΤΙΤΙS 
KERAΤOSIS 
KETOSIS 

Κ 

ΚΕΑΑ ΤOCONJUCΤΙVIΤΙS 
KERΤOACI DOSIS 

L 

LABYRINΤHIΤΙS L1CHEN PLANUS 
LARYNGiSMUS 
LARINGIΤΙS 
LARYNGOPARAL YSIS 
LARYNGOSPASM 
ΙΕΙΟΜΥΟΜΑ 
LEYCOPENIA 
ΙΕυΚΑΕΜIΑ 
LEUKOCYΤOSIS 
ΙΕυΚΟDΕΑΜΑ 
LEUKOERYΤHROBLASΤOSI 
ΙΕυΚΟΡΕΝIΑ 
ΙΕυ ΚΟΡΙΑΚIΑ 
ΙΕυΚΟΑΑΗΟΕΑ 
LI PODOSIS 
Ι IΡ IDυΑIΑ 
ΙΙ ΡΟΜΑ 
Ι YMPHADENIΤΙS 
Ι YMPHANG IΤΙS 
ΙΥΜΡΗΕDΕΜΑ 
Ι YMPHOCYΤOPENIA 
Ι YMPOCYΤOSIS 
Ι ΥΜΡΗΟΕDΕΜΑ 
ΙΥΜΡΗΟΜΑ 
Ι ΥΜΡΗΟΡΕΝΙΑ 
Ι YMPHOSARCOMOI D 

MACROCYΤOSIS 
ΜΑΝΙΑ 
MASΤALGIA 
MASΤΙΤΙS 
M EGACOLON 
M EGALOCARDIA 
Μ ΕΙΑΕΝΑ 
M ELANCHOLlA 
ΜΕΙΑΝΟDΕΑΜΑ 
ΜΕιΑΝΟΜΑ 
M ELANOSIS 
M ELASMA 

Μ 

MEΤHAEMOGLOBINAEMIA 
METHAEMOGLOBINURIA 
MYELOFIBROSIS 

MYOGLOBINURIA 

ΙΜΡΟΤΕΝΤΙΑ 
ERIGENDI 
ΙΝΕΑΤΙΑ υΤΕΑI 
INSOMNIA 

ΙUMBAGO 

MACULAΙUΤEA 
M ECONIUM 
ΜILιΑΑIΑ 

MUCOSIΤΙS 
MUCOVISCI DOSIS 
MONI LIASIS 
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ΜΕLΕΝΑ 
MENINGISMUS 
NENINGITIS 
MEN INGOCELE 
MENINGOENCEPHALITlS 
MENINGOMYELOCELE 
M ENOMETRORHAGIA 
M ENORRHAGIA 

M ETAPLASIA 
M ETEORISM 
M ETRORRHAGIA 
M ICROG NATH IA .......... 

MIOSIS 
MONARTH RITlS 
MONOCYTOSIS 
MONONEURITlS 
MONOPLEGIA 
MYALG IA 
MYASTHENIA 
MYDRIASIS 
MYELITlS 
ΜΥΕLOΜΑ 
MYELOMATOSIS 
M EYELOSIS 
MYOCARDITlS 
MYOCARDOSIS 
MYOCΙUNUS 
ΜΥΟΡΙΑ 

NANISM 
NARCOSIS 
NAUSIA 
NECROLYSIS 
NECROSIS 
NEOPLASMA 
NEPHRITlS 
NEPHROLITHIASIS 
NEPHROSCΙEROSIS 
NEPHROSIS 
NEU RALG IA 
NEU RASTHENIA 
NEURITIS 
NEUROBLASTOMA 
NEURODERMATlTlS 
NEU ROMA 
NEU RONITlS 
NEU ROSIS 
NYCTALOPIA 
NYSTAGMUS 

NASOPHARYNG ITlS 
NEPHROCALCINOSIS 
NEUROFI BROMATOSIS 
NEUTROPENIA 

ODONTOG ENESIS 
ΟΕΟΕΜΑ 
OESOPHAG ITlS 
OESOPHAGOSPASM 
OLIGEMIA 
OLIGOMENORRHEA 
OLIGOPHRENIA 
OLIGOSPERMIA 
OLIGURIA 
ONYCHOL YSIS 
OOPHORITlS 
ΟΡΗΤΗΑLΜΙΑ 
OPHTHALMITlS 
OPHTHALMOPLECIA 
OPISTHOTONUS 
ORCH ITlS 
ΟΑΤΗΟΡΝΕΑ 
OSTEOLYSIS 
OSTEOMALACIA 
OSTEOMYELITlS ... 

OTlTlS ΕΧΤΕΑΜΑ 
OVALOCYTOSIS 

OSTEONECROSIS 
OSTEOPOROSIS 
OSTEOSIS 
OTlTlS 
OTOSALPINGITlS 
OTOSCΙEROSIS 

NAEVUS 
NEVUS 

Ν 

ΝΟΜΑ 

ο 
OCCUSION 

1 1 3  
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PANANGI ITlS 
PANCARDITlS 
PANARTERITlS 
PANCARDITlS 

AfVfVA T�If>OnOY/\OY �Y�TAOIOY 

ΡΑΡΙΙΙΕΟΕΜΑ 

ΡΑΡΙ ΙΟΕΟΕΜΑ 
ΡΗΕΝΥΙΚΕΤΟΝυΑIΑ 

PULSUS 

Ρ 

ΡΑΙΙΟΑ PANNICULITIS 
ΜΑΙ 

PAPI LLlTlS 
ΡΑΡΙΙΙΟΜΑ (mal , εκ 

ΡΕΤιΤ 

PRURITUS 
BIGEM I NUS 
PURPURA 

τού μαλερός) 
PANCREATlTlS 
PANCYTOPEN ΙΑ 
PANMYEΙOPHTHISIS 
PANMYEΙOS IS 

ΡΗΕΝΥΙΚΕΤυ ΑΙΑ 
PITYRIASIS ROSEA 
POYARTERITlS NODOSA 
PSEUDO MONOCUCΙEOSIS 

PANOPHTHALMITlS 
PARAESTHESIA 
PARAGEUSIA 
PARALYSIS 
PARAMETRITlS 
ΡΑΑΑΝΟΙΑ 
PARAPLEGIA 
PARESIS 
PARESTH ESIA 
PARONYCHIA 
PAROSMIA 
PAROTlTlS 
PERICADITlS 
PERIODONTlTlS 

PERIOSTEITlS 
PERIOSTlTlS 
PERITONITlS 
PETECHIA 
PHAEOCHROMOCYTOMA 
PHANEROSIS 
PHARYNGITIS 
PHEOCHROMOCYTOMA 
PHLEBITlS 
PHLEBOTHROMBOSIS 
ΡΗΟΒΙΑ 
PHOCOMELlA 
PHOTOONYCHOL YSIS 
ΡΗΟΤΟΡΗΟΒΙΑ 
PHOTOPSIA 
P ITHIATlSM 
PITYRIASIS 
PLASMACYTOSIS 
PLEOCYTOSIS 
ΡΙΕυ ΑΟΟΥΝIΑ 
PLEU ROTYHOTONUS 
PNEYMOCONIASIS • 
ΡΝΕΥΜΟΝΙΑ ---..J 

ΡΝΕΥΜΟΤΗΟΑΑΧ 
PODAGRA 
POLlOENGEPHALITIS 
POLlOMYELlTlS 
ΡΟΙ YARTERITlS 
ΡΟΙ YARTHRALGIA 
ΡΟΙ YARTHRITlS 
ΡΟΙ YCYTHAEMIA 
POLYDYPSIA 
POLYΙOGIA 
ΡΟΙ YMYALGIA RHEUMATlCA 
ΡΟΙ YMYOSITlS 
POLYPHAGIA 
ΡΟΙ YSEROSITlS 
ΡΟΙΥυ ΑIΑ 
ΡΟΑΡΗΥΑΙΑ 
POSTHITlS 
PRESBYOPIA 
PRIAPISM 
PROCTALGIA 
PROCTlTlS 

QUADRI PLEGIA 

PROGERIA 
PROPTOSIS 
PROTEINU RIA 
PSEU DOL ΥΜΡΗΟΜΑ 
PSORIASIS 
PSYCHONEUROSIS 
PSYCHOSIS 
PTOSIS 
PTYALlSM 
PYEΙONEPHRITlS 
ΡΥΕΜΙΑ 
PYΙOROSPASM 
PYΙORUS 
ΡΥΟΟΕΑΜΑ 
ΡΥΟΑΑΗΕΑ 
ΡΥΑΕΧΙΑ 
ΡΥΑΟΜΑΝΙΑ 
PYROSIS 
PYURIA 

Q 

R 

Α ΗΑΒΟΟΜΥΟΙ YSIS RETlCUΙOCYTOSIS RISUS SARDONICUS RETlNITlS 
RHIN ITlS RETICUΙOENDOTHELlOSIS ROSACEA 
Α ΗΙΝΟΑΑΗΕΑ 
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SALPI NGITlS 
SARCOIDOSIS 
SARCOMA 
SCHIZOPHRENIA 
SCΙERITlS 
SCΙERODERMA 
SCΙEROSIS 
SCOTOMA 
SEMINOMA 
SEPSIS 
SEPTlCEM IA 
SIALADENITlS 

SIAΙOADEN ITlS 
SPERMATOG ENESIS 
SPERMATOR RHOEA 
SPHEROCYTOSIS 
STEATORRHOEA 
STEATOSIS 
STENOSIS 
STOMATlTlS 
STRABISMUS 
SYMPHYSEOL YSIS 
SYNOSTOSIS 
SYMPHILIS  

SEBORRHOEA 
SICCA SYNDROME 
SINUS BRADYCARDIA 
STATUS ASTHMATlCUS 
SULFHEMOGΙOBINAEMIA 
SULFHEMOGΙOBINEMIA 
SYNOVITlS 

TACHYCARDIA TENOSYNOVITlS 
Τ ACHYPHYLAXIS TRISMUS 
TACHYPNEA 
TELANGI ECTASIS 

TENDIN ITlS 

TENDONITlS 

TENESMUS 

TERATOMA 

TETANUS 

THROMBASTHENIA 

THROMBIN 

THROMBOCYTHAEMIA 

THROMOBCYTOPENIA 

THROMBOCYTOSIS 

THROMBOPENIA 

THROMBOPHLEBITlS 

THROMBOSIS 

THYM US 

THYROID ITlS 

THYROTOXICOSIS 

TOXOPLASMOSIS 

TRACHEITlS 

TRACH EOBRONCHITlS 

TRAUMA 

TREMOR 

s 

Τ 

SALlCYLlSM 
SINUSITlS 
SINGULTUS 
SPINA BIF IDA 
SPUTUM 
STR IAE 

TESTlS TONSI LLlTlS 
T 1NNITUS TORUΙOSIS 
TORTlCOLLlS 
TUMOR 

υ 

URAEMIA URICACIDURIA ULCUS UVEITlS 

URETHRITlS 

UROLlTHIASIS 

VENTRICULI  

URTlCARIA 

1 1 5  
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ν 

VACCIN IA 

VARICES 

VERRUCA 

VERTIGO 

χ 

VAGIN ITIS 

VASCULlTIS 

VENTR ICU LlTIS 

VULVOVAGI NITIS 

XANTHOCHROMIA 

XANTOMATOSIS 

XANTOPSIA 

XERODERMA 

XE ROPHTHALMIA 

Συνδυασμός 
'Αμιγώς Έλληνικό Έλληνολατινικών 

586 83 

Λατινικό 

43 

"Ρ ω μ αϊ κ ό ν  Δ ίκ α ι ο ν" 

Λατινο
Έλληνικό 

43 

Λοιπά 

Δανεισμος έκ τού έλληνικού Λεξιλογίου έπραγματοποιήθη άσφαλως καί κατά την σύνταξιν τού 
"Ρωμαικού Δικαίου". Τό περίφημον "Ρωμαϊκόν Δίκαιον" άποτελείται στην ούσία όπό έρανίσματα έκ τών μεγά
λων Έλλήνων νομοθετών: 

"Τρεϊς δέ οί κομίσαντες παρά Έλλήνων τούς νόμους Σπόριος Ποστόμιος, Σερούιος Σολπίκιος, 
Αυλος Μάλλιος". (Διον. Άλικ. Ρωμ. Άρχ. 1 0.5 1 ,5 -57 ,5) 

Ό δε νομοθέτης Νουμας Πομπίλιος "έμιμήθη τά παρ ' 'Έλλησι ". (ώς ονω 65,4) . 
Ό διάδοχος τού Νουμα, ό Λεύκιος Ταρκύνιος, ύπηρξε 'Έλλην, υίος τού Κορινθίου πλοιάρχου καί 

έμπόρου Δημαράτου (ώς ονω, Γ' 43, 1 ) , 
Καί είναι γνωστο ότι την τελικη διαμόρφωσι τού Ρωμαϊκού Δικαίου την έπεμελήθη ό Έρμόδωρος 

ό Έφέσιος, φίλος τού Ήρακλείτου, συντάξας την "Ρωμαίκην Δωδεκάδελτον". - "Συγγράψαντες νόμους 
εκ τε των έλληνικων νόμων προϋθηκαν έν δέκα δέλ τοις". 

Οί νόμοι των Ρωμαίων "έγράφησαν  έλληνιστί . . .  ί'να δέ μηδεΙς χρόνος αύτούς άφανίση, στήλην 
KατασKεuάσαντες χαλκήν εγραψαν έν  ταύτη . .  Αϋτη ή στήλη διέμεινε μέχρι τής έμής ήλικίας έν  τψ τής 
Άρτέμιδος ίερψ κειμένη, γραμμάτων εχουσα χαρακτήρας έλληνικων, οίς τό παλαιόν ή Έλλάς έχρήτο. " 

(ώς ονω, Δ' 26,5) 

« 'Έ νιοι καταγινόμενοι είς το 'Ρωμαίκον δίκαιον δεν όμολογούσιν ότι οί των Έλλήνων 
νόμοι έπενήργησαν είς την των 'Ρωμαίων νομοθεσίαν, διίσχυριζόμενοι ότι οί 'Ρωμαϊοι αύτοί 
καθ' αύτούς χωρίς ούδεμιας ξένης έπιρροης έθεμελίωσαν τούς νόμους των . . .  Ό Λίβιος 
τούλάχιστον ( 1 1 1 ,3 1 )  καί ό Διονύσιος Άλικαρνασεύς (Χ ,  57) όνομαστ! άναφέρουσι τούς εΙς τψ 
Έλλάδα σταλέντας των Ρωμαίων πρέσβεις, έντολην εχοντας τού μετακομίσαι έκεϊθεν τούς 
άρίστους νόμους. Ό Κικέρων λέγει (Ύπέρ Φλάκκου, 26) ότι άπο των Άθηναίων διεδόθησαν είς 
την οίκουμένην τά δίκαια καί οί νόμοΙ. πως θά έτόλμα νά ε'ίπη τοιούτόν τι ένώπιον των ύψηλο
φρόνων 'Ρωμαίων, αν δεν ήτο άληθές ; 

Έκτος δε τούτων των τριων άνδρων έχομεν έτι αλλους δύο άξιοπίστους μάρτυρας, τον 
Πομπώνιον (έν τψ Ί ουστινιανοϋ Πανδέκτη 1 ,2 ,2 , )  καί τον Πλίνιον (Πλίνιος, Φυσ, Ιστορία 34, 1 1 ,2 1 ) , 
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Κατο. τούτους τους πέντε μάρτυρας ό 'Άππιος Κλαύδιος, μετα έκλεκτών ανδρών, συνα

γαγών τα τών 'Ρωμαίων νόμιμα και μετακομ ίσας άπό τών 'Αθηνών τους Δρακοντος και Σόλωνος 

νόμους και άπό όλλων όλλους τινάς, άπετέλεσε τό δωδεκάδελτον, τουτέστι τους των δώδεκα 
πινάκων νόμους.  Έρμόδωρος δέ τις Έφέσιος, έξόρ ιστος ων έν τη Ί ταλί�, μετέφρασε τό δωδεκά

δελτον άπό της τών Έλλήνων ε ις  την τών 'Ρωμαίων γλώσσαν.  

Παρατηρητέον δε πρός τούτοις, ότ ι  πολλοίς ηδη πρό τού Σόλωνος έτεσιν οί  'Έλληνες 
έπέδρασαν, διο. μέσου των ο.ποικιων και της κατο. την θάλατταν έμπορείας των, εις πάντα 
σχεδόν το. τού κοινωνικού βίου των Ρωμαίων στοιχεία. Οϋτω Π.χ .  το. μέτρα και το. σταθμά, τό 
ημερολόγιον, τό ο.λφάβητον, το.ς τέχνας, την των ένοικούντων διαίρεσιν, παρο. των Έλλήνων 
έλαβον οί  'Ρωμαίοι " (ΜΟΜΜΣΕΝ,  'Ρωμαίκή Ίστορία, 1 .6 . 1 0 . 1 4. 1 5) .  

(JOANNES TELFY, Συγγραμμάτια Έλληνικά, 

Τύποις τού Ούγγρικού ΒασιλικΟύ Πανεπιστημίου, Βουδαπέστησι, 1 880) 

• 

"'Εκκλησιαστικόν Λεξιλόγιον" 

1 1 7  

Ό έπόμενος καθοριστικός σταθμός γιο. την εξέλιξι και έμπλουτισμό τού δυτικού λεξιλογίου, είναι η 
διείσδυσις της Έλληνικης στην Λατινικη κατο. το. πρωτα μεταχριστιανικο. χρόνια-ένα ο.κόμη έπι μέρους 
Κεφάλαιον στην μεγάλη αύτην ίστορία . . .  

τ ο.  Εύαγγέλια έγράφησαν και διεδόθησαν σε όλον τόν κόσμο στην έλληνικη γλωσσα η όποία ήτο 
τότε, έπισήμως, διεθνής. 

Δεν θο. ηθελα όμως νο. προχωρήσω, χω ρις νο. έχω παραθέσει την ο.ριστουργηματικο. διατυπωμένη 
όποψι που δημοσιεύεται στό έπίσημο όργανο HALCON - Ι Ε ΡΑΞ της Έλληνικης 'Ακαδημίας της 
Βασκωνίας (τ. 1 - 1 993, σελ. 1 9) :  

« . . .  S i n  la  l e n g u a  g ri e g a ,  l a  mayor de l a s  ideas super io res q u e  cont iene e l  Ν υ θνο 
Testamento, hubieran sido i mposible de ser expl icadas . . .  podremos dec i r  que el  ΡΓορίο Dios 
esperb hasta que el griego se hubiese extendido Υ que solo entonces se decίdίό a enviar a su 
H ijo . . .  » 

Δηλ . :  « . . .  Χωρίς τήν έλληνική γλώσσα, το μεγαλύτερο μέρος άπο τίς άνώτερες ίδέες που περιέχει ή Καινή 

Διαθήκη, θά ήτο άδύνατον νά έρμηνευθούν . . .  Θά ήμπορούσαμε νά πούμε ότι καί Ο Θεος Ο ϊδιος άνέμεινε 

μέχρις ότου ή Έλληνική έξαπλωθη, καί μόνον τότε άπεφάσισε νά άποστείλη τον Υίόν του . . .  " 

Γράφει ό Μεθόδιος Φούγιας: 223 

,, 'Η άποστολική περικοπή καί τό Εύαγγέλιο άναγι νώσκονταν καί στίς δύο γλώσσες έπί 
πολλά χρό νια . .  στήν Ν. Γαλλία, ή Λατι νική δέ ν παραμέρισε τήν Έλληνική μέχρι τόν Ε' αί. 
Έλληνικά μιλοΟσαν στήν Αρελάτη (Αρλ) μέχρι τόν Ι' αΙ Τό θεϊο Κήρυγμα είσήγαγε στήν Ρώμη 
ό Ωριγένης . . .  Στήν ΑΦρική έπικρατοΟσε ή Έλληνική μέχρι της Κηρηναϊκης . . .  Πολλές άλήθειες 
χριστιανικές διατυπώθηκαν έπιστημονικώτερα, άπό τους άρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Δέν 
γνωρίζω ποία θά ήταν ή έξέλιξις τοΟ ΧριστιανισμοΟ έάν ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης, γιά νά 
περιορισθώ στους έπικρατέστερους, ζοΟσαν μετά τήν έ να νθρώ πι σι ν τοΟ ΘεοΟ . . .  

'Η Χριστιανική Έκκλησία εύρηκε στόν Πυθαγόρα τήν εννοια τοΟ ένός καί μόνου ΘεοΟ . . .  
στους Έλεάτες τό ν ε να, στό ν 'Ηράκλει το τόν Λ όγο, στό ν Α ναξαγόρα τόν ΝοΟν, στό ν 
Πλάτωνα τό δκρον άγαθόν καί τό πρώτον κινοΟν στόν Αριστοτέλη . . .  

'Η Έλληνική γλώσσα εμεινε στήν Ρώμη ή γλώσσα της λει τουργίας καί τών γραμμάτων 
μέχρι τοΟ τετάρτου αίώνος . . .  

Είδικώτερα, άπό τήν Έλληνική λέξι Κυριακόν προηλθαν οί  όνομασίες της Έκκλησίας στίς 
Εύρωπαίκές χώρες: C hurch άγγλιστί, K i rche γερμανιστί, Kyrka στήν σουηδική, Kyrke στήν 
δανική, Cyrkew στήν βοεμική, Cerk iew στήν πολωνική, Zerkow στήν ρωσική κλπ . . .  » 

223. Μητροπολίτης Πισιδίας, "Τό Έλληνικό 'Υπόβαθρο τού Χριστιανισμού", σλ. 1 52,  1 55 ,  1 37 .  
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"'Έτσι, άπο τον πέμπτο αίώνα, έκκλησιαστικά κείμενα άρχίζουν νά γράφωνται σέ πολλές 
"δημοτικές" γλώσσες της αύτοκρατορίας, κυρίως στά κ οπτικό καί τά συρ ιακά ,  ένώ άργότερα 
άκολούθησαν τα αρμεν ικά ,  τα γεωργιανά, καί, τέλος, αραβικές διάλεκτο/. ΤΟ κήρυγμα καί ή Θ. 
Λειτουργία μπορούσαν πια να γίνωνται άπ' εύθείας στίς δημοτικές διαλέκτους, " 224 

Έν όλίγοις : Ένώ πρό ΧριστοΟ η Έλληνικη Γλώσσα έλαλεϊτο " in omnibus gentibus" (είς όλα τα 
έθνη) , μετα Χριστόν έλαλεϊτο καί " in omnibus Christi ecclesiae" (είς όλες τις χριστιανικες έκκλησίες) ,225 

'Όταν όρχισαν να μεταφράζωνται αύτα τα ίερα κείμενα, στρατιες έλληνικών λέξεων (τό λεγόμενον 
VOCABULAIRE ECCLESIASTIQUE) είσέβαλαν είς την Δύσι μέσψ τής Λατινικής, η όποία εστερεϊτο αντι
στοίχων έννοιών. Έχρησιμοποίησε , όπως έκανε πάντοτε, τις έτοιμες έλληνικές, Δάνειον έκ τής έλλη
νικής (emprunt de grec) είναι τό σύνολον τοΟ θεολογικοΟ , θρησκευτικοΟ , έκκλησιαστικοΟ τους λεξιλογί
ου .  Μ ία Θεολογία -THEOLOG IE- πού λειτουργεϊ καί διαλογίζεται έλληνικά :  aphorisme, anachorete, 
anatheme, apocalypse , apostole η apotre, apotheose, evang i le ,  apocryphe,  bapteme, bas i l ique,  b ib le,  
b laspheme, catacombe, catechese, catechumene, cathedra l ,  cathol ique, tal isman (=φυλακτόν, έκ τοΟ 
"τελεσμα") ,  decalogue, christianisme, demiurge, azyme, dogme, despote, doxologie ,  eulogie , eucharistie, 
exode, exorciser, atheisme, heresie, heterodoxe, hieratique, hierophante, icone, iconostase, monastere, 
hymne, phi lanthropie, hagiographie ,  encycl ique =Έγκύκλιος τοΟ Πάπα, πού και αύτός όφείλει τό όνομά 
του στην όμηρικη λέξι πάππας =πατηρ ("ή δέ aγχι στα σα, φίλον πατέρα προσέειπεν: πάππα φίλε . .  " -

Όδ. ζ 57) κλπ . . .  κλπ" ,  
Τό λειτουργικόν τοΟ Μ .  Σαββάτου είς τό Βατικανόν έξακολουθεϊ να όνομάζεται μέχρι σήμερα 

LITURGIA. 

Ό έκάστοτε ηγέτης τής Καθολικής Έκκλησίας πρέπει να έχη λάβει έκτός τής λατινικής, καί έλλη
νικην παιδείαν. 'Ακόμη και το νόμισμα τού κράτους τού Βατικανού όνομάζεται "λεπτόν". 

Άπό αύτό τό θεολογικόν - έκκλησιαστικόν άποθεματικόν, προέκυψε και νέα σειρα καθημερινοΟ 
γλωσσικοΟ ύλικοΟ. 'Άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα η λέξις παραβολή . Άφοο έχρησιμοποιήθη αύτού
σια από την Θεολογία (parabola ,  parabole Κ .λπ, )  και άπό την Γεωμετρία (parabola ,  parabole κ .λπ. )  
είσήλθε άργότερα και στην καθομιλουμένη ώς "όμιλία, λόγος" :  

παραβολη � parabola � parole, parler � parola, parlare � palabra, hablar, με πλήθος παράγωγα. 
(Έδώ πραγματικα κυριολεκτοΟμε : "όμιλο Ον" έλληνιστί) , 

Ό κατα φωνην έλληνισμός έξαπλώθηκε άκόμη περισσότερο με τις Θεολογικες μελέτες και τις 
αναλύσεις τών θρησκευτικών Κειμένων.  Άπό τόν 'Άγιο Ά μβρόσιο τοΟ Μ ιλάνου με τό έργο του 
HEXAMERON, τόν 'Άγιο Ίερώνυμο με μεταφράσεις έλληνικών γραπτών, μέχρι τόν ' Ιρλανδό Έριγένη , 
τον μεταβιβαστη τής έλληνικής Θεολογίας είς την Δύσιν , η Λατινική,  ώς έπίσημη γλώσσα τής Δυτικής 
Έκκλησίας , είσχωρεϊ πλέον σε δλες τις γλώσσες τοΟ κόσμου" .  

Ό καθηγ. Γ .  Κουρμούλης παρατηρεί: 226 

« 'Ο  Κλήμης γράφει έν  'Ρώμη έλληνιστί, ο Σμυρναίος Πολύκαρπος κηρύττει έν  'Ρώμη έλληνιστί, ο 
Ίππόλυτος γράφει έν  'Ρώμη έλληνιστί, όπως έλληνιστί γράφει καί ό Είρηναίος έ ν  Λ oυγδoύνcμ. Ό 
Τερτυλλιανος μεταφράζει εργα του έλληνιστί . . .  τα όνόματα τών έπισκόπων της Δύσεως τού /ιου καί 
/Ι/ου αίώνος είναι ώς έπί το πλείστον έλληνικά, έλληνικαί είναι καί έπιτύμβιοι έπιγραφαί τών χριστια
νικών τάφων έν 'Ρώμη τών χρόνων έκείνων. Αί κοινότητες της Βιέννης καί τού Λουγδούνου πληροφο
ρούσι περί τών διωγμών τών Χριστιανών είς τήν έλληνικήν. 

Οί Σλάβοι καί οί Γερμανοί της Α νατολης δέχονται το Χριστιανικον Φώς δι ' Έλλήνων ίεραποστό
λων, ή άρχαία Σλαβική γλώσσα, όνομαζομένη καί Έκκλησιαστική Σλαβική γλώσσα, ώς καί ή Γοτθική, 
πλημμυρούσιν έλληνικών λέξεων. 

224. "Ή άντιπαγανιστική νομοθεσία τής 'Ύστερης Αύτοκρατορίας" Είσαγ. Α. Καμάρα, Έκδ. Κατάρτι, σλ. 3 1 
225. "Pro Archia", χ. 23 
226. "Ή Έκπολιτιστική Δύναμις τής Έλληνικής Γλώσσης" Άθ. 1 950, σλ. 1 6  
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Οί Γότθοι διδάσκονται διό πρώτην φορόν δτι ύπάρχει aίkklesjο=έκκλησία, aivaggeljo, =εύαγγέλιον, 
apaustau lus =άπόστολος, psalmon =ψαλμός, hai resis =αί'ρεσις, sabbatο=Σάββατον, haίρneί = 'Έθνος, 
praisbetai rein =πρεσβυτέριον κλπ, Λέςεις τής άρχαίας Σλαβικής οίον enkenίja=έγκαίνια, aίjereί=Ιερεύς, 
I iturgija =λειτουργία, ροt ί rί =ποτήρι, efit imi =ειJθυμoς, anatema =άνάθεμα, ρίaΙ ί =φιάλη, d ίjakοnί =διάκονος 
κ.λπ. δέν χρειάζονται πoλλfιν έΡΕUναν διά νά εύρεθ.fJ ή καταγωγή των, ,, 

Οί Λατίνοι άντιγραφείς 
«Δέν μπορούμε νά συγκρίνουμε τήν έλληνική μέ τήν λατινική ώς πρός τον πλούτο κα! τήν άρμονία, 

Ή λατινική ύστερεϊ στούς χρόνους των ρημάτων κα! στή συντακτική εύλυγισία. 
Ή λατινικη λογοτεχνία δέν είναι αύθόρμητη. Άναπτύσσεται μ ιμοuμένη κάθε τι έλληνικό. »227 

Μέσα άπο αύτην την μίμησι ή Λατινικη γλώσσα διευρύνθηκε με πολύτιμες λέξεις. Καρπώθηκε όχι 
μόνον ποσότητα άλλά καΙ ποιότητα λεξιλογίου, ΚαΙ δεν άναφέρομαι μόνον στον Βιργίλιο, πού είχε ώς 
πρότυπο τον 'ΌμηΡΟ ,228 ούτε στον Όράτιο πού άνθολογούσε τον Πίνδαρο καΙ τον Ήσίοδο, την Σαπφω 
καΙ τον Άλκαϊο καΙ τον Άρχίλοχο.  Στην δε Ars Poetica μιμείται την Π οιητικη τού Άριστοτέλους .  
Έ μ ι μ ή θησαν ο ί πάντες  τα πάντα . 

Άπο τον Βαλέριο Φλάκο με τά 'ΆRGΟ ΝΑUΤι CΑ", μέχρι τον 50ν μ , χ .  αΙ που συντάσσεται το 
"CATHEMERINON",  ή Έλλάς, πηγη άκένωτη καΙ άστείρευτη, χαρίζει άπλόχερα όπως έκανε πάντοτε, 
τους λόγους καΙ τον Λόγο της.  

Ό Κικέρων, άκόμη καΙ τούς μύδρους του εναντίον τού Άντωνίου, τους όνομάζει "Φιλιππικούς" ! 

" . . .  αύτός τε γάρ Κικέρων, τούς κατ' Α ντωνίου λόγους, Φιλιππικούς έπέγραψε κα! μέχρι νύν τά 
βιβλία Φιλιππικο! καλούνται ". (Πλούταρχος) 

ΤΗτο τόση ή έλληνομανία τού Κικέρωνος, ωστε άνέθεσε την προστασία τής Ρώμης στην θεά 
Άθηνά: "όγαλμα Α θηνάς εΙς Καπιτώλιον κομίσας άνέθηκεν, έπιγράψας 'ΆθηνξJ Ρώμης φύλακι " . . » 

Ό Λάρκιος Λίκινος γράφει το "Ciceromastix" κατά το "Όμηρομάστιξ" τού Ζωίλου. 
Ό Ρωμαίος έπιγραμματοποιος Μαρτιάλης μιμείται -άνεπιτυχώς- τά άρχαία έλληνικά Έπιγράμματα. 
Ό Προπέρτιος μιμείται τά διάφορα "παρακλαυσίθυρα ("καντάδες") .  
Πρώτοι διδάσκαλοι τής Ρητορικής τέχνης στην Ρώμη ύπήρξαν οί 'Έλληνες Τεισίας καΙ Κόραξ. Οί  

περίφημοι Γάιος καΙ Τιβέριος Γράκχος είχαν 'Έλληνες δασκάλους τής Ρητορικής. 
Ό θεωρούμενος ώς πατηρ τής Ρωμαίκής ποιήσεως 'Έννιος Κόιντος ήτο έλληνικής καταγωγής, έκ 

τού Τάραντος. Είναι χαρακτηριστικο ότι άπο τον καιρο τού Αύγούστου έχουμε πολυάριθμες προσωπο
γραφίες Έλλήνων ποιητών, όχι όμως καί Ρωμαίων, Γιά τους Ρωμαίους, οί άληθινοΙ ΠοιηταΙ παραμένουν 
οί 'Έλληνες, 

Οί μουσικοΙ άγώνες πού έθέσπισε ό Νέρων διεξάγονται καί αύτοί κατά τά έλληνικά πρότυπα. 
Ό Τίτος, υίός τού Βεσπασιανού, "ποιήματα κα! τΡαγψδίας Έλλάδι φων,ή διεπονεϊτο ". 
Οί Ρωμαίοι άποστηθίζουν Λυσία. Ό ίστορικός Σαλλούστιος μιμείται τόν Θουκυδίδη. Ό Λουκρήτιος 

ά κ ο λ ο υ θεί τ ο ν  Έ π ί κ ο υ ρ ο ,  Ό Ν ε μ ε σ ι ά ν ο ς  γ ρ ά φ ε ι  " C Y N E G E T I CA " κ α Ι  ό Σ ε ν έ κ α ς  στο 
''APOCOΙO KYNTHOSIS'' άφηγείται την μεταμόρφωσι τού Κλαυδίου σε κολοκύνθη ! 

Μεταφράζουν τίς έλληνικες τραγωδίες iΊ συνθέτουν άπομιμήσεις τους, πάντοτε με τίτλους έλληνι
κούς : 

H E R M I ONA,  H E CTOR ,  TROADE S ,  ΟΑΝΑΕ , H EC U BA ,  P H O E N I S S A E ,  Μ Ε Ο ΕΑ,  P H A E D RA ,  
A G A M E M N O N ,  C O LA X ,  Α Ι ΑΧ M A S T I G O FO R U S ,  A C H I L L E S ,  T E R E U S ,  A E G I ST H U S ,  Ι Ν Ο ,  
ANDROMEDA, I ΡΗ ΙGΕΝ IΑ . . . (Λίβ . Άνδρόνικος, Μ .  Πακούβιος, Σ . Καικίλιος . . .  ) 

ΤΟ ϊδιο ίσχύει καί γιά τίς Κωμωδίες -COMOEDIAE. (Τερέντιος καΙ Πλαύτος . . .  ) 
Καλλιεργείται τό I DYLLl UM,  τό EPIGRAMMA, μεταγλωττίζονται APOPHTEGMATA: 

227. 'ΈΤUDΕS CRECQUES ΕΤ LATlNES", Έκδ. PICARD, PARIS 1 926 
228. Ό Βιργίλιος μιμεΤται έπίσης στό Βουκολικό του τον Θεόκριτο (Είδύλλια) καί στό Γεωργικό του τον Ήσίοδο, 

('Έργα καί Ήμέραι). ΜιμεΤται όκόμη τον Πίνδαρο (A.Gell ius 1 7 . 1 0) .  
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Π.χ. ό ,ΤΙ έχω τό φέρω μαζί μου (Βίας ό Πριηνεύς) -.'Όmnίa mea mecum porto". 
"Οίνος και όλάθεια" ('Ακταίος) -. In vino veritas 
"Τό όμοια τοίς όμοίοις θεραπεύονται" (Ίπποκρ .) -. Simi ia s im ί l ibus curantur 
"'Ο μέν βίος βραχύς ή δέ τέχνη μακρό" (Ίπποκρ .) -. Ars Ionga, vita brevis 
"Φοβού τούς Δαναούς και δώρα φέροντας" -. Timeo Danaos et donna ferentes 
"παν μέτρον αριστον" -. Modus in rebus 
"'Έρως όνίκατε μόχαν"-' Omnia vincit amor 
"Γνώθι σαύτόν"-. Nosce te ipsum 
"Ύπέρ βωμών και έστιών" - .  Pro aris et focis 
"Ού παντός πλείν ές Κόρινθον" -. Non I icet omnibus adi re Corinthum 
"Ίδού ή Ρόδος, ιδού και τό πήδημα" -. Hic Rhodus, hic saItus 
"'Άμ' έπος αμ' έργον" -. Dictum fatum 
"Έρρίφθη ό κύβος" (Μένανδρος) - .  AIea iacta est 
"Κίξατο (=ήλθε) ,  εύρεν, έλαβεν"229 -. Veni ,  vidi ,  vinci 
"Κλαίειν σοι λέγω" -. PIorare te jubeo 
"Φίλος έστιν αλλ ο έγω" (Ζήνων) -. AIter ego 
"Μηδέ δίκην δικό σης πριν αν όμφοίν μύθον όκούσης" -. Audi aIteram partem 
"Μη θίγειν κακόν εύ κείμενον" (Ίπποκρ . )  Ouieta non movere 
"''Οπερ έδει δείξαι" -'Ouod erat demonstandum 
"Ποιητική όδείςι" - Lίcentis poetica 
"Ήμετέρα θόλασσα" "θάλασσα η Έλληνικη"230 -. Mare nostrum 
'Όύκ έν τψ πολλψ τό εύ άλλ έν τψ εύ τό πολύ" -. Multum in parvo 
"Έκών, ακων" -. NoIens, voIens 
'Όύδέν εξ ούδενός" -. De n ihi Io nihi I  
"'Έπεα πτερόεντα" ('Όμηρος) -. Verba volant 
"Τιμης ένεκεν" -. Honoris causa 
"Τοίς τολμώσιν ή τύχη ξύμμορφος" (Θοuκ . )-' Audaces fortuna juvat 
"'Ύπνος Ένδυμίωνος" -. Endymionis somnum 
"Ή δέ κακη βουλη τψ βουλεύσαντι κακίστη" ('Ησίοδος) - .  Malum consi I ium consu itori pessimum 
"Σύκα φίλ όρνίθεσσι" Ficus avibus gratae 231 (κλπ . .  κλπ . . .  κλπ . . .  ) 

Ό Αύσόνιος εμιμήθη τό άναθηματικόν επίγραμμα τού κατόπτρου της Λαίδος "τ.Γι Παφίη το κάτοπτρον". 
'Ο Κάτουλλος (5 1 )  έμιμήθη τόν ατίχο της Σαπφούς "φαίνεται μοι κηνος {σος θέοισιν": " ί Ι lθ  mi par 

esse deo videtur." Τόν επιτιμητικό προσδιορισμό τού 'Ομήρου γιά τόν Πάρι "Δύσπαρι", τόν μιμείται ό 
'Οβίδιος : "Dispari Priamide", όπως και τόσα αλλα . . .  

Έμιμήθησαν την Ίσοκράτειον προτροπην232 'Όταν τις πολεμη προς άνθρώπους έκ πολλων τόπων 
συλλεγομένους, δτι δεϊ μή περιμένειν . .  άλλά αύτοϊς επιχειρεϊν": Si viS pacem para beI Ium.  

Έμιμήθησαν και  τό Έπιφωνήματα, Π .χ .  βαβαί, παπαί - .  baba i ,  papae. Αύτό τό "βαβαι" εδημιούργησε 
και τό ύβριστικό έπίθετο "babaecaius". 

Έμιμήθησαν και τις παρηχήσεις : "τυφλος τά τ' ώτα τόν τε νούν τά τ' δμματ' εί" ώς ''Ο Tίte, tute, Tati ,  
tibi tanta tyranne . . .  " 

(Τό δέ άριστοτέλειον233 περι άθλητισμού :  "Α γωνιστική τού σώματος άρετή σύγκειται εκ μεγέθους 
καί ίσχύος καί τάχους " μετεφράσθη ώς "cit i us ,  a I t ius ,  forti us"  και έγινε "λατινικόν" σύνθημα τών 
'Ολυμπιακών Άγώνων . . .  ) 

229. Άνθολογ. Παλ. 1 5.27 
230. Βλ. Βιβλίον Α' 'Έτους Έλληνικής Άγωγής, Μάθ. 1 30ν, σλ. 1 47 
23 1 .  Πρόκειται περί παροιμίας. Οί Ρωμαιοι άντέγραψαν καί όλες σχεδόν τίς άρχαιες έλληνικές παροιμίες. 

Τό άναφέρει ό ·Έρασμος. Βλ. καί Νικ. Πολίτη ΠΑΡΟΙΜ ΙΑ Ι  
232. Πανηγυρικός 1 65 
233. Ρητορική Α' 1 361  Β 
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Ό Βιργίλιος εισάγει και "έλληνισμους" στα λατινικά, πραγμα για το οποίον κατηγορείται. Στα έλλη
νικα γράφει και Ο Κικέρων τα Πεπραγμένα του. ΤΟ ϊδιο και ο Φάβιος Π ίκτωρ και ό Μάρκος Αύρήλιος234 
("Ίστορία της Ρώμης", "τα εις έαυτον") καί. . .  καί. . . 

"Έν λ ό γψ έλλ η νικψ καί έμμέ τρ ψ καί "πεζΨ . . .  " . . . .  
. . .  . Σιγα σιγά, η Ρώμη φθέγγεται έλληνιστί. 
"Έπί Σεπτιμίου Σεβήρου στήν αύλή τής Ρώμης όμιλούν μόνον έλληνικά " (Θ. Μπέρτ) . 
Οί Ρωμαίοι όμιλοϋν έλληνικα μεταξύ τους και στην καθημερινή τους ζωή . "Καί τά μειράκια τών 

Ρωμαίων παιδείας Έλληνικής μεταλαμβάνουσι ".235 

Γράφει σχετικώς ό βραβευμένος με τό βραβείο Ο Μ Η ΡΟΣ - 1 989 έλληνιστής,  αείμνηστος Φεδερίκο 
Σαγρέδο: 

"Hasta los propios Anales de Roma se habian escrido θΠ griego". 
Μέχρι καί αύτά τά Χρονικά τής Ρώμης είχαν γραΦή είς τήν Έλληνικήν. 
καί: 
Cuenta Suetonio:  (=Άφηγείται ό Σουετώνιος) : όταν ό Βροϋτος, ώς συνωμότης, έδωσε την μαχαιρια 

στον Καίσαρα, αύτος βλέποντάς τον δεν άνεφώνησε λατινικα άλλα τοϋ είπε έλληνικά : καί σύ τέκνον . . . 

Σε στιγμες που παίζεται η ζωή σου δεν ανατρέχεις σε μία γλώσσα που θεωρείς ώς ξένη . Έκφράζεσαι 
έτσι όπως συνηθίζεις να όμιλης . . .  " 

Άκόμη και ό Καρχηδόνιος Άννίβας ώμιλοϋσε και έγραφε έλληνικά. 
Γι' αύτό, ό ρωμαίος σατιρικος ποιητης Ίουβενάλης άναφωνεί: 
"Non pOSSO ferre G recam urbem" =Δεν ημπορώ να ύποφέρω αύτην την έλληνικην πόλιν . (Δηλ. την 

Ρώμην) .  
Graeca leguntur ίn omnibus gentibus, Latinis ίn  suis finibus236 

,, 'Ενώ οί 'Έλληνες άπαξιούσαν νά μάθουν λατινικά, οί Ρωμαίοι έπαιρναν άπό δώ καί κεί άρκετά 
έλληνικά στοιχεία καί έπλούτιζαν τίς τοπικες των διαλέκτους. Τά μέλη τής ίθύνουσας τάξεως, πού 
έρχο νταν σε διαρκή έπαφή με τούς ·Έλληνες . . .  σπάνια άμελ ούσα ν  νά μάθουν καλά τή ν έλληνική 
γλώσσα . .  καί ή Σύγκλητος . .  συνέτασσε έλληνικά τις άποφάσεις της . . .  Αύτή ή πλατειά διάδοση τής 
μελέτης τών έλληνικών άπό τούς Ρωμαίους, βελ τίωσε τήν άκουστική τους εύαισθησία καί τούς έδωσε 
τήν αί'σθηση λεπτοτέρων άποχρώσεων γλωσσικής άξίας . .  » (Μ .  Κάρυ "Ρωμ. Ίστορία, Έκδ. Μ ΙΝ ΩΑΣ,  τ. Α' σελ. 

359) .  

" . . .  οί μαθητες -τής Ρωμαϊκής δημοκρατίας- βασίζονταν πρώτα στά έλληνικά πρίν προχωρήσουν 
στήν μελέ τη τής μητρικής τους γλώσσας. Γιά νά συμπληρώσουν τή μόρφωσή τους οί νέοι Ρωμαίοι 
πήγαιναν νά σπουδάσουν στά Πανεπιστήμια τών έλληνικών πόλεων. 'Ο Κ ικέρων μελέτησε φιλοσοφία 
στήν Άθήνα κι εστειλε και τόν γυιό του εκεϊ. . .  'Ο Καίσαρ και ό 'Οκταβιανός εϋρισκαν τόν καιρό νά 
συνθέτουν ελληνικά εργα η ίστορίες . . .  Τό πνεύμα τών Ρωμαίων παρέμει νε όμως πάντα ξένο πρός τήν 
φυσική έπιστήμη . . ό Τραϊανός 'ίδρυσε στή Ρώμη μια άκαδημία, γνωστή ώς 'Αθήναιον.» (ώς avω τ. Β' σλ. 137) 

« . . ή Ρώμη έμεινε κυρίαρχη σε όλο τόν πολιτισμέ νο κόσμο, ωσπου οί Γερμανοί βάρβαροι 
τής έτοίμασαν τήν ίδια τύχη πού ή ίδια είχε έτοιμάσει στούς 'Έλληνες, παρ ' όλο πού αύτοί 
ήσαν άνώτεροί της στίς έπιστήμες καί τίς τέχνες. Τό ίδιο δπως στήν οίκονομία και στήν πολι
τική, ετσι και στή φιλοσοφία και στήν τέχνη ή Ρώμη εμεινε πάντα ενας ληστής. Σχεδόν όλοι 
οί μεγάλοι της σοφοί καί ποιητες ήταν λογοκλόποι. »  (Κάουτσκυ -Ή καταγωγη τού χριστιανισμού-) . . .  

234 , Ό Μ .  Αύρήλιος άκολουθεί τήν Στωική φιλοσοφία. Ο ί  Ρωμαίοι δεν άνέπτυξαν ίδική τους φιλοσοφία, Ο ί  τυχόν φιλόσοφοί τους 
άνήκουν σε 2 σχολές: Τήν σχολή τών Επικουρείων καί τήν Σχολή τών Στωικών, 

235. Πλουτ. Κάτων 22 
236. Δηλαδή: Τά Ελληνικά άναγινώσκονται, σπουδάζονται, όμιλούνται σε όλα τά έθνη, ένώ τά Λατινικά εντός τών συνόρων τους, 
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« . . οί Ρωμαίοι είς την φιλολογίαν, όπως γενικώς εις τός έπιστήμας, εύρίσκονται εις 
τελείαν όπό τών Έλλήνων έξάρτησιν . . .  

. .  Πόσοι θησαυροί έλληνικής σκέψεως καί έλληνικής έρεύνης θά μας ήσαν άγνωστοι, αν 
δέν έσώζοντο έργα φιλοσοφικά, ρητορικά καί έπιστημονικά, Ρωμαίων μιμητών τών έλληνικών 
προτύπων .. » 

(Ίωαν. Συκουτρής, "Έκλογη " Εργων", Έκδ. ΚΑΚΤΟΣ ,  σλ. 91 ,6 1 )  

« Ό σύγχρονος κόσμος μας συνεχίζει, άπό πολλές άπόψεις, τόν κόσμο τής Έλλάδος καί 
τής Ρώμης . .  εϊμαστε έγγόνια τών Ρωμαίων και δισέγγονα τών Έλλήνων .. Οί 'Έλληνες καί οί 
μαθητές τους, οί Ρωμαίοι, δημιούργησαν έναν πολύπλοκο καί εύγενικό πολιτισμό . . .  τώρα όμως 
άρχίζουν νά έμφανίζονται γύρω μας τά πρώτα έρείπια μιας αλλης έποχής, πού μπορεί νά είναι 
ένας νέος Αίώνας τού Σκότους . . .  

. . .  Σ τ η  φάση τ η ς  μεγαλ ύτερης  ό κ μ η ς  τ η ς ,  ή Ρωμαϊκη  Αύτοκρα τ ο ρ ία δέν  ηταν 
λ α τι ν ό φ ω ν η , παρό  δ ίγλω σση : χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σε κα ι  έ λ λ η ν ι κ ό  και  λ α τ ι ν ι κ ά  . . .  κάθε 
διεύρυνση τής γλώσσας κάνει καί τΗv άνθρώπινη σκέψη πιό εύέλικτη καί πλούσια . .  'Ένας μόνο 
λαός μπόρεσε νά έπινοήση πολλά καί σημαντικά είδη λογοτεχνίας, ίκανά νά προσαρμοστούν 
σέ πολλές αλλες γλώσσες: οί 'Έλληνες . . . Οί Σκοτεινοί Αίώνες σήμαιναν νίκη τής βαρβαρότη
τας καί ήττα τού κλασσικού πολιτισμού .. φυσικό ήταν ή πραγματικη χαραυγη νά προαγγελθή μέ 
τΗv έπιστροφη τού έλληνικού πολι τισμού . . 'Όταν ό Σέλλευ και ό Γκαίτε όποφασίζουν νό γρά
ψουν τό μεγαλειώδη θεατρικό εργα τους, δέν ύπολογίζουν καθόλου τόν Σενέκα, όλλό προ
σπαθούν νό μιμηθούν τόν Αισχύλο και τόν Εύριπίδη ... » 

Τζ. Χάιγκετ, "Ή κλασσικη παράδοση", Έκδ, Μ Ι ΕΤ ,  σλ. 4 1 , 45, 46, 57, 64 , 1 40,492. 

Οί 'ίδιοι οί Λατίνοι δέν τό κρύβουν. Τούναντίον καυχώνται γι' αύτό : όντιγράφουν, μιμούνται ,  και 
πολλές φορές γράφουν έλληνολατινικά. Έλάχιστο παράδειγμα, το Κείμενο πού άκολοuθεΤ. Ειναι άπο 
ηΊν Epistula (έπιστολη) προς Volumnio, τοΟ Κικέρωνος. 

D e i n d e  εύτραπελ ία l i tte ra r u m  fec i t  u t  i n te I I e g e re m  tuas esse .  
E q u i d e m  s p e rabam ita notata m e  rel i q u isse  g e n e ra 
d i cto r u m  m e o r u m ut congnosc i  s u a  sponte  posse n t .  
Sed  q u o n i a m  tanta faex e s t  i n  u rbe ut  n i h i l  t a m  s i t  ά κ ύ θ η ρ ο ν  
q uod non  a l i c u i  ve n ustum e s s e  v i d ea t u r, p u g n a ,  S i  m e  amas ,  
n is i  acuta  άμφιβολ ία ,  n is i  e l e g a n s  ύπερβο λ ή ,  n i s i παράγραμμα 
b e I I u m ,  n is i  r i d i c u l u m  παρό προσδοκ ίαν ,  n is i  cetera quae 
s u n t  a m e  in  secundo l ί b ro d e  o rato re p e r  Anton i  p e rsonam 
d i s putata d e  r i d i c u l i s εντεχνα et a rguta  apparebunt ,  
u t  sacra m ento contendas  n e a  non  esse .  
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Αυτή ή "ελληνολατινική" μέθοδος γραφης έπροίκισε τους λατίνους μέ καθαρά έλληνικο λεξιλόγιο . 
Ώρισμένες άπο αυτές τις λέξεις πάρέμειναν στά λατινικά ("origo θΧ G raeco") , χω ρις νά είσχωρήσουν 
στις λατινογενείς γλώσσες: 
πχ catomum =κατ' ώμον 

zabu lus = διάβολος 
saplutus = ζάπλουτος 
salapitta =σαλπιγκτής 
sacoma =σήκωμα 
paratragoedo =παρατραγψδέω 
apage = όπαγε 

Και έκφράσεις : 
age, vade =όγε, βάδιζε 
ancora de prora =όγκυρα έκ της πρψρας (κλ π. κλπ.) 

Ύπηρχαν όμως και έλληνικές λέξεις τις όποίες δέν μποροΟσαν νά άντιγράψουν, νά προφέρουν. 
Αυτές τις λέξεις τις άπεκάλεσαν "verba ηοη translatica". (Βλ. Α .  Gelius, Noctes Atticae, ΙΧ,  9) .  

Λ .χ .  ή "κροκόπεπλος ήως" άποδίδεται λατινιστι ως ''Aurora, id est crocei coloris veste ci rcumdata". 
(Μ. Servinus, Σχόλια είς Αίνειάδα 4.423) 

Αύτο τό παθαίνουν καί μεταγενέστεροι άλλά και σύγχρονοι μεταφρασταί. Γράφει ό Godefroi 
Herman, ό γάλλος μεταφραστής τοΟ Νόννου : 237 

,, 'επίθετα περιγραφικα η καθαρώς ποιητικα αφθονούν στούς στίχους τού Νόννου . . .  
Πόσες φορες -με ταφραζο ντας- δε ν ανέκραξα όπως ό Ρονσάρ: "Πόσο ειμαι περίλυπος πού ή 

γλώσσα ή γαλλική δεν δημιουργεί λέξεις όπως τό κάνει ή ελληνική: 
ώκύμορος, δύσποτμος, όλιγοφρονείν . . . » 

Καί ό Κ .  Παλαμας238 γράφει: "Θυμούμαι μια γαλλική μετάφρασι τού ΑΙσχύλου . . .  Με μια φράσι από 
έννιό λέξεις δίνει τό νόημα πού ό ΑΙσχύλος έκφράζει με μία λέξι: θεοφιλεστάτη."  

'Ο Th. Reinach προσπαθεί νά μεταφράση Άλκαίο καί  Σαπφω,239 και άποδίδει: παμβασίλεια = Γοί tout 
pu issant (3 λέξεις, όμως Γο ί σημαίνει βασιλεύς . )  Άθανάα πολεμοδόκος =Athena toi qu i  soutiens la  
guerre (6 λέξεις ' άλλΟ το soutenir  σημαίνει υποστηρίζω και δέν εκφράζει το -δοκος τοΟ δέχομαι) .  - ΤΟ 
επίθετον τοΟ 'Έρωτος λυσιμελης άποδίδεται ως briseur de membres. Briseur όμως σημαίνει συντρίβων 
και όχι λύων. Κ . Ο . Κ .  "Verba ηοη translatica . . . " (Λέξεις που δέν μεταφέρονται, "άμετάφραστες") . 

Κ Υ Ρ Ι Α Ο Ν Ο Μ ΑΤΑ Λ ΑΤ ι Ν Ω Ν  

'Ο Στράβων,240 μιλωντας γιά τά ελληνικά 'ίχνη στήν Ίταλία , γράφει: 
"Πλείστα ϊχνη τής 'ελληνικής αγωγής ενταύθα σώζεται, γυμνάσιά τε καΙ έφηβεία καΙ φρατρίαι καΙ 

όνόματα έλληνικό καίπερ όντων Ρωμαίων . . .  » 
ΤΟ ειπαμε ηδη : ''Ολλοτρίοις όνόμασι εαυτούς καλλωπίζουσι ". Καί αυτο είναι πολυ φυσικόν. Άφοο το 

υπόστρωμα της γλωσσης είναι έλληνικό, όρα και τά όνόματά τους έχουν ελληνική ετυμολογία. 
'Ολίγα άπο τά γνωστότερα ονόματα : 

ANTONIUS: "Ήν λόγος παλαιός, Ήρακλείδας είναι τούς Α ντωνίους, από Ά ντωνος, παιδός 
Ήρακλέους. " 241 Οί Άντώνιοι της Ρώμης υπερηφανεύοντο ότι κατήγοντο εκ τοΟ 'Άντωνος, 
τοΟ υίοΟ τοΟ Ήρακλέους. 

237. Patrolog. Cursus Compl .  Series Gr. , t .  43 ,  σελ. 679, 748 (Εκδ. MIGNE) 
238. 'Άπαντα, τ. ΣΤ' σλ. 362, Έκδ. Γκοβόστη 
239. Έκδ. Belies Lettres 
240. Γεωγρ. Ε ' C , 246 
24 1 .  Πλοuτ. Άντ. 4 
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AEMILlUS: αίμύλιος = κολακευτικός, έλκυστικός 
ALBINUS: aIbus =άλφός, λευκός -άλφινία = ή λεύκη 
AURELIUS: δηλ. Αύρήλιος, έκ τοΟ aura =αϋρα. 
AUGUSTUS: έκ τοΟ augeo =αϋξω, αύξάνω. "Ο πράττων έπί τη αυξήσει τών πραγμάτων. 
AULUS: έκ τοΟ αυλός 
BEATUS :  βλ. λήμμα "bon" 
BRUTUS: βαρύς, δυσκίνητος, έκ τοΟ "βριθυς" 
CAESAR : έκ τοΟ caedo =κεάζω, κόπτω ("κέσσε ξύλα") 
CAESO : όμοίως ώς άνω 
CAMILLUS:242 "O Κάμιλλος υπήρξε υίός τοΟ 'Ηφαίστου καί τής Καβείρας, πατήρ τών Καβείρων. Κατα 

δέ τόν Πλούταρχον (Νοuμας 7) άπό την προσηγορίαν "Καδμϊλος" τού ΈρμοΟ. 
(έκ τοΟ κέκαδμαι =λάμπω) .  

CRASSUS: έ κ  τοΟ κράσσων, κρείσσων 
CELSUS: έκ τοΟ caeIestus =ουράνιος (coeIum =ουρανός, έκ τοΟ "κοϊλον") 
CORNELIUS: έκ τοΟ cornu ,  όπερ έκ τοΟ κέρας 
DOMITlUS:  έκ τοΟ dominus =κύριος, όπερ έκ τοΟ domus =δόμος 
DOMITlANUS: ώς όνω ("Ενώ DOMIN ICANUS, "Δομινικανός", έκ τού dominus +κύων, κυνός, δηλ. "σκύλος τού κυρίου" !) 

ERUCIUS:243 έκ τοΟ 'Έρυκος, υίοΟ Ποσειδώνος καί Άφροδίτης. Είς τό φερώνυμον όρος τής Σικελίας 
υπήρξε ναός Έρυκίνης Άφροδίτης . "Ο 'Έρυξ τής Άφροδίτης καί τοΟ Βουτό, έβασίλευε είς 
Σικελίαν ότε διέβη έκεϊθεν ό Ή ρακλής. ''Eryx, Veneris et Butae fi I ius fuit" (Ύγϊνος Μuθολ. 257 , 1 2) 

FAVIUS: Φάβιος, γενάρχης έξ Ή ρακλέους τοΟ γένους τών Φαβίων. Ή μήτηρ του Βινδούνη, κόρη τοΟ 
Ευάνδρου : ''γυναικός έπιχωρίας Ήρακλεϊ μιγείσης, γενέσθαι όνδρα δόκιμο ν έν Ρώμη των 
Φαβίων γένος άφ ' αύτοϋ παρασχόντα. " 244 

FLACCUS: ό έχων ώτα χαλαρά. Έτυμολογεϊται έκ τοΟ "μαλακός". ('"Οπως καί έκ τοΟ μαλακός �μλάξ 
� βλάξ. )  

FLAVIUS: έ κ  τοΟ φαλός = λαμπερός 
GAIUS: γάίος =γήινος, έπιχθόνιος 
IANUS: Βλ. σελ. 96 παρόντος 

IGNATlUS: βλ. λήμμα " igne" 
IULIUS: 'Ίουλος, έγγονός Αίνείου'  'ίουλος =βόστρυχος 

(πρβλ. Δήμητρα Ίουλώ) 
CIUS, θέμα λυκ =Φώς. Πρβλ. Λυκάων 

LUCIANUS, 
LUCILLlUS, 
LUCULLUS, 
LUCAS 
LAVINIUS: θέμα "λαβ" τοΟ λαμβάνω, έλαβον 
LATERANUS: έκ τοΟ Iatus, όπερ έκ τού πλατύς ,  
LAURENTUS: έκ τοΟ Iaura =λάφνη =δάφνη 
LlVIUS:  έκ τοΟ λείβω =σπένδω 
LUCRETlUS:  έκ τοΟ Iucrum όπερ έκ τοΟ Ιυο =πληρώνω, "λύω", σπανίως δέ "λούω" . 
MAXIMUS: έκ τοΟ μέγιστος ,  μάγιστος. Πρβλ. έλλ. όνομ. Μάγας, Μάγα. 
MARCUS: βλ. λήμμα "marchand" 
MARIUS: mare =μύρα, θάλασσα 

Μάρις, υίός βασιλέως Λυκίας (Π 3 1 9) .  Μαρίων, όλυμπιονίκης. 

242, Έξ ού καί τό σημερ, θηλ, δυτ. όνομα Καμίλλα, 
243, Έρούκιος Κλάρος, δήμαρχος Ρώμης, Β' μ . Χ . αί. 
244, Πλουτάρχου Φάβιος Μάξιμος 1 .  
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NATALIUS: έκ τού "gnatal ius" ,  γνωτός. 
PATRICIUS: έκ τού pater =παττ1Ρ 
PAULUS: έκ τού παύρος =όλίγος , πτωχός 
PIUS: έκ τού η-πιος 
PLACENTlUS: έκ τού πλάξ, πλακούς 
POMPEIUS: έκ τού πέμπω, πομπή, pompa =πομπά 
PORCIUS: πόρκη =ό έπιδακτύλιος τής έπιδορατίδος 
POPLIUS:  έκ τού populus, όπερ έκ τού πολυς 
PUBLIUS: ώς ανω 
PULCHERIA:  έκ τού pulcher =εϋμορφος, όπερ έκ τού πολύχρωμος 

RUFUS: έκ τού rubus =έρευθός, έρυθρός. 
(Άνάλογον μέ τό έλλην. Πύρρος) 

SCAURUS: έκ τού σκαύρος =στρεβλόπους 
SCIPIO: έκ τού σκίπων =ράβδος 
SEVERUS: έκ τού σεβερός =δίκαιος, σοβαρός 
SALUSTlUS: βλ. λήμμα salut, saluer 
TACITUS: βλ. λήμμα "taciturne" 
TATlANUS: 245 'Εκ τού τάττω, δηλ. ό ταγός. 
TELLUS: έκ τού σ-τέλλω. Πρβλ. τό έλλ. Τέλλην, Τέλλις 
TERENTlUS: Terensis =θεά άλωνίσματος, έκ τού tero =τέρω, τείρω, τρίβω 
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ΤΙΤΟ : τιτός =άνταποδοθείς, πληρωμένος. Κατό Θωμόπουλον Tito =θερμός, έκ τού Τιτώ =ήμέρα 
TITIANUS: ώς ανω 
TlVERIUS: έκ του Tiberis, Τίβερις, όπερ έκ τού Θύμβρις (+-> γι' αύτό ό Βιργίλιος τόν Τίβερι τόν 

γράφει Thybris) 
URBANUS: βλ. λημμα "urbain" 
VALENTlUS: σημαίνει εϋρωστος έκ τού valeo, όπερ έκ τού F-οϋλω =ύγιαίνω 
VALENTlNUS: ώς ανω 
VARRO: ό ανδρείος, έκ τού Fάρσην =αρρην,  αρσεν 
VICENTlUS: έκ τού vis =Fις =ίσχυς 
VITALIUS: έκ τού vita =βιοτά, βίος 

Οί Ρωμαίοι συνήθιζαν έπίσης νό δημιουργούν κύρια όνόματα έκ των άριθμητικων: 
Π.χ.  Quintus (=πέμπτος, έκ τού κέντε =πέντε) ,  

Sixtus (έκ τού six =έξ) , Septimius (έκ τού έπτό, σεπτά) ,  Octavius (έκ τού όκτώ),  
Ennius (έκ τού έννία =έννέα βοιωτικά) 
Decius (έκ τού δέκα) . 

Π ολλό έπίσης όνόματα διασήμων οίκογενειων η καί έθνων, έχουν όνόματα έλληνικής καταγωγής η 
έτυμολογίας. 

Οί Σαμνίταl η Σαυνίται, έκ τού σαύνιον =άκόντιον 
Οί Μάρσοι ,  έκ τού Μάρσου, υίού 'Οδυσσέως καί Κ ίρκης 
Ένετοί, Βενετοί ,  έκ τής Άσίας άποίκησαν τό παράλια τής Άδριατικής ύπό τόν Άντήνορα. 
Οί Φαλέρlοl (δηλ. "Φαληριωτες") ήσαν Τυρρηνοί (νύν Fallari) - "ωσπερ 'Έλληνες οί Φαλέριοι " 

(Πλουτ. Κάμιλλος 9) 
Οί Λουτάτιοι, έκ τής Δήμητρος Λουσίας.  Πρβλ. καί πόλιν Άρκαδίας Λουσσοί η Λουττοί. 
Οί Τεύτονες, έκ τού Τευταμίου,  βασιλέως Λαρίσης. γίός τού Τευταμίου ύπήρξε ό Λήθος. 
Οί Φλαμίνιο l ,  έκ τού "φλόξ" - "6 έστί των Φλογίνων, έκ τού φλογοειδούς καλύμματος 6 έφόρουν" 
. .  Κ .α .  πολλά. 

·Όθεν . . .  "τό όνομα έλληνικόν έστι και ού ρωμαϊκόν" (Κωνστ. Πορφυρογέννητος) . 

245. Έξ ού τό σημερ. θηλ. Τατιάνα 
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Έπίσης, όλα σχεδόν τά μετέπειτα δυτικά όνόματα έχουν ρίζα έλληνική . Π .χ . :  
Κάρμεν, έκ της Καρμέντης ,  μητρός τού Εύάνδρου. Τερέζα -Θηρεσία- έκ της θήρας, όπως καί τά 

έλληνικά Θηρεύς, Θηρέσιος.  Άρθοϋρος, έκ τού άρκτοϋρος, ό Φύλαξ της αρκτου.  
Άδόλφος, έκ της κωμιμδίας τού Τερέντιου Adelphi =άδελφοί .  Χ ίλαρυ, έκ τού ίλαρά =φωτεινή. 

Κ ορίν, έκ της Κόριννας, της Ταναγραίας ποιήτριας. Έλίζα, έκ τού βασκικού elisa =έκκλησία (ecclesia, 
eglise, ίρλανδ. egl is, βρεταν. ί l ίΖ ) .  Ραμόν, έκ τού ramus δπερ έκ τού ράδαμνος ("Ramon, a ramus ράδα
μνος). Βιργινία , έκ τού virg in ia, vierge =άρρενωπή παρθένος, vir, έκ τού Fίς . Κάρολος, (Καρολίνα, 
Κάρλ, Σάρλ κλπ.) έκ τού chorus =χορός +aulus =αυλός,  οίονεί ό "χοραύλης". Νόρα, πρβλ. Νωραξ, 
υΙός Έρμού, ό όποίος έκτισε είς την Σαρδηνίαν την Νώραν. Λάνσελοτ έκ τού lancea δπερ έκ τού 
λόγχα, λόγχη - Ριχάρδος, έκ τού rego, ΓθΧ, δπερ έκ τού όρέγω, όρέγων ... 

* 

Κ αί όλ ίγα περ ί τη ς Ρωμαϊκ η ς Θρ η σκε ία ς  

Γράφει ό Μ .  Cary246 δτι είχαν ένσωματωθη στην Ρωμαίκη λατρεία στοιχεία τού έλληνικού τελε
τουργικού. Είχαν καθορισθη εΙδικές έξιλαστήριες τελετές των έλληνικων ύποχθονίων θεοτήτων, τού 
Πλούτωνος καί της Περσεφόνης . . .  ιι ή ίταλική εύχαριστήριος έορ τή των Κρο νίων μεταβαλλόταν σέ 
έλληνικό πανηγύρι ξεγνοιασιάς . . . ιι 

Ό Άθήναιος247 διευκρινίζει: 
"Βά τω ν ό Σι ν ω πεύς . . .  σαφ ω ς  έμ φ α νίζει τ η ν  τ ω ν  Σ α τ ο υ ρ ν α λ ί ω ν 248 έ ο ρ τ η ν  

Έλληνικωτάτην ,  φάσκων αύτήν παρά τοϊς Θεσσαλοϊς Πελώρια καλεϊσθαι . .  θυσίας κοινής τοϊς 
Πελασγοϊς γι νομέ νης . . .  καί αύτό ν τό ν Πελασγό ν προθύμως διακονεϊν . . .  καί θύο ντας Διί 
Πελωρίψ τραπέζας παρατιθέναι καί φιλάνθρωπον τήν πανήγυριν συντελεϊν . . .  καί τούς δεσμώ-
τας λύειν καί τούς οίκέτας (=ύπηρέτας)249 παραλαμβάνει ν .. ιι 

Σημειωτέον δέ δτι καί τά λατινικά όνόματα των έλλήνων θεων είναι έλληνικης έτυμολογίας. 
Jupiter (Ζεύς Πατήρ) ,  Minerva η Άθηνά (mens =μένος, νούς) ,  Venus η Άφροδίτη (Fωνος =τιμή) , 

Neptunus ό Ποσειδων (νίπτω) ,  Mars ό 'Άρης έκ τού (Μ )Αρς, Vesta η Έστία, Diana η 'Άρτεμις έκ τού 
duana =διπλη ( "Diana vocatam quasi Duanam, quod luna et die et nocte appareat) έπειδη η 'Άρτεμις -
σελήνη παρουσιάζεται καί την ημέρα καί την νύκτα, Proserpina η Περσεφόνη, κλπ. κλπ. 

Ι ,  

Περί τής κατό Ρωμαίους Θεολογίας :250 

" έορ τάς τε, ό ποίας τι νάς έκάσΤζύ θεων Γι δαιμό νω ν δγε-
σθαι  πρ ο σήκει ,  κα ί  θυσία ς ,  α [ς χαίρ ο υσι έκεχειρία ς  τε  αύ καί  
πα νηγύρεις καί  πό νω ν  ά ναπαύλας καί  πά ντα τά τοιαύτα, 

όμοίως κατεστήσατο τω ν κρα τίστω ν παρά τοίς 'Έ λλησ ι  ν ο μ ί μ ω ν . »  

* 

246. Ρωμ. ' Ιστορία Α' 365, 366 
247. Δειπνοσοφισταί 1 4 .45 
248.Saturnalia: έκ τού satis =aδην =όρκετά, διό τροπής τής δασείας είς S καί τού δ είς 1 . .  
249. Πρβλ. την ρωμαικη έορτη των δούλων. 
250. Εύσέβιος Pr. Εν. 2 .8 . 1 
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Άλλα καί ο ί  μηνες τού 'Έτους, καθως καί οί ήμέρες της έβδομάδος, στα δυτικα λεξιλόγια καθορί
ζονται  ελληνιστί. Έμείς χρησιμοποιούμε, ως πρός τους μήνες, τα σχετικα αντιδάνεια , 

Ίανουάριος : . . . . . .  

Φεβρουάριος : . . . 

Πρός τιμην τού Ί α ν ο ύ . 
Περί τού 'Έλληνος Ίανού βλ σελ 96 τής Είσαγωγής, 
(γaλλ. janvier, ίτaλ . gennayo, ίσπ. enero, άγγλ.  january, γερμ. Januar) . 
Ό τελευταίος μήνας τού λατινικού ημερολογίου. Έτελούντο εορταί καί προσέφερον 
είς τους θεους "θερμόν όλας'" θιβρός (=θερμός)-t λατιν . febris. Συνήθης έναλλαγη 

τού θ είς φ. (γaλλ. fevrier, ίτaλ . febbraio, ίσπav. febrero, άγγλ. february, γερμ. Februar) . 
Μάρτιος : . . . . . . . . . . .  Πρός τιμην τού θεού 'Άρεως. 

'Άρης -t λατιν . ARS καί προσθήκη ευφωνικού Μ ,  Mars. 

(γaλλ. mars, ίτaλ. marzo, ίσπ. marzo, άγγλ. march, γερμ, Marz) 
[Σημ , :  Τό γνωστό "έμπρός Μάρς" είναι άκριβώς κέλευσμα πολεμικό: 
έμπρός Άρης - έμπρός Μάρς,] 

'Απρίλιος : . . . . . . . . .  Έκ τού λατινικού a p r i l i u s ,  τ ό  όποίον είναι ελληνικής ετυμολογίας. 
Οί λατίνοι παρέλαβαν την ρίζα τής λέξεως

' 
μέσψ τών Έλλήνων Έτρούσκων, οί όποίοι 

'ΆΡΓυ", δηλ " Ά Φ Ρ ώ ", ώνόμαζαν την εκ τού αφρού γεννηθείσαν Άφροδίτην .  Γι' 
αυτό καί ό μήνας apri l ius,  μήνας τής ανοίξεως, έδωσε καί τό ίταλ ρήμα aprire που 
σημαίνει " α ν ο ί γ ω " . (γaλλ. avri l ,  ίτaλ. apri le ,  ίσπ. abri l ,  άγγλ. apri l ,  γερμ. ΑΡΓί l ) .  

Μάϊος :  . . . . . . . . . . . . . . Πρός τιμην τής Μ α ί α ς ,  τής μητρός τού θεού Έ ρμού (μαία =σεβαστη γυνή ) ,  οί 
λατίνοι ώνόμασαν τόν μήνα Maius. Γι' αυτό ακριβώς καί σήμερα η "εορτη τής μητέ
ρας" εορτάζεται αυτόν τόν μήνα, 
(γaλλ. mai, ίτaλ. maggio, ίσπ, mayo, άγγλ. may, γερμ. Mai ) .  

Ίούνιος : . .
.

. . . . . . . . .  Τό Larousse Etymologique αναφέρει ότι απεκλήθη lούνιος πρός τιμην τού Ίουνίου 
Βρούτου (Jun ius B rutus) . Junius είναι ό αναφερόμενος στην J u n ο . 'Έτσι ώνόμασαν 
οί λατίνοι την .. Η Ρ α ,  Κατα τόν Στράβωνα εκ τού Δ ι ώ ν η ,  την πρώτη σύζυγο τού 
Διός, Κατ' όλλους όμως η J u n ο είναι παραφθορα τής λέξεως "γ υ ν ή "  . Ή 'Ήρα -Juno 
είναι η γυνη τού Διός, Ή "πρώτη κυρία" θα λέγαμε σήμερα, ( γaλλ. ju in ,  ίτaλ . giugno, 
ίσπ. junio, άγγλ, j une,  γερμ. Zuni ) .  

Ίούλιος : . . . . . . . . . . . .  Π ρός τιμην τού Ίουλίου Καίσαρος. Ό Ίούλιος Καίσαρ φέρει όμως όνομα ελληνικής 
ετυμολογίας' ϊ ο υ λ ο ς σημαίνει χνούδι ,  βόστρυχος, "χνουδωτό" στάχυ ,  Ή θεα 
Δήμητρα όνομάζεται Ί ουλώ, jul ius είναι ό αναφερόμενος είς την Ίουλω-Δήμητρα, 
(γaλλ. j ui l let, ίτaλ. lugl io ,  ίσπ. jul io, άγγλ. ju ly, γερμ. Jul i ) ,  

ΑυΥουστος : . . . . . . Πρός τιμην τού Καίσαρος Αυγούστου, Augustus λατιν, σημαίνει σεβαστός, αρχηγός, 
ίερεύς, εκ τού ρήματος augeo =αυξάνω, αυξω, 
Augustus είναι "ό πράττων έπί τη αυξήσει τών πραγμάτων", 
Οί ίταλικες "ευχές" "augur i " ,  δεν είναι παρα ευχες αυξήσεως, Ευχόμεθα αϋξησιν 
ετών, χαρός, περιουσίας, ευδαιμονίας . . .  

. (γaλλ. aoCιt, ίτaλ. agosto, ίσπav. agosto, άγγλ. august, γερμ. August) ,  
Σεπτεμβριος : . . . . . Άπό τόν αριθμό έπτό - t  septem, 

Άρχικώς ήτο ό έβδομος μήνας, καί όχι ό ένατος όπως σήμερα, 
( γaλλ , septembre ,  ί τaλ . sette m b re ,  ίσπ. sept i e m b r e ,  ά γγλ . september ,  γερμ . 
September) ,  

'Οκτώβριος : . . . . . . .  Άρχικώς όγδοος μήνας, εκ τού όκτω -t octo. 

(γaλλ. octobre, ίτaλ. ottobre, ίσπ. octubre,  άγγλ. october, γερμ. Oktober) . 
Νοέμβριος : . . . . . . . . Άρχικώς ένατος μήνας , εκ τού novem όπερ εκ τού έννέ(F)α, 

(γaλλ. novembre, ίτaλ . novembre, ίσπ. noviembre,  άγγλ. november, γερμ. November) , 
Δεκέμβριος : .

. . . . . .  Άρχικώς δέκατος μήνας, εκ τού decem όπερ εκ τού δέκα. 
(γaλλ. decembre, ίτaλ. dicembre,  ίσπ. diciembre, άγγλ. december, γερμ. Dezember) . 
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Η Μ ΕΡΕΣ Ε ΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Δ ΕΥΤΕΡΑ : . . . . . . . . . . . . . γαλλ. lund i ,  ίταλ . lunedί (έκ τού Lune =Σελήνη (βλ. σχετικόν λήμμα) +di έκ τού dies 
= δϊα =ήμέρα. ίσπ. lunes (βλ. λ .  lune) .  άγγλ. monday (έκ τού μήνη =σελήνη +day 
=δία) γερμ. Montag. 

ΤΡΙΤΗ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  γαλλ. mard i ,  ίταλ. martedi, ίσπαν. martes (Mars + dies, 'Άρης + δϊα - βλ. ώς ανω- ) .  
άγγλ . Tuesday ,  γερμ. D i e n stag (έκ τού ΤΥ Γ, Ζ ί υ  =ονομασία τού " Αρεως τών 
Τευτόνων, εκ συγχύσεως προς το Ζεύς, + day =δία). 

ΤΕΤΑΡΤΗ : . . . . . . . . . . . . . .  γαλλ. mercred i ,  ίταλ. mercoledi, ίσπ. miercoles, λατ. Mercurius (βλ. λ. marchant) , 
άγγλ .  Wednesday (έκ τής κελτικής θεότητος Woden,  ταυτιζομένης προς τον 
Έρμήν, έκ τού βαδίζειν). γερμ. Mittwoch έκ τού mitt + woch (ώς μέττον =μέσον 
τής εβδομάδος. 
woch εκ τού Fόχος, το περιλαμβάνον τι) .  

Π Ε Μ ΠΤΗ : . . . . . . . . . . . . . . .  γαλλ. jeudi ,  ίταλ. giovedi, ίσπ. jueves (παραΦθορα τού "Jovis dies" ,  δηλ. Διός δϊα) .  
άγγλ. Thurs-day' το Thurs θεωρείται άβεβαίου ετυμολογίας. -θύρσος; -
γερμ. Donnerstag. "Εκ τού Donner =κεραυνός, βροντη Διός, εκ τού τεννω =στενω, 
βογγώ' στεναγμος τού ουρανού. . 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : . . . . . . . .  γαλλ. vendredi ,  ίταλ. venerdi ,  ίσπ. Viernes. 'Ημέρα τής 'Αφροδίτης <-> Venus. Venus 

εκ τού Fώνος =τιμή . Α γγλ. Friday, γερμ. Freitag (εκ τού Frig =γυνή θεού ,  με πρώτη 
εννοια "αγαπητή" .  Φρία είναι ή γερμανικη 'Αφροδίτη (πρβλ. 'Αφρώ, Apru ) .  

ΣΑΒΒΑΤΟΝ :  . . . . . . . . . .  γαλλ. samedi , ίταλ . sabbato, ίσπ. sabado (βλ. σχετ. λήμμα) . άγγλ. Saturday, έκ τού 
Saturnus =Κρόνος, όπερ εκ τού satis =οδην = αρκετά. γερμ. Samstag. 

K VPIAK H : . . . . . . . . . . . . . . . γαλλ. dimanche, ίταλ. domenica, ίσπ. Domingo (εκ τού dοmίnus =κύριος, δεσπό
της, domus = δόμος) .  Α γγλ. Sunday, γερμ. Sonntag, έκ τού sun =σ-ήλιος (ήμερα 
ήλίου). 

ΠαρατηροΟμεν ότι οί δυτικοί διατηροΟν άρxaιoελληνΙKή όνοματοθεσία: 

Δευτέρα "Σεληναία" 
Τρίτη -. ""Αρεία" 
Τετάρτη -. "'Ερμεία" 
Πέμπτη "Δία" 
Παρασκευη -. "'Αφροδιτία" 
Σάββατον -. "Κρονία" 
Κυριακη -. "'Ηλιαία" 

Α πό τούς 'Έλλ η νες ή έβδομάδα πέρασε στούς Ρωμαίους, 
πού δια τήρησα ν  τίς έλλ η νικές ό νομασίες τω ν ήμερω ν, 
με ταφράζο ντάς τες όμως στή ν λ α τι νική . " ,  

("Μετρώντας τόν αχρονο χρόνο" - Σ .  Θεοδοσίου, Μ . Δανέζη) 
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Θα κλείσουμε τό κεφαλαιον "Λατίνοι αντιγραφείς" παραθέτοντας Καταλογον τών κυριωτέρων λατί
νων συγγραφέων καΙ τών "λατινικών" έργων τους. Ή περιληπτική αύτή παραθεσις αποδεικνύει τα όσα 
ηδη ύπεστηρίχθησαν . 
(Πηγή: CD-R Λατινικη Γραμματεία-"Μουσαϊος" (Τ. Ι.Ι.)  τής Μαριάννας Μάκ Ντόναλντ- τού Πανεπιστημίου τής Καλλιφορνίας). 

ACCIUS LUCIUS 

Vos,  exem p la r ia  G raeca nocturna251 
versate m a n u ,  versate d i u rna .  

('Εσείς, ήμέρα και νύκτα τά έλληνικά παραδείγματα, 
βιβλία, νά έχετε άνά χείρας) · 

'Έγραψε : Didascalica, Parerga, Pragmatica 
Τραγψδίαι: Achi l les, Myrmidones, Aegisthus, Clytemnestra, Agamemnonidae, E rigona (=Ήριγόνη) ,  

Alcestis, Alphesiboea (=Άλφεσίβοια) ,  Amphitryo, Persidae, Andromeda, 
Antemoridae, Deiphobus (=Δηίφοβος) Antigona, Astyanax, Athamas, Atreus, Bacchae, 
Chrysippus, D iomedes, Epigon i ,  E riphyl la ,  Epinavsimachae, Eurysaces (=Εύρυσακης), 
Hellenes, 10 (=Ίώ) ,  Prometheus, Medea, Melanippus, Meleager (=Μελέαγρος) , 
Minos, Neoptolemus, Troades, Hecuba, Nyctegresia, Oenomaus, Pelopidae, 
Phi i locteta, Phoenissae, Thebais, Stasiastae, Telephus (= Τήλεφος) .  

AEDITlUS VALERIUS 
'Έγραψε : Epigrammata 

L. AFRANIUS 
'Έγραψε: Epistula, Fratr iae, Pante l ius 

LIBIUS ANDRONICUS 
'Έγραψε : Odyssia 
Τραγψδίαι: Achi l les, Aegisthus, Aiax, Mastigophorus, Andromeda, Danae, Hermiona, Tereus (=Τηρεύς) , 

CAELlUS APICIUS 
Είδικεύθηκε κυρίως είς τα περί Μαγειρικής βιβλία: 
Apothermum,  Amulatum ,  Pepones, Raphanos, Sphondyl i ,  Caroetae , Gustum ,  Faseol i ,  Phoen icoptero, 
Bulbos (=βολβοί) , Ova (=ώ- F-α) , Sepia (=σουπια) Polypous, Echinus (=αχινός), Myrena. 
'Έγραψε ακόμη: Epimeles, Sarcoptes, Cepuros (=κηπουρός) ,  Ospreon ,  Polyteles, Tetrapus, Thalassa, 

Hal ievs (=αλιεύς) ,  Paradoxum, Hypotr imma (=ύπότριμμα) .  

L. AMPELIUS 
'Έγραψε για τα 7 θαύματα τού κόσμου, όπου μας παρέχει την πληροφορία ότι τα τείχη τής Βαβυλώνος 
τα έκτισε ό Μέμνων, καΙ τΙς Πυραμίδες ό "Αγαρτος (Η' ) .  

APULEIUS 
Είς τό περισωθεν έργον του περιέχονται προτάσεις έλληνολατινικες καί έτυμολογίες τού τύπου:  

- "έγκολπίαι graece sunt nominatj" =έγκολπίαι έλληνιστί όνομάζονται. 
- "έξυδρίαι Atticorum l ingua" =έξuδρίαι κατα τήν γλώσσαν τών αττικών. 
- "αφηλιώτης a Graecis" =άφηλιώτης έκ τών Έλλήνων. 
- "βορέας graece, από τής βοής" =βορέας έλληνιστί, από τής βοής, 
- "εύρόνοτον Graeci vocant" =εύρόvοτοv οί 'Έλληνες αποκαλούν. 
- "κόσμος, graece nomen .. , rectissime Graeca l ingua significat" =κόσμος, έλληνικόν όνομα .. , 

όρθότατα ή έλλην. γλώσσα τό καθορίζει. 
- "quae δόγματα graece dici" =αύτα τα όποία οί 'Έλληνες λέγουν δόγματα, 
- "Plato ίδέας vocat" =ό Πλάτων ίδέας όνομάζει. 

2 5 1 . Οράτιος, De arte poetica, 268, 
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ΑΝΟΝΥΜΙ TRAGICI 
Ύπάρχει επψδός ελληνιστί: "Ύyίaινε πάτερ, ύyίaινε μητερ ". 

ΑΝΟΝΥΜΙ EPICOLVRICI 
PentesiIea, Versus Orphici , De Metris 

ARGUMENTA διάφορα, Άνωνύμων. 
Decasticha, Monosticha, Tetrasticha, BucoIica et Georg ica, Epigramma, Bucol ίca 

APULEIUS MADAURENSIS 
'Έγραψε : ApoIogia, Metamorphoses, De deo Socratis, Anechomenos (=άνεχόμενος) ,  Hermagoras, 
Phaedro, Epitoma Historiarum ,  De PIatonis. Έμβολίμως θετει κείμενα έλληνιστί καί λέξεις έλληνικές. 
Π.χ. "ut G raeci ίεράν νόσον .. " 

AQUILIUS 
'Έγραψε Boetia 

AUFIDIUS BASSUS 
'Έγραψε Historiae 

AUGUSTUS OCTAVIANUS 
'Έγραψε Apophthegmata, EpistuIae 

C. AU RELIANUS 
'Έγραψε De Parmenide -περί φύσεως-

Α. ALBINUS 
'Έγραψε "'Ιστορία" στην έλληνική , όπως μας πληροφορει ό Κικέρων στόν "Βρούτο" ,  

AULUS GELLIUS 
'Έγραψε τό περίφημο Noctes Att icae, στά διάφορα Βιβλία-Κεφάλαια τού όποίου περιγράφει, άφηγειται, 
έπεξηγει, παραδέχεται, καυχαται, γιά τό πώς καρπώθηκαν οί ΡωμαΙοι τόν Έλληνικό Πολιτισμό καί 
κυρίως την Έλληνικη Γλώσσα, 
Π ,χ .  (έκτός άπό όσα έχουμε ηδη έπικαλεσθή) :  
-"PaeIex quasi πάλλαξ. Ut pIeraque aI ia . .  vocabuIum Graeco fIexum est" (=PaeIex ώς πάλλαξ, 'Όπως 

πλείστα αλλα .. καί αύτο το όνομα προέρχεται έκ της έλληνικης) .  (- 4.4) 
- "σατράπην Graeci vocant" (=σατράπην οί 'Έλληνες άποκαλούν) (8 , )  
- "έκεχειρίαν appeIIant (=όνομάζουν -ο ί  'Έλληνες-) . . , quod genus Graeci, τύπους et ύπογραφάς quam 

(=παρό) όρισμοUς vocant (=όνομάζουν) .  ( 1 .25) 
- "hoc verbum quo Varro usus est, G raecum est: μελισσώνες, άμπελώνες, δαφνώνες". (=Ό λόγος τόν 

όποιον χρησιμοποιει ό Βάρρων είναι έλληνικός, .. ) (2 .20) 
- ''Quod όμαξαν Graeci vocant" (=αύτό πού οί 'Έλληνες όνομάζουν όμαξα). (2.2 1 )  
- ''Quae G raeci χαρακτήρας vocant (=όποια οί 'Έλληνες όνομάζουν χαρακτήρας . .  άδρόν, ίσχνόν, 

μέσον) . (6. 1 4) 
-"G raeci ί π  quadam specie praeteriti temporis, quod παρακείμενον appeI Iant =(οί 'Έλληνες ένα είδος 
παρελθόντος χρόνου τόν όποιον όνομάζουν παρακείμενον) είναι έτσι: γράφω γέγραφα, ποιώ πεποίη
κα, λαλώ λελάληκα . . " (6.9) 
- "ObI it i  sunt Romae Ioquier I ingua Latina" (=στην Ρώμη δέν ξέρουν πιό νό όμιλούν λατινικά). ( 1 .24) 
- "AIbino, homo Romanus, G raeca oratione res Romanas composuit" (=ό Άλβίνος, όνηρ ΡωμαΙος, 

στην έλληνικη γλώσσα συνέθεσε την Ρωμαικη ' Ιστορία) .  ( 1 1 .8) 
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- Είς τό 2.23 έκθέτει ότι οί παλαιοί ποιηταί τους έμιμήθησαν τους ·Έλληνας (versas de Graecis) , 
άλλΟ τά Ρωμ. έργα είναι κοινότατα καί πτωχά . . .  

- Είς τό 9 . 9  παραθέτει έκφράσεις έλληνικές "ex poematis Gaecis" : "το καλον πεφιλημένε ", 
"γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ"  . .  κ .ο .  πάμπολλα. 

- Είς τά 9. 1 5  έξηγεί αύτά που Graece appel Iatur (=έλληνιστί καλείται) δπορον καί στά 9 . 1 6  
quod G raece dicitur (=λέγεται) άντιστρέφον. 

- Είς τά 1 8 . 1 ,  "quas φαντασίας phiIosophi appellant". 
- Είς τά 1 3 .6, "quas Graeci προσψδίας appel lant" . 
- Είς τά 1 3 .9 έπεξηγεί πώς τά έλληνικάν ύπέρ οί Λατίνοι τά είπαν super ("quod Graeci ύπέρ, nos 

super dicimus" ) ,  τό ύπτιος supinus, τά ύφορβός subulcus καΙ πώς τον "υπνο" τον είπαν 
sypnus καΙ κατόπιν, δι· έναλλαγης τού Υ μέ το ο, sopnus -. somnus. 

- Είς τά 1 1 .5 είσάγει τάν όρο σκεπτικοί : ("Graeco cognomento σκεπτικοί appel lantur") . 
- Είς τό 1 1 .7 ζηλεύει τίς λέξεις τίς δυσκολομετάφραστες καί δυσκολοπρόφερτες, όπως οψιμαθία, 

άπειρόκαλος . . .  πολυπραγμοσύνη ( 1 1 . 1 6) . . προηγμένα et άποπροηγμένα ( 1 2 .5) . . .  

1 3 1  

- Είς τά 1 3 . 1 7  θαυμάζει την λέξι παιδεία ("quod Graeci παιδείαν vocant") ,  στά 1 3 .23 την λ .  σκιαμαχία, 
στά 1 3 .25 τά δύο όμηρικά ρήματα ''βάσκε lθι ·Ίρι ταχεία" ,  στό 1 3 .31  τά ρημα ψύχω ("quod G raece 

Ψύχειν dicitur") , στό 1 5 .25 το ρ. άνανεοϋμαι ("quod G raeci d icunt άνανεούται") καί στά 1 5 .26 άναλύει 
στους λατίνους πώς ό "Αριστοτέλης καθορίζει την λέξι syl logismum" -συλλογισμός-.  

- Είς τό 1 6. 1  παροτρύνει τους Λατίνους νά στοχασθούν ("ένθυμημάτιον'') μελετώντας τους λόγους 
τού φιλοσόφου Μουσωνίου. 

- Είς τό 1 7 .8 έπεξηγεί τίς λέξεις "ά ξίωμ α " καί "εΙσαγωγαΙ " καί συστήνει μελέτη ν έλληνικών βιβλίων 
( "necessario ad G raecos I ibros") .  

- Είς τά 1 7 . 1 8  όμιλεί περί "όπτικής", ώς μέρους της "γεωμετρίας": "Pars geometriae όπτικη appelatur . .  " 
- Είς τά 1 7 . 1 1 έπεξηγεί τί είναι ή "τραχεία" ("quae τραχεία dicitur") καί είς τό 17.20 τί είναι τό 'ενθύμημα". 
- Είς τά 1 8. 1 4  άναφέρει έκ νέου πόσο πολλοί όροι έλλείπουν άπό την λατινικη γλώσσα ("vocabula in 

I ingua Iatina non habent") ,  όπως ήμιόλιος (hemioIios), έπίτριτος (epitritos) . 
Είς δέ τό 1 2 .9 άπορεί μέ την ογνοια τών Λατίνων οί όποίοι δεν κατανοούν ότι ό άστερισμός τών 

"Υάδων έτυμολογειται έκ τού ϋω =βρέχω (ώς σηματοδοτών την έποχη τών βροχών) καί τά έτυμολογούν 
έκ τού σύς =χοιρος ! 

C. CAESIUS BASSUS 
·Έγραψε περί Μέτρων - De Metris (π .χ .  iambicus, tri metrus, De H ipponacteis (περί τού ποιητού 

Ίππώνακτος) ,  de Hendecasyllabo, de ProceIeumatico (=περί προκελευματικού) .  Ithyphall icon (ίθυφαλλι
κόν ) , Ε χ  s p o n d e o . Κ α ί  όταν άδ υνατη νά μεταφέρη  τους ό ρ ο υ ς ,  τους παραθέτε ι  έλληνιστ ί :  
'Έπτακαιδεκασύλλαβον", "άπά μείζονος", "άπά έλάσσονος". 

·Έγραψε άκόμη : Epos, Epigramma, Iambica, Lyrica, Tragoedia, Comoedia, Mimica . . .  

Μ .  BIBACULUS 
·Έγραψε Epigrammata 

BRUTTEDIUS NIGER 
·Έγραψε Historiae 

CAECILIUS STATIUS 
·Έγραψε Aethrio, Androgynos, Asotus, Chrysion ,  Dardanus, Ephesio, EpicIeros, Epistathmos, 

EpistuIa, Gamos, Harpazomene, Hymnis, Hypobol ίmaeus (=ύποβολιμαίος) ,  NaucIerus 
(=ναύκληρος) , Nothus (=νόθος) ,  OboIostates (=όβολοστάτης) , Progamus (=προγαμών) , 
Symbolum, Synaristos, Synephebi (=συνέφηβοι) , Syracusi i ,  Triumphus . . .  
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CATULLUS 
Έμιμήθη κυρίως τον Φιλητα καί τον Καλλίμαχον, τους Ύμεναίους της Σαπφούς, 
καί είς την Ίστορίαν της Ύπατείας, τον ΞενοΦώντα, 

CALPURNIUS FLACCUS 
'Έγραψε υχΟΓ tyrann icida & Aethiops, 

Τ. CALPU RNIUS 
'Έγραψε Bucolica, 

C. L1CINIUS MACER CALVUS 
'Έγραψε Epithalamia καί Epigrammata, 

FLAVIUS CAPER 
'Έγραψε Περί Όρθογραφίας, "De Orthographia" ,  όπου διευκρινίζει ότι το "antitheton" (όντίθετον) τού 
"tunc", est nunc (έστί το νύν) ,  
Έτυμολογεί: "circa, quod est κύκλψ" ,  (κίρκος =κύκλος) ,  
Είς το έργον του Περί όμφιβόλων Λέξεων (De verbis dubi is) έπεξηγεί ότι κατάγονται το  "del i rare et 
delerare όπο τού λήρου .. , το exenteravit όπο τών έντέρων, "  

C. ATEIUS 
'Έγραψε Εχ Epistul is 

Μ. PORC. CATO 
'Έγραψε Epistulae, De Tri umpha Athenienses, De Macedonia, De Rhetorica, 

CHALCIDIUS 
'Έγραψε έξ Έλλήνων -Εχ Graecis :  Εχ I l iade, Εχ Odyssea, Εχ Hesiodi Theogonia, Εχ Pythagore, 
Περί Φύσεως, 

CORNELIUS CELSUS 
'Έγραψε Περί Ίατρικης -"De medicina": "Διαιτητικήν ,  Φαρμακευτικήν, Χειρουργίαν , "  
Σ υνεχώς έπαναλαμβάνει :  " G raeci  nominant" . .  , (=Οί  'Έλληνες όνομάζουν) . . , " G raeci φλεγμονην 
nominant. . .  " 

Μ . Τ. C I C E RO 
Πολυγραφότατος, όσχολείται (όπως γράφει καί Ο Πλούταρχος)252 με την σύνταξι καί μετάφρασι 

τών φιλοσοφικών διαλόγων καί τών όρων της διαλεκτικης καί της φυσικης, στην γλώσσα τών Ρωμαίων 
("έκαστον είς Ρωμαϊκή ν μεταβάλλει ν διάλεκτον'ϊ, Λεηλατεί το έλληνικο Λεξιλόγιο καί όναφωνεί: 

"Deorum I ingua est I ingua Graecorum" 
(Θεών γλώσσα είναι η γλώσσα τών Γραικών)253 

Στην Έπιστολή του προς Ήρώδη τον Άττικον (Χ Ι , 53) δηλώνει: Έφοδιάζω την λατινικη με λέξεις , 
(Γενικώς τίς Έπιστολές του τίς γράφει σχεδ6ν έλληνολατινικά), Ό ίταλbς μεταφραστης τού "Ι' Oratore" 
παρατη ρεί ότι ο Κ ικέρων καταφεύγει πάντοτε a l i a  matr ice g reca (είς την έλληνικην μήτραν ) ,  
Έσπούδασε στην Έλλάδα όπου είχε διδασκάλους τον Μόλωνα, τον Φαίδρο καί τον Ζήνωνα, Ό ϊδιος 
δηλώνει (O ratore 95) ότι την έλληνικη σοφία προσπαθεί νό μεταφέρη στους συμπατριώτες του :  
("prudentia Graecorum ad nostrum usum transferri") , 

252, Πλοuτ. Κικέρων 40 
253. Βλ. καί Παν. Φούγια "Κικέρων ό Έλληνολάτρης" Έκδ. Ν .  ΣΥΝΟΡΑ 
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Παραδείγματα άπο το Orator (="Ρήτωρ") : 
' 'Has rerum formas appel lat254 ίδέας" (8) 
"qu i  χαρακττ)Ρ Graece d ic itur"254 (3.4) 
" . . qui Graece ρυθμος dicitur" (65) 
"quam Graeci appellant θέσιν" ( 1 25) 
"quod G raeci ήθικον vocant254 . . quod παθητικον nominant"254 ( 1 27) 
"qui  διάλογοι dicitur" ( 1 50) 
"poetae, qui λυρικοί a graecis nominantur" ( 1 83) 
"quos -Graeci -appel lant τρόπους . . quae vocant σχήματα". 

"Εκ τού "Brutus" :  
"περίοδον appellari . . .  " ( 1 6 1 . 1  Ο) 
"ut G raeci dicunt πολιτικόν . .  " (264.2) 

"Εκ τού "Topica" :  
"scientia, quam διαλεκτικήν appel lant" (5.5) 
"quam Graeci έτυμολογίαν appellant" (33.2) 
"Aristoteles σύμβολον appel lat" (35.4) 
"quae G raece έπαγωγή nominatu r  (42.3) ,  quae ύπερβολη dicitur" (45.2) 

Είς το "De Legibus" (Περί Νόμων) μιμειται τον Πλάτωνα καί τον Θεόφραστον. 
"G raeco nomine νόμον, ego a legendo" (= έλληνικο όνομα "νόμος", έγώ-το όνομάζω ...... έκ τού 
λέγω =συλλέγω ,  άναγινώσκω) .  ( 1 . 1 8) 
Είς τα ''Academica'' δηλώνει: "-οί ··Ελληνες όνομάζουν -φαντασίαν, nos appellemus visum" . 
(-έκ τού Fείδω) .  
Ε ίς το "Lucullus" ( 1 35) γράφει: 
"quae παράδοξα nominantur". Καί στα ΡΑΑΑDΟΧΑ οί έπικεφαλίδες των κεφαλαίων είναι στα 
έλληνικά : 

-"·-Οτι μόνον το καλον αγαθόν". 
-"·-Οτι αύτάρκης ή αρετή προς εύδαιμονίαν". 
-"··Οτι ·ίσα τα αμαρτήματα καί τα κατορθώματα". 
_··Οτι πας αφρων μαίνεται." 
_·-Οτι μόνος ό σοφος έλεύθερος καί "πας αφρων δούλος". 
_··Οτι μόνος ό σοφος πλούσιος". 

Είς το "De Finibus " :  
"quae λογικη dicidur" ( 1  .21  ) 
" ί l Ι ί  (=έκεινοι) dicunt πάθος" (3.35) 
"quod G raeci πολιτικον vocant". (5.65) 

Είς το " De Officiis" μιμειται το "Περί καθήκοντος" τού Παναιτίου. 

Είς το Tuscul. Disputio: 
"quae αρμονία dicitur" ( 1 . 1 9) 
"quod κέντρον vocant" ( 1 .39) 
"μελαγχολίαν vocant" (3 . 1 1 )  
"Timone qu i  μισάνθρωπος appel latur" (4.25) 

Κατα τον ϊδιο τρόπο, είς το "De Divinatione", είσάγει τους όρους φυσιολογίαν ( 1 .89) , 
δαιμόνιον ( 1 . 1 2 1 ) , ζωδιακος (2.87) ,  όρίζοντες (2.42) κ .α .  
Είς το "De Fato" τους όρους αξιώματα, δυνατός, λογικη ( 1 ) ,  θεωρήματα ( 1 1 .3) .  

254. appello =όνομάζω, -dico =λέγω, voco =άποκαλώ, nomino =όνομάζω 

1 33 
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Γράφει Carmina: Alcyones, Epigramma, Odyssea, θΧ Aeschylo. 
Είς τό 'Timaeus" :  
"quae G raece άναλογία" ( 1 2 . 1 6) 
"quod σφαιροειδές Graeci vocant" ( 1 7 .9) 
Είς τό " De natura Deorum " :  
"quod G raeci ήγεμονικόν vocant'(2 .28) 
"κύκλος G raeci dicitur" (2 .47) 
"Κρόνος d icitu r, qui est (=όποίον έστι) Χρόνος" (2 .64) 
"Proserpina, quod Graecorum nomen est (=τό όποίον Έλλήνων όνομα έστι) Περσεφόνη" (265) 
"Δημήτηρ, quasi (=ώσαν) γη μήτηρ . . .  " 
Vestae nomen a Graecis . . Έστία dicitur" 
"συμπάθειαν Grai vocant" (3.27) 
" l l la quae a Graecis  accepissent Latini . .  " =Αύτα τα όποία έκ τών Έλλήνων έδέχθησαν οί Λατίνοι . .  
" . .  a G raecis verborum copia . .  " = έκ τών Έλληνικών λέξεων άντιγραφή . . ( 1 .8) 

Γι' αύτό καί ό Γ .  Μ ιστριώτης ('Ελλ. Γραμματολ. Β' 636,7) παρατηρεί: "ό Κικέρων τήν έλληνικήν φιλοσο
φίαν περιεβάλετο ρωμαϊκή ν στολή ν . . .  τά των Ρωμαίων γράμματα είναι άπομιμήματα των έλληνικων. " 

Τί χρείαν όλλην έχομεν μαρτύρων; 
Νά πώς έπέρασαν στους δυτικούς ,  λέ ξεις όπως:  sympath ie ,  harmon ie ,  centre ,  me lanco l i e ,  

m isanthrope, phys iologie, demon , zod iaque, horizon ,  logique,  theoreme, analogie, hegemonique . . καί 
γενικώς όλα όσα άνεΦέρθησαν ώς όνω, και όσα θα αναφερθούν έν συνεxείc;ι . . .  

CINCIUS LUCIUS 
'Έγραψε G rammatica και Εχ Historis. 

CINNA 
'Έγραψε Zmyrna και Epigrammata. 

C LOATlUS VERUS 
'Έγραψε περι της Έτυμολογίας τών λέξεων, είδικώς δια τήν σχέσι μεταξυ Έλληνικης και Λατινικης: ,  

"Verborum graecis tractorum", Ύπάρχουν μόνον αποσπάσματα, όπως τό κατωτέρω : 
"faenerator, άπό τού φαίνεσθαι' 
errare, άπό τού έρρειν ' 
i nglans, id est Διός βάλανος". 

CLAUDIUS TUSCUS 
' Έγραψε όμοίως περι Έτυμολογίας, διεσώθησαν έλάχιστα αποσπάσματα (fragmenta) . 
Π.χ, "mussare θΧ Graeco . .  G raeci μύσαι dicunt". 

MAURUS TERENTlANUS 
De Syl labis, De Metris. 

CURTlUS RUFUS 
'Έγραψε Historiae Alexandri  Magn i .  

DOMINIUS MARSUS 
'Έγραψε Epigrammata, 

EGNATlUS 
'Έγραψε περι Φοίβου - "Phoebum". 
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ENNIUS QUINTUS 
'Έγραψε Pancratiastes (=Παγκρατιασταί) , Ep igram mata, P rotrept icus, Epicharmus,  Hedyphagetica 
(="ήδηφαγητικά") καί Tragoediae : Achi I Ies, Aiax (Αίας) ,  Alcmeo, Alexander, Andromacha, Andromeda, 
Athamas, Cresphontes, Erechtevs (=Έρεχθεύς) ,  Eumenides, Hectoris Iytra (='Έκτορος λύτρα ), Hecuba, 
I ph igenia, Medea, Melanippa, Nemea, Phoenix, Telamo (= Τελαμών) ,  Telephus, Thyestes. 

EPICADUS 
'Έγραψε De Metris 

G. FANNIUS 
'Έγραψε H istoriae 

POMPEIUS FESTUS 
Είς το "De verborum significatione" (=Περί της σημασίας τών λέξεων) έπεξηγεϊ λ.χ. ότι "dicimus θχ 

Graeco" (=ονομάζομεν έκ της Έλληνικης) το sponsor έκ τού σπένδω, το serpentes έκ τού έρπετά, το 
sex έκ τού εξ, το septem έκ τού έπτά, το pavire έκ τού παίειν .. Κ .α .  πολλά. 

ANNUS FLORUS 
'Έγραψε Anthologia 

S. FRONTlNUS 
'Έγραψε Strategemeta καί De Agrorum (Στρατηγήματα καί Περί Άγρών) , 

Μ. CORNELlUS FRONTO 
'Όπως καί Ο Κικέρων, στίς Epistulae παρεμβάλλει λέξεις καί φράσεις στό έλληνικά, καθώς καί έλλη

νικους στίχους. Καί όπως άκριβώς όλοι άνεξαιρέτως οί Λατϊνοι, άναφέρεται καί αυτος στους 'Έλληνας 
φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, στρατηγούς ,  

Είς το  εργον του De Feri is (4 ,2) τελειώνει τήν έπιστολή του μέ  τον χαιρετισμον "Vale (= F-ούλε 
=ύγίαινε) mi magister φιλόστοργε ανθρωπε" . 

'Έγραψε καί περί τού κιθαρψδού Άρίωνος (Arion) :  " . .  cithara et dithyrambo primus . . .  Arion". 

FRAGMENTA (=Άποσπάσματα - άγνώστων-) 
De iambico, De trochaico, De dactyl ico, De anapaestico, De syIIabis, De amphimacro, Tetrametrum, 

Tribrachy, DodecasyIIabum, Choriambo, Spondeo (=σπονδεϊος) ,  

GAIUS IULIUS CAESAR 
Έκτος άπο τό γνωστό De beIio GaI I ico καί BeI Ium Civile, εγραψε De Analogia, Epistulae καί περί 

Μενάνδρου (Menander). 

L. IUNIUS MODERATUS 
'Έγραψε "Κτηνικός", "Καθολικά", όπου άναφέρει: 
"Graeci μυγαλην appeI Iant" (6, 1 6) 
"G raeci άσφάλ τειον appeI Iant" (6. 1 6) 
"Graeci σίλφειον vocant" (6, 1 7) 
"Graeci κρεμαστηρας appel lant" (6 ,26) 
' 'Est nomen ίππομανές" (6,27) 
"Graeci vocant ϋδρωπα" (7.7) 
''AppeIIant Graeci όρνιθώνες, περιστερώνες, ίχθυοτροφεϊα, μελισσώνες, χηνοβόσκια, λαγοτροφεϊα . .  " (8. 1 )  
"Graeci σταφυλϊνον vocant" (9.4) 
' 'Quas Graeci vocant iΊxoυς" (9.5) 
"Graecorum autores (=οί συγγραφεϊς τών Έλλήνων) ο'ίστρους appeIIant" (9 . 1 4) 
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ASINIUS GALLUS 
'Έγραψε Grammatica. 

CORNELIUS GALLUS 
'Έγραψε Elegiae.  

C L. CAESAR GERMANICUS 
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'Έγραψε Aratus καί Eρigrammata (ad Hectoris ) .  

GRACCHUS 
Τραγικός, έγραψε Atalanta, Pel iades, Thyestes. 

GRATTIUS 
'Έγραψε Cynegetica (Κυνηγετικά) .  

Α. HIRTIUS 
'Έγραψε Eρistulae 

HOMERUS LATINUS ( ! ) 
'Έγραψε " l l ias Lat ina" ( ! ) 
Άποτελεϊται άπα 1 066 στίχους καί είναι παράφρασις- κακη μίμησις τής Ίλιάδος. 

HORATIUS FLACCUS 
Είς τα έργον του έξυμνεϊ τούς 'Έλληνας θεούς, ηρωας, μύθους : Eρodi (έπψδοί), Eρistulae, Ars 

Poetica (μέ άναφορές στην έλλην. Ποίησι καί τούς 'Έλληνας ποιητάς) .  

HYGINUS Astronomus 
'Έγραψε Astronomica μέ έπί μέρους Κεφάλαια: De Sρhaera ,  De centro, Horizon, Ροlο (πόλος), Zodiacus. 
'Όπου δεν διαθέτει την κατάλληλη λέξι, καταφεύγει στην γνωστη στούς λατίνους μέθοδο : 
"λοξας a Graecis (=ύπα τών Έλλήνων) est d ictus" ( 1 .5) 
"τροπικός . . .  ίσημερινας a G raecis aρρel latus" ( 1 .6) 
"a Graecis  διακεκαυμένη vocatur" ( 1 .8) 
"Graece όρκτος aρρelata" (2. 1 )  
" . . .  όμαξαν Graeci" (2.2) 
" . . .  Graeci άλήτιδας nominant" (2.4) 

ΠαντοΟ οί G raeci . . με είδικώτερες άναφορές είς Προμηθέα, Όρφέα, Ήρακλή , Έρατοσθένη. 

HYGINUS mythol. 
'Έγραψε Εχ Genealogis, όπου άρχίζει μιμούμενος ταν Ήσίοδον:  
'Έχ Cal igine (=σκότους) , Chaos· θχ Chaos, Νοχ, Dies (=δϊα =ήμέρα) ,  Erebus (=έρεβος) ,  Aether . . . Εχ Terra 
et Tartaro, G igantes . . " Κ .Ο .Κ .  

Είδικώτερα κεφάλαια : Themisto (Θεμιστώ),  Ino ,  Phrixus, Athamas, Cadmus, Antioρa, N iobe, Argonautae, 
Parerga κλπ . . .  

HYGINUS grammaticus 
'Έγραψε Grammatica, Historiae. 

IUVENTIUS 
'Έγραψε κωμψδίαν Anagnorizomene. 
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IUSTlNIANUS 
Είς τό "D igesta" του βασίζεται συνεχώς έπί έλληνικών ρήσεων, "έλληνολατινιστί" : 

"αί μεταγενέστεραι διατόξεις ίσχυρότεραι τών παλαιών είσίν". 
"vetus proverbium est, οϋτε πόντα οϋτε πόντο τε παρό πάντων." 
"quae G raeci δεύτερον dicunt, quae Graece dicitur πάλιν" .  
" in navibus (=έν ναυσίν) . . .  ναυφύλακες . .  " 
"quod ναυτεπιβάτας d icunt". 
' 'Hadrianus τψ κοινψ τών Θεσσαλών . .  " 
"D ivus Pius . .  rescripsit ούκ εστιν εϋλογον .. " 
"προπετώς μή όμνυε". 
"ταϊς όπατώσαις γυναιξί τό δόγμα τής Συγκλήτου . . " 
"ViS (=Fίς , βία) maior, quam Graeci θεοΟ βίαν appeI Iant". 
"G raeco vocabulo ένθήκαι appeI Iantur". 
"quam G raeci κατοχήν dicant" . 
"G raece ήνωμένον vocatur . .  quod συνημμένον . . " 
"r ivus nomen est όπό τοΟ ρεϊν". 
"Φώρα appeI Iant -tfures . . . quem greci έπ· αύτοφώρψ appeIIant". 
"quam G raeci έταιρείαν vocant". 
"quod συνάλλαγμα vocant". 
"quae G raeci φαντάσματα vocant". 
"-G raeci βέλος appeIIant, όπό τοΟ βάλλεσθαι". 

Σέ όλα αύτό παρεμβάλλει μονίμως καί όμηρικους στίχους. 

LABERIUS 
··Εγραψε Alexandrea, Belonistria (=βελονίστρια), Colax, Cophi nus, Ephebus (=εφηβος) ,  

Hetaera (=έταίρα) , Skylax, Necyomantia, Taurus. 

LAEVIUS 
·"Εγραψε Erotopaegnia -Πανός όγάπημα. 

SCR. LARGUS 
·"Εγραψε κατό τόν γνωστόν "έλληνολατινικόν" τρόπον "Compositiones" , όπου : 
"quae όξέα πάθη Graeci dicunt" . 
"έσχάρας G raeci vocant" . 
"ξηροφθαλμίαν G raeci dicunt, όζαιναν, μελαγχολικούς, ερπητα, είλεόν, δυσουρίαν, κακόηθες, 
ραγάδας . . .  G raeci dicunt όπισθότονον, τέτανον, κυνικόν, κεφαλαλγίαν, σπασμόν, malagma, 
antidotos Μιθριδάτειος, emplastrum θΧ sales δι· όλών Graeci d icunt. . . " 
κ.ο. πολλό παρόμοια. 

Μ. LUCANUS 
·"Εγραψε ποιήματα όφιερωμένα είς : Orpheus, I I iacon,  Catachtonion (=Καταχθόνιον) , Epigrammata. 

LUCRETlUS CARUS 
·"Εγραψε "Capitula" όπου μεταξυ ολλων άναφέρει : 
"Contra είς ·Άπειρον τήν Τομήν . .  " 
"Contra Anaxagora, Contra Empedocles, Democritum ,  Heraclitum", "Σαρκός Εύσταθές Κατάστημα". 
De Atomorum, De Adamante, De Phaetonte, De ecl ipsi ,  De Centauris (=περί Κενταύρων) , 
De ScyIIa, De Chimerra, De Aere, De Lampade . . .  κ .ο.  πολλά. 
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LUTATIUS CATULUS 
'Έγραψε Epigrammata & Historiae, 
AEM. MACER 
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'Έγραψε Orn ithogonia καί Theriaca (=Θηριακά) ,  

MANILIUS 
'Έγραψε Epigramma, 

MARCUS MANILIUS 
'Έγραψε "Astronomicon" με επί μέρους Κεφάλαια: Chaos, Titanas, Nymphas, Bacchus, 

Hesiodus, Cassiepia, Horoscopos, Tauro, Phoebus, E rigona (=Ήριγόνη) ,  Centaur i ,  Typhon Κ , Ο , Κ ,  

Μ. VALERIUS MARTIALIS 
'Έγραψε Epigrammation (Περί Όρφέως , Εύρυδίκης, Ήσιόδου κ ,α , )  καί Epigrammata, 

όπου μεταξύ των λατινικων παρεμβάλλει, ώς συνηθίζετο , λέξεις καί φράσεις ελληνικές: 
"Μισω μνάμονα συμπόταν", "Κοινά φίλων", 
"seca . . σΟκα μερίζει", "si soles προπίνειν", 
"κωφαν Paula πρόσωπον amat", "Πύξ άγαθας fuerat, nunc ίππόδαμος", 
"G lauce (=ΓλαΟκος) . .  χάλκεα donanti χρύσεα", (Πρόκειται περί της γνωστης άπα την Ίλιάδα εκφράσε
ως" Γλαύκου καί Διομήδους άνταλλαΥή'l, 

C. MATlUS 
'Έγραψε " l l ias", 

TERENTlANUS MAURUS 
'Έγραψε De Syllabis ,  όπου επεξηγεί πως μεταγράφονται εκ των ελληνικων είς τά λατινικά οί συλ

λαβές, καί De Metris όπου εξετάζει όλα τά ελληνικά ποιητικά μέτρα, 

POMPEIUS ΜΕΙΑ 
'Έγραψε De Chorographia, 

C. MEMMIUS 
'Έγραψε De Triumpho, 

C. VALERIUS MESSALA 
'Έγραψε Hyperidis pro Phryne (Ό 'Υπερείδης ύπερ της Φρύνης), 

Q. CAEC. METELLUS 
'Έγραψε De Triumpho, 

MIMOGRAPHI αγνωστοι 
Περί Μιμικης, 

NAEVIUS 
'Έγραψε Cypria I l ias, 

CN. NAEVIUS 
'Έγραψε ποιήματα Epica et Iyrica καί Epitaph ium,  Τραγψδίες:  Aesiona, Danae, Hector, I ph igenia ,  

Lycurgus,  Κωμψδίες:  Acontizomenos, Agrypnu ntes, Astio loga, Colax, Commotr ia, Dolus ,  G laucoma, 
Gymnasticus, Techn icus, Triphal lus, Lampadio, Nautae, Stalagmus, Stigmatias, 
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CORNEL. N EPOS 
Έμιμήθη τούς Βίους Παραλλήλους τού Πλουτάρχου καί έγραψε "Vitae" M i ltiades, Dion Syrakousson, 

Themistocles ,  l ph icrates, Ar ist ides,  Pausanias ,  C imon ,  Lysander, A lc ib i ades ,  Th rasybu lus ,  Conon ,  
Chabrias, Timotheus, Epaminondas, Pelopidas, Agesi laus, Eumenes, Phocion, Timoleon. 
'Έγραψε άκόμη 'Έρίstulae" , 

Ν ΕΑΟ 
Ό Αύτοκράτωρ Νέρων ύπηρξε πολυγραφότατος καί έμιμήθη τούς 'Έλληνας , Άπό τό έργα του 

σώζονται έλάχιστα Fragmenta (θραύσματα, άποσπάσματα) όπου έξυμνεί M i ma l lones καί Bassaris 
(άκολούθους τού Διονύσου Μιμαλλόνας καί Βασσαρίδας) ,  

Ρ. NIGIDIUS FIGU LUS 
'Έγραψε Grammatica όπου όναλύει διάφορα γραμματικό φαινόμενα, λ.χ, την διαφορό άνάμεσα στό 

"ποιεί" καί στό "ποιείται". Έπεξηγεί ότι οί Graeci τό "ου" τό γράφουν θχ ' 'ο'' et " U " ,  
Έτυμολογεί ότι ή "φορβη" έπέρασε στό λατινικό ώς "herba" =χλόη, κλπ. παρόμοια, 

NINNIUS CRASSUS 
'Έγραψε I l ias, της όποίας διεσώθησαν έλάχιστα άποσπάσματα, 

NOVIUS 
KωμCΜδιoγράΦOς, έγραψε: Andromacha, Exodium (=Έξόδιον ) ,  Hercules, Hetaera, Mania Medica, Pappus, 
Phoenissae, Zona, 

NUMITORIUS 
'Έγραψε Antibucol ica. 

P. OVIDIUS 
'Έγραψε περί Ήρωίδων - 'Ήerοίdes": Penelope, Br iseis (Βρισηίς) ,  Phaedra, Oenoe (Οίνόη) ,  Hypsipyle, 

Hermione, Deiani ra (Δηίάνειρα),  Ariadne, Medea, Laodamia, Hypermnestra, Sappho (ΣαπΦώ) ,  Helena καί 
hero Leandro, 

'Έγραψε έπίσης "Μεταμορφώσεις" -Metamorphoses, βιβλίον πλήρες ελληνικων μύθων, 
'Ακόμη : Epistulae, Ibis, Medea, διάφορα ποιήματα (Phaenomena, Epigrammata) , Hal ieutica (=άλιευ

τικό) καί Epicedion (έπικήδειον) ,  

Μ. PACUVIUS 
'Έγραψε "Tragoediae": Antiopa, Atalanta, Chryses, Du lorestes, Hermiona, I l iona, N iptra, Periboea 

(Περίβοια) ,  Teucer (Τεύκρος) ,  

REM. ΡΑΙΑΕΜΟΝ 
'Έγραψε G rammatica 

PAPINIUS 
'Έγραψε Epigrammation 

PETRONIUS 
'Έγραψε Satyrica 

PHAEDRUS 
'Έγραψε Fabulae Aesopiae κατό μίμησιν τού Αίσώπου, 
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PLINIUS CAECILIUS secundus 
'Έγραψε Epistulae όπου παραθέτει "δύσκολες" λέξεις όπως "δυσκαθαίρετον" , "κέκρικα", "έκήλει" ,  

"άμετροεπή" ,  "έτερον δ' άνένευσεν" ,  στίχους όμηρικούς:  ('Έίς οίωνος ό.ριστος . . .  " - "τ '  όναρ έκ Διος 
έστίν") .  Έτυμολογίες ("Σοφοκλής vocantur άπο τού σοΦώς καί καλεϊσθαι" ) ,  κλπ. άμέτρητα . . .  
'Έγραψε άκόμη Panegyricus. 

G. PLINIUS 
'Έγραψε το περίφημο Naturalis Historia (Φυσ, Ίστορία) όπου άντλών πληροφορίες άπο τους έλλη

νας συγγραφεϊς (τους οποίους συνεχώς έπικαλεϊται) μεταφέρει έπακριβώς την έλληνικη όρολογία στην 
λατιν ική . Τον πατέρα τής Βοτανικής ,  τον Θεόφραστο ν ,  τον άποκαλεϊ "θεϊον" :  "Theoophrastum ,  
hominem . . d iv inum . . " 

Όμιλεϊ περί τής Μουσικής τών άστέρων (De side ribus musica) , de lampades, bolides, chasma, ΚΤΤ. 
Είς το 370ν Βιβλίον μεταφέρει είς τά λατινικά την άρχαιοτάτη (όρφικη) όνομασία τών πολυτίμων λίθων : 
topazo, iaspis, sapphiro, amethysto, chrysol itho, batrachitis, coral l is ,  crystal lus . . , Όμιλεϊ περί τών κομητών 
("cometas Graeci vocant" ) ,  περί τών Ύάδων έκ τού ϋω=βρέχω ("quas Graeci ob ρ lυνίο nomine hyadas") . . . 

καί έπί παντος επιστητού περι την Φυσικήν. Είς το 350ν Βιβλίον δίδει άπίθανες λεπτομερεϊς πληροφο
ρίες περι τής Έλληνικής Ζωγραφικής.255 

ASIN. ΡΟΙΙΙΟ 
'Έγραψε Grammatica, Epistulae, H istoriae. 

POMPILIUS 
'Έγραψε Epigramma, Tragoedia. 

LUC. POMPONIUS 
'Έγραψε Adelphi (=άδελφοί) , Agamemno, Citharista, Ergastulus, Synephebi ,  

Ρ. POMPONIUS Secundus 
'Έγραψε Τραγιμδίαν Atreus. 

PORCIUS LICINUS 
'Έγραψε Epigrammata. 

PORPH. POMPONIUS 
'Έγραψε Ποιητικην Τέχνην (Comm, ί π  artem Poetica) όπου εξετάζει και άναλύει πoλλtς έλληνικες 

λέξεις, όπως : άτύχημα, εξάγγελος -και σχολιάζει: 
"ab οϊνιμ -+ vinum, a coelice -+ cal icem, et a colocynthe-+ cucurbitam. Parochi ,  άπο τού παρέχειν . . . " 
"Quam Graeci άπονίαν nominant. . .  ληθαργίαν, Ιρωνία . .  " (<->άνορθόγραφα όπως και την λέξι έλλειψις την 
γράφει "έλλιψις" , )  

την "ψυχρολουσία" την κάνει "frigo", το δε  όμηρο "ό.χθος άρούρης" το  μεταφράζει "terrae gravis" ,  

νΑΙΕΑ. PROBUS 
'Έγραψε Ad Grammaticam , De Orthographia, De syllabarum, De ea quae d icitur εύφωνία. 

SEX. PROPERTlUS 
'Έγραψε Elegiae. 

255. Βλ. Βοηθ. Βιβλ. Γ' "Ετοuς Έλληνικης Άγωγης, Μάθ. 220ν 
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PUBILlUS 
'Έγραψε Eρigrammata, 

PUBILIUS SYRUS 
'Έγραψε Mimi  (=Μϊμοι) 

PRISCIANUS 
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'Έγραψε Institutio G rammatica, Άρχίζει με βάσι τους 'Έλληνας Ήρωδιανον καΙ Άπολλώνιον τον 
Δύσκολον, καΙ προσαρμόζει τά έργα των εΙς τάς Ιδικάς του άνάγκας, 

Μ. FAB. QUINTlLIANUS 
'Έγραψε Ρητορικην Μελέτην, το περίφημο Institutio Oratoria όπου , όπως άκριβως όλοι οί όλλοι 

Λατϊνοι συγγραφεϊς, άναφέρεται συνεχως στό έλληνικό πρότυπα, 
'Ολίγες ένδεικτικες άναφορές: 

" I inguae, quas Graeci glossas vocant" ( 1 , 1 ,35) 
""a Graeco" πατρος -. ρatris, κάπρου -. caρri" ( 1 ,6 , 1 4) 
"ρrosoρoρoeias" (προσωποποιίας) ( 1 ,7,35), ''Oeconomia'' ( 1 ,8 ,9) 
"quem G raeci encyclion vocant" ( 1 , 1 0.2) 
"κερατίναι aut κροκοδίλιναι" ( 1 , 1 0 ,6) 
ρυθμον et μέλος" ,  qui dicitur ευρυθμία" , "  ( 1 , 1 0,22) 
"ch i ronomia, quae est ut nomine iρso delcaratur" =ή χειρονομία ή όποία είναι ό ,τι αύτη ή όνομασία 
δηλώνει. 
"nomen θΧ graeco" nam έγκωμιαστικόν, aut έπιδεικτικον dicunt", (3.4 , 1 3) 
'Έρίch ί rema nul lo differt a syliogismis" =το έπιχείρημα δεν διαφέρει άπο τον συλλογισμό. (5. 1 4 . 1 4) 
""Graeco verbo ρatet" =δι' έλληνικοϋ ονόματος δεδήλωται, (6 . 1 6) 
"vulgus, Aeol icum digamma" ( 1 .4 ,8) .  Δηλ. τό vulgus (Fόχλος) εχει αίολικό δίγαμμα. 
"'Οδυσσεύς, quem 'Ολισσέα Aeol is", ( 1 .4. 1 7) 
"tonores a Graecis, qui τόνους d icunt" ( 1 .5.22) 

Είς το 1 .5 .58 παραδέχεται: "Graecis utimur verbis, ubi nostra desunt" δηλ. Έλληνικό όνόματα 
χρησιμοποιούμε, δπου δεν ύπάρχουν ήμέτερα . . .  
ΚαΙ  είς τό 1 ,6.4, "ex Graeco transferentes in  Latinum" = εκ τής Έλληνικής μετεφέρθησαν 
είς τό Λατινικά. 
Και καταλήγει στην διαπίστωσι: 
''Aeolica ratione est sermo noster s imi l l ibus" =ή γλώσσα μας είναι όμοιοτάτη πρός τήν αίολικην 
διάλεκτον ( 1 ,6.3 1 ) ,  άλλΟ "Verum orthograρhia mutata est" (=ή άληθης όρθογραφία όλλαξε)- 1 .7 , 1 1 -

Kαι συνεx�ει άKάθεKτoς : 
"ex Graeco transtu lerunt" (=έκ των έλληνικων μετεφέρθησαν (2, 1 2 ,2 1 )  
"ύποθέσεις a Graecis dicuntur" (3,5.7) 
"quae Graeci enthymemata (=ένθυμήματα) ,  eρichiremata, aρodixis vocant (=Ονομάζουν)" .  
quia al iter non ρossumus, G raeco mel ius usuri (καΙ δ ι '  δσα αλλα δεν διαθέτουμε, καλλίτερα 

νό χρησιμοποιούμε τό ελληνικό) -5. 1 ο, 1 .  

Εις το 1 , 1 1 .4 επεξηγεί δτι άλλάζουν τό c είς g, τό t είς d.  
Εις το 9.4 .80 καταπιάνεται με sρondion, ρyrrich ium, ρariambum (παρίαμβον), tribrachym" 
Είς το 1 0. 1 ,5 "quae aρud Graecos hexis (έξις) nominatur =Ονομάζεται". 
Άπο το 1 0 . 1 .7 κ, έξ. άναφέρεται σε διάφορους 'Έλληνας συγγραφεϊς και ρήτορας Π.χ. Μένανδρο, 
Θουκυδίδη , Ήρόδοτο, Δημοσθένη, Ίσοκράτη, Αίσχίνη, Νέστορα μελίρρυτον" άκόμη καί είς τον 
Κλέωνα τον δημαγωγόν. 

'Ολόκληρο το έργο του είναι δομημένο με αύτον τον τρόπο" ,  "Multa θΧ Graeco formata" (8,3,33)" .  
"m ixta θΧ varia ratio" ."  (μικτό έκ διαφόρων διαλέκτων) -8.3.59-
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Τελικώς, είς τό 8.6.3 1 καθορίζει: 
'ΌnοmatΟΡοeίa qu idem id est fictio nominis" 
(='Η όνοματοποιία ή όποία είναι πλάσιμο όνομάτων) ,  
Graecis inter maχimas habita virtutes 
(ένυπάρχουσα είς τους 'Έλληνας μεταξυ τών μεγίστων άρετών) 
nobis νίχ permittitur 
(παρ' ήμϊν μόλις ύπάρχει, "έπιτρέπει" ) .  
Et sunt plur ima ita posita ab i is 
(Και ύπάρχουν οϋτω πάμπολλα όρισθέντα ύπ'  αύτών) 
qui sermonem primi  fecerunt" 
οί όποίοι πρώτοι όμ ιλίαν έδημιούργησαν . . .  

RUTlLIUS RUPUS 
'Έγραψε "Schemata l eχeos" όπου άρχίζει με ηΊν άνάλυσι της λέξεως "προσαπόδοσις . "  hoc 

schema . .  " καί συνεχίζει με τις λέξεις συναθροισμός, παρονομασία, άνάκλασις, άντιμεταβολή, έπιβολή, 
έπιφορά, κοινότης (hoc duorum schematum) ,  πολύπτωτον, έπανάληψις, διαφορά, έπιπλοκή , πολυσύν
δετον (schema mu ltoru m art icu lorum) ,  διάλυσις , μετάνοια, παρένθεσις , μερισμός , παρομολογία , 
άναγκαϊον, ήθοποιία, μετάβασις, άλλοίωσις, δικαιολογία, πρόληψις, όρισμός, προσωποποιία (persona i n  
rebus = πρόσωπον είς τά πράγματα) ,  χαρακτηρισμός, βραχυλογία, συνοικείωσις, άπορία, παρασιώπησις, 
παρόμοιον (schema homoeoteleuton et homoeptoton =σχημα όμοιοτέλευτον και όμοιόπτωτον) , ίσόκω
λον, άντίθετον, έπιτροπή , παρρησία, αίτιολογία, τάξις .. (taχis . .  ) 

SALLUSTlUS CRISPUS 
'Έγραψε Historiae, Epistu lae. 

SAUTRA 
Tragoediae, G rammatica. 

TERENTlUS SCAURUS 
'Έγραψε De Orthographia, όπου μεταξύ τών όλλων έπεξηγεϊ: "quam Graeci έτυμολογίαν appellant, 

quae graece άναλογία dicitur . . " ( 1 3 . 1 4) 
"Graeci qui ubi nos (= . .  οί όποϊοι όπου ήμεϊς) "m" l itteram ponimus (=θέτουμε) "n" ponunt (=θέτουν) . . ut 
(=π.χ . )  graphium, γραφεϊον -salum,  σάλον - et s imi l ia (=καί τά παρόμοια) . . .  
Πυρρίαν, nos Byrriam , κορώναν, choronam, HEKATON--.CENTUM. 

SENECA Junor 
'Έγραψε Hercules (όπου μιμεϊται τόν Ήρακλή Μαινόμενον τού Εύριπίδου) ,  Troades, Phoenissae, 

Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes, Apocolocynthosis, Dialog i ,  Epistulae. 

a. SERENUS 
'Έγραψε Περί ' 1ατρικης : Emigranium (ήμικρανία) , Phtiriasis (Φθειρίασις) ,  Frenesi ,  Περί Humoribus 

(περί χυμών) ,  E lefant ias i ,  Stomacho, Splen i  (περί σπληνός ) ,  Hydrop i ,  Podagrae , Nerv is ,  Litarg iae ,  
Hemorroides κλπ. κλπ. 

FL. SICULUS 
De Agrorum 

CORN. SISENNA 
Historiae, M i lesiae 

ΡΑΡΙΝ. STATlUS 
Thebais, Achil leis 



SUEIUS 
'Έγραψε Idyl l ia, 
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Μ. SERVIUS HONORATUS 
'Έγραψε 1 )  De Metris, όπου έξετάζει όλα τά ποιητικά μέτρα, 
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2)  Περί Τέχνης, όπου προσπαθεί νά έτυμολογήση τήν λέξι a rs =τέχνη : "ars d icta est 
(=ώνομάσθη) η άπό της άρετης ... η άπό τού αΡTlος." 

3) Περί Καταλήξεων, όπου συγκρίνει τις έλληνικές και λατινικές καταλήξεις , 
Σχολιάζοντας τήν Αίνειάδα τού Βιργιλίου προβαίνει σέ έτυμολογίες, όπως λ,χ ,  
"calones dicuntur άπά τών κάλων, καλοπόδια", 
"pronus, πρηνής" 
"hiemem θΧ graeco χειμώνα", 
"Cymothoe άπά τού θέειν τα κύμα". 
"scaena (=σκηνή) άπά της σκιας", 
"cervos άπα τών κεράτων".  
"trinacrio graecum est, τρία όκρα". 
"Vesta άπα της έστίας , ηρ-tνer, Ένετάς -t Venetus, s i lva (=δάση) quam G raeci ύλην vocant ,  

historia-t dicta άπα τού ίστορείν " ,omnia (=δπαντα) nomina quae de Graecis ad nos (=πρός ήμάς) 
transeunt . " άγρας-tager, Εύανδρος -tEvandrus η Evander" . Ζεύς -t Zeus άπα της ζωης, aether άπα 
τού αϊθειν, Sabaei άπα τού σέβειν , rura G raece όρουρα, G raeci boves (=τους βούς) F-ιταλούς,  nos 
(=ήμείς) vitulos dicimus" . "  

. . .. μεγάλη Έλλάς appellata est (=ώνομάσθη) Italia . . ... 
"paI Ia ,  d icta est άπά τού πάλλειν" αύλη -t aulea, Αϊτνη -tAetna,  arctu rus όρκτου ουρά, hyades 

Graece υάδες, άπά τού ύειν , , "  

Και έκ  τού Β' Βιβλίου:  
"formicas, id est μύρμηκας" .  tritonia άπά τού τρείν , "c langor G raecum est, κλαγγή d icitur" telum 

(=βέλος) dicitur (=λέγεται) secundum Graecam etymologiam άπά τού τηλόθεν (δηλ. τό τηλόθεν βαλλόμε

νον τόξευμα) , , ,  bruma (=χειμών, άμίχλη) q uasi βραχυ ημαρ (δηλ, b reviss ima , βραχuτάτη ήμέρα ) " .  ara 
(=βωμός) ,  quas graeci άρά d icunΙ ΑροΙ Ιο, άπά τού άπολλύειν. 

"SibyI Ias, σιού βουλάς nam (=διότι) Αίοlί σιους dicunt -τους- deos (=θεούς) ."  
'Όλυμπος, quasi (=ώς) όλολαμπής esΙ , orgia άπά της όργης, aptum άπά τού όπτεσθαι" (Δ'  Βιβλ.)  
"prist im,  άπα τού πρίζειν τά κύματα" 
"sine frigore, όνευ φρίκης" 
"theatrum,  άπά της θεωρίας" (Ε '  Βιβλ,) 

"tapetas, τους τάπητας" (Ζ' Βιβλ,) 

Έτυμολογεί έπίσης τοπωνύμια και όνόματα έκ της έλληνικης:  Inarime έκ τού είν' Άρίμοις , Pal ici 
έκ τού πάλιν ηκειν. 

Είς τα Η' Βιβλίον σχολιάζει τους Άρκάδας τους προσέληνους: 
'Άrcades astris luna priores , , "  Και συνεχίζει τήν έτυμολογίαν : 
''ocius (=ταχύτερον) , θΧ Graeco ώκέως" .  
Θ' Βιβλίον: 
"N i lus dictus est quasi νέαν ίλυν trahens (=φέρει) , , , "  
"Graeci αυλάς vocant. ,  nos caulas vocamus" 
''Quam nos "u" habemus, ί Ι Ι ί  diphtongon habent ''ου'', (='Όπου έμείς έχουμε u, έκείνοι, οι 'Έλληνες, 
έχουν δίφθογγον ου) ,  

"Tropaeum dictum est άπα τού τρέπεσθαι" tr iumphum άπά τού θριαμβεύειν , "  
"feretrum" graece φέρετρον dicitur". 
"Naval ia dicimus loca ubi naves sunt (=Ναυάλια όνομάζουμε τους τόπους όπου νηες είσίν) , 
sed modo de Graeco (=άλλά κατά τάν έλληνικάν τρόπον) , , ,  graece ναυπήγια" .  Homerus νήιον 
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dicit navale l ignum (=ό 'Όμηρος νήιον όνομάζει τό ναυτικό ξύλο) . "  
" Iatrones est G raecum -nomen - από τού λατρεύειν . . . .  " "Corna, quas Graeci κέρατα, άπό τού κεί

ρειν . .  pi lata, πιλωτά" . 
"mussare est θΧ Graeco, Graeci μύσαι dicunt". 

Ό Severius Honoratus εχει γράψει άκόμη Παρατηρήσεις: είς Βιργιλίου Βουκολικόν όπου, "Bucolicon 
est άπό των βουκόλων . . fagus dicta est άπό τού φαγεΙν . . , casia quam Graece κασίαν . . hi larus a graeco 
ίλαρός . . .  " 

Έτυμολογει έπίσης πολλά όνόματα καί παραλληλίζει έκφράσεις. 
Σχολιάζοντας τό Georgicon τού Βιργιλίου,  τοποθετειται εύθυς έξ άρχής: ό Βιργίλιος είς την Αίνειά

δα έμιμήθη τόν 'Όμηρον, είς τά Βουκολικά τόν Θεόκριτον καί είς τά Γεωργικά τό 'Έργα καί Ήμέραι τού 
Ήσιόδου ,  Καί συνεχίζει νά έτυμολογή : Georgia est, γής εργον .. herba έκ τής φορβής, Pleiades άπό τού 
πλέειν, Ύάδες άπό τού ϋειν, διότι είς τό μέτωπον τού άστερισμού τού Ταύρου σχηματίζεται τό γ . . .  
amugdalum έ κ  τού άμύγδαλον, ostriferi έ κ  τού όστρεον (+φέρω) ,  Baleares (=Βαλεαρίδες) παρά τού βάλ
λειν, planetae άπό τής πλάνης ,  aconitum άπό τής άκόνης, τό άκόνιτον . . . pagi άπό των πηγων, palaestra 
άπό τού πάλλειν, Nomius άπό τής νομής . . .  

Γιά όλ' αύτά, είς το Περi Καταλήξεων Β '  501 καθορίζει : "πας μη 'Έλλην βάρβαρος". 

SUETONIUS 
'Έγραψε 1 )  De H istoricis 2) De Grammaticis et Rhetoribus: 
''Appel latio grammaticorum, Graeca consuetudine (=κατά την έλληνικην συνήθειαν)" .  
'Όσοι δέ εγραψαν, "a G raecis grammatici nominentur". (3,6) 

TACITUS 
Historiae 

ΑΙΒ. T1BULLUS 
Elegiae 

T1CIDAS 
Hymenaeus, Epigrammata 

T1T1US 
Grammatica 

ΡΟΜΡ. TROGUS 
Historiae Phi l ippicae 

Μ. TULLIS Τ1ΑΟ 
Epistulae, De grammaticis -Rhetoricis 

ΑΕΙ. τυ ΒΕΑΟ 
H istoriae 

S. TURPILLlUS 
Κωμψδιογράφος: Canephorus, Demetrius, Demiurgus, Epiclerus, Hetaera, Lemniae, Leucadia, 
L india, Phi lopator, Thrasyleon. 

TERTYLLlANUS 
Apologeticum 
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νΑΙ. MARCUS TERENTlUS 
Λόγιος ,  ποιητής .  Είς τα γραμματικα του έργα διακρίνεται σαφως ή μεταφορα καί η χρήσις των 

ελληνικων μεθόδων. Μεταξυ όλλων καί το έργον του Ο Ε  ORIG INE LlNGUAE LΑΤ ιΝΑΕ, όπου αναφέρε
ται είς την καταγωγην των γλωσσων. Έπωνομάζετο Ρεατινός. 

Τ1ΤΟ 
"Τίτος, βασιλευς Ρωμαίων, Βεσπασιανοϋ υίός, ποιήματα καί τραγψδίας Έλλάδι φωνή διεπονείτο. "  

(ΣοuΤδας) 

VALERIUS 
Formio 

VALERIUS FLACCO 
Argonauticon 

JULIUS VALERIUS 
'Έγραψε 'Έ Graecis" , όπου αρχίζει με την έπίκλησιν "ad Phoebum".  

VALERIUS SORANUS 
Είς τα Ποιήματά του ύμνεί τον Hectora. 

VALGIUS RUFUS 
Epigramma, Elegiae. 

VARIUS RUFUS 
'Έγραψε Panegyricus Augusti καί Tragoediae (Thyesta, Atreus), 

VELIUS LONGUS 
'Έγραψε De Orthographia - περί των άρχαίων ελληνικων γραμμάτων- ("quae fuit Graecorum apud 
antiquos") .  

'Όπως όλοι οί λατίνοι, ετυμολογεί: 
"Quod G raeci dicunt κύμινον, nos cuminu m ' quam ί l Ι ί  κυπάρισσον, nos cupressum,  
quem ί l l ί  κυβερνήτην, nos gubernatorem . .  " 

Περισσότερο άναλύει τα ελληνικα γράμματα παρα τα "λατινικά" .  Π .χ . :  
"Graeci pronuntianerunt Ψ l ίtteram εκ τοϋ πί καί σ" . 
''Orthographia, mixta est όρθοεπείας" .  
" . .  χαριέστατον ίn όρθoyραφίC;Ι . . .  " (sic) ! 

Είς το εδάφ. ρ .71  επεξηγεί την διαφορα άνάμεσα στην όρθοέπεια καί την όρθογραφία: 
"ίn όρθoεπείC;Ι non quaeritur quo modo scribendum sit. .. sed est quaestio in loquendo" (=στην όρθοέπεια 
δεν άναζητείται με ποίον τρόπον γράφεται .. αλλό το ζητούμενον είναι η ομιλία) .  'Άρα δεν πρέπει να 
άναμιγνύοουμε την όρθογραφία με την όρθοέπεια (non licet όρθογραφία cum όρθοεπείςι misceri ) .  

Είς το έδάφιον 73 παρατηρεί: 
"delerus (πρβλ. del irio, "ντελίριο") a graeco tracta vοχ est, παρα το ληρείν". 

Καί είς το έδάφ. 74: 
"chilones . .  a graeco, παρα τα χείλη" -Κ .Ο .Κ  . . .  

VALERIUS PATERCULUS 
'Έγραψε H istoriae Romanae όπου μας παρέχει προίστορικες πληροφορίες περί των Έλλήνων. 

λ .χ .  Ό Άγαμέμνων παρασυρθείς ύπο θυέλλης είς Κρήτην,  'ίδρυσε εκεί τρείς πόλεις ( Rex regum 
Agamemnon, tempestate, in Cretam insulanΊ reiectus, tres ib i  u rbes statuit, duas a patriae nomine, unam 
a victoriae memoria, Mycenas Tegeam Pergamum). 
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Άναφέρεται είς τον ένδοξον θάνατον τού Κόδρου (Codrum, cum morte, eterna gIoria . .  ) 
Καθορίζει το έτος κτίσεως τής Ρώμης :  (Sexta O Iympiade . .  Romulus, Mart is f i I ius ,  Romam u rbem in  
Palatio condidit) . 

VERGILIANA -διάφορα fragmenta-
Aetna, EIegiae, Cir is (Κείρις) ,  CataIepton (=καταλεπτόν) . 

VIRGILIUS 
Έκτος άπο την Αίνειάδα (Aeneis) , έγραψε EcIogae BucoIica (PaIaemon, Mopsus, Thyrsis), Georg ica. 

"'Ο Βιργίλιος δέν παρέχει ούδέ μίαν παραβολήν, ην δέν ελαβε παρά τού 'Ομήρου η παρά Α πολλωνίου 
τού Ροδίου".256 

VERR. FLACCUS 
1 )  Etruscurum Lίbri 2) G rammatica 3) EpistuIae 

VITRUVIUS 
"Έγραψε De Arthitectura, άναφερόμενος μονίμως στούς 'Έλληνες, στην οίκοδομική τους μέθοδο 

καί όχι μόνον. Όμιλεί γιό την καταγωγη ίταλικων πόλεων (ή Σαλπία έκτίσθη άπο τον Διομήδη) ,257 
ομολογεί ότι πρέπει νό χρησιμοποιή έλληνικές λέξεις οί περισσότερες άπο τίς όποίες δέν έχουν λατι
νικές άποδόσεις ,258 παρέχει αγνωστες πληροφορίες λ.χ.  ότι στη ν Κ ίνα ύπηρξε μ ία πηγη όνομαζομένη 
"Π ηγη τού Ποσειδώνος"259 . . .  

Καταγράφει την λέξι "crisis" -νόσου- (Ίπποκράτης) , 'Ότομον" (Δημόκριτος) ,  "teIeon" (=τέλειον) , 
"ναος έν παραστάσιν" ,  "έμβάτην", "όρμονία" (<-'''είναι δύσκολο νό έξηγηθή σέ όσους δέν γνωρίζουν 
έλληνικό") ,  "palaestra" (σχεδιάσθηκε όπο τούς 'Έλληνες), "κυκλικη κίνησις", "ρηκτίδες", Κ . Ο . Κ  . . .  

TERENTlUS VARRO 
Πολυγραφότατος, έγραψε μεταξύ αλλων: 
Res rustica : όπου περιέχει έλληνικη ορολογία καί άτόφυες έλληνικές λέξεις. Π.χ. "medici pecorum 
ίππιατροί appellati". 
De Vita Ρορul ί  Romani :  περιέχει πoλλtς έτυμολογίες τού τύπου "caIendae appel latae . . a Graecis, qui 
καλείν dixerunt". 
Logistorici :  όπου ομιλεί περί νεκυιομαντείας , geomantis, aeromantis, pyromantis, hydromantis . . .  
Aborigines, Περί άνθρώπων φύσεως : Άνθρωπόπολις, Περί γενεθλιακής, Hercule περί δόξης, Cycnus 
περί ταΦής, Ecdemeticus, Έκατόμβη περι θυσιων, περι τάφων, Κ .α .  παρόμοια "λατινοελληνιστί . "  
Epistulae, Grammatica. 
De Historia Lίtterarum: (De Poetis, De Poematum,  de Comoedi is) .  
De Ephemeride . . .  

ΤΟ πλέον ένδιαφέρον όμως έργον του είναι το De Lingua Latina, όπου όναδεικνύεται ή έλληνίζοu
σα λατινική .  Άρχίζει ώς έξής: 

' 'Quomadmodum vocabuIa essent imposita rebus in  I ingua latina" (=με ποίον τρόπον έτέθησαν αί 
λέξεις είς την λατινικην γλώσσαν).  

" . . .  quam vocant έτυμολογικην" (=αύτο πού όνομάζουν έτυμολογικήν) . . .  

256. Γ .  Μιστριώτης, Μεγ. Ελλην. Γραμματολογία, τ .  Α '  σλ. 1 2  
257. Α' 4 
258. Δ' 1 
259. Η' 1 5 
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Καί συνεχίζει: (όλίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα) 
5.4 Περί syIIabarum 
5.2 1 Evander, qui venit in PaIatium,  e Graecia Arcas. 
5.32 ager, έκ τού άγρος 
5.34 nemora έκ τού νέμη 
5 .51  "Ο Εϋανδρος καί οί Πάλλαντες ώνομάσθησαν Παλατίνοι 
5 .74 greges έκ τού γέργερα 
5.76 muraena έκ τού μύραινα 
5.77 aicedo έκ τού άλκυών (καί άλλα πολλό an imaI ia in aqua πως έπέρασαν είς την λατινικήν) . 
5.86 cohors έκ τού χόρτος 
5.95 vitu Ius έκ τού F-ιταλας -καί άλλα όπως βούς, ταύρος (bos, tauros) κλπ. 
5.99 maIum έκ τού μήλον 
5. 1 02 I i I i um έκ τού λείριον, maIva έκ τού μαλάχη, rosa έκ τού ρόδον καί άλλα πολλά . . .  
5 . 1 1 1  mattea έ κ  τού ματτύη 
5. 1 1 8 Iucerna έκ τού λύχνος 
5. 1 66 Iecticas έκ τού λέκτρον, segestria έκ τού στέγαστρον, feretrum έκ τού φέρετρον 
5. 1 74 arrabo, hoc verbum (=αύτη ή λέξις) a graeco άρραβών.26Ο 

5. 1 82 stips, ab (άπο) στοιβη 
6.6 nox έκ τού νύξ, vesperus έκ τού έσπερος 
6.8 νθΓ έκ τού ήρ, aestivum έκ τού α·ίθεσθαι, aevum έκ τού αί-F-ών. 
6. 1 1  dies (=δϊαι =ήμέραι) , AgonaIes έκ τού "agon" (άγών) 
6.60 dico, έκ τού δείκνύω, δείκω 
6.67 tr iumphus έκ τού θρίαμβος, spendo έκ τού σπένδω 
6.82 edo έκ τού έδω, gustat έκ τού γεύεται, potio έκ τού πότο ν 
6.94 scaIper  έκ τού σκαλεύειν, ite έκ τού ϊτε, sterno έκ τού στρωννύω, στόρνυμι, gignitur 
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έκ τού γίγνεται, ferte έκ τού φέρετε, providere έκ τού προιδεϊν (προFιδείν) , errare έκ τού 
έρρειν ,  stranguIare έκ τού στραγγαλάν, t inguere έκ τού τέγγειν, maIaxare έκ τού μαλάσσειν, 
garganissare έκ τού γαργαρίζεσθαι, putere έκ τού πύθεσθαι, domare έκ τού δαμάζειν, 
muIgere έκ τού άμέλγειν, pectere έκ τού πέκειν, stringere άπο τού στλεγγίζειν, runcina 
άπο τού ρυκάνη . . .  

7 . 1 6  umbi I icus έ κ  τού όμφαλας 
7 .51  iatrones έκ τού λάτρον 
7 .93 cIepere έκ τού κλέπτειν 
7 . 1 06 exbolas έκ τού έκβολη 

Είς το 80ν Βιβλίον όμιλεϊ περί Καταλήξεων: 
-us έκ τού -ος (Τερέντιος ---. Terentius) . . .  

9 .88 περί ομωνυμίας, συνωνυμίας . . .  
1 0 .36 "άνά λόγον . .  άναλογία" 
1 1 . 1 1 cochlea έκ τού κοχλίας, charta έκ τού χάρτης,  gausapa (=είδος ύφάσματος) έκ τού γαυσάπης 

(γαυσος = κυρτός) .  
1 1 .23 "άξίωμα (axioma) . .  συνημμένον άξίωμα, συμπεπλεγμένον άξίωμα" . . .  Καί  όλλα άμέτρητα . . .  

TER.  νΑΑ ΑΟ ATACINUS 
··Εγραψε Argonautae, Chorographia, Epimenides. 

TERENTlUS 
Κ ω μ φ δ ιογράφ ο ς ,  έγραψε κ ω μ φδίες  οι ο π οίες  β ρ ί θ ο υ ν  έ λ λ η ν ι κ ω ν  λέ ξ ε ω ν ,  ό π ω ς  π . χ .  
"synapothnescontes" (=συναποθνήσκοντες) ,  καί έχρησιμοποίησε μόνον έλληνικά πρότυπα όπου ή έλλη-

260. καΙ όχι έκ τοΟ "σημιτικοΟ" όπως έτυμολογείται λανθασμένως σήμερα. Βλ. καΙ σελ. 53 τής Είσαγωγής. 
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νικη ζωη παρουσιάζεται ώς πρότυπον όλης της άνθρωπότητος, 
'Έγραψε : Andria (κατα τό "Σαμία" τού Μενάδρου) ,  Hecyra (έκυρά) ,  Heautontimorumenos, Eunuchus, 

Phormio, Adelphi -κατα τό "Άδελφοι" τού Μενάνδρου, τού όποίου τό θέμα ξαναβρίσκουμε στό ' 'Ecole 
des Maris" τού Μολιέρου , κ ,α,  . .  

Ό Τερέντιος έχάθηκε εις ναυάγιον ,  έπιστρέφων άπό την Έλλάδα, "φέρων μετ' αύτού πολλάς 
KωμCΜδίας τού ποιητού Μενάνδρου". Ό Κόιντος Κοσκόνιος άναφέρει ότι μετέφερε 1 08 έργα, απαντα 
προσαρμογας των πρωτοτύπων τού Μενάνδρου. 

(Κ ικέρων: "Σύ, Τερέντιε, ξαναζωντάνεψες τόν Μένανδρον. " 
Καίσαρ: "Είσαι μέγας καλλιτέχνης μισός Μένανδρος"). 

P LAUTUS 
Και αύτός κωμψδιογράφος. 
Ό Πλαύτος δεν έδίσταζε να δηλώνn ενώπιον τού θεάτρου :  "Μένανδρος -Γι Φιλήμων- εγραψε τό 

ποίημα τούτο έλληνιστί, Πλαύτος δέ μετέφρασε είς γλώσσαν βάρβαρο ν". 
'Έργα του : Amphitryo, Bacchides, Epidicus, Pseudolos (=ψευτύλος, "ψευταράκος") ,  Stichus, Menaichmi ,  
Persa. 

Π ε ρ ί  τ η ς  Λατ ιν lκ η ς  Κ ω μ φ δ ίας  

Ή λατινικη κωμψδία έμιμήθη και άντέγραψε την Νέαν Άττικην Κωμψδίαν, ίδίως τούς Μένανδρον καί 
Φιλήμονα. 

Ύπάρχουν 2 εϊδη λατινικης κωμψδίας: 
1 .  Ή "fabula pall iata", ή όποία μιμείται την Νέα Άττικη Κωμψδία και όπου οί ήθοποιοί φέρουν μανδύα 

έλληνικόν ( pa l l i um ,  έτ. πελλόν ίμάτιον) .  Ή ύπόθεσις διεξάγεται στην Έλλάδα καί οί ηρωες είναι 
'Έλληνες. Τό είδος μετέφερε στην Ρώμη ό Λίβιος Άνδρόνικος και τό έκαλλιέργησαν οί: Ναίβιος,  
'Έννιος,  Καικίλος, Πλαύτος, Τερέντιος. (Μόνον των δύο τελευταίων έργα έφθασαν μέχρις έμας) .  

2 .  Ή "fabula togata" άναπαριστα σκηνες της ρωμα'ίκης ζωης, οί ηρωες φέρουν τήβεννον άλλα 
συμπεριφέρονται κατα τρόπον έλληνικόν, ένθυμίζοντες έντονα τούς τύπους τού Μενάνδρου. (toga έτ. 
tego =στέγω, καλύπτω) . 

Δεν είναι όμως μόνον τό PALLlUM (πελλόν ίμάτιον) και ή TOGA (TEGO =στέγω) πού προέρχονται 
έκ της έλληνικης. Και ή περιβόητος ρωμα'ικη τήβεννος, "ή ρωμαϊκή έσθής fιv τήβεννον καλούσιν, άπό 
Τημέ νου τού '.Αρκάδος ώνομάσθη " -Άρτεμίδ. 2 ,3- (δηλ. "τημενίς") .  

Ό καθηγητης της Λατιν. Φιλολογίας Κωνστ. Ήλιόπουλος ("Λατίνοι συγγραφείς καί έθνικη συνείδη
σις αύτων") γράφει: 

"Καίτοι ή σκηνή των KωμCΜδιών τού Πλαύτου (254- 184 π.χ.) μας φέρει συχνότατα είς τάς 
'.Αθήνας, τάς Θήβας, τήν Αίτωλίαν, τήν Σικυώνα, τήν Έπίδαυρον καί άλλαχού τής Έλλάδος, ό 
Πλαύτος διά τών θεατρικών αύτού εργων έγένετο λαοφιλέστατος έκπρόσωπος τής έν Ρώμη 
άνθελληνικής ύπό τόν Κάτωνα κινήσεως καί άντιδράσεως είς τήν ψυχικήν κατάστασι ν θαυμα
σμού πρός τόν Έλληνικόν πολιτισμόν . . . 

Πυκνότατα είναι τά βέλη, τά όποϊα ό ποιητής έξακοντίζει κατά τής ύπερβαλλ ούσης 
άγάπης τών Ρωμαίων πρός τόν έλληνικόν πολιτισμόν καί ίδίζ1 πρός τόν έλληνικόν τρόπον 
ζωής. Ό Πλαύτος μάλιστα επλασε καί ίδιαιτέρους όρους πρός δήλωσιν τού τότε έλληνικού 
τρόπου ζωής, τού μαλθακού βίου, ό όποϊος άνηλίσκετο είς τέρψεις καί ήδονάς, ώς είναι τά 
ρήματα congraeco, τούτέστι ν έλληνίζω, κωμάζων διατελώ, καί μετέγραψεν έκ τής Έλληνικής 
άναλόγους όρους. Έν τ,ή KωμCΜδία Bacchides ή έτέρα τών άδελΦών λέγει είς τόν Πιστόκληρον: 
"malacissandus es". 

Ό Πλαύτος μετέγραψεν είς τήν Λατι νικήν τό ρήμα "μαλακίζεσθαι ", τό έχον τήν εννοιαν 
τού χαυνούσθαι, έκθηλύνεσθαι, δεικνύειν δειλίαν. Ή έ νέργειά του αύτή δέν ήτο aνεu σημα
σίας». 
Και τό Έτυμολ. Λεξικόν της Λατινικης Ernount-Mei llet γράφει: ''Le grec a des formes que la comedie 

latίne a empruntees". "Atticisso (=άΤTlκ ίζω), όμολΟΥεϊ ό Πλαύτος. 



'Εν κατακλείδι :  G re c i a  c a pta  fer ru m ,  v i cto rem c e p i t 

et a rtes i nt u l i t  ag rest i  Lat io .  

Horatius 

·Η ·Ελλός άλωθείσα διά τών όπλων, -όμως- ενίκησε, 
και τας τέχνας εισήγαγε εις το αγροίκον Λάτιον. 
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'Κατά την εκτην έκατονταετηρίδα μ.Χ.  Γι Λατινικη δέν έλαλείτο πλέον . . .  διετηρήθη δε αμορφος, 
άκαλλης Kai πλήρης βαρβαρισμών έν τψ στόματι τού όχλου." 261 

Ι ΤΑ Λ Ι Κ Η  

·Η πρωτότοκη θυγατέρα τής λατινικής είναι ή σύγχρονη Ίταλική γλώσσα, διαμορφωμένη επάνω 
στήν ιδιαίτερη διάλετκτο τής Τοσκάνης, ή όποία επεκράτησε ώς επίσημη, παραμερίζοντας το πλήθος 
τών όλλων ίταλικών διαλtKτων. ·Η ίστορία τής λατινικής είναι συγχρόνως ή -οίκογενειακή- ίστορία τής 
ίταλικής. Καί καθώς οί Ίταλοι θεωροΟν τούς εαυτούς των άπόγονους τών Ρωμαίων, θεωροΟν και τήν 
Λατινική ώς εθνική τους γλώσσα. 

Γράφει ό Στράβων262 δια τούς βάρβαρους Γαλάτας (Ούόλκαι, "Αρηκομίσκοι, Σάλυες, Καούαροι 
κλπ . )  και δι· όλλα "όδοξα εθνη κα! μικρά " ότι εξεπολιτίσθησαν ''με τακείμε να τό πλέον εΙς τό ν των 
Ρωμαίων τύπον κα! τ/Ί γλώ ττη . . . " Οί λεγόμενες όμως ρωμανικές η λατινογενείς γλώσσες δεν είναι 
"διάλεκτοι" τής λατινικής. Παρ· όλον ότι προέρχονται άπο τα Λατινικά, γρήγορα άποξενώθηκαν και 
εξελίχθηκαν σέ γλώσσες αύτόνομες. 

Γ Α Λ Λ Ι Κ Η  

·Η Γ ΑΛΛΙΚΗ γεννήθηκε άπο μία τοπική παραλλαγή τής λατινικής, χω ρις να άποφύγη και κάποια 
έπίδρασι τών Γερμανικών γλωσσών,  κυρίως είς τα Βόρεια ( " Iangue d'  οϊl") . ·Η Ν ότ ιος  δ ιάλεκτος 
( " I a n g u e  d '  OC" )  παρέμεινε πλησιεστέρα προς τήν λατινική γλώσσα . τα πρώτα γραπτα κείμενα 
τής γαλλικής άνάγονται στον 90ν μ . Χ .  αίώνα και χαρακτηρίζονται ώς "άρχαία γαλλικά" .  

" Le l at ί π  qu e  les Gau lo i s  appr i ren t  p e u  a peu des so ldats 
et des marchands rom a ins  π '  etait pas ce l u i  de C i ce ro n .  
C '  eta i t  υπ  la t i n  v u l g a i re b i e n  d iffe rent  de  la  l a n g u e  ecrite . . .  
C '  est d e  ce l at i n  q u '  est i ssue  l e  f raπς:aίs"263 

Δηλαδή: 

το. λατινικό που οί Γαλόται εμαθαν λίγο- λίγο όπό ρωμαίου ς στρατιωτες 
και έμπόρους δέν ήσαν το. λατινικό τού Κικέρωνος. Ήσαν λατινικό τού όχλου, 

τελείως διαφορετικό όπό τήν γραπτή γλωσσα . . .  ·Από αυτό το. λατινικό όνεδύθη ή Γαλλική". 

Οί πληθυσμοί τής Κεντρικής Εύρώπης ώνομάζοντο γενικώς Κέλται264 "Τούς σύμπαντας Γαλάτας, 
Κελ τούς ύπό τω ν Ελλήνω ν  πρoσαγoρευθηνaι " (Στράβων Δ' C ,  1 89 ) .  Οί Γαλάται ,  όπως ηδη έχει 
αναφερθή, όφείλουν το όνομά τους είς υίον τοΟ ·Η ρακλέους και μιας Κελτής πριγκήπισσας,  τον 
Γαλάτην. 

261 . Βλ. Γ. Χατζιδάκη, Άπάντησις είς Κρουμβάχερ, Βιβλιοθ. Μαρασλη Άθ. 1 905, σλ. 333 
262. Γεωγρ. Δ' C, 1 86- 1 88 
263. Βλ. Lagarde θΙ Michard "Moyen Age" Teχtes et Litterature, Ed. Bordas Paris, σλ. νl l  

264. Εϊτε έκ τού Κελτού, υίού τού Πολυφήμου, εϊτε έκ τού Κελτού, υίούς ·Ηρακλέους (Βλ. Διον. ·Αλικ. Ρωμ. ·Αρχ. 1 4 . 1 , 4 .5) , εϊτε 
διότι τά πλοια τών ·Ελλήνων έξώκειλαν (εκελσαν) στίς Δυτ. άκτές της Γαλλίας. 
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"Gal l ia, a candore ρορυl ί  nuncupata est, 
γάλα enim Graece lac dicitur" .265 

Δηλ. :  ( Η  Γαλλία έτυμολογειται άπα την έλληνικη λέξι "γάλα" έπειδη οί Γαλάται είχαν χρώμα πολυ λευκό . . .  ) 

Τελικώς επεκράτησε ή όνομασία "Φράγκοι", άπό την παλαια γερμανική λtξι Franc =ελεύθερος (εκ 
τού Fρήγνυμι, Fράγνυμι � λατιν. frango =θραύω) με τήν έννοια "οί θραύσαντες τήν ύποτέλειαν καί μή 
καταβάλλοντες πλέον φόρους". "Μάλιστα Φράγκοι έλευθερίας άντιποιούμε νοι " (Λ. Σοφοϋ. Τακτικά 87) . 

Οί Φράγκοι έπεκράτησαν έπί τών Γαλατών καί επεκράτησε καί τό όνομα France, franς;aίs. Μόνον οί 
"Έλληνες συνεχίζουν μέχρι σήμερα τήν όνομασία ΓΑΛΛΙΑ, ΓΑΛΛΟΙ .  

Ο ί  πολυάριθμες ελληνικες άποικίες στήν Γαλατία επηρέασαν καί κατα τρόπο αμεσο τήν γαλλική 
φωνή. Κατά τόν Στράβωνα, ή ελληνική γλώσσα "φιλέλληνας κατεσκεύαζε τούς Γαλάτας, ωστε καί τά 
συμβόλαια έλληνιστί γράφειν". Ό Έπ. Βρανόπουλος (''ΟΔΟΙ ΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ Ν  Ν .  ΓΑΛΛΙΑ") αναφερει ότι 
"Μυκηναϊκά εύρήματα βεβαιώνουν πώς "Έλληνες είχαν Φθάσει στήν Νότιο Γαλλία καί Ίσπανία όπό τήν 
Β' ηδη χιλιετία π.χ. ". 

Κατα τόν Μεσαίωνα παρατηρείται σκόπιμος δανεισμός λογίων λέξεων άπό τα λατινοελληνικα για 
τίς ηύξημένες ηδη ανάγκες τή ς ύπό δ ιαμόρφωσιν γαλλικής , χωρίς να λησμονούμε ότι καί  ο ί  
Σταυροφορίες εστάθηκαν άφορμή να μεταναστεύσουν αμέτρητες ελληνικές - βυζαντινές λέξεις. 

Κ α τ α  τόν 1 6 0ν α ί ώ ν α ,  ό Γάλλος  π ο ιητής  ο υ  Β Ε L LΑΥ με τό έ ρ γ ο  του  " O E F E N S E  ΕΤ  
I LLUSTRATlON ΟΕ LΑ  LANG U E  FRAN QAISE" επιδιώκει τόν ε ξ ε υ γ ε ν ι σ μ ό τής Γαλλικής δια τής 
είσαγωγής ελληνικού λεξιλογίου άπ' εύθείας άπό τους Άνακρέοντα, Θεόκριτο , καί αλλους . Ό δε 
RONSARO συνεβούλευε να δημιουργηθούν λέξεις ελληνικής προελεύσεως: "Creer des mots d' origine 
grecque" !  Τότε είναι που καθιερώθηκαν στήν γαλλική , λέξεις όπως : ode, Iyrique, org ie ,  periphrase, 
stratageme, idole, sympathie, Κ .α .  Κ .α . . .  Πρότεινε επί πλέον να είσαχθή τό εναρθρον άπαρέμφατον ώς 
ουσιαστικόν, κατα τα ελληνικα πρότυπα. ( Ie νίνΓθ: τό ζήν) ,  κάτι που τελικώς καθιερώθη όχι στήν Γαλλία 
άλλΟ στήν Γερμανία. Κατα τόν Φυρετιέρ, άκόμη καί ή γαλλική 'ΆRGΟΤ" ετυμολογείται άπό τό "'Άργος", 
"ώς περιέχουσα πoλλtς ελληνικές λέξεις" ! .  

Γι' αύτό ή Ζακλίν ντε Ρομιγυ266 δηλώνει: 
"'Όλος ό κόσμος πρέπει νά μάθει Έλληνικά, γιατί ή Έλληνική γλωσσα μας βοηθάει 
πρώτα άπ' ολα νά καταλάβουμε τήν δική μας γλώσσα. " 
Καί στό βιβλίο της "Pourquoi la Grece"267 όμιλεί συνεχώς για τα ϊχνη που αφησε ή γλώσσα μας στην 

γαλλική (" Ies traces qu '  el la a laissees dans notre franς;aίs") ,  τα όποία ϊχνη βοηθούν στήν κατανόησι τής 
ρίζας τών γαλλικών λέξεων ("ς;a m' a aidee a comprendre la racine des mots" -σλ. 1 1 9- ) .  

Γι' αυτό τό περιοδικό LΕ FIGAR0268 γράφει ότι 'Όί γλώσσες δεν έμφανίζονται άπό τό χάος . .  ολοι 
γνωρίζουμε ότι ή γαλλική είναι κόρη της λατινικης καί της άρχαίας έλληνικης. " - Καί πάλι τό FIGARO σε 
νέο δημοσίευμά του τονίζει ότι οί Γαλάτες χρησιμοποιούσαν τό ελληνικό αλφάβητο ακόμη καί για να 
γράφουν γαλατικές-κελτικές επιγραφες τού τύπου : 

265. Isidori Etymologica, χιv 25 
266. Όμιλία της είς Πνύκα κατά τήν άπονομήν είς αύτήν τού Βραβείου "'Όμηρος" 'Ωνάση. 
267. Έκδ. Bayard -Paris 
268. 7/3/92 
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Πράγματι, ό Ίούλιος Καίσαρ είς το D e  bello Gal I ico (Περι τού Γαλατικού πολέμου) μας παρέχει την 
πληροφορία ότι οί Δρυίδαι, ίερείς τών Κελτών καί τών Γαλατών, "στους δημόσιους καί ίδιωτικους λογα
ριασμους χρησιμοποιούν τα έλληνικα γράμματα": "pubIicis privatisque rationibus Graecis l ίtterίs utantur" 
(ΣΤ 1 4) 

Φυσικον είναι λοιπον που είς την Λυων έχει εύρεθη έλληνικη έπιγραΦή , αφιερωμένη είς 'Έλληνα 
ναυτικόν, ή όποία γράφει: 

"Κύμα σι ν κα! πελάγει συνεχώς έπέδωκεν έαυτψ, 
δώρα τά πάντα φέρων εΙς Κελ τούς καΙ Δύσεως γην"  269 

Εις τον κατάλογον τών έλληνικών πόλεων μέ άλλοιωμένο όνομα που ηδη παραθέσαμε, θα έπρεπε 
άκόμη να προσθέσουμε τίς γαλλικές πόλεις Cannes  (άρχ .  Κ άννα-κάννα =κάλαμος ) ,  M a rse i I l e  
( Μ ασσαλία , "μάσσαι" δε το  δη σαι =δέσαι,  φασιν οί  Αίολείς ) ,270 " Ν έμαυσος πόλις Γαλλίας , απο 
Νεμαύσου Ήρακλείδου" ,271 την έπαρχία Aqu itaine (Άκούτεια πόλις καί το έθνικον Άκουιτανοι) , τον 
ποταμο Seine -Σηκουάνα ("Σηκοανος272 πόλις Μασσαλιωτών, ως Άρτεμίδωρος έν πρώτη") ,  την συνοι
κία Monmartre (έκ τού mons273 martyrurn =βουνός, ύψωμα μαρτύρων) καί το Παρίσι . . .  

"Περί δέ τόν Σηκοάναν ποταμον είσί καί ο ί  Παρίσιο l ,  

νησον έχοντες έν τψ ποταμψ274 καί  πόλιν Λοuκοτοκίαν . . .  " (Στράβων Δ' C,  1 94) 

Παρίσιοl :  'Όπως άναφέρουν και τα Λεξικά, "ή έτυμολογία της λέξεως ύπηρξε πάντοτε άντικείμενον 
έρεύνης". Ό Ίούλ. Καίσαρ άναφέρει συνοικισμον έκ καλυβών αλιέων έπί της νησίδος τού Σηκουάνα, ην 
αποκαλεί Λουτητίαν : Lutetia Parisorum.  Πρβλ. πάρισοι = οίονεί ·ίσοι. παρισόομαι =ποιώ έμαυτον 'ίσον 
τινί. - λατιν. paritas =παρισότης. 

'Ως προς την Λουκοτοκίαν =Παρίσι, έκ τού λυκ +τίκτω, "ή πόλις τού φωτός" .  
Στον πρόλογο τού έτυμολογικού λεξικού τσέπης LAROUSSE 1 97 1 , έπισημαίνεται ότι οί είσαγόμε

νες λέξεις δέν είσχωρούν μόνον στο άπλο λεξιλόγιο , άλλα μέ την δυναμικη παρουσία τους τροπο
ποιούν βαθμιαία την δομη καί μερικές φορές ηΊν Γραμματικη της υίοθετούσας γλώσσας. 'Έτσι, έντελώς 
φυσικά, γίνεται μια αξιόλογη ΕΛΛΗ ΝΟΠΟΙΗΣ ΙΣ  ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩ Ν .  

Ή είδικη αύτη παρατήρησις ίσχύει περισσότερο για την 

Ι Σ Π Α Ν Ι Κ Η  
άφού, 
" . . οί Ίσπανο! πού άγαποΟν τΙς άκρα/ες καταστάσεις πηγαν πιά μακριά άπά τούς Ά γγλους κα! άπά 

τούς Γάλλους καΙ δέν υίοθέτησαν μόνον έλληνικές καΙ λατινικές λέξεις άλλά έλληνικά καΙ λατινικά σχή
ματα . . .  διαμορφώνοντας τραχιές κα! άπλοίί<ές διαλέκτους, στΙς γλώσσες της δυτικης Εύρώπης καΙ της 
σύγχρονης Αμερικης ".274α 

Είναι προτιμώτερο όμως να αφήσουμε να μιλήση επί τού θέματος αύτού ένας ίσπανός. Ό καθη
γητης Jose Luis Navarro. 

Παρατίθενται ακολούθως άποσπάσματα άπο την Είσήγησί του είς το Γ' Παγκόσμιον Γλωσσικον 
Συνέδριον της Όλυμπίας (7- 1 0/8/1 996, Βλ. Πρακτικα ΟΔΕΓ) .  

269. Διον. Ζοκυθηνοϋ "Μεταβυζαντινά καί Νέα Έλληνικά" 
270. Στέφ . Βυζάντιος 
271 . "  " 

272. (σηκός =βωμός +ονω) 
273. βουνός --> vons --> mons 

274. Πρόκειται διά τήν νησίδα Ile de la cite. 

274α. Βλ. G. H IGHET, καθηγ. Πανεπιστημίου COLUMBIA, 'Ή ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ" Έκδ. Μ Ι ΕΤ,  σλ. 1 76 
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Κύριε Πρόεδρε 
Κ υρίες καί Κύριοι 
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Αίσθάνομαι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω σ' αύτήν τήν έκδήλωσι μέ θέμα "Ή Έ λληνική 
γλώσσα"" ,γνωρίζω καλά ότι δέν ύπάρχει άλλη γλώσσα στόν κόσμο σάν τήν Έλληνική . . .  

Έπιδράσεις τής Έλληνικής γλώσσας στη ν  Ίσπανική. 

Έάν ρωτήσετε κάποιον τί είδος γλώσσας είναι ή Ίσπανική θά σάς άπαντήση άμέσως "είναι μία 
λατινική γλώσσα". Βεβαίως έχει δίκιο, άλλά δέν σάς δίδεται μία άκριβής άπάντησις . Ή Ίσπανικη είναι 
κυρίως μία λατινική γλώσσα άλλά όχι μόνον μία λατινική γλώσσα, 

Εννοώ ότι ή γλώσσα μας πηγάζει άπό τήν Λατινική άλλά έχει δεχθή επίσης επιδράσεις άπό δύο 
άλλες γλώσσες : άπό τή γλώσσα πού άμιλείται άπό τους 'Άραβες καί άπό τήν ελληνική γλώσσα.275 

Λίγα χρόνια πρίν, προετοίμασα μιά μικρή ερευνητική εργασία μέ τούς σπουδαστάς μου στήν τελευ
ταία τάξι τού Λυκείου, Αύτη ή εργασία πραγματευ6ταν μόνο τίς ελληνικές λέξεις -δηλαδή τό λεξιλόγιο, 
Οί σπουδασταί εξέτασαν μέ διεξοδικό τρόπο -όχι μέ θεωρητική προσέγγισι- πoλλtς λέξεις τής καθημε
ρινής ζωής: 

'Ονόματα κινηματογράφων, θεάτρων,  καφετεριών, καταστημάτων τροΦών καί ποτών -βεβαίως 
συνηθισμένων γνωστών φαρμάκων πού προέρχονται κατ' εύθείαν καί μέ άκρίβεια άπό τήν ελληνική 
γλώσσα, Τό συμπέρασμα ήταν άπολύτως καί καθοριστικά σαφές, Περισσότερο άπό 34% τών ίσπανικών 
λέξεων " .  "ήταν πραγματικώς ελληνικές λέξεις άκόμα καί άν είναι γραμμένες οί ίσπανικές λέξεις μέ 
χαρακτήρες λατινικού άλφαβήτου. 

Αύτή ήταν άπλώς μιά πρώτη προσέγγισις όσον άφορά τό Λεξιλόγιο. Άλλά έάν προχωρήσωμε λίγο 
βαθύτερα, θά έκπλαγούμε περισσότερο, διότι ή όμοιότητα καί ή εγγύτητα τών δύο αύτών γλωσσών 
έγκειται κυρίως στήν γραμματική , 

" ,οί 'Έλληνες δέν θά αίσθανθούν ποτέ 1 00% άρχάριοι όταν μαθαίνουν ίσπανικά" 

Φωνολογικες άποχρώσεις: 
Έάν άρχίσουμε άπό τήν φωνολογία, θά διαπιστώσουμε άπόλυτη συγκλονιστικη όμοιότητα μεταξυ 

τών φωνητικών συστημάτων τών δύο γλωσσών, 
Έάν ένας Ίσπανός άκούση έναν 'Έλληνα νά όμιλή, θά άντιληφθή άμέσως ότι αύτός χρησιμοποιεί 

τους 'ίδιους φωνητικούς ηχους καί δέν θά εκπλαγή καθόλου ,  Τά φωνήεντά μας είναι καθαρά α ε ι ο u .  Τά 
σύμφωνα είναι σχεδόν τά 'ίδια, τό φθογγικό σύστημα λειτουργεί κατά τόν 'ίδιο τρόπο" .  

Α ντωνυμίες 
Ή πιό συγκλονιστική ταύτισις προέρχεται άπά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τίς προσωπικές 

άντωνυμίες ώς άντικείμενα, άνεξάρτητα άν χρησιμοποιούμε μέ μιά η δύο άντωνυμίες, άμεσα η έμμεσα 
συμπληρώματα, 

'Οριστική :  Σού δίνω ένα ποτήρι νερο - Σού τό δίνω 
Τθ doy un vaso de agua - Τθ 10 doy 

Προστακτ. Δώσε μου ένα ποτήρι νερο - Δώσε μού το 
Dame un vaso de agua - Da me 10 

Ύποτακτ, Νά σού δώσω ένα ποτήρι νερο - Νά σού τό δώσω 
Ουθ te de un vaso de agua - Ουθ te 10 de 

Προστακτ, στήν άρνητική της μορφή 
Μή μού το δώσης 
Νο me 10 des 

275. Σ.Σ. έλληνικά -+ άραβικά -+ ίσπανικά. 
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Ρ ή μ α τ α .  
Έόν συγκρίνης τό Άγγλικό ρήματα με τό ρήματα τής ελληνικής η με ίσπανικό ρήματα, θό όντιλη

φθής πόση εγγύτητα ύπόρχει μεταξυ τών Ίσπανικών καί Έλληνικών σε σύγκρισι με τό Άγγλικό . 
. . . . Όσον όφορό την διόταξι τών Έλληνικών λέξεων, καί οί δύο γλώσσες παρουσιάζουν μεγάλη συγ

γένεια. Κανονικό χρησιμοποιούμε "ύποκείμενο + ρήμα +αμεσο άντικείμενο καί έμμεσο", άλλό είναι πολυ 
γνωστό ότι εόν θέλης νό προσδώσης έμφασι σε κάποια είδικη λέξι μπορεί νό την βάλης στην άρχη η 
στό τέλος τής προτάσεως Π .χ. Τό διαβατήριο δεν τό έχω. 

Δεν έχω τό διαβατήριο . 
. . . . Η Ίσπανικη καί ή Νέα έλληνικη έχουν εξελιχθή άντιστοίχως άπό τό Λατινικό καί τό Άρχαία 

Έλληνικό και καταλήγουν στό ϊδια άκριβώς άποτελέσματα . . .  
. .  Ν ό  γιατί εγώ, α ν  καί είμαι ίσπανός, μπορώ ν ό  υίοθετήσω τόν στίχο τού Έλύτη 

"τή γλώσσα μοϋ έδωσα ν  έλλη νική " 

Έκτός άπό την προ"ίστορικη πανάρχαια σχέσι τής Μινωικής Κρήτης με την Ίσπανία, ή Ίβηρικη χερ
σόνησος ύπήρξε άναμφίβολα γνωστη στους 'Έλληνες κατό τους μυθολογικους χρόνους. Γράφει ό 
Πλούταρχος (Περί Ποταμών 1 6) :  "Διόνυσος, Νικήσας καί Ίβηρίαν, Πάνα κατέλιπεν έπιμελητή ν. 'Ός τήν 
χώραν άπ' αύτοϋ Πανίαν μετωνόμασε: "Ην οί μεταγενέστεροι, παραγώγως, Σπανία ΠΡOσηγόρεuσαν, ώς 
ίστορεϊ Σωσθένης έν  ΙΓ' Ίβηρικών". Τό στενό τού Γιβραλτόρ ήσαν "αί στηλαι τοϋ Ήρακλέους", όπως 
εϊδαμε .276 Κατό την παράδοσιν ό Ήρακλής έξεστράτευσε στην Ίβηρία δύο φορές. 

Ό Τεύκρος, υίός τού Αϊαντος,  εκδιωχθείς ύπό τού Εύρυσάκου,  κατέφυγε στην Ί σπανία . την 
Λισαβώνα την έκτισε ό Όδυσσεύς, χαρίζοντάς της τό όνομά του: " . . .  έν τη ΊβηρίC;Ι, Όδύσσεια πόλις δεί
κνυται καί 'Αθηνάς ίερόν καί δλλα μυρία ίχνη της τε έκείνου πλάνης (=περιπλανήσεως) καί δλλων έκ 
τοϋ Τρωικοϋ πολέμου . . .  ή τοϋ Αίνείου καί 'Α ντήνορος καί ή τών Ένετών, ώσαύτως καί ή Διομήδους καί 
Μενελάου καί δλλων πλειόνων . . .  " 277 

"Όδύσσεια πόλις" -. Odissipo -. Ol issipo-. Lίspon -. Lίsbon -. Λισαβών. 

Γράφει τό Έγκυκλοπ. Λεξικόν ΗΛΙΟΥ:  278 

"Ή παρατηρηθεϊσα όμοιό της τοϋ ίβηρικοϋ άλφαβήτου πρός τό κρητικόν άποδεικνύει παναρχαίαν 
σχέσιν τών θαλασσοκρατόρων Κρητών μέ τήν Ίσπανίαν. " 

Ό Διόδωρος ό Σικελιώτης (Ε'  37) περιγράφοντας τό όρυχεία τής Ίβηρίας όμιλεί διό τους "κατά τήν 
Σπα νία ν μεταλλουργούς. " (σπανία =σπάνις) .  

Ο ί  Ίσπανοί, όπως έχουμε ηδη παρατηρήσει, προσθέτουν ένα έψιλον (ε) ώς  πρώτη συλλαβη στίς 
ελληνικές, λέξεις που όρχίζουν όπό 2 σύμφωνα, έξ ών τό πρώτο είναι σίγμα: στάδιον -. estadio ,  στάσις 
-. estacίόn, Σπανία -'Espana. (Έσφαλμένως καί όδικαιολογήτως ή Ίσπανία δασύνεται) .  

Ή χαρακτηριστικη κραυγη -έπευφημία τών Ίσπανών "όλε" προέρχεται άπό τόν όλοφυρμόν "ώ όλέ 

δαίμον".279 

Τό Πυρηναία τό ώνοματοθέτησε ό Ήρακλής όταν έθαψε είς τό μεταξυ Γαλλίας καί Ίσπανίας όρη 
την άγαπημένη του Πυρήνην.28Ο 

Καί ας μη μας διαφεύγη τό γεγονός ότι ίσπανογενης είναι καί ή πορτογαλικη γλώσσα, όπως ίσπα
νογενείς είναι καί οί διάφορες γλώσσες τής Νοτίου Άμερικής. 

276. Διό την τεχνικην τής διανοίξεως τού στενού ύπό Ήρακλέους, βλ. Διόδ. Σικελ. Δ'  1 7  
277. Στρόβων Γ '  C ,  1 50 
278. τ. Θ' σλ. 1 01 8  
279. Αλκμόν όπόσπ. 1 09. 1  
280. Ύπήρχε καΙ εΙς την Λοκρίδα πόλις Πυρηναία (Στ. Βυζάντιος) 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Οί γερμανικες γλώσσες,  με άρχική τους εστία την Β .  Εύρώπη, ώμιλούντο στην άρχη άπο διάφορες 
γερμανικες281 φυλες (Τεύτονες, Κ ίμβρους, Σάξονες, Άλαμανούς, Γότθους, Φράγκους κ .α . ) ,  οί οποίες 
κατά την κάθοδό τους προς Νότον γύρω στον Β' Π .Χ .  αί. ήλθαν σε επιμιξία με τούς τοπικούς πληθυ
σμούς. 'Έτσι εγνώρισαν την γλώσσα τών λαών αύτών καθώς καί το λατινικο άλφάβητο. Τά βόρεια αύτά 
Φύλα τά όποΤα τόσο επίεσαν την Ρωμαικη αύτοκρατορία, τελικώς εκλατινίσθηκαν. (" . .  μετακειμένους τό 
πλέον είς τόν των Ρωμαίων τύπον καί Τ.ΤΊ Υλώττη καί τοϊς βίοις, τινός δέ καί Τ.ΤΊ πoλιτείςJ. '') 282 

Τά γραπτά μνημεία τής γερμανικής άρχίζουν άπο τον 40ν μ .Χ .  αΙ και άποτελούνται κυρίως άπο 
μεταφράσεις λατινικών κειμένων, τών όποίων ή επίδρασις επι τής Γερμανικής γλώσσης εκορυφώθη 
κατά τον 1 00ν αίώνα. 'Έχουμε όμως μαρτυρίες καί γιά άπ' εύθείας επαφες με την 'Ελληνικη Γλώσσα. '0 

Τάκιτος άναφέρει ότι στην εποχή του ύπήρχαν είς το εσωτερικον τής Γερμανίας ενεπίγραφα μνημεία 
σε γλώσσα ελληνική . '0 " ιούλ. Καίσαρ ίστορεί ότι Κέλται ίερείς εχρησιμοποιούσαν την ελληνικη γραφή, 
ένώ σε στρατόπεδο 'Ελβετών άνευρέθησαν κατάλογοι στρατευσίμων καθώς καί άμάχου πληθυσμού, 
σύνολον 368.000 όνομάτων, γραμμένα όλα ελληνικά ! 

« . .  i n  castr is  He lvet i o r u m ,  tabu lae repe rtae sun t ,  
I itter is  Graecis confectae . . .  qu i  a rma fe rre possent et i t em 
separat im ρ υ θ Γ ί ,  senes  m u l i e resq ue . . » 

(ΟΕ ΒΕLLΟ GALLlCO Ι ,  29) 

Χάλκινοι ελληνικοί κρατήρες έχουν βρεθή όχι μόνον στην 'Ελβετία καί την Γερμανία, άλλά καί στίς 
Σκανδιναυικες χώρες . 'Άν λάβουμε δε ύπ' όψιν μας καί το ότι ό Λούθηρος μετέφρασε εκ τής Έλληνικής 
την Άγία Γραφή , διαμορφώνοντας την Γερμανικη γλώσσα επάνω στά πρότυπα τής δομής τών Άρχαίων 
Έ λληνικών,  καί άκόμη το ότι ό 'Έρασμος μετεγλώττισε και διέδωσε 5 ,000 ελληνικες παροιμίες ,  
εξηγείται θαυμάσια το γιατί ο ί  γερμανικες γλώσσες περιέχουν τόσο μεγάλο άριθμο ελληνικών λέξεων, 
ελληνικών ριζών, ελληνικών γραμματικοσυντακτικών σχημάτων και ελληνικών τοπωνυμίων, όπως πχ ό 
ποταμος τής Κελτικής 'Αραρ, έκ τού όραρίσκω (=συνδέω) , όρόρω. (Ώγ. Δ' 1 99) 

Α Γ ΓΛΙΚΑ 

Γερμανικά Φύλα ήσαν και οί ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝ Ε Σ  οί όποίοι είσέβαλαν στην Βρετανία κατά τον 50ν μ .Χ ,  
αίώνα, περιορίζοντας τούς Γαλάτες -Κέλτες κατοίκους της ,  ο ί  όποίοι ζούσαν εκεί άπο τον 50ν π .χ .  αΙ , 
έχοντας ύποταχθή στις Ρωμαίκες λεγεώνες γύρω στο 55 Π .Χ .  Σε αύτες τις Ρωμαικες λεγεώνες συμμε
τείχε πλήθος Έλλήνων στρατιωτών ,  σύμφωνα με μαρτυρία ή όποία άπεκαλύφθη γραμμένη ελληνικά σε 
άνασκαφες στην Άγγλία,283 Μυκηναίκά θραύσματα και κοσμήματα Μυκηναίκής τεχνοτροπίας έχουν 
άνευρεθή και είς το Ούέσσεξ. 

Ή γηραιά Άλβιών284 δεν ύστερεί ούτε σε μυθολογικες ελληνικες παραδόσεις. Κατά τον Λατίνο 
χρονογράφο Σολίνο , βρίσκουμε ϊχνη τού 'Οδυσσέως στά παράλια τής Σκωτίας όπου άναφέρεται ύπαρ
ξις βωμού με επιγραφη στό ελληνικά ("Col lectanea Rerum Memorabi I ium" 22, 1 - 1 2) ,  Και είναι βαρύνου
σας σημασίας ή πληροφορία τού "Ιστορικού Πολύβιου, σύμφωνα με την όποία ό Πυθεύς ό Μασσαλιώτης 
επεσκέφθη την Βρετανία και ύπελόγισε μόλιστα την περίμετρό της (με ελάχιστη διαφορά άπο τις σύγ
χρονες μετρήσεις) ,  

28 1 . Γερμανός: έ κ  τοϋ germen =βλαστός, γόνος, σπέρμα. ' Ε κ  τοϋ λατιν, ρήμ. gero Γι fero, όπερ έκ τοϋ φέρω, 

282. Στράβων Δ' C, 1 86- 1 88' 
283, Βλ. Πρακτικά Β' Παγκοσμ, Γλωσσ, Συνεδριου Καβάλας 1 993, 
284. Πρβλ . :  Άλεβίων, υίας Ποσειδώνος, φονευθείς υπα τοϋ Ήρακλέους, Πρβλ, καί albus =άλφας = λευκός, Οί "λευκοί βράχοι" 

τοϋ Ντόβερ ; 
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Άλλά και ό W. Durant285 γράφει επι λεξει: 
"Οί Ίρλανδο! πιστεύουν, κα! δέν έχουμε καμμία πρόθεσι νά τούς άντικρούσουμε, ότι ή νησος 

των έκατοικείτο κατ' άρχάς άπό 'Έλληνας κα! Σκύθας, 1 . 000 ϊσως κα! περισσότερα ετη π.χ. " 

'Έτσι εξηγείται και τό πλήθος τών ελληνικής ετυμολογίας λέξεων εις τό ίρλανδικόν λεξιλόγιον. 
Π.χ .  orbe =κληρονόμος 

mag = μέγας 
midiur =σκέπτομαι 
l ige =κλίνη 
loch =λίμνη 
loathar =λεκάνη 
clu = δόξα 
cluain =άπάτη 
cloin =έπικλινης 
lann =τηγάνι 

εκ τού όρφανός 
» » μέγας, μάγας 
» » μέδω, μεδέω =προνοώ,  σκέπτομαι 
» » λέχος =κλίνη 

» λάκκος =λίμνη 
» » λοFετρόν, λουτρόν 
" » κλέος =δόξα 
» » κλέπτω 
» » κλίνω 
» » λάσανον =μαγειρ. σκεύος (κλπ. κλπ. )  

'Έ χειν δε  τους  Ύ περβορέους ίδίαν τινά διάλεκτον ,  
κα ι  πρός τους 'Έλληνας ο ίκε ιότατα διακείσθαι ,  

Και ό Στράβων:  

καί μάλιστα πρός τους Άθηναίους και Δηλίο υ ς ,  
έκ παλαιών χρόνων παρειληφότας την ε ϋνοιαν ταύτη ν ,  
και τών Έλλήνων τινας μυθολογούσι  παραβαλείν (=έπήγαν) 
εις Ύ περβορέ ο υ ς ,  καί αναθή ματα πολυτελή καταλιπείν , 
γράμμασιν  Έλλην ι κ οίς έπ ιγεγραμμένα .  
Ώ σαύτως δε κα ι  έκ  τών Ύ περβορέων 'Άβαριν 
ε ίς την Έλλάδα καταντή σαντα (=κατέφθασε) τό παλαιόν, 
άνασώσαι την πρός Δηλίους εϋνοιάν τε και συγγένειαν. 

(Διοδ. Σικ. Β' 47, 4-5) 

"Φασ! ν είναι νησο ν πρός τ.η Βρε ττα νικ.η, καθ '  ην όμοια τοίς έ ν  Σαμ οθράκη 
περί τή ν Δ ήμ η τρα κα! τή ν κόρην ίεροποιείται .  ιι (6 1 96.6) 

Πλήθος τά ελληνικά τοπωνύμια στις Βρετανικές νησίδες : 
Muggenaes, Orcades, Limnu, Malaens I ctis, Θούλη (θόλος, θολός) κ .ο . . .  

(Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. "Οί Άρχαϊοι 'Έλληνες στην Βρετανία" τού Ρ .  Κuριακίδη, Εκδ. Κύπρος 1 999) 

Ή α' περίοδος τής ίστορίας τής αγγλικής γλώσσης όνομάζεται αγγλοσαξωνική, από τό όνομα τών 
κατακτητών αύτών οί όποίοι είσέβαλαν από την Βόρ. Γερμανία και από την Δανία. τα λατινικά έμφανί
ζονται έκ νέου πρός τό τέλος τού 60υ αί. μ .Χ .  μέ τόν Χριστιανισμό. Μέσα από αύτη την διασταύρωσι 
διαμορφώνεται ή διάλεκτος που παίρνει τελικα τό όνομα 'ΈΝGLιSΗ".  'Όταν τό 1 066 μ .Χ .  ό Νορμανδός 
Γουλιέλμος ό Κατακτητης καταλαμβάνει τά νησιά, καθιστό την γαλλικη όχι μόνον έπίσημη γλώσσα τής 
αύλής και τού κράτους, αλλά και τού γραπτού λόγου. Ή νέα αύτη διασταύρωσις τής αγγλοσαξονικής μέ 
την γαλλονορμανδικη ύπήρξε πραγματικά γόνιμη . Τεράστιος αριθμός λατινικών και ελληνικών λέξεων 
ριζώνει όριστικά και καθοριστικά. Παντού έν τ.η Θούλη, άπό πολύ παληά, έδιδάσκετο ή έλληνική ρητορι
κή. 285α 

285. Παγκοσμ. Ίστορ. Πολιτ. τ. Δ' 1 03 
285α. Μιστριώτης, Μεγ. Έλλην. Γραμματολογία, 82 1 075 
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Γράφει α Γ .  Χατζιδάκις :286 

''Οί Άγγλοι, ώς γνωστόν, τάς μέν γαλλικάς, διά τών κατακτητών Νορμαννών είσαχθείσας λέξεις, 
μεταχειρίζονται έπί τής Διοικήσεως καί τών πολι τικών σχέσεων, τάς δέ Σαξονικάς έπί τών ίδιωτικών". 

Νέα όντλησι λεξιλογίου έχουμε μετό τό 1 453 μ .Χ .  όπότε λαγιοι όπό τήν Κωνσταντινούπολι έγκαθί
στανται ώς διδάσκαλοι στήν Βρετανία, καθώς και κατό τόν 1 60ν αιώνα όπου όλοκληρώνεται η μετάφρα
σις τοϋ Εύαγγελίου εις τήν Άγγλικήν. Γι' αύτα, ένώ άπό ίστορική όποψι ή όγγλική γλώσσα κατατάσσεται 
στις γερμανικες -άγγλοσαξονικές, άπό μορφολογική όνήκει στις λατινικές. 

Άναφέρεται ότι έπι Ίακώβου τοϋ Α' ,  υίοϋ τής Μαρίας Στιούαρτ, η μετάφρασις τής Βίβλου έγινε όπ' 
εύθείας έκ τής ελληνικής. Είναι δε γνωστόν ότι η Έλισάβετ η Μεγάλη έγνώριζε νό όμιλή, νό διαβάζη και 
νό γράφη ελληνικά. 

'Όλες οί φάσεις τής ίστορίας τής άγγλικής γλώσσας φέρουν τήν σφραγίδα έλληνικής επιδράσεως, 
εϊτε κατό τρόπον όμεσον εϊτε κατό τρόπον έμμεσον. Ό Ντυρόν σχολιάζοντας τήν Γλώσσα τοϋ Σαίξπηρ 
καταλήγει είς τό συμπέρασμα ότι "αύτή είναι γεμάτη μέ τά γλωσσικά λάφυρα τής Γαλλίας καί Ίταλίας . . .  
Ή βασίλισσα 'Ελισάβετ σέ τιμη τική προσφώνησι στά έλληνικά πρός τό πρόσωπό της στό Τρίνιτυ 
Κόλλετζ άπάντησε όμοίως έλληνιστί . . .  Τόν 160ν αί. κύμα μεταφράσεων κατέκλυσε τήν χώρα άπό τήν 
'Ελλάδα, Ίταλία, Γαλλία. Ή έπίδρασις τών μεταφράσεων αύτών ύπήρξε τεραστία . . .  " 

Και ό G I LBERT HIGHET287 με τρόπο άνάλαφρο και διασκεδαστικό άναλύει τήν καταλυτική έπίδρα
σι τής έλληνικής παιδείας στήν άγγλική λογοτεχνία και γλώσσα: 

" . . .  Ό Τρωίλος καί Χρυσηίς τού Σαίξπηρ άποτελεϊ θεατρική μεταφορά ένός μέρους τής άγγλικής 
μετάφρασης, τής γαλλικής μετάφρασης, της λατι νικής μίμησης μιάς παλαιογαλλικής άνάπτυξης τής 
λατινικής περίληψης μιάς έλληνικής μυθιστορίας!. " 

Ό παγκόσμιος έλληνικός λόγος και Λόγος άναδεικνύουν μίαν Εύρώπην "'Ελλάδος φθόγγον χέou
σαν". Άπό τό άπλά μονοκύτταρα τών ελληνικών πρωτολέξεων μέχρι τους σημερινους πολυκύτταρους 
όργανισμους τών συγχρόνων λεξιλογίων όπου και τό προσφύματα άκόμη είναι έλληνικά, άριθμώντας 
παράγωγα, σύνθετα, παράγωγα έκ παραγώγων, σύνθετα εκ συνθέτων και παρασύνθετα εκ παρασυνθέ
των, οί κρουνοι τής ελληνίδος φωνής έχουν πλημμυρίσει κατό ένα τούλάχιστον 95% τις δεξαμενες τών 
εύρωπαικών γλωσσών.  Και όχι μόνον τών πέντε γλωσσών που περιλαμβάνονται στό όνό χείρας 
Λεξικόν. Έπειδή όμως κάποια άπόπειρα καταγραΦής σε παράλληλες στήλες και γιό τις αλλες γλώσσες 
θό άποτελοϋσε έγχείρημα ίσάξιο με "ηράκλειον άθλον",  τελείως όποσπασματικό και περιληπτικό ας 
επιχειρήσουμε νό καταγράψουμε παρόμοιες όναφορες και έργασίες που καλύπτουν η και μόνον θίγουν 
τήν έκ τής Έλλάδος μετανάστευσιν "ένάρθρου φθογγής" .  

* 

Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΕΡΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ,  

ΑΠ ΕΚΤ Η Σ Ε Ν  ΑΝΑΠΕΠΤΑΜ ΕΝΑ ΓΛΩ ΣΣΙΚΑ288 

(Δ. Ζακυθηνός) 

'Έχει γίνει κοινώς παραδεκτό και συνεχώς άκούγεται όλο και πιό συχνά, στό σχετικό παγκόσμια 
γλωσσολογικό και αλλα Συνέδρια , ότι ή γλώσσα μας είναι ό συνδετικός κρίκος με όλες σχεδόν τις γνω
στες γλώσσες:  λατινικές, άγγλοσαξονικές ,  σκανδιναυικές , σλαβικές ,  όνατολικές ,  ίνδικες κ.λπ. κ .λπ. 
Δεν είναι λίγοι οί  επιστήμονες ο ί  όποίοι, άναφερόμενοι στην Έλληνική , την άποκαλοϋν ΜΟΤΗΕ Α  
LANG UAG E,  Μ ΗΤΕΡΑ ΓΛΩ ΣΣΑ("Αlma mater" ) .  

Άπό τό Πρακτικό τής Άκαδημίας Άθηνών τής 1 3 . 1 2 . 1 985, άντιγράφω: 

286. "Άπάντησις είς Κρουμβάχερ" τ. Β' σλ. 53 1 
287. " Η  κλασσική Παράδοση" -Έκδ. Μ Ι ΕΤ.  
288. Βλ.  εΙς τό τέλος τού Βιβλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Κατάλογος τής Άκαδημίας Άθηνών". 
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,,'Ο επηλυς Βουλγαρικός λαός έφερε είς τήν άΠOσKΕUήν του περιωρισμένον άριθμόν 
Πρωτοβουλ γαρικών λέξεων, τουρκικής προελεύσεως, δηλωτικών όνομάτων καί θεσμών, σπα
νιώτατα δέ άφηρημένων έννοιών, τάς όποίας έχάρασσε διά γραμμάτων τοΟ έλληνικοΟ άλφαβή
του. Έπl διακόσια καΙ πεντήκοντα έτη τό Βουλ γαρικόν Κράτος έχρησιμοποίει τήν Έλληνικήν, 
έφθέΥΥετο έλληνιστί. » 

1 57 

Πράγματι, στην σημερινη βουλγαρικη γλώσσα ύπάρχουν χιλιάδες λέξεις όλοφάνερα έλληνικής 
καταγωγής: argat =εργάτης, daskal =δάσκαλος, KoIiba =καλύβα, potir =ποτήριον, darvQ =δενδρον (ετ. 
δρύς) , Kamat =κάματος, κόπωσις, εργασία, dalag =μακρύς (εκ τού δολιχός),  topal =ζεστός (ετ. θάλπος), 
paIen =γεματος (ετ. πλέων) ,  kransiv =ομορφος (εκ τού χαρίεις) ,  zena =γυνή, kutse =σκύλος (ετ. κύων) ,  
νοl =βούβαλος, ptitsa =πουλί (ετ. πτηνόν), όκό =όφθαλμός (δωρ. οκκος) , Zivot =ζώον, pija =πίνω, vizda 
=όρώ (ετυμ. Fείδω) , spja =κοιμαμαι (ετ. ύπνόω), smart =θνήσκω (εκ τού μόρτος =θάνατος) ,  pravja 
=πράττω, sjadam =κάθημαι, -σ-έδομαι, davam =δίδω, govorja =όμιλώ (έκ τού άγορεύω) ,  den =ήμέρα (εκ 
τού δϊα =ήμέρα) , voda =(Fϋδωρ), ροlθ =πεδιάς (πολέω =περιφέρομαι) ,  nebe =ούρανός (εκ τού νέφη) 
Ιeglό =κλίνη (εκ τού λέκτρον),  more =θάλασσα (εκ τού μύρα =θάλασσα) κλπ. ,  κλπ . ,  κλπ. 

'Όλες γενικώς οί σλαυlκές γλωσσες (βουλγαρική, σερβική , πολωνική , ρωσική, τσεχική, ούγγρική, 
βαλτικό κλπ.) έχουν έλληνικό ύπόστρωμα. 

"Ή Έλληνική είναι ή βάσις τής γλωσσικής δομής όλων  τώ ν Εύρωπαϊκών Kai των Σλαυlκων 
γλωσσων. Ό σημερινός παγκόσμιος άνθρωπιστικός πολιτισμός είναι Έλληνοκεντρικός καΙ ή γλώσσα 
είναι τό κατ' έξοχή ν όργανον έκφράσεως τοΟ πολιτισμοο". 289 

Έλάχιστον δεϊγμα "σλαυlκοϋ" εν γένει λεξιλογίου:  
teku =δρόμος πρβλ τρέχω 
toku =ρεύμα » ταχύς 
glava =κεφαλη » γαβαλά, κεβλη (=κεφαλη) 
koni =ϊππος » κονέω =σπεύδω κόνει =τρέχε 
lale =λείριον, κρίνον » λείριον 
klisoura =κλεισούρα » κλεισώρεια 
les = δάσος » δασύς (συνήθης τροπη τού δ είς λ) 
zapad =δύσις » ζέφυρος 
dosvidania =είς τό επανιδεϊν πρβλ διό +είς +Fιδεϊν 
staja =στέγαστρον πρβλ στέγη 
maletchko =μικρό » μικρό (μαλακόν) 
meci =μάχαιρα » μάχαιρα, μάχη 
vitis =κλημα » Fϊτυς 
voda =νερό » Fϋδωρ 
voditi =όδηγώ » Fοδός 
zapad =δύσις » ζόφος, ζέφυ

'
ρος 

mora =έφιάλ της » μόρος =θάνατος 
stiva =θημωνιό » στοιβάζω, στοίβα 
stonpa =κοπανίζω » στείβω =καταπατώ 
zoran =βίαιος » ζωηρός 
more =θάλασσα » μύρα =θάλασσα 

Καί είδικώτερον: 
Ούγγρ ικό  

289. Francisco Adrados (ίσπανός καθηγητής), Βραβείον Ώνάση 1 995, όμιλία του έ ν  Άθήναις, 1 0ΠΙ95 
290. Έκδ. 'Άμφισσα -Άθήναι 1 985 
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Ό Άνδρέας Δενιόζος εχει καταγράψει τό "Έλληνικό Λεςιλόγιο στήν Ούγγρική γλώσσα" 290 (και 
παραλλήλως μεγάλο άριθμό έλληνικών έκφράσεων όπως "Diogenes Lampada" =ό φανός τού Διογένη, 
"Morpheus Karjaibatl" =οί άγκάλες τού Μορφέως) .  
f i l ozfi f i a ,  matemat i ka ,  asztro l fi g i a ,  oce a n ,  m ύ seυm . . . κ .τ .τ .  
puspok =έπίσκοπος, kistis =κύστις, ket =κήτος,  marvany =μάρμαρον, olaj =ελαιον, balaton =λίμνη , βάλ
τος, p i r  =άνταύγεια (πύρ) ,  fοlΥό =ποταμός (φλοϊσβος), mez =μέλι , azember =ανθρωπος, νίΖ =Fύδωρ, 
kulacs =κύλιξ, kana =κάνιστρον κλπ .. κλπ . . .  

Π ολωνικό 
filozofia, matematyka, h istoria, muzeum, teatr, muzyka = μουσική . . .  κ .τ .τ .  
olez =ελαιον, k i l ich =κύλιξ , dem =δώμα, δόμος, nie = όχι (νη) 
dar = δώρον, praca =έργασία (έτ. πράξις) , gόra =όρος (τροπη δασείας εις g) ,  
ZytO =σϊτος ,  zona ==γυνη κλπ. κλπ. 

Ειδικώτερον, ή 
'Αλβανικη κατάγεται έμφανώς άπό την Πρωτοελληνική-Πελασγική .  " Εχει άποκληθή "άπλό πρωτο

ελληνικό ιδίωμα. "  Πρόκειται στην ούσία περι κακοποιημένης έλληνικης διαλέκτου (άναμεμειγμένης και 
μέ διάφορες αλλες γλώσσες) .  Αύτό γίνεται φανερό και άπό άρχαιότατα έλληνικά τοπωνύμια, άγνώριστα 
σήμερα λόγψ βαρβαροφωνίας: Ωρικόν (Orikum) ,  'Αντιπάτρεια (Berat) , Βάλλις (Ballsh) ,  'Εγχελάνες (Lin ) ,  
'Ορέστια (Korce) ,  Λισσός (Lezhe) ,  Βαρβιλησσός (Barbu lush) Κ .α . . .  'Η  σημερινη 'Αλβανία είναι μέρος της 
άρχαίας Ίλλυρίας, τά παράλια τής όποίας κατοικούσαν, σχεδόν άποκλειστικά, '"Ελληνες. οι δε Ίλλυριοι 
ύπήρξαν φυλη συγγενικη πρός την έλληνική . (Βλ. Έγκuκλ. ΗΛΙΟΥ,  τ. ΒΌλ. 1 98) .  

"Ελάχιστον δεϊγμα λεξιλογίου : 
βέρβερε =φλυαρία έκ τού βάρβαρος 
βιτ = ετος » Fέτος 
νίπ =έγγονός 
κιέφτ =ποτήρι 
κτσένες == όδοιπόρος 
μαραζός =φθίνω 
λίγκγια = μυρολόι 
σαρπέρι = όφις 
ζέμερα =καρδία 
σκύτι =άσπίς 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

νέμεα = κατάρα » 

Kά� = [ππoς » 

λέσι =τριχωτός » 

ζαγάρ = κυνηγετικός κύων » 

βέρεα = εαρ » 

εθε =πυρετός » 

ζέρ ==φωνη » 

αρσεζε == τολμηρός » 

φάρα =γένος » 

τζάρ =φωτιά » 

νέρς =κόσμος » 

πούσιν = πηγάδι » 

ντέρα ==πύλη, πόρτα » 

ντίμρι = χειμών » 

κρήε = κεφαλη » 

βρέστα = αμπελος » 

κόκα =κεφάλι » 

κλιάν = θρηνώ » 

νέπους 
κεύθος 
ξένος 
μαραίνω (μαραζώνω) 
έλεγεϊον 
σ-ερπετόν 
θυμός +ήτορ 
σκύτος 
νέμεσις 
κέλης 
δασύς,  "λάσιος" 
ζωγρέω, ζώγρημα 
Fέαρ 
αϊθω 
γήρυς 
αρσεν 
φέρω 
έστία, έσχάρα 
άνέρες (=ανδρες) 
πόσις 
θύρα 
δρϊμαι =ψύχος 
κάρα, κράς 
βόστρυχος 
καικύλη, κόγχος ,  κόκκα ==κεφαλη 
κλαίω 
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δέα =γη εκ τοΟ δα (δωρ. γα, γη) 
όρα =χωράφι » » όρουρα 
βην =έρχομαι » » βαίνω 
δρόμι =λεωφόρος » » δρόμος 
οϋδα = όδΟς » » όδός, ούθα 
πορέα =διάβα » » πορεία 
κεν =σκύλος » » κύων 
στρέξεμ =δέχομαι » στέργω 
θάρτα = άλμυρη » » θάλαττα 
ρων =ζώ » » ρώννυμί 
έρετ =σκοτεινιάζει » » έρεβος 
πουν = εργασία » » πόνος 
μύελ =άλεύρι » » μύλω, μύλη 
ντράπρ =δρεπάνι » » δρέπω 
πρίφτι =ίερευς » » προφήτης 
μυ =ποντικός » » μΟς 
καργαρ =φορτώνω » γαργαίρω 
χιρ =χάρις » » χάρις 
Κ .ό .  αμέτρητα . . . (Βλ. σχετ. μονογραφίες περί Άλβανίας και άλβανικής γλώσσης, τοΟ Θ. Μαργαρίτη, τοΟ Α. Κόλλια, καθώς 

και τό Έλληνο-άλβανικό Λεξικό τοΟ Μάρκου Μπότσαρη.) 

'Ο Άρμένιος εθνολόγος καθηγητης Σιμόν Καρκισεριάν, της Άκαδημίας Έπιστημων της Άρμενίας291 

αναλύει τόν ΕΛΛ Η Ν ΙΚΟ ΔΑΝΕ ΙΣΜΟ ΣΤΗ Ν  ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩ ΣΣΑ:  

« . . . λόγcρ στενών ίστορικών καί πολιτικών έπαΦών πού οί ρίζες των χάνονται στά βάθη τών χιλιετη
ρίδων. Ή κατηγορία δανεισμού είναι τόσο προσαρμοσμένη στό σΙJστημα τής άρμενικής καί τόσο καλά 
άφομοιωμένη, ωστε ή έλληνική προέλευσις άνακαλύπτεται μόνον μέ τηv βοήθεια έτυμολογικής άναλύ
σεως (erdik ή στέγη οίκίας, άπό τό έδρανον). Ό υίός τού βασιλέως (basi/avs/) Τιγράνη, ό Αρταβάς, 
έγραφε τραγωδίες στήν έλληνική γιά τό άρμενικό θέατρο (tatrόn). Ό τάφος λέγεται sirim έκ τού σιρός, 
Κ.α. Κ.α . . . . » 

Είναι γνωστον ότι οί Άρμένιοι θεωροΟν ώς γενάρχη τους τον ηρωα 'Άρμενον, σύντροφο τοΟ 
Ίάσονος κατό. την Άργοναυτικη Έκστρατεία. 'Ο 'Άρμενος κατήγετο άπο το Άρμένιον Λαρίσης. Ή ίστο
ρία άναφέρει ότι στην Άρμενία κατοίκησαν Πελασγικα ΦΟλα, τα όποία εξεπολίτισαν τους εκεί ίθαγενείς. 

Έ παρχία της Ά ρμενίας εκαλείτο " Μ ινυάς " ,  Μ ινύαι  δέ ,  ήσαν οι προ ιστορικοι  κάτοικοι  τοΟ 
'ΟρχομενοΟ της Βοιωτίας και οί πρωτοι όποικοι τοΟ Πειραιως . . .  

Τον Ε '  μ , Χ ,  α Ι  ό επίσκοπος Μαστότς επενόησε το άρμενικόν άλφάβητον βασιζόμενος εις το ελλη
νικόν , Συγχρόνως όρχισαν οί μεταφράσεις των εκκλησιαστικων κειμένων στα αρμενικά,  Ί δρύθη και 
Έλληνικη Σχολή , οί καθηγηται της όποίας, έχοντας ώς πρότυπον την ελληνικη γλωσσα, μετέφεραν 
στην άρμενικη την επιστημονικη όρολογία και τις ελληνικές παραγωγικές καταλήξεις , Μετέφρασαν την 
"Γραμματική Τέχνη" τοΟ Διονυσίου τοΟ Θρακος και έκαναν τα πρωτα βήματα για την διατύπωσι της 
άρμενικης γραμματικης. 

Μεγάλο μέρος τοΟ ελληνικοΟ λεξιλογίου επέρασε στην άρμενικη μέσψ τής περσικής, (Ίραν =Περσία, 
εκ τοΟ 'Άριοι. Άερία , η πρώτη όνομασία της Κρήτης) , 

Τον ΣΓ μ .Χ ,  αίωνα άρχίζουν οί στενές επαφες της Άρμενίας με το Βυζάντιο και την Έκκλησία. 

Χαρακτηριστικα έρανίσματα έκ τοΟ άρμενικοΟ λεξιλογίου :  
mard =θνητός, όνθρωπος, εκ τοΟ μορτος (-.περσ, martiya) 
ayts =δερμάτινος » » α'ίξ 

29 1 . Βλ. Πρακτ. Β' Παγκ . Γλωσσ, Συνεδρ. Καβάλας. 
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mi =μη εκ τοΟ μη 
garn =άρνί » » Faphv =άρνί 
gelei =λάμπω » » γλαύσσω =λάμπω 
aleur =όλευρον » » όλευρον, άλέω 
dziun  =χιόνι » » χιών 
siun =στύλος » » κίων 
u ranam =άρνοΟμαι » » άρνεομαι 
ekeghetsi =εκκλησία » » εκκλησία 
hetanos =εθνος » » εθνος 
meghedi =μελος μελωδία 
lakan =σκεΟος πήλινον » » λεκάνη 
sring =σΟριγξ » » σΟριγξ 
pnak =πίναξ » » πίναξ, πινάκιον 
stamoks =στομάχι » » στόμαχος 
aghekat =ήλακάτη » » ήλακάτη 
tarhaghan =καλάθι » » τάλαρος 
lapter = λάμπα » » λαμπτηρ 
saghmos =ώδη » » ψαλμός 
alestay =άθληταί » » άθλητης 
agonistay =άγωνισταί » » άγών, άγωνιστης 
zepiurh =δυτ. όνεμος » » ζέφυρος 
pok =φώκια » » φώκη 
markegh ="τσάπα" » » μακέλα, μακέλλη 
kem =σχοινί » » κημός 
malovte =προβειά » » μηλωτη 
skintgh =ράβδος » » σκυτάλη 
tomar =τομάρι » » τέμνω, τόμος 
ergehon =οργανον » » οργανον, εργον 
astrhoghabon =άστρολάβος » » άστηρ +λαμβάνω 
kon =κωνος » » κωνος 
shlorhos =χλωρός » » χλωρός 
oksunakan =βαθυκόκκινος » » όξυς 
prhotesmios =προθέσμιος » » προθεσμία 
baghanik =λουτρόν » » βαλανεϊον 
matourhu =μικρός ναός » » μαρτύριον 
akn = όφθαλμός » » οκκος 
savan =σεντόνι » » σάβανον 
skem =ενδυμ. ίερωμένου » » σχήμα 
makdaghia =ζυμάρι » » μαγδαλιά 
gavat =ποτήρι » » γάβαθος, γαβάθα 
apse =δίσκος » » άψίς 
zmelin =σμιλίον » » σμίλη 
taghand =τάλαντον » » τάλαντον 
metagh =μέταλλον » » μέταλλον 
marmar =μάρμαρον » » μάρμαρον 
armion =όρμενον » » όρμενον 
rope =τό λεπτόν » » λέπω 
hiupatos =πρόξενος » » ϋπατος 
kartughar =γραμματευς » » χαρτουλάριος 
ison =άντίγραφον » » ϊσον 
kanon =νόμος » » κανών 
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vard = ρόδον έκ τού Fρόδον 
kghesur =στενό, φρούριο » » κλεισούρα 
skananem =φονεύω » »  σΦάζω, σπάθη 
sur =σπαθι » » σύρω 
koghob =είδος γιλέκου » » κολόβιον =χιτωνίσκος 

1 6 1  

Ύ πάρχουν βεβαίως και ο ί  όλοφάνερα έλληνικές λέξεις : adamand, andriand, eter (αιθήρ ) ,  i r is ,  
ovkianos (ώκεανός) ,  peghagos (πέλαγος) ,  sel  (σέλας) ,  h iu le (ϋλη ) ,  Komit (κομήτης) ,  notos, t iupon 
(τυφών) ,  titan ,  nektar, katogh i ke (καθολ. έκκλ . ) ,  marti ros, epidimiakan, leprh (λέπρα) ,  Ket (κήτος) , 
astakos, delpin, dimos, porhnik (πορνικός) ,  pras (πράσον), dapni (δάφνη) ,  mandra (μάνδρα) ,  akademia, 
kronikon, ikon, kitarh (κιθάρα) , astrhonomi, kendron, dioptrha, imarmine (ειμαρμένη) ,  hiupostaziz (ύπόστα
σις ) ,  k inn ikos (κυνικός) ,  tokos, apotiks (άπόδειξις ) ,  ampitatron (αμφιθέατρον) ,  metaks (μέταξα) ,  trier 
(τριήρης) ,  tem (θέμα) ,  K l im (κλίμα) ,  paghang (φάλαγξ) ,  stratelat, aspis, argasik  (έργασία) ,  eksodion, 
zodiakos, tartaros, ostre (όστρεον) , poghipod (πολύπους) ,  spung (σπόγγος) ,  hrhetor (ρήτωρ),  puet (ποιη
τής) ,  kart (χάρτης),  meghedi (μελιμδία) ,  synod (σύνοδος),  Kamar (καμάρα) , svin (σφήνα) ,  draxm (δρα
χμή) ,  anum (όνομα) ,  forg (Ftpyov) ,  ghin i  (Fοίνος) ,  luam (λούω) κ.ο . . . . . 

* 

Ό Κ ωνστ. Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, εις έπιστολήν του πρός τους Ρώσους ,  γράφει δια τήν 
Ρωσlκήν: 

"Πολλη καΙ μεγάλη είναι η μεταξύ τής πατρίου γλώσσης σας καΙ τής Έλληνικής συγγένεια καΙ σχέ
σις. 'Όχι μόνον περΙ τά πρωτότυπα θέματα τών λέξεων, άλλά καΙ περΙ πολλούς σχηματισμούς καΙ συν
θέσεις συλλαβών καΙ φθόγγους στοιχείων. " 

Και ό Ντενίζωφ: "Ή έλληνικη γλώσσα προμήθευσε στΗV Ρωσική τά πρώτα βάθρα. " 

Π ρέ πει  να είναι πανάρχαια η Έλληνική γλωσσική έπίδρασις έπι τής ρωσικής.  Και  βέβαια , οί  
'Έλληνες δέν ήλθαν από τα Ούράλια. Οί Πρωτοέλληνες-Πελασγοι έπήγαν παντού' και ώνόμασαν και τα 
έκεϊ 'Όϋρεα μακρό" -+ Ούρ-άλια. (ολις =συγκέντρωσις) .  

τα  έλληνικό Φύλα πρωτοέφθασαν στα Ούκρανικό (έτυμ. έκ τού όκρις =οκρη) παράλια τού τότε 
"Άξείνου" ,  και μετα την έκεϊ παρουσία τους "Εύξείνου" Πόντου, πολυ πριν τους ίστορικους χρόνους και 
τους γνωστους όποικισμούς. "'Ο ούν Εϋξεινος έκαλεϊτο πρότερον Άξεινος διά τό ύπό ληστών οίκεϊσθαι καί 
μηδενός αύτψ παραβάλλειν τών ξένων'  κατά άντίφρασιν δέ Εϋξεινος έκλήθη ι'j, ώς τινές φασιν, ό Ήρακλής 
έκβαλών έκεϊθεν τούς ληστάς φιλοξένοuς τινάς κατφκισεν. " (Σχόλια T.L.G. είς Διονύσιον Περιηγητήν) 

Μέ τήν πάροδο τών χιλιετιών και τών αιώνων, ό Εϋξεινος Π όντος, η "Έλληνικη λίμνη ", έγινε βυζα
ντινή ' ('Οδησσός. Εύπατορία, Θεοδοσία, Μαριούπολις . . .  ). Ό Μεθόδιος και ό Κύριλλος δέν διεμόρφωσαν 
μόνον τό σλαυικό αλφάβητο και τό έκκλησιαστικό Λεξιλόγιο. Διεμόρφωσαν και τήν φιλολογική γλώσσα, 
τό "Καλλιλεξιλόγιον" όλων αύτών τών λαών. 

Στό τέλος τού 1 70υ μ.χ. αίώνος δύο Κεφαλλωνίτες, οί αδελφοι Λειχούδη, ϊδρυσαν στην Ρωσία στό 
κέντρο της Μόσχας, τό Πρώτο Πανεπιστήμιο, ελληνικό, ύπό την έπωνuμίαν "Σλαυογραικολατινική Άκαδημία." 

« Ό  Μέγας Πέτρος άποφάσισε μιά μέρα, προσπαθώντας νά δημιουργήσει έθνικη συνείδη
σι, ότι όλοι οί Ρώσοι θά πρέπει νά γράφουν ρωσικά. 'Έδωσε έντολη στούς φιλολόγους του νά 
μεταφράσουν δυτικά έργα άπά τά λατι νικά στά ρωσικά. ΑύτοΙ δέν τά κα τάφεραν. Φώναξαν 
τούς δύο Κεφαλλωνίτες (Άφούς Λειχούδη) καΙ μετέφρασαν δύο τρία έργα στΗV καθομιλουμένη 
ρωσική. ΑύτοΙ είναι πού έφιαξαν τη γλώσσα τού Ντοστογιέφσκι, τού Τολστόι, τού Πούσκιν. την 
γλώσσα πού μιλάνε οί Ρώσοι σήμερα, τΗV έφιαξαν ·Έλληνες . . .  'Όποια πέτρα κι αν σηκώσης, 
κυρίως πρΙν άπά τάν Μ. Πέτρο, 'Έλληνες θά βρής άπά κάτω . . . ,,292 

Ύπάρχουν βέβαια, όπως σέ όλες τις γλώσσες τού κόσμου, οι όλοφάνερα έλληνικές λέξεις, όπως 
Π.χ. ανατόμιγια, αστρονόμιγια, όκαντέμιγια, τραγέντιγια, κομέντιγια, όντα (=ώδή) ,  έλέγκιγια, ρετόρικα, 
όκσιόμα (=αξίωμα) ,  άλλεγκορίτσνη (=αλληγορικός) ,  έκονόμιγια, ντεμοκρατιγια, γκεκζάμετρ (=έξάμε
τρον) ,  γκελιοτσεντι τσέσκι (=ηλιοκεντρικός) ,  ντιακριτι τσέσκι (=διακριτικός) ,  γεβανγκελίγιε (=εύαγγέ
λιον),  ίγκούμεν (ηγούμενος) ,  ίρονίγια, ίχτιολογίγια, κοσμογκονίγια , αβτονόμιγια, όβτόγκραφ, αμφιτέατρ . .  

292 , Δημ. Γιαλαμάς, Μορφ. άκόλοuθος Έλλ. Π ρεσβ. στην Μόσχα, Περιοδ. Ν ΕΜ ΕΣ Ι Σ ,  Όκτ. 1 997 
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Ύπάρχουν όμως καί οι πo�υ άλλοιωμένες, έλληνικής καταβολής, λέξεις: 
μαρ =ήλιακή θερμότης, έκ τού μαρμαίρω 
άλλοπάτ =ίατρός » » άλλοπάθεια 
τροφέι =βραβείον » » τρόπαιον 
σέλο = άγρος » » όλως, άλώνι 
βορ =κλέφτης » » φωρ =κλέπτης 
ζενα =γυναίκα » γυνη 
γέστι =είναι » » έστί "τό γέστ" = τούτ' έστιν 
μάτ =μητέρα » » δωρ. μάτηρ 
πανομάρ =ό έφημέριος » »  ότι παραμένει εν τιμ ναιμ, "παραμονάριος" (Τ'ι πανημέριος) 
πόρα ντόμοί =έλα στο σπίτι » » πορεύου είς τον δόμον 
καραβ » » καράβιον 
Ό Άνδρέας Δενιόζος έχει καταγράψει το "Έλλην/κό Λεξ"ιλόγιο στήν Ρωσική γλώσσα", μία πλήρη 

λεξικογραφικη μονογραφία. (Βλ. Βιβλιογραφία) 
Ό Γιάννης Γαβριηλίδης, με σειρα εργασιών "Τό Έλληνικό πνεύμα στήν ύπηρεσία τών Ρώσων", 

αναλύει διεξοδικώτερα το πέρασμα λέξεων άπο την ελληνικη στην ρωσικη (υίος ---4 συίν, χάρις ---4 χαρί
τα, γαλήνη ---4 γκαλίνα . . .  ) ,  εκφράσεων όπως "Φίγκλι μίγκλι" (φύρδην μίγδην) - "αττίτσεσκαγια σόλ" 
(=άττικον όλας) - "πόντ εγκίντοί" (=ύπο την αίγίδα) -''γκομερίτσεσκιι χόχοτ" (=όμηρικα γέλια, χαχανητα) 
- "ντάρυι Νταναιτσεβ" (=τα δώρα τών Δαναών) - "ότ όλφυι ντο όμέγκι" (=άπο το όλφα ώς το ώμέγα) . . .  

Καταγράφει ακόμη την διαφοροποίησι τής προφοράς ( "πάφος" το  πάθος ,  "καφεντρα" η καθέ
δρα) ,293 την μεταβολη τών καταλήξεων (συμπάθεια ---4 συμπάτιγια, όρθογραφία ---4 όρφογκράφιγια) , την 
τροπη τής δασείας όλλοτε είς "γκ" και όλλοτε εις ''Υ '' (αρμονία --. γκαρμόνιγια, ηρως ---4 γκερόι, ηλιος ---4 
γκέλιι, α'ίρεσις ---4γέρες) και όλλα πολλά . . .  Fonetica, μπιοσφέρα. Μορφολογίε, Συντάξα. 

Παραθέτει έπίσης κατάλογο κυρίων όνομάτων. π .χ . : Άλεκσάντρ , Άντρέι, Άριάτνα, Άπολλόν ,  
Άριστάρχ, Άρκάντιι, Γκλαφίρα (=ή γλαφυρά) ,  Ζόγια (=ή Ζωή) ,  Ζενον (=Ζήνων) ,  Ίρίνα, Ίππολίτ, Καλίνικ , 
Κ σενοφόν, Λεονίντ, Λέβ (=Λέων) , Ναρκίς , Ν ικάντρ, Νικίτα , Ν ικίφορ,  Νικολάι, Όλυμπιάντα, Όρέστ, 
Παμφίλ, Πλατόν, Πολιέβκ (=Πολυδεύκης) ,  Πολικσένιγια (=Πολυξένη) ,  Φιλίπ . . .  Κ.ό. πολλά. 

Ή δε ρωσικη κατάληξις τών έπωνύμων είς -ωφ (Ρωμανώφ , Τσακάλωφ , ΆργυρώΦ , Γκλιγκόρωφ) είναι 
ή συντετμημένη έλλην ικη  -ό πουλ ος,  άρχ ικώς  - ό πωλος ( ε κ  τού  πώλος  = μ ι κ ρ ό ν ,  ν ε ογνόν ) .  
Ρωμανόπουλος, Γρηγορόπουλος, Άργυρόπουλος, άρχικώς Άργυρόπωλος. 

Άκόμη: τοπωνύμια, είς τα όποία έχουμε ηδη άναφερθή (Γιάλτα ό Αίγιαλός, Κριμαία ή Κιμμερία, εκ 
τού χειμερία, καί όλλα ών ούκ έστιν άριθμός . . .  ) .  

Τελειώνουμε με ένα συμβολικο δείγμα εκ τής λιθουανικης γλώσσης:  m iskas =δάσος (εκ τού 
μίσχος),  ΙΟΡΘ =Φώς (εκ τού λάμπω) ,  pi I iS =φρούριον (εκ τού πόλις ) ,  patis =σύζυγος (εκ τού πόσις, 
πότις) . . .  

* *  

'Έχει ύποστηριχθή κατα καιρους ότι καί ο ί  Βάσκοι έφθασαν στην Ίβηρικη χερσόνησο πεζή , έχοντας 
ξεκινήσει η έχοντας διαβή άπο την Κριμαία. Πολυ πιθανόν, άφού το ρήμα "βάσκω" σημαίνει βαίνω, βαδί
ζω. ('Όμηρος:  "βάσκε, ί'θι, Ίρις ταχεία. . . " ) .  "Αλλοι πάλι πιστεύουν ότι οί Βάσκοι είναι Πελασγοί (Δωριείς -
Κρήτες) οί όποίοι μετανάστευσαν προς την σημερινη Ίσπανία δια τής θαλασσίας όδού , όταν οί Κρήτες 
"έθαλαττοκράτουν". Καί αύτο είναι εξ ϊσου πιθανόν. 'Ίσως να είναι σωστες καί οί  δύο εκδοχές, άφού 
έτσι κι όλλοιώς πρόκειται για Πελασγους μονίμως εύρισκομένους εν μετακινήσει, καί όχι για "μυστηριώ
δη" φυλή , όπως πολλοί εθνολόγοι συνηθίζουν νά αποκαλούν τον ύπερήφανο αύτον λαο ό όποίος 
κατοικεί απο αρχαιοτάτων χρόνων στην Ίβηρία.294 

293. 'Όπως άναφέραμε ηδη στην Είσαγωγή, οί Ρώσοι άδuνατοϋν νά προφέροuν τό "θ". 
294. Ήσύχιος: 'Τβηρ =χερσαίον τι θηρίον, άφ' ου καί ·Ί βηρες". 
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Στο περιοδικο EXPRESS ΙΝΤΕΑΝΑΤιΟΝΑL (Paris 1 .9 . 1 994) , σε είδικη καταχώρισι για την χώρα των 
Βασκων, αναφέρεται έπί λέξει : "Si nous nous tournons vers le passe de Ι' Europe, nous trouverons les 
premiers vestiges de /a culture du Peup/e Basque, 50.000 ans avant Jesus-Christ". (=Έαν στραφούμε 
προς το παρελθον τής Ευρώπης , θα ανακαλύψουμε τα πρωτα ιχνη τής "κουλτούρας" των Βασκων, 
50.000 χρόνια π .χ . ) .  

Έ πιστήμονες όπως οί ΡΑυL Ι ,  ΗΟΜΜ ΕL,  R E I N ACH KRETSCHMER,  υποθέτουν ότι αρχέγονον 
Πελασγικον εθνος, συγγενες προς τους Έτρούσκους καί πιθανον προς τους Βάσκους, χρησιμοποιούσε 
"έν καί τό αύτό γλωσσικόν ίδίωμα"295 

Ό Ίωάννης Πασσας στην 'ΆΛΗΘΙΝΗ Π ΡΟΙ ΣΤΟΡΙΑ" εχει έκφράσει την όποψι ότι "κατα πόσαν πιθα
νότητα οί Βάσκοι ε/ναι φυλή προελθούσα άπό τήν έπιμειξίαν όμάδος τών συνοδών τού Ήρακλέους, πού 
παρέμειναν εΙς τήν περιοχήν, ένισχυθεισαν από πανάρχαιους Κρήτες οί όποιοι ήλθαν άργότερον είς 
τόν χώρο ν αύτόν . . .  " 

Ό FEDERICO KRUTWIG SAGREDO, ώς Πρύτανις της Βασιλικής 'Ακαδημίας των Βάσκων (Decano 
de Ia ReaI Academia Vasca) , εχει διατυπώσει παρόμοιες απόψεις : 

«ΟΙ 'Έλληνες καί οί Βάσκωνες εχομεν έν  KOlvrjJ πράγματα, ωστε ή έλληνική γλώττα ή άρxaιoτάτη 
τών έ ν  Εύρώπη γεγραμμένων γλωττών έστίν . . .  Ήμεις οΙ Βάσκωνες, Ίάονες τού Α τλαντικού Ωκεανού, 
σοί Έλλάδι Χαίρει ν λέγομεν . . .  

Ό έλληνικός πολι τισμός τήν εύρωπαίΊ<ήν ψυχήν έποίησεν . . .  Ήμιν τοις Βασκούσι, τών άκτών τού 
Α τλαντικού, αί μέγισται μερίδες τής ήμετέρας έθνικής ούσίας, ή βασκωνική γλώττα έστί . . .  Πόσαι αΙ 
εύρωπαίΊ<αί γλώτται εχουσι πλέον ή 50% τού έαυτών λεξιλογίου έκ τής έλληνικής κλασσικης γλώττης 
.ήρημέ νο ν  καί ούτωσί έστίν έν  πάσαις ταις γλώσσαις . . .  Αύται αί λέξεις ύπάρχουσι έν  τ/] βασκωνικ.fι 
γλώτψ όπως καί έν  ταις 6λλαις, άλλά ή βασκωνική γλώττα εχει 6λλας λέξεις, αί' ούκ ήλθον ήμιν μετα 
τής έλληνικής παιδείας, οϋτε έκ τών τεχνών, ούδέ δια τής λατινικής γλώττης, ούδέ διά τής χριστια
νικής θρησκείας, άλλά αύταί αΙ πανάρχαιοι λέξεις λαλούσι περΙ μιός αρχαίας συγγενείας. Διότι αύταί αΙ 
λέξεις ούκ είσίν έκ τού στελέχους τών "ίνδoεuρωπαίΊ<ών γλωττών" αλλα πρότεραι. »  

Στοιχεία της Γραμματικης 
Βασκωνιστί ό τύπος τού ρήματος,  ός σημαίνει το είκος η το δυνατόν, εχει την συλλαβην ke. Αυτη 

έλληνιστί το αν έστίν αλλα έν Όμήρψ το κε (=όν) . 
Βασκωνιστί ή Ευκτικη πέπρακται μετα τής λέξεως ait, ελληνιστί ειθε, αϊθε (Όμήρου) .  
Βασκωνιστί ή έξέτασις πράττεται μετα τής λέξεως ei, eia, ean, έλληνιστί ...... εί, έάν. 
Ή λήγουσα -το(ς) τού ρήματος --. βασκ. -tu 
καί ή λήγουσα -τεο(ς) --. βασκ. -teko 

Ή λήγουσα -σύνη --. βασκ -suna 

Ε Π ΙΡΡΗ ΜΑΤΑ 
ΤΟ έπίρρημα τής αρνήσεως, ελληνιστί ού ούχ, βασκωνιστί ukhatu = αρνέομαι (=ου -λέγειν) 
σημαίνει. 
Έλλην. ή λέξις τής καταφάσεως ναί, καί μετα έμΦάσεως ναιχί ,  έστίν βασκ . bai, καί baiki. 
ΤΟ έπίρρημα είκη ,  βασκ. --. e ik i .  

ΟΥΣΙΑΣΤιΚΑ ΚΑΙ ΕΠ ΙΘΕΤΑ 
Βασκ. 
» 

» 

ΑΙΝ  -tza . . .  
ARTO, ARTHO 
ATOLMA-tu 
Ζιτυ 

Έλλην. 
» 

» 

295. Βλ. "Πελασγικά" Ι .  Θωμόπουλου, σλ. Ζζ' 

α'ίνη 
όρτος 
τολμά-ω 
σίτος 
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Βασκ. ARGI Έλλην. άργός 
ESKARAtza » έσχάρα 

» i-ZA-n » ζά-ω 
» LΑΙΟΟ » λοιδο-ρός 
» LAPHUR (=κλέπτης) » λάφυρ (ον) 
» ΖΙLΟ » σιρός 
» ΟΑΟ » όλο(ς) 

ΡΗΙΤΖ egin (=ποιεϊν) » φύ-ω 
» ΡΗυΤΖ egin » φυσιάω 
» MUNO, MUNHO » βουνό(ς) 
» GARA » κάρα 
» TALATSA » θάλασσα 
» SARAMA » σάρωμα 

Ζ ΙΟΑΑ » σίδηρος, σίδαρος 
Η Ι LΑΝΕ » σελήνη 

Έν τοϊς χαλκείοις τής Βασκωνίας λέγουσι zidar -zulo τόν σιλόν διά τού όποίου έκβαίνει ό σίδηρος. 
Βασκ . TEGI (=οικία) Έλλην. τέγο-ς (σ-τέγη) 

» ΕLΟυ, (=έρχομαι) » έστίν ή ρίζα ήλθον 
» HAR-tu » αίρέ-ω 
» Β ΕL, ΒΕLΤΖ » μέλας 
» GAI ,  GAIA (=ϋλη) » γαϊα, γή 
» ALE-tu » άλέ-ω 
» AS-ki » όση 
» ASE-tu » άσά-ω 
» BERA-tz » Fέρα-ξ, ιέραξ 

Τό ξ (κσ) έκφωνέουσι βασκωνιστι ώς κσ =τσ, τς 
» U R/UDA έλλην. ϋδωρ, ϋδατος 
» ΒΙΖ Ι  =ζώ βιόω 

MYΘOΛOΓlA και ΤΟΠ Ω Ν Υ Μ ΙΑ 

Τό όνομα Άριάδνη βασκωνιστί σημαίνει ar i ,  hari =λίνον, νήμα, κλωστηρ και οϋτως Ariane η Ariana "ή 
κόρη τού λίνου"=ή κόρη τού νήματος =τού κλωστήρος" άνάλογόν έστι.296 

Και τό όνομα "'Αθηνa"  μεταφραζόμενον σημαίνει βασκωνιστί "τών πυλών". Τάχα ή θεός τών πυλών 
ήν.297 

Ή λέξις Ι ΝΟΑ, ΙΝΤΗΑ, έν μεταφράσει άτραπός, όδός έστιν.298 Διά τούτο τό όνομα Κόρινθος έν 
μεταφράσει "άτραπός τού βουνού" όν εϊη. 

Τό Διονύσια 
Αυτάς τάς έορτάς έν όλη τη Ευρώπη έγνώκασι οι λαοί, καί έν Βασκωνίι;ι οί γεωργοί έγνω

σαν, καί έτι καί νυνί γιγνώσκουσιν. Ή Έκκλησία ή καθολικη αιεί έβούλευεν αυτάς άφανίσαι, 
άλλά άδύνατον ήν τούτο ποιεϊν. Άντεκήρυξε τοίνυν ταύτας τάς έορτάς θρησκείαν τού Σατάν 
είναΙ. Διά τούτο τό όνομα αυτών βασκωνιστι ΑΚΗΕLΑΑΑΕ όν, ίσπανιστί AQUELARRE ίσοδύνα
μον έγίγνετο τή διαβολική πράξει' Άλλά έν άρχή αυταί αί έορταί μόνον ήσαν ώς αί "Διονύσια" 
τής Έλλάδος. Καί τούτο δήλόν έστιν έάν όρώμεν ότι βασκωνιστί "AKHER" τράγος έστί, καί τό 
δεύτερον μέρος ταύτης τής λέξεως, τό LΑΑΑΕ ,  ουκ έστι ώς συχνάκις άκούομεν ό λειμών η ό 

296. Δηλαδή άναφέρεται είς τον "μίτον" (=νήμα) τής Άριάδνης. 
297. πρβλ. Άθηνά "έρυσίπτολις", "έπιπυργίτις". 
298. 'Εκ τού δωρ. ήνθον =ήλθον 
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αγρός, αλλό LARRE ώς έλληνιστι λάλη έστίν, οϋτως ή λέξις AKHELARRE "ό λήρος (ή λόλη) 
του τράγου" γίγνεται. . .  Έλληνιστι τό αύτό ην ή τραγιμδία =ή ψδη τού τραγου. Βασκωνιστι ή 
λέξις LΕLΟ,  λήρος και μωρός τυγχάνει ούσα, ώσαύτως και ό όνθρωπος αφροσύνας λαλώ ν τε 
και ποιών, ωσπερ όμα τούτιμ γε στίχος και ψδή έστιν. » 

Federico Sagredo 

"Ο "ίδιος, εις τό βιβλίον του "COMPUTER SHOC, VASCON IA 2000" τονίζει: 

'ΈΙ latίn nunca ha sido lengua creadura de cultura, sino retransmisora " (σλ . 298) 

165  

(='Η λατινικη ούδέποτε ύπήρξε γλώσσα δημιουργός πολιτισμού ,  άλλό μόνον "διαμετακομιστική") . 

" . . .  cierto parentesco en tre vascos Υ pelasgos " (σλ. 3 1 3) 
(=βεβαία συγγένεια μεταξύ βάσκων και πελασγών) .  

" . . .  de ποπ querer νθΓ nada de cοmύn en tre el vasco Υ el griego, 
es υπ defecto de los professores de Universidad. " (σλ. 325) 

(=τό να μη θέλη τις να διακρίνη συνάφεια μεταξύ βασκικής και έλληνικής,  
είναι εν μειονέκτημα τών πανεπιστημιακών καθηγητών) .  

Και εις τό  Περιοδικόν HALCON - Ι Ε ΡΑΞ τής ·Ελλην. 'Ακαδημίας τής Βασκωνίας, ό Fed. Sagredo 
συμπεραίνει (τ. 4, σλ. 25, μετάφρασις έκ τής " Ισπανικής) :  

(,Αφού  ε Ι ς  τ ά  βασκ ικά το έλάχ ιστον τ ω ν  λέξεων π ροέρχεται  κατά 7 5 %  έκ τ ή ς  λατ ινοελλην ι κής ,  

τότε  χωρ Ις  άμφιβολ ία  το 9 0% είναι έλλη ν ικά .  

Ή Βασκωνία ούδέποτε  άπέκτησε αλλη  "κο υλτούρα" άπο τ η ν  έλλην ικ ή .  Θά έπρεπε  λο ιπον  νά 

παραδεχθούμε  δτι  παρ '  η μίν ό ,τ ιδήποτε  δέν  είναι  έλλην ικό ,  είναι άπλως "αγρ ιο"  ( sa lvaje ) . »  

Παρατίθεται κατωτέρω έλόχιστον δείγμα βασκικού λεξιλογίου προερχομένου έκ  τής έλληνικής, 
από τό Βιβλίο τού βάσκου Erramun Gerrikagoitia 'ΈuskaraΖkο arrotzhitzak" (Έκδ. Η Ι ΚΑ-ΜΙ ΚΑ, Bi lbao) . 

aiho = προσ-ευχη έκ τού εύχη 
ar = άρσενικός » » όρρην 
baitha =κατοικία » » Fεστία 
berme =κλωβός » » φωριαμός (=κιβώτιον) 
beios =τρίχωμα » » γέλγαι, πέλος 
dorre =επαλξις » » πύργος 
eI iza =έκκλησία » » έκκλησία 
eremus =έκτεταμέvοςτόπος » » ερημος 
errama =κώπη » » έρετμόν (=κουπι) 
geIa =δώμα » καλια (=καλύβη) 
goma =τρίχες 
huri =κώμη 
ίχί =όφθαλμός 
isto = ιός 
jeurr =χαιρετισμός 
kafe =φωλεά 
khuma =ϋπνος 
kako 
kaIe =όδός 
ki I ika =κύπελλον 
kota =είδος ένδύματος 
Ielo =φήμη 
m u i n  = έγκέφαλος 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 

κόμη 
χωρίον 
όσσε, όκκε (=όφθαλμοι) 
όιστός (=βέλος, ιός) 
χαίρε 
κώFος (=σπήλαιον) 
κώμα, κείμαι 
κακός 
καλιά 
κύλιξ (=ποτήριον) 
κιθών, χιτων 
λαλιότης (=φλυαρία) 
μένος 
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marra = κύματα έκ  τού μύρα (=  θάλασσα) 
or i tz =τέλος " » όριον 
orro =κραυγη » » όρύομαι 
pe la  =άγων » » παλαίω 
sa le  =πόθος » » ζηλος 
taka =γρήγορος ταχUς (πρβλ.  "τάκα-τάκα")  
u s m a  =μυρωδιά » » όσμη 
ϋle =έριον » » ούλον (=εριον)  
ze lma =ξύλο , σανίς » » σέλμα (=ξυλεία)  
ze lu  =ούρανος ,) » κοϊλοv 

tι 

"Α ς μ ε τακι νηθούμε καί  πάλ ι ν  προ ς  Ά να τολά ς  . . .  

-'Εγγύς 'Ανατολή, Μέση 'Ανατολή, 'Άπω 'Ανατολή-

Ό καθηγητης της γλωσσολογίας Γ .  Κουρμούλης έδίδασκε:  

,, 'Η Βόρειος Συρία είναι σχεδόν έλληνική χώρα. Είς τήν γλώσσαν της διετηρήθησαν όχι μόνον 
πλήθος έλληνικών λέξεων, άλλά καί στοιχεία τής έλληνικής κλίσεως καί συντάξεως. Τό αύτό κaί είς τήν 
γλώσσαν τών Άρμενίων . . .  

'Άφησε άνεξίτηλα τά ίχνη της στίς γλώσσες τής Ά να τολής . . .  ύπό τούς ποικίλους τόνους τών δια
φόρων γλωσσών της Βαβέλ, ό μελετητης διακρίνει μέχρι σήμερα την άθάνατον μελωδίαν πλήθους 
έλληνικών λέξεων. 

Πλήθος οί έλληνικές λέξεις στήν ίνδική : 
hora -ωρα, surunga -σϋριγξ, kha/ina -χαλινός, siarpe =έρπετόν . . .  
Πλήθος καί στήv Περσική : 
dehim διάδημα, asem άσήμιον, /a ved λέβης, estero στaτήρ, estratego στρατη γός, escema 

σχήμα, /esto λ ηστής, k/m ws χλ αμύς, qajtwn κο ιτών, rhjtr ρ ή τωρ, /imn λ ιμ ή ν  . . .  
Στό Άφγανιστάν, σέ ϋψος 4.500 μέτρων, δέν βρίσκουμε μόνον έπιγραφές μέ έλληνικές λέξεις. 

Βρίσκουμε έπιγραΦές στήν έπιτόπια γλώσσα τήv "KOYCHANE" Τι όποία εχει γραΦή μέ έλληνικούς 
χαρακτήρες . . . » 

Ό δε Γ .  Μ ιστριώτης γράφει :299 

" Τή ν  διαφθοράν τής γλ ώσσης έ πηύξα νο ν τά ίδιώματα 
τών έξελληνισθέ ντω ν  λαών διό τι Σ ύρ ο ι ,  Φ ρύγες ,  ' 1 0υ δαίο ι ,  
Α ί θ ίοπες ,  ' Ι νδο ί  καί όλλοι,  δ ι ελέγοντο κ α ί  εγραφον δ ιεφθαρμένην 
έλλ η ν ι κ η ν  γλώσσα ν . » 

"Ας άφήσουμε καί πάλι τον Πρ όεδρο της Έ λληνικης 'Ακαδημίας της Βασκωνίας F E D E R I CO 
SAGREDO νά μας άποκαλύψη με τά θαυμάσια έλληνικά του : 

<'Η έπιρροή τής έλληνικής σοφίας καί τέχνης πάνυ μεγάλη έστΊV έ ν  τ.ή σανσΚΡΙTlκ!ϊ 
γλώσσ9, έν  τ,ή τέχνη τοϋ πολέμου τών Ίνδών'  καί ένταϋθα τά έλληνικά ρήματα πολλά είσίν . . .  

Ο ί  έλληνικοί τραγψδιογράφοι είσίν ο ί  διδάσκαλοι τών Ίνδών καί τήv σκηνήν όνομάζουσιν 
YAWAN/KA, τούτέστιν ΙΩΝ/ΚΗ. Τό ύλικόν τών έλληνικών μύθων τοϋ Όμήρου είσβαίνει είς τήν 
ίνδικήν λογοτεχνία ν καί έλληνικά μυθιστορήματα μιμοϋνται. Καί οί φιλοσοφικοί διάλογοι ωσπερ 
οί τοϋ Πλάτωνος εχουσι μιμητάς, καθώς Τι φιλοσοφική όμιλία τοϋ M/L/NDRA μετά τοϋ ίερέως 

299. "Μεγάλη Έλληνική Γραμματολογία", τ. Α' σλ. 5 1  



πo� Η (/\/\HfJII<H  rOfJI,MOnO IHH: TOfJ nArI<O�,MIO /\oro 

Νεζί α Σένα. 
Ό Μ ι λ ί ν δ Ρ α τυγχάνει ων ό βασιλεύς Μ έ ν α ν δ Ρ ο ς ,  ός γέγονε βουδιστής. Έν τψ 

έπει ΜΑΗΑΒΗΑΑΑΤΑ φαίνεται ό βασιλεύς Δημέτριος όπωσπερ ή πόλις ΟΑΠΑΜ/Π/JΑ ΤΑΚΑ 
/ΟΝΑΚΑ κεκλημένη ην, ην ούτος ό βασιλεύς έκτισε. 

Καλως γιγνώσκομεν τήμερον ότι ή παλιγγενεσία της Κινεζικης Τέχνης έν  τψ χρόνψ τού 
αύτοκράτορος Βου Ti της Δυναστείας τών Χάν καλουμένων βασιλέων, έγένετο της μετά τού 
έλληνικού πολιτισμού έπαφης χάριν. Έν τή κινεζική γλώσσC;Ι πολλό ρή ματα εχουσι έλληνικό 
ετυμα, ούτως τό όνομα τών μηδικών Γππων έλληνικόν όνομα έστΊV, ούτωσί βότρυς κινεζιστί 
λέγουσιν φου θαϋ, ό μόνον μία μεταγραφή έστίν. 'Ως κινεζιστί προσέτι μίτ =μέλι έκ τού "μέθυ" 
έστί. Μού,  σεληνιακή θεότης, έκ τού μήνη.  Τ ιόν =ήμέρα (δία , τιτώ) ,  μέι =μή ,  γκόν =ξηρός 
(κόγκανος), ν ίαν = σκέπτομαι (νοώ), σύ =ύγρός (υειν, σύειν) ,  ρίου =οίνος (ρέει) , πίπ =πανι (έκ 
τού νήθω) , πυ =γυνη (νυός =νύμφη) , zen =άνθρωπος (έτυμ.  γένος) , χι-σί =ιατρος (έκ τού 
ιητήρ, ίάσων). 

Α νασκάψεις έν τ.η Όξανίζ1 δεδείκασι τάς όδούς fι ηλθεν ή έΠιΡροή της Έλλάδος μέχρι 
της Κίνας. » 
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Σημειωτέον ότι η Κ ίνα διαθέτει έπαρχία Γιουνόν (Ί ω ν ία)  ή δε Έλλός κινεζιστι ονομάζεται hs i - Ia  
(Σ Ι -λά) .  Και ας μην άγνοούμε ότι καί στήν Ίαπωνία ύπάρχει άκόμη μέχρι σήμερα ή "μυστηριώδης" λευκη 
μειονότης τών "Άϊν ο ύ "  . . .  

Δεν είναι εϋκολο ν ά  συγκρίνη κανείς την ελληνικη γλώσσα με  την κινεζικη καί την ίαπωνική. Μ ία 
παρόμοια μελέτη άπαιτεί βαθιά γνώσι τών δύσκολων αύτών γλωσσών. Εύλόγως όμως τίθεται το έρώτη
μα : Ποίος τuφων ("τάϊ -φοUν"  ίαπωνικά) έξαπέστειλε στην Ίαπωνία την όμηρικη λέξι γιά την "καρδιά" 
"κ η ρ "  (coeur, cuore,  cοraΖόn ,  heart, herz) ώς κο-κο -ρ ό ;  'Ή τις λέξεις Κυη ί  =γέ ν ο ς , osu =ώθώ, agern 

=έγε ίρω , χάρα -κίρι (χαράττω +κείρω) ,  eien =αίωνιότης, gen-shi =γέννησις , ί ίη =άνθρωπος (γένος) , me

kura = τυφλος (μη FopGJv) ,  nae =φυντάνι (νέος ) ,  nagare = ροη (νάω+ρέω),  naki  =κλάμα (κνυζάω) ,  
nakuraku =θνήσκω (νέκυς) ,  nami = κύμα (νάμα) , nan  =μη (νη) ,  naya =στάβλος (ναίω=κατοικώ) ,  ηί  =οί δύο 
(νώι) ,  πο =νόος, νούς, καί τίς οίδε πόσες άλλες; 

Ά ρ α β ι κ ή  - Το υ ρ κ ι κ η  

Ή Άρα βl κ η γλώσσα άνήκει είς την οίκογένειαν τών σημιτικών γλωσσων και περιλαμβάνει πολλες 
διαλέκτους. Έπλούτισε καί αύτη το λεξιλόγιό της και την δομή της, άντλώντας κατά διαστήματα έκ τής 
έλληνικής, Γράφει ένδεικτικώς ό Παυσανίας : 

,, 'Ηρακλέους δέ ή δόξα καί τό Έλλ η νικόν, πρό τού βαρβαρικού, έξε νίκησε,  
ώς καί τάς έν τ,η έρήμζιJ τ,η Άράβω ν, Στυμφαλίδες -αί 6ρνιθες- ό νομάζο νται , »  

(Άρκαδ. 22.6) 

Πράγματι, τό άραβικό λεξιλόγιο στις άπαρχές του ύπήρξε ισχνό, άρκούμενο νά έκφράση περι
γραφες καί νά έξυπηρετήση άνάγκες μιας νομαδικής ζωής τής έρήμου . Κύριος μεσάζων μεταξυ τής 
Έλληνικής και τής Άραβικής ύπήρξε ή Άραμαικη γλώσσα, ή άργότερον άναφερομένη ώς Συριακή , "La 
I ingua aramea .. Ia mitad de su vocabuIario era griego" (= Τό ημισυ τού άραμαίκού λεξιλογίου ήτο 
έλληνικό. -Fed. Sagredo, Comp. Shoc, σλ. 253) 

Άκολούθως, κατά τον 50ν μ .Χ .  αιωνα όπως παρατηρεί ό Γ. Μιστριώτης,300 οί 'Άραβες "έστράφη
σα ν πρός  τά έλλη νικά γράμμα τα, έξ ών ούχί όλίγα με τέφρασα ν '  αλλα  μέ ν άμέσως, αλλα έκ 
Συριακών με ταφράσε ω ν  . . .  Έκ τού Άραβικού έ γέ νο ντο με ταφρά σεις είς τό λ α τι νικό ν  . . .  Τά 
Έλλ η νικά γράμμα τα περ ι φ α ν ώ ς  έ πέδρασα ν  έ πί τώ ν γρ αμμ ά τω ν  τώ ν άρχαίω ν λ α ώ ν, ώ ς  
έ πιδρώσι καί έ πί τώ ν νεω τέρων, εΓτε άμέσως . . .  ε ί'τε έμμέσως διά τώ ν Ρωμαίκ ώ ν  γρα π τώ ν  
μ νημείω ν. Δ ι ό τι έ νεκα τού πρω το τύπου πνεύματος ό περ ύπάρχει έ ν  τοϊς Έλλ η νικοϊς γράμμα 
σι , ταύτα είναι ή άρχή πάσης γραμμα τολ ο γίας . " 

300, "Μεγάλη Έλλην. Γραμματολογία" τ. Α' σλ. 23 
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"Ή διάδοσις τής Έλλη νικής είς τους πνεuμαΤΙKOυς κύκλους τών 'Αράβων, έπέ τρεπε ν  είς τους 
'Έλληνας αύτοκράτορας νά έπιστέλλωσι πρός τους Άραβας ήγέτας έλλη νιστί, ώς άποδεικνύει 
περισωθεϊσα έπιστολή τού Λεκαπηνού πρός τόν 'Αμιράν τής Αίγύπτου. " (Γ .  Κουρμούλης) 

Κατα τον Ζ' μ .χ .  αΙ η Αϊγυπτος και η Συρία κατελήφθησαν ύπο τών Άραβων οί οποίοι έκτοτε εξου
σίασαν όλες τις ελληνιστικές πόλεις. Ή Έλληνικη γλώσσα αρχίζει να ύποχωρή, έχοντας όμως γονιμο
ποιήσει την Άραβικη γλώσσα, την αραβικη ιατρικη και την αραβικη φιλοσοφία ---+ "φάλσαφα". 

Ό Άλ Μαμούν μεταφραζει όλόκληρα ελληνικα συγγραμματα στην αραβική, ενώ τα βιβλία τού Ίμπν 
Ρόσντ (ό ϊδιος μετέφρασε το όνομά του και το έκανε Άβερρόης) καταστρέφονται ώς περιέχοντα 
πολλό ελληνικά. 

Γράφει ο Μ ουσταφα ελ Άμπαντί:3Ο1 "Τά ΣΤΟ/ΧΕ/Α τού Ευκλείδη ή τα ν  τό πρώ το 
έ πιστημ ο νικό κείμενο στή ν ίστορία τού 'Ισλάμ που με ταφράσθηκε στά άραβικά . . .  
Ό Χοσρόης έ νθάρρυνε τή ν με τάφραση πλ α τω νικών καί άριστοτελικώ ν συγγραμμάτω ν  . . .  
'Α ντιμετώ πισαν  μέ τόσο θαυμασμό καί δέος τήν φήμη τών έλλη νικών προ τύπων, 
ωστε νά μήν μ πορέσουν πο τέ ν' άπελευθερωθούν άπό τήν έπιρροή τους . . .  ". 

Και έτσι εμπλούτισαν για μια άκόμη (και καθοριστικη) φορά, το λεξιλόγιό τους : 

γιόρου =ορώ εκ τού όρώ 
νάμε = βιβλίον 
σάρη =ανατολη 
κούλου = όλος 
-αλ- ιξιρ = ίατρικον 

» » 

» » 
» » 
» » 

μπέαρ =υίος » » 
δε μας = σώμα » » 
νταλάλ =κήρυξ » » 
Άλ-καλούροψ =Άρκτούρος » » 
ζαλζάαλ =σεισμος » » 
Άλ Σιραχ = ό Σείριος 

νέμω 
Fόρνυμι (εξ ου το αντιδάνειο σιρόκος) 
ουλος (δια τροπής τής δασείας είς κ)  
ξηρίον (αντιδάνειον, ελιξήριον) 
φέρω 
δέμας 
διαλαλητης 
καλαύροψ =ράβδος ποιμενικη 
ζάλη 

Ή αύθεντία έγινε afantiat, το άσθμα azm, το γαρύφαλλον qouroynfol, το γένος jins, η δυσκολία ishkal, η 
είκόνα ayqonna, η εντύπωσις intubbaa, η ηγεμονία haymana, το θεμέλιον thamael, η κάμινος qamin, ό 
κανων qannoun ,  το κλίμα iq l l im ,  ό λόγος louga, ό ναύλος naoyloyn ,  ό νόμος namous, ό όκτάπους 
akhttaboutt (πρβλ. το αντιδάν. "μπούτι") ,  το παλάτιον ballatt, το πετρέλαιον betrol, η ράχις rahha, τό ρυά
κιον ryaq , ό σημαντηρ shamandour, το σχήμα iskim, ή τεχνικη taqnia, το τηλtφωνoν talifon , ό φανός fanous, 
η χορηγία khirag, ό 'Ωκεανος oqyanos. Ό 'Αλλάχ (Allah) έχει την ρίζα του είς τον θεον Άλιον, ηλιον. 

Ή μουσικη παρέμεινε moyssica, 
η ίδεολογία id iologia, 
η δημοκρατία dimoqratia. 
Ή κιθάρα, ώς qitar, επέρασε στην Ίσπανία (gu itarra) και απο εκεί είσεβαλε στην Εύρώπη . . .  302 

(Σημ . :  ΤΟ δ ιαδεδομένο ,  ώς εκφρασις , αντιδάνειον "κουλουβάχατα" προέρχεται εκ τού "ούλα 
(κούλα) Fdνω κάτω".) 

Ή Το u ρ κ ι κ η γλώσσα είναι ένα συνονθύλευμα λέξεων εκ τής αραβικής,  περσικής,  ελληνικής, 
λατινικής. Πoλλtς απο τίς ελληνικές λέξεις είσήλθαν στην τουρκικη μέσψ αραβοπερσικης όδού, αλλό 
και τής ελληνίζουσας αρμενικής. Ή Τουρκικη γλώσσα εδανείσθη ακόμη λtξεις μέσψ τής φρυγικής , δια 
την όποίαν ό Κούρτιος γράφει: "Ή φρυγική γλώσσα ήτο συγγενής μέ τήν έλληνική . . . ". Πολύ φυσικόν, 
αφού ό Ήρόδοτος (Ζ 73) μας παρέχει την πληροφορία ότι "Οί Φρύγες έκαλούντο Βρίγες"  όσον χρόνον 
κατοικούσαν στήν Ευρώπη καί ήσαν γείτονες τών Μακεδόνων. "Μεταβάντες δέ ές τήν 'Α σία ν, καί τό 
όνομα μετέβαλον ές Φρύγας". 

301 . "Ή Άρχαία Βιβλιοθήκη τής Άλεξανδρείας", Έκδ. Σ Μ ΙΛΗ ,  σλ. 206, 2 1 4, 2 1 5. 
302. Βλ. Π ρακτικό σΔ.Ε .Γ .  Γ' Παγκοσμ. Γλωσσ. Συνεδρίου 
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Ο ί  Τούρκοι, 50.000 περίπου, έμφανίσθηκαν γιό πρώτη φορό στό όνατολικό σύνορό μας τό  980 μ .χ .  
'Υπηρξαν νομόδες όναχωρήσαντες όπό τό  Τουραχόν λόγψ μακράς ξηρασίας. ( "Νομάδες δέ καλούνται, 
ότι ούκ εστι σφί (=εις αύτούς) οίκήματα, άλλά έν άμάξαις οίκούσι ". - Ίπποκρ. Περι Άέρ . 93) . 

Οί "Όσμανίδαι" Τούρκοι έγκατεστόθησαν στην Βιθυνία τό 1 23 1  μ .χ .  μέ όρχικό πυρηνα 400 οικογέ
νειες.  Καί, όπως γράφει Kai ό Κωνστ. Παπαρηγόπουλος,303 οί Τούρκοι δεν ήσαν εθνος, άρα δεν 
είχαν εθνικη γλώσσα. Συνεννοούντο μεταξύ τους με ενα βασικό λεξιλόγιο που δεν ύπερέβαινε τiς 
200 ριζικες λέξεις. 

Ή πρωτόγονη τουρκομογγολικη γλώσσα δέν ήτο έπαρκης γιό έπικοινωνία μέ τόν πολιτισμένο 
μεσογειακό κόσμο. 

Οί τουρκομογγόλοι αύτοι νομόδες,  έρχόμενοι σέ επαφη μέ τον Έλληνισμό της εν 'Aai<;J. Αιολίας και 
Ίωνίας, έδημιούργησαν σιγό -σιγό ένα γλωσσικό ύπόστρωμα όρχαιοελληνικό και επέκεινα βυζαντινό. Τό 
δέ όραβοπερσικά τους δάνεια , όπως ηδη έτονίσαμε, στην ούσία είναι και αύτό έλληνικό όφού και οί 
'Άραβες και οί  περσαι, μέσψ της έλληνικης διεισδύσεως εις τό βάθη της Άσίας (και μέσψ της διεισδύσε
ως τών Άράβων εις την Άλεξάνδρεια) έχουν έμπλουτίσει το Λεξιλόγιό τους έκ της Έλληνικης. ('Όύ 
γόρ έστι τοϋνομα βαρβαρικόν . . . " -Πλούτ. Περι Ίσ. Όσίρ. 60Ο) 

Έ ξετάζοντας δειγματοληπτικώς λέξεις τουρκικές όπως καταχωρίζονται στό διάφορα σχετικό 
Λεξικό (Δενιόζου, Σπυρώνη, Τσόγκα κ .ά . ) ,  εϊτε γραμμένες μέ τό ελληνικό ε'ίτε μέ τό "λατινικό" όλφάβη
το, διαπιστώνουμε ότι αύτές οί "τουρκικές" λέξεις δέν είναι παρό ή κακόηχη μεταποίησις τού όρχαιοτέ
ρου όλλό και νεωτέρου ελληνικού Λεξιλογίου .  Άρκετό μεγάλον όριθμό αύτών τών λέξεων χρησιμο
ποιούμε σήμερα στην καθημερινή μας όμιλία. Κακώς βέβαια. Παρ' όλ' αύτά, όσο και άν ή έκφορά τους 
είναι βαρβαρόφωνος, ο ι  λ έ ξ ε ι ς  α ύ τ έ ς  . . .  

. . .  Δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ο υ ρ κ ι κ έ ς  

άγός 
άγιάζι =πρωινη ψύχρα 

μέ άνεμο 
άκράνης =άρχηγός 
άλαμπίκος η λαμπίκος 

(μέσψ άραβ.)  
άλάνης η όλάνι =πλόνης 
όλατζός = βαμβ. ϋφασμα 

εκ τού άγός (τού ρ. άγω -πρβλ. πυραγός, λοχαγος) 
» άFημι =φυσάω -άησις, όήτης =άνεμος 

"ά νέμω ν μένος ά(F)έντων" -Ήσ. Θ. 869-

κράντης,  κραντηρ =ήγεμών 
» » άμβυξ +σύν τό "άραβ." άρθρον "άλ" 

» » άλη =περιπλάνησις ---'άλήτης, άλάτας 

ποικιλόχρουν » » άλλάττω χρώματα, "έναλλάξ" 
άλισβερίσι =δούναι και λαβείν, » άλίσβη =άπάτη 

έμπορική συναλλαγή 
άλμανάκ (όραβ. )  =ήμερολόγιον » al +μηνιακόν 
άμάν (εξ ού και ό άμανές) » »  ή +μέν =άληθώς, άληθώς 

"ή μάν . . .  νικξ1ς γέρον, υίας Αχαιών" 
"αναγε μάν" =σήκω πιά, "όμάν πιά" !  

άμανάτη =ενεχυρον εκ τού γαλατικού a mane =χείρ, όπερ έκ τού μάρη =χειρ (βλ. λ. main) 
άμανατζης =ό δανείζων έπ' ενεχύρψ βλ. ώς ανω. 

Ή κατάληξις -ατζη- -ατζής, 
εκ τού άγω (---.λατ. ago, έξ ού agent ="άτζέντης") 

άμπάρι =άποθήκη -κύτος πλοίου εκ τού εμπόριον 
άναντάμ, παπαντάμ =όνέκαθεν 
(ana =μάμμη έκ τού άννiς =μάμμη 
πάπα =πατηρ) » » πάπας =πατηρ 
άντε! ντέ! (τό γνωστο » »  άγετε 

παρακελευστικό) 
άραλίκι = ρωγμή, χάσμα, εύκαιρία » » άραιός 

303. Τ. Ζ' σλ. 3 1 8  
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άραμπάς =φορτηγόν όχημα εκ τού 
συρόμενον, διό μεγάλα βάρη 

άρναούτης » » 
άσήκης =εϋσωμος, θαρραλέος » »  
άσκέρι =σώμα στρατού » » 

άστάρι :  στερεωτικο βαφης » »  
άτζαμης =ό μη είδήμων, ό άδαης » » 
ότι ='ίππος » 

άφέντης » 
άφιόνι » 
άχούρι (μέσψ περσ.) » 
άχταρμάς =κυρίως, μεταφόρτωσις' » 

συνεκδ. "άνακατωσούρα" 

» 

» 
» 

» 

άρραβάσσω =κτυπώ ίσχυρώς 
αραβος =μέγας θόρυβος 
άλβανός 
άσήκορος =όκηδής, άτάραχος 
όσκη =ασκησις 
άσκέρα =χειμερ. άνδρο ύπόδημα 
(πρβλ. "παντού κρηπίδες" =παντού στρατιώτες 
-Θεόκρ.- "κρηπΙς" =ύπόδημα) 
στερεω 

άδαήμων =απειρος, άδαης 
(:ίττω =άΤττω , άΤσσω =κινώ ορμητικώς : "έπ! τους 
πολεμίους (:ίττειν" -Αίλ. Π. 1 . 1 1 ,44- 'Εκ τού ζΊττω καί η 
κατάληξις -άτιον : όκάτιον, ίμάτιον.  (Πρβλ. καί άτίζω = 
δεν ύπολογίζω : "ό λέων άτίζει ", "άτίζων ερχεται ".) 
αύθέντης (αύτος +ανυμι =φέρω είς πέρας) 
όπιον (όπος =χυμος) 
άχυρών, άχύριος 
όχθος +αιρω +όμοϋ 

όχτι » » όχθος =βάρος 
βάϊ - βάϊ: σχετλιαστ. επιφώνημα » » βαυζω =φωνάζω βαυ . . .  (κωμ. άδέσπ. 1 304) 
βακούφιον : ίδιοκτ. άναπαλλοτρίωτος , » » vacuum (βλ. λημμα vain)  

άκίνητον άνηκον είς ναους 
βαλής =νομάρχης » 

(εξ ού βιλαέτι, βαλεσης) 
Βαλκάνια » 
βεδουΊνος =νομάς, πλάνης » 
βεζίρης =όξιωματούχος, διοικητης » 

» βαλην =βασιλευς 
("βαλήν, άρχαϊος βαλήν" -Αίσχ.-) 

» Fάλκαρ =άμυντήριον 
» βαδισματίας, βαδιστης 
» Fοϋρος =φύλαξ, εφορώ =εποπτεύω 

Βιδιαίοι =επόπται εν Σπάρτη 
βεράτι =σουλτ. διάταγμα χορηγούν » » Fερατεινόν =εύχάριστον 

προνόμιον 
βερεσές =πώλησις επί πιστώσει 
γεμιτζης =ναύτης 

» » φέρειν,  φέρευ =ΤΟ Φέρειν (αίολιστΙ) 
» » γεμίζω (πρβλ. "πλήρωμα", εκ τού "πληρόω τήν ναύν') 

γενίτσαρος : εκ τού γεν ί+τσαρι » 
=νέος στρατος 

γιαβας-γιαβάς =βαθμηδόν, σιγά-σιγά » 

γιαβρης, γιαβρούμ = 1 ) άγαπητος » 
2) νεογνον 

γιαγλί =λίπος, γλίνα » 

γιακάς » 

γιάντες » 

γιατάκι =στρωμνη » 

γιαχνί » 

γιλέκι » 

γιόκ = όχι » 

γιουρούκης =όγροτικός, άπολίτιστος » 

γιούχα » 

γιουρούσι = έφοδος, επίθεσις » 

» γένος +καισάρειος =ό άνήκων εις καίσαρα 
(καίσαρ ετυμ. εκ τού κεάζω) 

» διάβασις, διαβάς - διαβάσκω =περιπατώ 
(γιά =διό) 

» άβρός 
"ώς παρθένοι άβραΙ" -Άθήν. 1 2,30-

» γλίνα, γλίνη =λιπαρον έλαιον 
» οϋια, οlα, φα =προβιά, ακρη 
» όντυγες : μτφ. τά στρογγύλα μέρη τού σκελετού' μηροι 
» ίατός: άσθενης όν δύναταί τις νά θεραπεύση, 

Ο έχων άνάγκην ίατορίας . (πρβλ. "επεσε στό στρώμα '" 
πρβλ. και ιαυθμος =κοίτη) 

» άχνίζω 
» γλόκκη (είδος ενδύματος) 
» ούχί Πελασγ. jokr (Θωμόπουλος) 
» άγροίκος 
» ίαχη 
» γιούργια , όπερ εκτού αίώρησις, αιωρούμαι (επί όλματος) 
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γιουσουρούμ =τοκογλυφία 
γκελ 

έκ τού ούσίδιον =ίδιοκτησία, περιουσία 
» » κέλλω =έλαύνω, ωθώ "τά άπά έδάφους άναπήδημα 

έλαστικής σφαίρας". 
γκέμι » » κημός (έν κημφ καί χαλινφ) 
γκιαοUρ » » άραβ. γκαβίρ =έλληνες, όπερ έκ τού Κάβειρος 
γκιουβέτσι » » κυθρόγαυλος =κύθρα =χύτρα 
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γλέντι » » βυζ . "εκλέντισμα",  εκλέντιον =υφαντόν, και εορτή εν τψ] 

γρόσι χρυσός (βλ. λήμμα "gras") [πέρατι τής εργασίας. 
δελής, ντελή ς =τρελλός » » δηλέομαι =βλάπτω· πρβλ. "βλαμμένος" 
δερβένι =στενη δίοδος » » διαβαίνει =περνά διά μέσου 
δερβέναγας =φρουρΌς διόδων » »  άμοίως 
δερβίσης = 1 )  μοναχΌς 2) θαρραλέος » » » 
δοβλέτι =κυβέρνησις, δυναστεία » »  διοβλής =ό υπΌ τού ΔιΌς ριφθείς . 
δράμι (drahmi)  » » δραχμή,  δράγμα 
εμίρης, όμιρός =άξιωματούχος » »  μύρα =θάλασσα, έξ ού amirai =ναύαρχος 

(μέσψ τής γαλλ.) ·Εκ τού εμίρης +άχούρι =άχuρών --t emirahor =σταβλάρχης 
εργένης 
ζαμάνι = μεγάλο χρον. διάστημα 

ζάφτι, κάνω ζάφτι =καταβάλλω, 
δαμάζω· ζαπτιες =χωροφύλαξ 

ζεϊμπέκης, ζεϊμπέκικο 
ζόρι (μέσψ περσ. ζούρ) = 

=σύρω διά τής βίας 

έκ τού ερημογένης 
» 

» 

» διαμένω =έξακολουθώ νά υπάρχω, είμαι διαρκής. 
διαμονη =διάρκεια 

» διάκαμψις, διακάμπτω =στρέφω , καταβάλλω.  
(ή  καΙ έκ τού "οπτω",  "κάπτω") 

» "Ζεϋ Βάκχε" ( ...... άναφωνησις διονυσιακή) 
"σύρεις μή θέλοντα ". έκ τού 

ζορμπάς =οτακτος όπλοφόρος έκ τού διαρπάζω 
έκτρεπόμενος είς λεηλασίας καί άρπαγάς 
θεριακλής =μανιωδης όπιοπότης έκ τού θηριακη =άντίδοτον δηλητηρίου 
ίμάμης = θρησκευτ. λειτουργΌς » »  ίμαίον μέλος =είδος <;iσματος 
καλών τους πιστους διά δυνατής » »  ίμαοιδός 

φωνής, ψαλμωδίας 
(γ)ινάτι =ίσχυρογνωμοσύνη, μίσος » » FIvaia =δύναμις 

καβούκι =όστρακον χελωνης 
καβουρντίζω 
καδής =δικαστης 

καζάς =διοικ. περιφέρεια, 
διαμέρισμα (μέσψ άραβ. )  

καΤκι 

καϊμάκι 

ίνάττω =ίσχυν παρέχω 
» » κώFον =κοίλωμα, πρβλ. καΙ καπυρός =ξηρός. 
» » καπυρός =ξηρΌς 
» » καδδίζω =ρίπτω Ψήφον εΙς κάδον. Κατ· ολλους έκ τού 

"προκατίζων έδίκαζε" ("Ηρόδοτος) . 

» " κεάζω =σχίζω, διαμερίζω (πρβλ. νέμω ....... νομός) . 

" » άϊκη =ορμη - "άνέμων δικες" "πολυκάϊκος πολέμου". 
ποταμΌς Κάικος: έχύνετο έναντι Λέσβου. 

» "caesus θχ monte Atho" =τυρΙ (κοπτΌν) έκ τού όρους 
·Άθως. (Κωνστ. Οίκον.) ΤΟ caedo έκ τού κεάζω 

καλαφατίζω =φράττω τά μεταξυ » » κόλα =ξύλα, σανίδες (καλαφατώ: κάλα +πατώ, 
τών σανίδων τού πλοίου κενά 

καλέμι = 1 )  γραφΙς 2) έργαλείον κοπής 
καλντερίμι 
καλούπι » 
καλπάκι =κάλυμμα κεφαλής » 
κάλπικος:  έκ τού "καλούπι", 

μήτρα παραχαράξεως. 
καλπουζάνος =άπατεων 

πατικωνω, πιέζω) . 
» κάλαμος 
» καλλιδρόμιον 
» καλάπους, καλαπόδι 
» καλυμμαύχιον 

βλ. λ .  καλούπι 
(πρβλ. καΙ κλέπος =πράγμα κλεμμένο) 
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καμτσίκι έκ τού ίμάσθλη =λωρίον μάστιγος 
καμτσίκι » κημός +ίμάς 
καμπούρης » » κύμβαχος (έτυμ. κύμβη, κύπτω, κάμπτω, καμπύλος) .  
κανάτ(ι) =άγγείον » » κάνηστρον 
καντάρι (άραβ.) =μονάς βάρους » »  centum όπερ έκ τού εκατόν 
καντέμης =δυστυχής,  γρουσούζης, » » κάδαμος =τυφλός, όθεν δυστυχης 
καπάρο » » κάπτω +άραρίσκω 

καλύπτω καπλαμάς= λεπτόν φύλλον έπιφανείας » 
καπουδάν πασάς » βλ. λήμμα "capitain" 
καπουτζη-μπασης =άρχιθαλαμηπόλος » 
καραβάνα » » 

βλ. λήμμα capitain - + (έμβαίνω, μπαίνω) 
κρίβανος =πλατειά χύτρα 

καραβάνι 
καραούλι (άραβ.) 

τουρκ. καρακόλι 
καρατάρω (άραβ. )  =ύπολογίζω, 
καράτι =μονάς βάρους 
κάρμα 

καρμίρης =φιλάργυρος 
καρντάσης, άρκαντάς 

=άδελφός, φίλος 
καρπούζι 
καρσί (έξ ου καρσιλαμάς : 

χορός άντικρυστός) 
κασμάς 
κατιμάς =εύτελες τεμάχιον 

κρέατος 
καυγάς, καυγατζης 
καφάσι 

καφτάνι =ποδήρης χιτών 
(άραβοπερσ. ) 

κελεμπία (άραβ. gilaf) 
κεμέρι =ζώνη με άψιδωτες 

θήκες γιά νομίσματα 
κεσάτι =έμπορικη άπραξία 
κεσές =μικρόν άγγείον 
κέφι = καλη διάθεσις 
κεφτές, κιμάς 

κιλίμι είδος τάπητος διά 
κάλυμμα κλίνης 

κιλίκιον: χονδρόν ϋφασμα 
κ ιόσκι 

κιοτης =δειλός 
κιοτεύω =τό βάζω στά πόδια 
κιούπι =πιθάρι 

» » 
» » 

κριβάνη =γλύκισμα (Άθήν. 646) 
καράβι, κάραβος (πρβλ. καμήλα =πλσίσν τής έρήμου) . 
καραδοκώ 

» καραταί =κεφαλαι (Ήσύχ.) 
» » κεράτιον 
» » άρμονία (τροπη δασείας εις κ )  

"Διός άρμσνία ή είμαρμένη, ή άρμόζσuσα τά πάντα ". 
» » κακομοίρης ' κάρμορος -tκάμμορος (Ήσύχ. )  
» » έγκάρδιος -t γκαρδιακός 
» » "σάν άδέλφια γκαρδιακά" (Σολωμός) 
» » καρπός 
» » άντικαρεί ,  άντικρυ 

» » σκαπάνη -t κασπάνη -t κασμάς 
» » κάττυμα =δέρμα, πετσί, σόλα 

(πρβλ. "ή μπριζόλα ήταν σάν σόλα") .  
» » κραύγασος ="κραυγατζής" (Λοβ. Φρύνιχος 338, 436) 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» σκάφη,  κάφη. Μήνας Καφάσιος:  καθ' όν οι δούλοι 
παρήλαυνον βαστάζοντες σ-κάφας. 

» κιθών =χιτώγ κεύθω =καλύπτω 

» κελύφιον, κέλυφος,  καλύπτω 
» καμάρα' "καμάραι =ζώναι στρατιωτικαι" (Ήσύχ. ) 

» άδεια, κενη κάσσα, όπερ έκ τού "κάμψα". 
» ώς άνω 
» κεφαλη (πρβλ. : με τό κρασι "κάνω κεφάλι") . 
» "κοφτάδες" : κοπτόν κρέας, "περικόμματα κρεάτων" 

πρβλ. κεμάς έκ τού κεάζω =κόπτω (Ίππης 372) 

» κάλυμμα 

» Κιλικία (δηλ. άπό τρίχες αίγών Κιλικίας).  
» σκιώ =σκιάζω, σύσκιος =ό πανταχόθεν έσκιασμένος 

δηλ. ''οίκίσκος σύσκιος". 
» κίω =τρέχω 

» κύπη, κύπελλον 
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κισμέτ =μοίρα, πεπρωμένον έκ τού εϊσκειμαι =είμαι τεθειμένος έντός, εγκειμαι· 
εϊσκειται : έπί πραγμάτων άφιερωμένων εις τον Θεόν. 
(Λεξ. Κοντέοu) 

κολάϊ =εύκολία 
κονάκι 

» » εύκολία 
» » γωνία "γωνιάκι" ,  "ή γωνιά μου" 

κόπιτσα =κομβίον, πόρπη 
κοράνι (έκ τού κουράν = 

» » κόμβος --. κομβίον --. κουμπι --'κόπτσε. 

άνάγνωσις) 
» κορέω =διατρέχω φροντίζων. ("Όπως το "διαβάζω" 

έκ τού διαβαίνω, μέ τήν εννοιαν "διά των όφθαλμων 
περιέρχομαι") . 

κοτσάνι » » κοψάνιον (Φιλήντας) ,  δηλ. το σημείον κοπής τού 
όνθους 

κότσι » » κοττΙς =κεφαλή (λόγψ σχήματος, όπως τό κουβάρι έκ 
τού κύβη =κεφαλή) 

κουβάς 
κουμάσι 

» » κύβη , κυφόν ποτήριον 
» » κουμάσιον, άντι κοιμάσιον. 

"τό τών όρνίθων ο[κημα " -Κοραής-

κουπέ =θόλος » » κούπα 
κουμπούρι = θήκη γιά όπλο, » » κόμπος, κόμβος, κομβίον 
σε "κουμπωτό" περιστήθιο 

κουσούρι =1 ) μειονέκτημα » 

2) μικρό μέρος ύπολειφθέν 
άνεξέργαστον 

κουτούκι » 

λαγούμι » 

λαKερν� » 

λεβέντης =ναύτης, πλήρωμα » 

άπο τήν άνατολή » 

(μέσψ λατιν . )  
λημέρι » 

λούκι =φωταγωγος » 

λουκούμι » 

λουφές =μισθός, κέρδος » 

(άρχικως "έλφες") 
μαβής =κυανούς » 

μαγαζΙ (άραβ. maxzen, maazen) » 

μαγκάλι : φορητή θερμάστρα » 

(όπως και μαραφέτι: μάρη+Φύω) 
μαϊντανός (medenos) » 

μασούρι » 

μαντζούνι =εκλειγμα » 

μαχαλάς =συνοικία » 

μαχαραγιάς » 

μαγιά » 

μεδρεσές = ίεροσπουδαστήριον, » 

σχολείον 
μεζές (meze) » 

μεϊντάνι =άγορά (άραβ.)  » 

Μέκκα (η Μέκα) » 

(εις το Κέντρον της ,  Μέγα τέμενος) 

» "ξύλο άπελέκητο" 
Πρβλ. Γραμμική Β :  ξύλο = ΚU -SU -ΑΟ 

» κύτος 
» λάκκος 
» λακερολογία =φλυαρία 
» levante =άνατολή (βλ. λήμμα lever) 
» "άνδρολογοϋσιν έκ ΠειΡαιώς μέχρι τφ Γεραιστφ 

τούς της θαλάττης έργάτας. " -"Αλκίφρων "Επιστ. 1 . 1 4-
» έκ τού λάμια, λήμια =χάσματα 
» θέματος λυκ =φως 
» λούκα =ρόφημα έκ λευκων άλεύρων, λούματα =τά των 

πτισσομένων κριθων όχυρα ( "Ησύχ.) 
» άλφή =άμοιβή, κέρδος 

» λατιν. malνa, όπερ έκ τού μολόχη (έξ ου και τό "μώβ") 
» μέγας, μάγας (δηλ. ύπερ -άγορά) . 
» μάν (manu όπερ έκ τού μάρη =χειρ) +κάλη, καλέα= 

=θερμότης. 
» "μακεδονικόν" 
» τού μαζεύω, μικρο ξύλο όπου τυλίγεται, μαζεύεται το 
» μασώ, μαζώ, μάζα [νήμα. 
» μέγας +καλιά =καλύβη (πρβλ. Πολυν. mahalo =μεγάλος) 
» μέγας +όρέγω (βλ. λήμμα "Γοί") 
» μάττω, έξ ου μάγειρος 
» μέδομαι =μελετω, σκέπτομαΙ. 

μέζεα =τά γεννητ. μόρια των ζώων ('Όύράς ύπό μέζεα 
έθεντο". -ό καλλίτερος "μεζές") 

» μέσδον, μέττον =μέσον (πρβλ. γκρεκάνικα: μέση, 
messi ,  =ή πλατεία) 

» μέγας 
(και στήν Πολυνησία meka =μεγαλοπρέπεια) 
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μεράκι =πόθος έκ τού 'ίμερος (=πόθος),  ίμεράκιον.  
(έξ ου μερακλής) 

μερεμέτι =έπισκευή , χειροδικία 
μετερίζι =όχύρωμα, πρόχωμα 
μουεζίνης =ψάλ της 

» » μάρη =χείρ 
» » μέττον =μέσον +ρίζωμα 
» » μουσίζω =όδω, μούσειος =μουσικός, μουσίδδει =λαλεϊ 

μουλάς =δικαστής, ίερωμένος » 

μουράτης = έπιθυμητός » 

μουρντάρης =άκάθαρτος, όσεμνος » 

μουσακάς » 

μουσαφίρης (misa-fer) » 

περσ. μοσααφερ =ταξιδιώτης 
(σαφάρ =ταξίδι, μα =ήμεϊς) 
μπάζα » 

μπακάλης, μπαχάρι » 

μπεκιάρης (ιδίας οικογενείας) 

» μωλώ =διεκδικώ 
ίμερτός = επιθυμητός 

» μουραίνει =μαίνεται (Ήσύχ.) 
» βλ λημμα "mousse" 
» "ήμίν έσφέρεται". 

» βάσις 

(Ήσύχ.)  

» λατιν. bacca =δαφνίς, όπερ έκ τού Βάκχος, 
baccalia =πολύκαρπος δάφνη βακχούρια =πρωτο
γεννήματα, baccalis =καρποφόρος 
βάκκαρις =άρωματικόν φυτόν. 

» bacca --'bachelor = 1 )  τελειόφοιτος, δαφνοστεφης 
2) όγαμος άνηρ 

μπαξές = κηπος, ώς Φέρων 
καρπούς, βακχούρω 
(μπαχτσές, μπαχτσεβάνης = 
κηπουρός) 

» » σχετικόν με όλα τά άνωτέρω 

μπαλτάς 

μπαμπάς 
μπαρμπούτι 

μπαρούτι (άραβ. buritis) 
μπασκίνας =χωροφύλαξ, 

έκ τού Baskin =εφοδος 
μπεζεστένι =ύπόστεγος 

άγορά με καταστήματα 
μπέης,  βέης =αύθέντης 

μπεκρής 

μπελλάς =ένόχλησις, πρόσωπον 
ένοχλητικόν 

μπερντές (μέσψ περσ. perde) 
μπιζέλι 
μπόι =άνάστημα 
μπόλικος, μπουλούκι 
μπουγάζι  
μποστάνι = λαχανόκηπος 
μπότζι =κλυδωνισμός 
μπουγάζι (bo-gaz) =θαλάσσιον 

πέρασμα, πορθμός 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

μπούζι =πάγος » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

παλτό ν =άκόντιον (εκ τού πάλλω) 
"κρανέίνα παλ τά έχοντες" -ΞενοΦών
"ώ φίλε πάππα" ("Ομ,)  
βάρβιτος =κιθάρα, έκ της όμοιότης τών κινήσεων, 
δια της χειρός, τών ζαριών. 

πυρίτις 
βάσκειν ' βάσκω =βαίνω, 
πορεύομαι, πηγαίνω , 
πεζή (πρβλ "πεζόδρομος") +"στενη"  -όδός
οιονεί, "πεζόστενον". 
βέομαι =ζώ, θα ζήσω "δηρόν βέπ" =ε'ίθε να ζήση 
έπί πολύ, να είναι δηρόβιος , "πολυχρονεμένος". 
βίκος =άμφορεύς οϊνου (πρβλ : κώθων = 1 )  ποτήρι 

2) μέθυσος - "γερό ποτήρι "  
» βέλλιον =άτυχες 
» βελάς =εϊρων, καταγελαστης 
» παραπέτασμα 
» πίσος 
» φυη =σωματ, άνάπτυξις 
» πολυς 
» "όνεμος βύκτης" 
» βοτάνη, έμ-βοτανικός 
» βαυκάλη, βαυκαλίζω 
» βόσ-πορος +(gaz, όπερ έκ τού χάος) .  

» πήγνυμι =πήζω 
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μπουνταλός =άγροϊκος, όξεστος εκ τοΟ βοδηλάτης (πρβλ. βοίδοφυλάχτης =άδρανής, βοϊδης = 
άνόητος) .  

μπουντρούμι » » ίππόδρομος (τόπος συγκεντρώσεως σηλληφθέντων 
ύπόπτων) .  

μπουρέκι =μικρη πίττα » »  βορό =τροφή, βοράζω =τρέφω, 
βορεασμός=εορτή, τραπέζι 

μπουρi =καπνοσωλήν, » »  βορευς - "έπέπνεε βαρεύς" "φυσάει βοριάς" 
μπουρου =σάλπιγξ » » ώς aνω 
μπούρτζι =φρούριον παράκτιο ν » » πύργος, πυργίον, nupyi 
μπούτι » πόδι Πρβλ. όκτάπους -+ άραβ. akhttaboutt 
μπουχτίζω =κορέννυμι » »  βύω =γεμίζω, βύσμα 

(biktium) βύκτης = ό φουσκώνων 
μπρε » » μωρε (-+ μρε -+ μπρε) 
μπρίκι μέσψ τού γαλατ. broc =πρόχους » » πρόχους (κανάτι με ραμφοειδες στόμιον) . 
Μωάμεθ η Μ ωχάμετ η Μουχούμετ » » εκ τοΟ μέγας +άτμός, όϋτμη =ψυχή. 

η Μεχμέτ, εκ τοΟ Μαχάτμα =μεγάθυμος 
νενε =μάμμη 
νέφτι 
νταβατούρι =θόρυβος, συρροη 

άνθρώπων 
νταης 

νταλκός =1 ) κΟμα 2) σφοδρά 
έπιθυμία 

νταμάρι =λατομεϊον 
νταμάχι =άπληστία 
νταντά, δαδά 
ντελάλης 
ντεμερτζής, δεμερτζης = 

σιδηρουργός 

» » νάννη =θεία, νέννος =θεϊος, πάππος 
» » νάφθα 
» » διαβατάρης =περαστικός, ταχέως διαβαίνων. 

(Κατ' όλλους εκ τοΟ τύρβη =φασαρία) .  
» » δάϊος =φοβερός ("δάιας άντιπάλαις") -δαΤφρων = 

=πολεμικός ('Ί'Ίλaυνε δa{φρων"). 
(πρβλ. καί ταυς =μέγας, ισχυρός 

» » διολκ ή :  τό σύρειν διά μέσου. 

» » τέμνω, ταμέσθαι 
» » διαμάχη 
» » δαδαίνω =μεριμνώ, φροντίζω (Ήσύχ.) 
» » διαλαλητης 
» » δημιουργός:  "ό μετερχόμενος τέχνην" "χειροτέχνης 

καί δημιουργός" - ("έχάλKεuε ξίφας δημιουργός" 
-Αιας 1 035-) 

ντερμπεντέρης =άλήτης » » διαβατάρης 
ντέρτι =βάσανο » » δάρσις =γδάρσιμο, δαρτός =γδαρμένος 

» τύπτω =κτυπώ, κρούω ντέφι =κρουστό όργανο » 
» δίβαμος =δίπους, ό επί δύο ποδών ίστάμενος .  ντιβάνι ,  διβάνιον = 1 )  άνάκλιντρον » 

όνε υ ερείσματος στηριζόμενον 
μόνον επί τών ποδών 2) α"ίθουσα 
συνεδρίων 3) κυβέρνησις (συνεκδ. )  
ντονερ » » τόρνος 
ντόρτια =τέσσαρα 
ντουλάπι (doIap) 
ντουμάνι (duman) =καπνός 
ντουνιάς (dϋnja) =κόσμος, γη 
ντουφέκι (τυφέκιον) 
όγλάν, όγλού =υίός 

όκό 
όντός =δωμάτιον, ενδιαίτημα 

(όδάς, εξ ού όδαλίσκη) 
όρδί =στρατόπεδον 

» » τέτταρα -+ τέτρα -+ ντόρτια 
» » θόλος =θολοειδης λουτρών 
» » θυμιάω =καπνίζω 
» » δά, δή =γη 
» » τύφος =καπνός 
» » κλής: ό καλούμενος, ό "επίκλην", ό υίός 

(πρβλ. Μητροκλής, Μεγακλης) . 
» » όγκη =γωνία, μέγεθος, όγκα 
» » ένδον, ενδοί. - σύδας =έδαφος, ούδός =κατώφλι 
» » ( "Διός ενδαν"=είς τόν οίκον τοΟ Διός) .  
» » βλ. λημμα "ordonner" τοΟ ΛεξικοΟ. 
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ούρι 

παζάρι =τόπος άγοραπωλησιων 

πάλα =σπάθη 
παλάσκα =φυσιγγιοθήκη 
παντζούρι 
παπούτσι 

παράς =χρημα, νόμισμα 
πασάς, πατισάχ 
πασούμι 

παστουρμός 
πατιρντι 
πατσός 
πελτές 
περβάζι =όνοιγμα θύρας, 

παράθυρον 
πεσκέσι =δωρον 
πεσκίρι =τεμάχιον ύφάσματος 
πετιμέζι 

πιλάφι 
πλιάτσικο 
πούλι (άρχικως διακοσμ. 

πετάλιον) 
ραβα'ί'σι =φασαρία, διασκέδασις 
ραγιός =δούλος 

ράφι ,  ράφια : σανίδες στερεως 
προσηρμοσμέναι 

ραχάτ(ι) (άραβ.) 
ρεζές =στρόφιγξ θύρας 
ρεμάλι =άνερμάηστος, έρημος 
ρεμπέτης =περιπλανώμενος 
ρεμπεσκές =τεμπέλης 
ρουμάνι =πυκνh λόγχη 
ρουσφέτι =δωροδοκία 
σαγάνι, σαγανάκι = μικρο τηγάνι 

έκ τού ούράνιος ("καλλοναί ούράνιοι, καλούμενοι ούρί. . .  ") 
"Κωνστ. Παπαρρ. τ. Ε' σ. 53, έκδ. Χ. ΠΑΤΣΗ 

» » πεζοβατώ, πεζέμπορος 
(πρβλ. "έμπορικος πεζόδρομος") . 

» » πάλλω 
» » πάλλα =σΦαΤρα, "άπο τού πάλλεσθαι". 
» » πέτασμα, πετάννυμι =έκτείνω, πέταυρον =σανίς. 
» » πατώ +πούς, "πατούτσι" (πρβλ. πατούσα, πατίδιον, 

"πατούμενα") .  
» » πόρος, έμπόριον, πόροι 

» πόσις =κύριος, αύθέντης πότις, πάστας =πόσις. 
» » βάσις =βημα, βάσιμον, βασίμιον ....... πασούμι (Κωνστ. 

Οίκονόμοu) .  - ''ούκ έχω βάσι ν" =άδυνατω νά βαδίσω. 
» » παστός =ό δι' όλατος πεπασμένος 
» » πατώ +ερα +δη (=γη) 
» πόδες ("πόδες παντός σφακτού'). 
» » πολτός 
» » περιβάσιον (κατά Κοραήν) . 

» » πέσκος =δορά ζώου 
(προφανως προς περιτύλλιγμα) .  

» πότιμος =πόσιμος ("πότιμος οίνος", ό έκ δευτέρας 
συνθλίψεως) . 

» » πίλημα =πόν το διά συμπιέσεως συγκεκολλημένον. 
» » πολυ-ληιστικόν 
» » άστερισμού της Πλειάδος - Π ούλιας. 

» » ραβάσσω =προκαλω θόρυβον όρχούμενος. 
» ραίω =καταστρέφω 

ραίομαι =συντρίβομαι, έραϊΌθη =άπώλετο 
» » ραφιαίος =ό διά ραφης συναπτόμενος (πρβλ. "λέβητες 

μηχανής έφθαρμένοι κατά τάς ραφάς".) 
» » ραχίτης:  ό της ράχεως, ραχιτος (πρβλ . :  "ξάπλα') .  
» » ροιζώ =παράγω ήχον τριγμού. 
» » έρημάδιον (διά τροπης τού η ....... ε καί δ ....... λ) .  
» » ρέμβω =περιπλανωμαι 

» 

» » όρμανόν =χαλεπον 
» » πρεσβήιον =δωρον προς τους πρεσβυτέρους. 

σαγούλι, σακούλι =μικρο σχοινί » 

» τάγανος, τήγανος, τηγάνι. 
» σάγμα (βλ. λημμα "sac") 

σαινι = 1 )  είδος ίέρακος 
2) όνθρωπος εϋστροφος 

(ίδίας ρίζης : σειζης (segis) =ίπποκόμος 

» "τοξήρης σαγή" =όπλισμός. (βλ. καί λήμμα "sagette"= 
=σαίτα) .  

σαλβάρι (περσ. σαλ-βαρυ) » »  σάλι: χιτων άσσάλιος, δηλ. πτερυγωτος (axal ius) 

σαματός =θόρυβος 

σαντζάκι = 1 )  σημαία 
2) διοικητ. περιφέρεια 

σαντούρι =έγχορδον δργανον 

» 

» 

» 

"έπέθετο τοις ωμοις άσσάλιον", 
» δμαδος =συγκεχυμένος θόρυβος 

άμάδις = δμα, όμού 
» σάνδυξ = 1 )  λαμπρον έρυθρον χρωμα 
» 2) μικρά θήκη, "σεντούκι". 
» πανδουρις η ψαλτήρι 
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σαρίκι έκ τοΟ βυζ. καισαρίκειον =το στέμμα τοΟ καίσαρος 
(καΊσαρ:  έκ τοΟ κεάζω) 

σαστίζω =θορυβω,  φοβίζω 
σεβντάς =έρως, πόθος 

» » είσα'ί"ττω =είσπηδω, έφορμω 
» » σεβίζω =λατρεύω 

σέβας =αντικ. σεβασμοΟ, "σέβας ίδέσθαι " 
σε'ί"χης :  τίτλος τιμής, ήγεμων 
σελάχι =δερμάτ. φορητή θήκη 

με έπαλλήλους πτυχάς 
σεντούκι (sandik) 

» » ευς, ήϊίς =γενναΊος, άγαθος, μεγαλοπρεπής 
» » σελάτης =κοχλίας 

» » σάνδυξ, σάνδυκος =κιβώτιον (Ήσύχ.) 

σεράϊ =μέγαρον ("δωμάτια στήν 
σειρα") 

» » σειρά: α' έννοια , σύνολον πραγμάτων στήν γραμμη 

σεργιάνι =περίπατος, -ω » 

σερέτης =φίλερις, ευέξαπτος » 

(έξ ού σέρτικος) 
σερί =ίερος νόμος » 

σερμπέτι =σακχαρ. ποτον » 

συρφετάς, εκ τού άραβ.σεφερ-τάσι » 

=σκεΟος δια μεταφοραν φαγητοΟ 
σεφτες =ή προσέλευσις τοΟ » 

πρώτου πελάτου ,  η α' πώλησις 
σινί =κυκλοτερες μαγειρ. σκεΟος » 

σιντριβάν(ι) » 

σιρμακέσης:  ό κεντων ϋφασμα » 

με χρυσο η άσημο σύρμα 
σικτίρ (χυδαία ϋβρις) » 

(έξ ού καί "serie") . 
» σύρω +αγω 
» σειριω =είμαι θερμος 

(κατ' όλλους έκ τοΟ "έρέτης") 
» βυζ. σειρά =κομποσκοίνι προσευχων 

σεράπιον =είδος φυτοΟ 
» είσφέρω +τάσι, έκ τοΟ τάσκα =σακκίδιον 

» σεύται =ηλθε (Σοφ. Τραχ. 645) 

» σινίον =κόσκινον 
» άναβρυτήριον 
» σύρμα +κεντώ 

» ο ί κ τ(ε) ίρω ' "καί πατηρ παρίσταται Δαρε/ος οίκτίρων". 
"Νικήτην,  ο'ίτινες οίκτείρετε" 
"έλεΊν καί οίκτείρειν" 

σκεμπες =κοιλία, στόμαχος σφαγίου » » σκέπη (πρβλ. έπίπλοον =ό έπικαλύπτων την 
κοιλίαν υμήν, "μπόλια" . )  

σκιτζής =μπαλωματής ,  άδέξιος τεχνίτης έκ τοΟ σχίζω 
σόι =το σύνολον των συγγενων » »  σοί =οί ιδικοί σου (Ή έκ τού "αλοχός τε σόη 

καί πα/δες . . .  ") 0, 498 
σοκάκι » » εσοκωχή =έσοχη (άνοκωχη =άνοχή) .  'Εκ τοΟ 

όκωχα,  τοΟ ρ. έχω. 
σουλούπι (Os lup) =έξωτερ. έμφάνισις, » είσλεύσσω =παρατηρω 

παρουσιαστικον 
σουλτάνος (έκ τοΟ άραβ. σάλτ-άνάτ 

=έξουσία) 
σουσούμι =διακριτικον σημάδι 
σοφράς =δίσκος φαγητοΟ 
σοΦΦάς 
σινάφι =σωματεΊον 
τσουτσέκι =θρασύς, όρμητικος 

ταβάνι 
τα'ί"νι =τροφη γιά ζωα 
έξ ού (ν) ταϊφάς 

ταμπλάς η ταβλάς 
ταμπουράς : έγχορδον δργανον 
ταμπούρι =άμυντικός, χαράκωμα 
ταραμάς 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» αλτ ο +ανω 

» σύσσημον =διακριτικον σημεΊον 
» βλ. λήμμα 'Όffrίr" 
» "λατινικοΟ" sub+fictus (βλ. λήμμα "soffite") 
» συνάφεια =συνένωσις 
» συσσεύω, σεύω =όρμω 

"συσσεύω βοων" (Όμηρ. Ύμν. Έρμ 94) .  
» βλ. λήμμα "tabula" 
» ταγή 

» τηλία η τα-F-λία =σανίς, τράπεζα άλφιτοπωλική. 
» πανδουρίς 
» άποταφρεύω =όχυρω, "ταμπουρώνω".  
» τάραμα, τάραγμα (πρβλ. αύγο-τάραχο) 
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ταρσανας =ναυπηγεΤον 

ταυραμπας =παχύσαρκος ίερευς 
ταχίνι =πολ τος άπο άλεσμ. σουσάμι 
ταψί η τεψι (tepsi) 

τεκες = 1 )  άσκητήριον 2) καταγώγιον 
τεμενας =προσκύνημα 

τεφτέρι (defter) 

τεπες =κορυφη 
τζάκι, οΙ:Ιτζάκι (=μαγειρεΤον) 
τζαμί 
τζάμπα 

τζαναμπέτης =άνάποδος, κακότροπος 
τζαντερμας =χωροφύλαξ 

τζατζίκι (casik) :  πηκτο παρασκεύασμα 
με βάσι το γιαούρτι 

τζελάτης =δήμιος , cellat 

τζερεμες (cereme) =ζημία 

τζερτζελtς (zelzele) ;σεΤσις ,  
άναστάτωσις, άναταραχη 

τζιβί =καρφι 
τζίβα =άγριόχορτο 
τζιρίTlον =λόγχη 
τζίνι =πνεύμα, δαιμόνιον 
τζίφος (zifos) =όγονη προσπάθεια 
τζοβαΤρ =χρυσαφικό 
τζουμπες (cϋΡΡe) =επανωφόριον 
τιμάρι (t imar) =περιποίησις 
τιμάριον (περσ.) =εκτασις γης 

προσφερομενη προς ευγενεΤς, 
όθεν "εξουσία" 

τουλούμι =άσκος 

τουλούμπα 
τουμπεκί, ταμπάκο,  τσιμπούκι 

τουρλου -τουρλου 
τουρμπάνι (tϋ lbend) 

εκ τού τάρσωμα =πλέγμα εκ καλάμων, κωπηλασία 
τερσαίνω =ξηραίνω ξύλα προς κατασκ. πλοίου .  
"ταρσός κωπών". 

» » ταύρος +άπφυς (=πατηρ) 
» ταγίνι ,  ταγη =σιτηρέσιον 

» "πράς τά έψειν"  "τ· έψησα " =τόψησα 
"τά δ· έψησε ". 

» τέγος = 1 )  πάν εστεγασμένον 2) καταγώγιον 
» » τεμενίζω =άφιερώνω 

τεμένισμα =ίερόν εδαφος 
"τεμένη έτεμένισαν" (Νόμοι 738 C) 
(πρβλ. Α πόλλων Τεμενίτης) 

» διφθέρα ( "τάς ίεράς βίβλους διφθέρας . 
καλέουσιν άπά τού παλαιού ·'Ιωνες". ·Ηρόδ. 5.58) 
"Ζεύς κατεϊδε χρόνιος είς τάς διφθέρας " 
-πρβλ. : "Υράφει ά θεάς στά τεφτέρι του". 

» » βλ. λημμα "top" 
» » έστία , εστάκιον. εστία : εκεΤ όπου ηναπτον το πύρο 
» » τέμενος 
» » (πιθανόν) : είσεμβαίνω δωρεάν (προίκα = 

δωρεάν, εκ τού προ +'ίκω =Φθάνω) 
» » ανάποδος 
» » γαλλ. "gent d' armes" 

(βλ. σχετικά λήμματα) 
» » βλ. στο λημμα "fromage" 

τις λέξεις cheese, Kase. 
(πιθανόν) μακελλάρης =σφαγευς 
(μάκελλα, δικέλλα) 

» κείρω, κηραίνω =καταστρέφω 
κηρ η κήρα =ολεθρος 

» » κέλλω = 1 )  ελαύνω 2) φωνάζω· 
.τύπος άορίστου :  "κέλσαι" 

» ζιβήνη =λόγχη 
» 

» 

» » γένος, (πρβλ. "genus") 
» βλ. λημμα "zero" 
» » βλ. λημμα jaune, joyau 
» » κυπασσίς =χλαίνη, χιτων 

» τιμώ =άποδίδω χάριν, άξίαν, 
προσφέρω, τιμώ 

» » τύλη = "ύπόστρωμα έφ· ού φέρουσι 

» τολύπη 

τά βάρη οί άχθοφόροι " 

» » τύφος =καπνος 
» τρυηλίς =κουτάλα 
» » τολύπη =ογκος σφαιροειδης εξ ερίου ,  η 

τυμπάνιον: "τυμπάνιον περικεϊσθαι τψ 
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τουροUν = έγγονος 
τουρσί = λαχανικα έντος όλμης 
τουφέκι 
τσάγαλα =χλωρα αμύγδαλα 
τσαγκάρης 

ίνίψ περιφερές καί σφίΥΥον τήν 
κεφαλήν" ζΑρτεμίδωρος, Τεμ. καί Μάρτ. 2-3) 

έκ τού θορός =σπέρμα 
» » θύρσος =κλαδί 
» » τϋφος =καπνος 
» » σύγγαλα =αμύγδαλα 
» » βυζ. τζαγγίον = ύπόδημα στρατιωτικον 

όπερ έκ τού σάγος, σαγίον. 
σάγη =αποσκευαί πολεμικαί. 

τσακμάκι :  τεμάχ. χάλυβος » » διακναίω =ξέω, τρίβω 
προς πρόστριψιν έπί πυρίτου λίθου 
διό παραγωγην σπινθήρος. 
τσαλί (cali) =φρύγανον 
τσαλίμι (�al im) =άρμονικη κίνησις 

χορού , χάρις 
τσαμασίρια (camasir) =άσπρόρρουχα 
τσαμπουκάς =προκλητικη συμπεριφορα 

τσανάκι (canak) =πήλινο πιάτο 

τσάντα =σακκίδιον (�anta) 
τσαντίρι (cadir) =σκηνή, τέντα 
τσαοUς =λοχίας 

» " 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

κάλον =ξύλον 
καλός, καλη 
καλλίχορος : ό καλΟς έν τψ χορψ. 
καμίσιον =ύποκάμισον 
σαμβύκη = 1 )  θορυβωδες μουσ. όργανον 

2) πολεμ. μηχανη 
κάνεον, κανοϋν, κανάτι 
"κεράμιον κάνεον" (Διον. Άλ. 2 .23) 
κανθήλια =κοφίνια 
κάδαλοι ,  κάδηλοι =κοιλώματα· η δορά. 
βυζ. τσαούσιος, έκ τού ταγοϋχος, ταγός. 
σάπφειρος 
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τσαπράζια =κοσμήματα 
τσαρδάκι =πρόχειρο ύπόστεγο, » κάρδακες : ''ούτω καλοϋσι τούς στρατιώτας εν  

όρα καί στρατών 
τσαρούχι :  ύπόδ. ποιμενικον 
έξ άκατεργάστου δέρματος 

τσάρκα (carca) =έπιδρομή, 
τριγύρισμα, περίπατος 
τσέπη (cep) 

τσεμπέρι 
τσέρκι =στεφάνη 
τσιγκέλι 
τσιγγούνης, έκ τού τσιγιανέ = 

= άτσίγγανος, 
τσιφούτης =γύφτος 
τσικρίκι (cikriki) =είδος 

ηλακάτης 
τσιράκι =μαθητευόμενος 
(μέσιμ τού περσ. cir =λύχνος 
φωτίζων τον δρόμο) 
τσίτα : τεμάχιον ξύλου με το 
όποίον κρατείται κάτι τεντωμένον 
(ίδ. οίκογ. το ϋφασμα "τσίτι") 
τσίφτης (cift) =όψογος, τέλειος 
τσόλι =εύτελης τάπης, ϋφασμα 
(έξ ού τσολιας=ο φέρων ένδυμα 
έξ εύτελούς ύφάσματος) . 
τσουβάλι 

τσουράπια 

" 

» 

» 

» 

» 

" 

» 

" 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Α σί<;1 . . " (·Ησύχιος) 
» συρραπτόν 

» κίρκος =κύκλος 
κιρκήσια =άγωνες ίπποδρόμου 

» σκέπη =κάλυμμα, σκέπασμα. (πρβλ. σ-τέγω, 
τέγω σ+κέπη, κέπη) .  

» κρήδεμνον 
» κίρκος 
» αγκύλη 
» αθίγγανος 

» αΙγύπτιος αθίγγανος 
» κιρκόω =δένω κυκλικως 

» πϋρ 

» τείνω =τεντώνω 

" σεπτά =θαυμαστά, σεβάσμια ("Ησύχ.) 
» "ούλος τάπης" (πρβλ. : ϊουλος -t τσουλούφι 

ούλος -t τσόλι (τρίχινο) 

» (πιθανόν) κόβαλος ,  κοβαλεύω, "κουβαλάω". 
» συρραπτά (πρβλ. ραφίδες =ύποδήματα) 
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τσόφλι έκ τού κέλυφος 
τσυμπούσι (cumbus) » » συμπόσιον 
φάκα » » παγίς, πάκα, "παγανιά" 

φαράσι (feraje) » » φέρω 

φαρί ='ίππος » »  
φαρφουρί =σκεύος έκ πορσελάνης » » πορφύριον 

φελλάχος =άγρότης » » φελλευς =έδαφος σκληρο - ''γη φελλίς" .  
φερετζες » » φέρω, φερτός,  φορεσιά. 
ίδ. οίκογ. καί το φέσι » » φάριον =κεκρύφαλος 
φίλντισι » » έλεφαντόδοντον 

φιρμάνι (ferman) » » φέρω, δηλ. το φερμένο ("ενα φερμάνι σδφερα, 
σοuλ τανικό φερμάνι '') 

η :  πιθανη σχέσις μέ "fi rmer" =ύπογράφω η "fermer"= 
κλείω (βλ. σχετ. λήμματα). 

φετφά =άπόλυτος προσταγη » » έφίημι --- εφετμη =προσταγη 
(έφετμα --- φετμα --- "φετΦά") 

φιρί -φιρί =κυκλικά , έπίμονα » » φέρω (γυροφέρνω) 
φιστίκι » » πιστάκιον 
φλιτζάνι (filcan) 
φουκαρός (μέσψ άραβ.)  
φούλι :  είδος γιασεμιού 
φούλ : είδος όσπρίου 

» » φιαλίδιον 
» » fu-oco =φωτιο καί κάρα =κεφαλη 

» φυλίκη =γένος φυτού, φύλλον 

φουντούκι » 
φυντάνι (μέσψ αραβ. )  » 
φυσέκι » 
φιτίλι =έλλύχνιον » 
χαβαλές =ύπερκείμενον βάρος, 

φορτίον 
χαβούζα =δεξαμενη » 
χαγιάτι =διάδρομος στενός οίκίας » 
χάζι, χαζεύω » 
(έξ ού καί χαΤνης =όκνος) 
χαϊ"ρι =εύδοκίμησις 
* (έξ ού άχαΤρευτος) 
�λ�ς » 

χαλί, χαλάς » 

χάλι » 

χαλιμό » 

χαλίφης » 
χαλιφεία =έξουσία, κράτος 
χαλκός =μεταλλ. κρίκος 
χαμάλης » 

» "ποντικόν κάρυον" 
» φυτόν 
» Φύσα =σωλήν, πνοη αέρος 
» πτίλον (κατα παραμοίωσιν) 
» χάβος =περιστόμιον, καπίστρι 

(πρβλ. (ππος καβάλης, κόβαλος, κουβαλώ) 
» κώ-Fος =κοιλότης 
» χάζομαι =χωρώ ''μή χάζεσθε . .  έν στείνει τcjjδε '' O,  426 
» χαίνω) χάσκω, χαζός : ό ανοίγων πολυ το στόμα, 

χάσκα ξ κεχηνώς, χάχας 
χαιρηδων =εύφροσύνη 
* ''μή τι δχαρι πάθης " 

» χαλβάνη =ρητινώδης όπός πρβλ. καί χλαβός = 
θρεμμένος, εύτραφης 

» χηλεύω =πλέκω, 
χηλάς η χαλάς =ράπτης (Φρύνιχος 435) 

χήλινον =πλεκτον 
» χάλις =οκρατος οίνος. Τον οκρατον οίνον όνομάζουν 

χάλιν η χαλίκρητον, έπειδη "χαλάει" τον πίνοντα. 
( ''Αθηναίοι τόν δκρατον χάλι ν λέΥοuσι '' Αίσχ. άπόσπ. 7 1 9) .  

» χαλιμάς, γυνη μεθύουσα, "άναίσχuντος καΙ θρασεία" Ήσ. 
χαλίμα =πόρνη 

» καλύφη =κεφαλη 
(πρβλ. : κρος =κεφαλη ---κράτος) 

» χαλκεύω, χαλκός 
» χαμηλός (έπειδη σκύβει έξ αίτίας τού βάρους).  
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χαμόμ έκ τού χαμαι η χαμό. Τ ά άρχαία βαλανεία και άκολούθως αί 
ρωμ. θέρμαι έθερμαίνοντο χαμαί, με ύποκαυστήρας 
δαπέδου. Τά λουτρά ώνομάσθηκαν τουρκικά άπό τούς 
πρώτους όγγλους έπισκέπτας της Κων/λεως μετά την 

χαμπέρι =εϊδησις, παίρνω εϊδησι, » 
λαμβάνω νέα 

χόν =ήγεμών » 
(έξ ού καί ή χανούμ) 

χόνι =πανδοχείον, χώρος οίκίας » 
χατζόρα » 

χαντούμης =εύνούχος » 
χόπι (άραβ. hap) » 
χαραμόδα =σχισμη » 
χαρότσι =φόρος » 
χαρέμι (harem) » 
(άραβ .  harim =ίερόν) 
χαρμόνι : μείγμα έκλεκτών καπνών » 
χαρούπι =ξυλοκέρατον » 
χαρτζιλίκι » 
χασόπης, κασόπης » 

(δηλ. σφαγεύς, έκδορεύς) 
χασις » 
χιρισμό = λουτρόν νύφης » 
χατζής =προσκυνητής, άσκητης » 

(σχετ. καί τό χότζας) 
χατήρι (άραβ .  hatir) 
χουζούρι (huzur) 
χρόμι  =χονδρό ϋφασμα » 
(άραβ. i h ram) 

» λαnν. habeο, όπερ έκ τού όπτω, χάπτω 

» F-αναξ =ήγεμών 

» χανδόνω =χωρώ, δέχομαι 
» σχόζω =σχίζω 

χαόω =καταστρέφω 
» κόδαμος =δυστυχής,  τυφλός, άνάπηρος 
» κόπτω, χόπτω καταπόηον. 

χαραμός =σχισμη γης 

όλωσι.3Ο4 

» χαρόττω, δηλ. σημειώνω, γράφω όφειλόμενα 
» χηραμός η χαραμός =όπή, κοίλωμα, φωλεά 

» χόρμη, χάρμα : τό ποιούν εύφροσύνην 
» κέρας, κεράτιον 
» χαρισμός,  χαριστείον =προσφορά 
» κόσαι =δορά, δέρμα 

κόσσω =κεάζω, κόπτω 
κάναβις 

» χρίσμα 
» αγιος 

» ητορ 
» χουχουλιόζω =έμφυσώ θερμότητα 
» χραισμώ =προστατεύω 

304. Βλ. "Ταξίδι στόν 'Αρχαίο Κ όσμο", Λ .  Κάσσον, Έκδ. Μ Ι ΕΤ ,  σλ. 263 
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abanoz 
abis 
acele (βιασύνη) 
aci (πικρός) 
aerodrom 
af (συγγνώμην) 
"aftos p iOS" 
aforoz 
agi rl i k  
aglama 
ahlat 
ahrem 
ahtapod 
ahter 
akca (χρημα) 
akaya 
akant ium 
akdes 
akrostis 
aksiyon 
alay 
aleksi 
al i (μέγας) 
ambrion 
amidon 
amonyak 
ampir ik 
amnios 
ana (μάνα) 
anadoln 

/>.f'If'1/>. Τ�If><>n<>Υ,Λ<>Υ (Y�T/>.01<>Y 

Λέξεις τοuρκικες εκ της Έλληνικης 
-μη χρησιμοποιούμενες ώς άντιδάνεια-

έβενος aoma άόμματος 
όβυσσος aort άορτη 
κέλλω =σπεύδω aparmak άρπάζω 
άκίς =όξύ τι aΡοkόrΥa άπόκρεω 
άεροδρόμιον apotek άποθήκη 
όφεσις apotem άπόθεμα 
"αύτός ποιος" ar (όνειδος) έκ τού άρά 
άφορισμός arama έρευνα 
βάρος (όγκυρα) ari καθάριος 
κλάμα ariz εύρύς 
άχράς, άχλάδι arhont όρχων 
άκρώμιον arma (έξοπλ. πλοίου) όρμενον 
όκτάπους, όκταπόδι armoz άρμός 
άστηρ as =φαγητόν, έκ τού έδω, έσθίω 
άξία όση =κορεσμός 
άκακία arz (γη) όρουρα, έραζε 
άκάνθιον arsez (αύθάδης) έκ τού όρσεν 
όγιος ars ibisop άρχιεπίσκοπος 
άκροστιχίς arsin  άρχειον 
άξίωμα asa όσον, δσα 
άλλάγιον asaf σοφός 
άλεξία asayis ησυχία 
όλω , άλδαίνω =αύξάνω asenkron άσύγχρονος 
έμβρυον asepsi άσηψία 
όμυλον asit όξύ 
άμμωνία asfalt όσφαλτος 
έμπειρικός aster άστηρ 
άμνός, άμνίον astma άσθμα 
άννίς =μήτηρ ata (πατηρ) όττα, τάττα (πατηρ) 
άνατολη (έξ ου Άτα-τούρκ, ό "πατηρ" των Τούρκων) 

anafor (άνάρρους) άνα-φέρω aterina άθερίνα 
anahtar (κλειδί) άνοιχτήρι ates (φωτιά) αϊθω 
analjeji άναλγησία atme (κραττlΡ ήφ . )  άτμοί 
analoyi άναλογία avlak, evlek αύλάκι 
ananet άνικανότης ayazma (ίαμ. πηγή) άγίασμα 
anarsi άναρχία ayla όλως 
anason όνησσον aziz όγιος 
anavaftiz άναβάπτισις bagmak μαγεύω 
anemon άνεμώνη balada πουλάδα 
anydrit όνυδρος bacter βακτηρίδιον 
anki los άγκύλωσις balat παλάτιον 
anofel άνωφελης balena φάλαινα 
anot όνοδος balgam φλέγμα 
ansefal έγκέφαλος bal ista βαλλίστρα 
anterit έντεριτις balos (χορός) βάλλισμα 
antipod άντίποδες bάnΥΟ βαλανειον 
antitez άντίθεσις 
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bar βάρος ebedi (αίών) αίFων 
baraet βραδύτης ekIem (αρθρωσις) άγκύλη 
baristaryon περιστερων darp δάρσιμο 
basi (έξουσία) βάσις dek τέχ-νασμα 
basi I  βάκιλλος deIfin δελφίνι 
bastoun μπαστούνι (βαστάζω) del ί  (τρελλας) δηλέομαι (βλάπτω) 
baski πίεσις deIta δέλ τα ποταμού 
batos βάτος dem αίμα 
batrik πατριάρχης demet δεμάτιον 
bati "μπάτης", έμβάτης demeI Iemek δεματιάζω 
baz πέλμα βάσις den iz (θάλασσα) δίνη (πρβλ. και τέναγος) 
behar έαρ deri (δέρμα) δέρη 
beiesam βάλσαμον derk (άντίληψις) όξυδέρκεια 
beIde (πολιτεία) πολτας ( ; ! ! ) deyinek (ράβδος) δικανίκιον 
b iber πιπέρι dev (δράκος) διάβολος 
b i r  φρέαρ devegi (καμηλοδηγας) διαβάτης 
b izeIi πίσον diaiei διαλληλία 
bocergat (βαρούλκον) έργάτης d iaI iz διάλυσις 
bora (μπόρα) βορέας d iastaz διάστασις 
boyraz (βοριάς) » d ifteri διφθερίτις 
bukai (μπουκάλι) βαυκαλις d ikeI δικέλλα 
bϋrc πύργος d i I  διάλεκτος 
buru (σωλην) πόρος d i Iem δίλημμα 
bϋΥϋ μαγεία d im i  δίμιτον 
cafer (ποταμας) κατωφερης d ing  δυνατας 
gaI i (θάμνος) ϋλη (δάσος) d is  δόντι , όδούς 
garn σάρωθρον d isk δίσκος 
camia (κοινότης) κώμη d iyabazon διαπασών 
gark (τροχας) κίρκος d iyabitis διαβήτης 
cat i I  (φονεύς) καταλύω d iyafram διάφραγμα 
cat (πάτωμα) κάτω d iyagram διάγραμμα 
ceIf (φλοιας) κέλυφος d iyakIaz διάκλασις 
ceI φαλακρας κελεφας (λεπρας) d iyakoz διάκονος 
ceI i δηλος d iyaIekt ik διαλεκτικη 
geIenk ξύστρα στλεγγις d iyaIos διάλογος 
gembaIo κύμβαλον d iyeIek διάλεκτος 
geri (στρατας) Καισάρειοι d iyez δίεσις 

(μισθωτοί Καίσαρος) d iyoptri διόπτραι 
g ih Ie κίχλη d izanteri δυσεντερία 
ci I t  δέλτος d izi (τάξις) τάττω, τάξις 
c imnas γυμναστικη dogma δόγμα 
c ins γένος doIan (άπάτη) δόλος 
<{ίρί Ι  (τσίμπλα) σιπαλη doz δόσις 
gi rit δόρυ dogum (τοκετας) τόκος 
gi ros (τσίρος) κηρις (α σχετικας ιχθύς) d ram δραμα 
gografya γεωγραφία d uas δέησις 
gukan (ρόπτρον) τυκάνιον d urnuma (πανόραμα) διόραμα 
cuvan (κυΨέλη) κύβηνα (κατάλυμα) dϋ rϋ δώρον 
dad δόσις dϋskϋ (δυστυχία) δύσκολον 
dafne δάφνη dϋsman (έχθρας) δυσμενης 
dah iye (καταστροφή) δήωσις dϋΖ (εύθύς ανεμος) πρβλ. "διιθύνω πλούν" 
dakti Ioskopi σήμανσις eda ήθος 
daias (φιλονικία) διαλαλία ede (άδελΦός) ήθείος 
dam δώμα efrenci  άφροδισιακας 
damar (καταγωγη) δάμαρ (σύζυγος) eksandr ik έκκεντρικας 
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eksen αξων fizika φυσικη 
eksi όξινος flurya φλόος, χλωρίς 
ekti (παρείσακτος) έκτ6ς fobia φοβία 
egemen ηγεμών fok φώκη 
egzama έκζεμα fol (ώ6ν φωλεας) φώλι, φωλεό 
elekrik ηλεκτρικ6ν fora φόρα 
elmas (el adamas) όδόμας fota, futa βυτίον 
emare τεκμήριον gaizar (γόιδαρος) ''γκαρύζω'', γηρύω 
embriyon έμβρυον gamet γαμέτης 
emel αμιλλα gargare γαργάρα 
emorayi αίμορραγία gen γόνος 
enderum ένδότερον genel γενικ6ς 
enerji ένέργεια geoit γεωειδης 
enez άνίκανος gerek (πρέπει) χρήζει 
enginar κινάρα (άγγινάρα) germi θερμότης 
entelekya έντελέχεια g i laf (θήκη) κέλυφος 
epikerem έπιχείρημα g i lgar (ζεΟγος βοων) ζεΟγος 
epistemoloj i  έπιστημολογία g i rda-girda (κυκλικό) γύρω +κυρτό 
epitelym έπιθήλιον gobre κόπρος 
θΓ (ανδρας) όν-ηρ gol (λίμνη) κοίλωμα 
ergad, i rgad έργάτης g6nye γωνία 
erg έργον g6re (θέαμα) άρω 
ergamun i  (όνεμώνη) όργεμώνη g6z μάτι όκκος =όφθαλμ6ς 
ergamum 6ργανον g ram γράμμα 
eristik έριστικη gϋΖel (ώραιος) κάλλος, καλας 
erk ένέργεια g ϋlϋs γέλως 
eros έρως gύmena (όλυσ, όγκ , )  γούμενα =καλώδιον 
es α'ίσθησις g ϋmrϋk η Komerk έμπόριον (βλ, λήμμα commerce) 
esatir η estur (μΟθος) ίστορία gϋnΥe γωνία 
esbru όφρύς hafta (έβδομός) έπτό 
esir, eter αίθηρ hala (κεν6ν) χάλασμα 
esit ίσος halas (σωτηρία) οϋλω (σώζω) 
θν ίαύω halter όλτηρ 
evrak έγγραφα handak χάνδαξ, χανδ6ν 
fάlaka φάλαγξ harabe έρείπιον 
fanos φανάς harbi (ράβδος) όρπηξ =κλάδος 
fanar η fenar φανάρι hargenk καρκίνος 
fantdziya (ύπερηφάνεια) φαντασία harik πυρκαίό 
far φάρος harta χάρτης 
faraklit παράκλητος hasar (όπώλεια) χασούρα 
farfάra Φλύαρος, φαφλατός hava ( όηρ) αϋρα 
fasil φασίολος havl i αύλη 
faz φάσις havya (κημ6ς) χαβ6ς (κημ6ς) 
felah όσ-φάλεια hel ikoit έλικοειδης 
fels (λέπι) φολίς helyosta ηλιοστάτης 
felsefe φιλοσοφία herateke αίρετικ6ς 
fesleken βασιλικ6ς herek χάραξ 
fi l  έλέφας h ipnotism ύπνωτισμ6ς 
fi lakter φυλακτήριον h ipostaz ύπόστασις 
fi lamur φιλλύρα, φλαμουρία h ipoteucis ύποτείνουσα 
fi loksera φυλλοξήρα h i ipotez ύπόθεσις 
filika (φελούκα) έφολκίς h isteri ύστερία 
fira φύραμα hiyerarsi ίεραρχία 
fire (ζύμη) φύρω homogen άμογενης 
firin ,  furun φοΟρνος (έκ τού θερμός) hora (έπαρχία) χώρα 
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horon χορός ispazmos σπασμός 
harp (πόλεμος) άρπάζω istadya στάδιον 
horos (άλέκτωρ) κόκκορος istakoz άστακός 
horata χωρατά istaIag m it σταλαγμίτης 
horataci χωρατατζής istaIaktit σταλακτίτης 
horyat χωρικός, χωριάτης istavros σταυρός 
hun i  χωνί istefan στέφανος 
hunnak κυνάγχη istenograf στενογραφία 
hup  άγάπη isteroskop στερεοσκόπιον 
hut ίχθυς isteri υστερία 
huzme δέσμη istif στοίβα 
i bI is  διάβολος istigmat στίγμα 
id i I  είδύλλιον istridya στρείδια 
ig r ip  (άλιευτ. δίχτυ) γρίπος istromaga στρώματα (προφυλακτ. πλευρών 

ik I id , k i I id  κλειδί i nstronki Io στρογγυλός πλοίου) 

i k I im κλίμα iskaI δυσκολία 
iks ir  (πανάκεια) ξηρίον (ελ-ιξήριον) iti rar άντίρρησις 
i l let ελάττωμα itis ωθησις , ώσις 
im νόημα iyon ϊον 
imbi  αμβυξ iyot ίώδιον 
inci I  η engeI ium ευαγγέλιον izomeri ίσομέρεια 
i nek γυναίκα ίΖ (ϊχνος) ιθ-μα (ϊχνος) 
i nn im άνίκανος jaIe (όχθη) αίγιαλ6ς 
i nsiyak ένστικτον jeoIoj i  γεωλογία 
int iba εντύπωσις kaat χάρτης 
ip I ik  (κλωστή) πλέκω kabi Ie όμιλος (τροπή δασείας είς κ) 
ipopotam ίπποπόταμος kad i rga  (γαλέρα) κάτεργα 
i potek ύποθήκη kafa κύβη, κεφαλή 
ipotet ik  ύποθετικός kag (πόσος) όκόσος (ίων .)  
i psid άψίδιον kahkaIa καγχασμος 
i pteri πτέρη Kaitas κήτος 
ir is ίρις kaknos (τό πτηνόν φοίνιξ, εκ συγχύσεως προς τόν 
iS (αίθάλη) αίσις =καύσις kaIem (γραΦίς) κάλαμος [κύκνον) 
isfenc σπόγγος KaI iba η ku I ibe καλύβη 
isfendam σΦέδαμνος kaI in is  (πάπια) άρχ. γλάνις 
isfendi I ium σπόνδυλος kaImun  χαμαιλέων 
isfinah σπανάκι kaIokerya καλόγρια 
isfin σφήν kamak κάμαξ 
isfin ks Σφίγξ kάmara κάμαρα, καμάρα 
iskamni  σκαμνί kameriye (ύπερωον) » 

iskandi I  (βολίς) σκανδάληθρον kemer (θόλος) 
iskara εσχάρα kanaI (διωρυξ) κάναλος 
iskard ion σκόρδον kanάta κάνηστρον 
iskarmoz σκαρμος Kand i naIapt κανδηλανάπτης 
iskeIe (άποβάθρα) σκαλί "σκάλα" kang ren γάγγραινα 
iskeiet σκελετος kanun  (μουσ. όργ.) κανων 
iskoiastik  σχολαστικος kann i  (νομικος) » 

iskorpit σκορπιός kap (δοχείον) κάπη (δοχείον) 
isk iros σκιρός, σκληρος karabus (μέρος σέλλας) κρηπίς 
ίskύfya σκούφια (εκ τού σκύφος) karakter χαρακτήρ 
ίskύmru σκόμβρος karaci (άξιωματικός) κάρανος (άρχηγός) 
isobar ίσοβαρής (ή κατάληξις -aci εκ τού αγω) 
isohips ίσοϋφης karάsίΥa κεράσια 
isotop ίσότοπον Karavida καρίς , καραβίς 
ispati σπάθη, σπαθί kardam κάρδαμοι 
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karfiga 
kari (γυνη) 
κartάle (κοφίνι) 
Kasdir 
kastale 
kat i l  (φονεύω) 
kestane 
kebre 
kel ise 

κάρφος, καρφίς 
χάρις 
κάρταλος 
κασσίτερος 
κάστανον 
καταλύω 
καστανός 
κάππαρις 
εκκλησία 

kemun κύμινον 
keremet κεραμίδι 
Kerevet κράββατος 
kerkes κίρκος 
kes (σφάζω) κεάζω (κόπτω) 
kesteret (εργαλ. ζωγρ.) κεστρον 
Keylus χυλός 
keymus χυμός 
kidra χύτρα 
ki lar κέλλα, κελλάρι 
k i le χιλιόγραμμον 
k i lometro χιλιόμετρον 
k i l inder κύλινδρος 
k i l it κλειδί 
k i lor  χλώριον 
kimya χημεία 
k i rim (σφαγη) κείρω (κόπτω) 
k i rtas χάρτης 
kitara κίθαρις, κιθάρα 
ki r izma (βαθυ όργωμα) ''γύρισμα'' χώματος 
kitre κίτρον 
kleftaci κλέφτης 
kl i n i k  κλινικη 
Kofru γιοφύρι 
kofteros κοπτερός 
kόla κόλλα 
kolafan 
kalagan 
kolera 
kol i  
kοlός;ka 
kolyos 

κολοφώνιοι 
καλαγκάθι 
χολέρα 
χολη 
κλώσσα 
κολιός 

κόma κόμμα 
Konder κοντάρι 
kondura (χοvτροπάποuτσο) κόθορνος 
kopil (νεαρός έλλην) κοπέλλι 
kriko κρίκος 
kotu =κακός κότος =όργη 
krisantem χρυσάνθεμον 
kristal κρύσταλλον 
kron χρόνος 
krom χρώμα 
κϋb κύβος 
Kufe κόφινος 
kϋkla κούκλα (ετυμ . "εσθης κuκλας") 
KukUΙy κουκούλι 

kul (δούλος) κολέω 
Kulag (κουλούρα) κόλλιξ 
kulafe κέλυφος 
kulube καλύβη 
kulus . κάλως 
kuma (σύζυγος) κειμαι, όκοιτις 
kundak κόνταξ 
kupa κύπελλον 
kϋΡeste κουπαστη (ετ. κώπη) 
kurna (γούρνα) γρώνη 
kuru (ξηρός) ξηρός 
kuti κυτίον 
kuyn (λάκκος) κώος 
lahana λάχανα 
lάmba λάμπα, λαμπτηρ 
lapa (λαπας) λαπάσσω =καταπραΟνω 
lastάrΥa βλαστάρα 
last ik  ελαστικόν 
lavdanum λάβδανον 
layik λαικός 
lechge (γλώσσα) λείχω 
lehUna (λεχώνα) λεχώ 
logusa (λοχούσα) » 

leken η l igen λεκάνη 
lenfa λέμβος 
lenger (el enger άραβ.)  όγκυρα 
lenrek λαυράκι 
l ίman λιμην 
l ίmon λεμόνι 
l ipari λιπαρός 
l ipsos λειψός 
l isargos λήθαργος 
l i tUrya λειτουργία 
lodos νότα 
logofet λογοθέτης 
lugat λόγος, λεξικόν 
lukun ελαιοκονία 
lura λύρα 
l ί rί k  λυρικός 
madalya μετάλλια 
magara (όντρον) μέγαρα (ίερό σπήλαια) 
magnatis η m ihladiz μαγνήτης 
maham (φυσερόν σιδηγουργ.)  μηχανη 
mahane (όφορμη) "κατ· εμόν μαχαναν" 
mahUΙya η mal ihU Ιga μελαγχολία 
maimu (μαlμoύ) μιμώ 
mala (μυστρίον) "όμαλάς" 
malak (νεογνόν) μαλακόν 
malUΙa η maluta μάλλινον, 

(έπανωΦόριον) μηλωτη 
mandal μάνδαλος 
mandi l  (μαντήλι) μανδύας 
mandra μάνδρα 
mantar 
manya 

μανιτάρι 
μανία 
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mani (θλίψις) 
maraz (φθίσις) 
martoIos (ένοπλος) 
marUΙ 
marya (προβατίνα) 
masa (τραπέζι) 
masal (παραμύθι) 
masarika (μεσεντέρι) 
masdar (πριίnη αίτία, γένεσις) 
mastik 
matrabaz 
meiafor (κεραία πλοίου) 
megi I  (ταχυδρόμος) 
meI isa 
melhem (ίατρ .)  
men (άπαγορευτικον) 
mengene (πιεστήριον) 
mercam (κοράλλι) 
mermer 
mersin 
mest 
metamo rfor 
metel ik 

μανία 
μαρασμος 
άρματωλbς 
μαρούλι 
άμοργίς 
μάσα, (η μέση) 
μύθος 
μεσάραιον 
μαστός 
μαστίχη 
μεταπράτης 
"μεταφόρι" 
μέσον 
μέλισσα 
μάλαγμα 
μη(ν) 
μέγγενη 
μύρα (θάλασσα) 
μάρμαρον 
μυρσίνη 
μέθη 
μεταμόρφωσις 
μεταλλικες δεκάρες 

meteortasi μετεωρίτης 
m�� ��α 
mezat (δημοπρασία) μεσιτεία 
miasmos μίασμα 
mid i l l i  (ίππος μικροΟάναστήματος)άπο την Μυτιλήνη 
midya μύδια 
mikanik μηχανικη 
mikrob μικρόβιον 
mi l  μήλη 
miras (κληρονομιά) μοίρα 
misk μόσχος 
misket μοσχάτο σταφύλι 
misira (σύνορα) μεθόριος 
mitoIoji μυθολογία 
mitran (μητροπολίτης) ώς φέρων "μίτραν" 
mitraIybz μυδράλιον 
m iyopluk μυωπία 
mizitra μυζήθρα 
mοlόhΥa μολόχα 
moloz μώλος 
monarsi 
mοrύna 
murvarid 
m usamere 
m usiki  η mϋΖίk 
m usmuIa 
m uz 
namus (ύπόληψις) 
nar (ρόδι) 
maulum 
nam (φήμη) 
neοgen (πρόσφατος) 

μοναρχία 
μουρούνα (έτ. μύρα) 
μαργαρίτης 
μεσημέρι 
μουσικη 
μέσπιλον 
μούσα 
νόμος 
άνάρ (ροδιά) 
ναύλος 
όνομα 
νέον γένος 

nefes (άναπνοη) 
nergis 
nehir (ποταμος) 
nenfer 

νέφος 
νάρκισσος 
νέω + ϋδωρ 
νούφαρον, νυμφαία 

nister νυστέρι 
novralj i νευραλγία 
nϋme (νομισμάτιον) νούμμος 
obolos (μέτρον βάρους) όβολός 
ogendere βούκεντρον 
okianos ώκεανος 
okiye ούγγία 
bkse ίξος 
οksίάkantha όξυάκανθα 
oksijen όξυγόνον 
okul  (σχολη) σχολη (πρβλ. γαλλ. ecole) 
omuz ώμος 
brcke ρόκα 
orfana (ύπηρέτρια) όρφανη 
orfane όρφανος 
org (an) όργανον 
orgϋt όργάνωσις 
όrkίnοs (θύννος) όρκινος 
ortoped ik  όρθοπεδικη 
oya (ούγια, όκρον) ψα, ωια 
otomat αύτόματος 
paydos (διάλειμμα) παύσις 
paIamud παλαμίδα, πηλαμίς 
palater παραθύρι 
ρalίkάrΥa (έλληνόπουλο) παλληκάρι 
ρalάνra (ψευδολόγημα) παραβολη 
panayir πανήγυρις 
ράnίa (πρυμνήσια, πανιά, σχοινιά) πανία 
panik  πανικός 
ρaράdΥa (άνθεμίς) παπαδιά 
ρaράra (τεμάχ. όρτου) πεπαίνω =μαλακώνω 
papas πάππας 
papazI ik (ίερωσύνη) πάππας 
pat πάταγος 
patika (μονοπάτι) πατίκιον 
patrik ,  batrik πατριάρχης 
pedal πηδάλιον 
pedavra πέταυρον 
Ρθς:θ (κάλυμμα) πιττάκιον 
Ρθl Ιθ (πηκτη) πολτος 
perama (λέμβος) πέραμα 
pes (κράσπεδον) πούς, πέζα 
perebol i  πρόπολις 
perese (στάθμη) περασιά 
petaka (σήμα) πιττάκιον 
piade (πεζοπόρος) πεζή 
piale (ποτήριον) φιάλη 
peygan πήγανον 
p ikt i  πηκτη 
pinakob πινακωτη 
pines πίννα (όστρακοειδες) 



1 88 f>..fJfJf>.. T� ΙP'OΠOY/\OY <EY�TIλ<1 ΙOY 

p i ramen περίμετρος 
pir ina πυρήνας 
ρίΓΠΟ πειρούνι 
p isis ψησις 
pis ikanaIiz ψυχανάλυσις 
pisikoz Ψύχωσις 
p iydta (πιάττα) έτ. πλατυς 
ρΙάka (έπιγραφη) πλάκα 
pistoI πιστόλι 
i pIaki (πλακί) φαγητόν ψηνόμενον είς άβαθές 

σκεύος, "πλάκα" 
ρΙάnΥa (ρυκάνη) πλάνη, πλανίζω 
p Iazma πλάσμα 
p Iastik πλαστικη 
ρόΙ ί<;a (συναλλαγματικη) πολύπτυχον 
POIiS (άστυνομία) πόλις 
poI it ika (φιλοφροσύνη) "πολιτικη" 
ρόnbοΙ (όΦθονος) πάμπολυ 
prasa 
prisma 
probIeme 

πράσα 
πρίσμα 
πρόβλημα 

program πρόγραμμα 
ρυΙ Ιυ (στικτός) πολιός 
pupIa (πούπουλα) πτίλον 
purnar (πουρνάρι) πρίνος 
p i rnaI (δρύς) » 

rabbani (θείος) � Ή λέξις αυτη θυμίζει τό έβρ. 
ραββί, όπερ έκ τού ραβδίον,  ό κρατών ραβδί. 

rad icia (ραδίκια) ράδιξ 
ratin ρητίνη 
rehitis ραχίτις 
renga (ρέγγα) άρίγγη 
renc (χρώμα) ρηγευς (βαφευς) 
romatizma ρευματισμοί 
sabun σάπων 
safi (καθαρός) σαφης 
safir σάπφειρος 
sάkο (έπανωφόρι) σάγος (μανδύας) 
saIamo n  σολωμός 
saIdta σαλάτα (έτ. όλας) 
saIapati (τσαλαπατώ) λακ πατώ 
sάΙΥa σάλιο, σίαλος 
saIyangos σάλιαγκας 
sardάΙΥa σαρδέλλα 
sandik σάνδυξ, "σεντούκι" 
sargos σαργός 
sart (σχοινί πλοίου) έξάρτιον 
safseIa η safsata σόφισμα 
saz (μουσ. όργανον) σακάδιον 
sekiros (οϊδημα) σκληρός, σκίρος 
sefer (πόλεμος) "είσφέρω πόλεμον" 

έσΦέρομαι =όρμώ 

seringa 
seri θρησκ . νόμος 
semer (σαμάρι) 
sempati 

σύριγξ 
ίερός 
σαγμάριον 
συμπάθεια 

semsem,  susam σήσαμον 
sestre ξύστρα άλόγου 
sertuny χειροτονία 
SiC i I  (άρχείον δικ . άποφ .)  μέσιμ βυζ. σιγίλλιον,  

όπερ έκ τού signum �σημείoν 
sifon (τυφων) σίφων 
s i I ind i r  κύλινδρος 
s i I istra συρίστρα 
sima (πρόσωπον, μορφη) σημα 
simandira (σημαδούρα) σημαντηρ 
simfit σύμφυτον 
s imia (μαγεία) σημεία 
s imid (κουλούρι) σεμίδαλις 
s inagu 
sinarid 
s ind ik 
s inod 

συναγωγη 
συναγρις 
σύνδικος 
σύνοδος 

sinoIt » 

sin ik  (μέτρον σιτηρών) χοίνιξ 
sizfun ζίζυφον 
s inor (έξ ου σύνορον 
sinordas =όμορος) 
sira (γραμμη) σειρά 
sir ina σειρήνα 
sirma (χρυσοκλωστη) σύρμα 
s i rto (χορός) συρτός 
siya (ναυτ. παράγγ. )  σίγα 
sizmat ik  σχισματικός 
skandaI σκάνδαλον 
sofi (μυστικιστης) σοφός 
sofu (εύλαβης) σοφός 
soda σόδα 
soIucan σκώληξ 
sperme σπέρμα 
stadyum στάδιον 
stat ik  στατικη 
sϋbΥe (σουπιό) σηπία 
su I ina σωλήν 
su (ϋδωρ) σούς (κίνησις όρμητικη 

πρός τό όνω) 
"συ-το" =έτινάχθη 

somum (όρτίδιον) ψωμl 
sulab (μέσιμ περσ. 

usturbab) άστρολάβος 
sϋnger (σφουγγάρ� σπόγγος 
surub (σιρόπι) σεράπιον 
SUΥutjά ίτέα, ίτιό 
tagan (τηγόνι) τάγηνος 
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tagar (ταγάρι) 
tayin 
takoz 
taje (θρόνος) 
taks (τυπικαν θρησκ . )  
talaz (κύμα) 
tarhana (τραχανάς) 
tasma (έπίδεσμος) 
tavus (παγώνι) 
tavuk (όρνιθα) 
tayfun 
ted ip (τιμωρία) 
ten (σώμα) 
tedfin (θάπτω) 
telesm (φυλακτο) 
telgraf 
temel 
tenya 
teras (ϋβρις) 
tebenti 
termit 
tίάtrο 
tifo 
tifoydi  
t imar 
t i rf i l  
t ir id 

tirpan 
t iryak (φάρμ.) 
toksin 
tolos 
topaz 
tornos 
tornaci 
triko (πλεκτα) 
tracedia 
tragani  
trάΡeΖa 
tropik 
tsekur (τσεκούρι) 
tufan (κατακλυσμος) 
tulu (άνατoλi"]) 
tumar (τόμος) 

σάκος διά ταγήν,  ταγήριον turfanda (τροφαντο) 
ταγη turna (όρνις γέρανος) 
τάκος tϋrkϋ 
τάτ jω,  ταγας 
τάξις 

θάλασσα 
τραγανας 
δεσμά 
TaF ως 
τα (F)ως 
τυφων 
τύπτω 
δέμας 
ταφη 
τέλεσμα 
τηλέγραφος 
θεμέλιον 
ταινία 
τέρας 
τερέβινθος 
τερμίτης 
θέατρον 
τύφος 
τυφοειδης 
τιμάριον 
τριφύλλι 
τυρόπιττα 
(άρχ. τυρωτον) 
δρεπάνι, τρυπάνι 
θηριακη 
τοξίνη 
θόλος 
τοπάζιον 
τόρνος 
τορνευτης 
τριχιά 
τραγωδία 
τραγανος 
τράπεζα 
τροπικας 
σάγαρις 
τυφων 
τέλλω, άνατέλλω 
τομάριον 

tϋrmϋs 
tϋΓpϋ 
ufteri 
υ lυ (μέγας) 
υΓ (πρήξιμο) 
ϋranϋs (άστρον. )  
ϋre 
us 
ϋskuf 
ϋskul ί  (σκουλλι) 
uskumru (σκουμπρι) 
uskurun 
ϋstukus 
ϋstuρϋ (στουπι) 
uzima 
vaftiz 
varda !  (πρόσεχε, βάρδα!)  
varil 
varyoz (σφυρι) 
velense (βελέντζα) 
v ing (βαρούλκον) 
νυΓ κτυπώ 
νοlί (ρίΨιμο δικτύων) 
yanak (μάγουλο) 
yakamoz (φωσφορισμος 

θαλάσσης) 
yali (γιαλος) 
yasemin  (γιασεμι) 
yeke (δοιάκι) 
yel loz (πόρνη) 
yem (τρώγω) 
yisa (άνυψωτ. έπιφ . )  
yer  (χώμα, γη) 
y ig it (άνδρείος) 
yine (ξανά) 
yortu 
zernik  
zevc (α σύζυγος) 
zevce (ή σύζυγος) 
zunar (ζωνάρι) 
ziyan 

προφαντος 
τόρνος (κύκλος) 

τραγούδι 
θερμος 
τρυπώ 
πτέρη 
ούλος, δλος 
όρούω, δρνυμι 
ούρανος 
ούρία 
νούς 
έπίσκοπος 
σκόλλυς 
σκόμβρος 
σκωρία 
στοιχείον 
στυπείον 
ο"ίδημα 
βάπτισις 
Fopa 
βαρέλιον 
"βαρειά" 
Fούλος (έριούχος) 
Fις (δύναμις) 
βαρύς, "βαράω" 
βολή , βόλος =δίκτυ 
γένυς 
διακαμος 

αίγιαλ6ς 
"ίασμος 
ο"ίαξ 
(περί)γελως 
γεύμα 
"ίσα ! 
ερα 
ύγιης 
έκ νέου 
γιορτη 

θειούχον άρσενικον 
ζεύγος 

» 

ζώνη, ζωνάριον 
ζημία, ζημιά 

Σημ. :  Ή ώς όνω παράθεσις δέν καλύπτει βεβαίως ολόκληρο το τουρκικο Λεξιλόγιον. Ώς προς το 
όνομα "Τούρκοι", έτυμολογείται έκ τού tulga =ένείλημα (τυλιχτάρι) κεφαλης, "τουρμπάνι", χαρακτηρι
στικο κεφαλοκάλυμμα τών τούρκων ήγεμόνων . ΤΟ t u l g a  προέρχεται έκ τού τύλη = 1 )  έξαγκωμα 2) 
στρογγύλον προσκεφάλαιον . . .  "τυλυΦάντης"  είναι ό ύφαίνων σκεπάσματα. ·Όθεν : τύλη , τύλα -> 
tulga->turga ->turgi-> Τούρκοι. Πρβλ. και turkey (=γαλοπούλα) έκ τού λειρίου, λοφίου της .  
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Ώς προς τά Έ βραϊκ ά ,  
έπανέρχομαι στά Πρακτικά τής Άκαδημίας Άθηνών, τόμος 58 τού 1 983 : 

,, ' Η  έλ λ η ν l κ ή ,  γλ ωσσα μ ο νήρης, έχουσα συνείδησι ν τής μο ναδικό τη τός της, 
γλώ σσα κ α τα κ τ η τ ι κ ή  . . .  Έκ τω ν μεγίστω ν έπι τευγμ ά τω ν  της είναι ό έΕ,ελλ η νισμός  
τ ω ν Ί ο υ δ α ί ω ν . . .  ό ό π ο ϊο ς  λ αμβά νε ι  μ ε ίζο ν α ς  δ ι α στά σε ι ς  ε Ις  α ύ τ ή ν  τ ή ν  
ΑλεΕ,ά νδρειαν, πρω τεύουσα ν τω ν Έλλ ή νω ν  βασιλέω ν. 

Είναι πιθανόν ό τι ή έλλη νική γλωσσα είχε ηδη έ νωρίτερον  εΙσδύσει είς τήν Φοινίκην 
κα! εΙς αύτήν τήν Κυρηναικήν, χώραν τού πρωίμου έποικισμού τω ν Έλλήνων . .  » 

Πλήθος Πελασγικών λέξεων είχαν είσέλθει στο άπώτατο παρελθον και στην Σημιτικη Άσσυριακη 
Γλώσσα, άκόμα και μέσψ τών Χετιτικών ίδεογραμμάτων. Ό Άρμένιος γλωσσολόγος Σανδαλγιάν υπολο
γίζει ότι το Χετιτικο λεξιλόγιο σε ένα ποσοστο 38% είναι ελληνικό .  Γι' αυτο στά έβραικά συναντώνται 
άρχαιότατες έλληνικες λέξεις : 

ταμρούρ, ταμρουρείν, τ ι  μ ω Ρ ί α  
τωδά, θ ω ρ ά ,  δ ώ ρ α  
γιάγιν, ο ί ν ο ς 
περεί ,  ό π ώ ρ α  
άδίρ , άδρός . . .  μπαμά, βωμός . . .  κέβερ, κιβώριον . .  κοέν , κόης =ίερεύς, εκ τού ''γόης'', ίερεύς εκβάλ
λων γόους, γοερός κραυγάς- ουρίμ, ε'ίρω . . .  ελωχιμ (=φωτεινά πνεύματα) εκ τού έλη =ήλιακον Φώς. 
κέρετ = κόπτω, φονεύω, εκ τού κείρω = κόπτω 

Οί Έβραίοι iΊ Ίσραηλίται iΊ Ίουδαίοι νομάδες εγκατεστάθησαν είς τά παράλια μεταξύ έλληνικής 
Φοινίκης και Αιγύπτου γύρω στο 1 200 π .χ .  

"Στό πρω το ημισυ τού 1 30υ αιω νος, στά σύνορα της Παλαιστίνης, 
παρουσιάσθηκε μία έ νωσις  φυλων  πού ό νομάζε ται Ίσραήλ , 305 
ΟΙ ντόπιοι έφυγα ν  η ά ναμείχτηκαν. »306 

Έτυμολογούν το όνομα "Έβραϊοι " εκ τού άραμα'ίκού "'/μπρ!" =οί πέραν τού ποταμού, δηλαδή: ίν 
=εν +περάτης. Ή δασεία όμως τού όνόματος ('Εβραίοι) δεν δικαιολογείται άπο το Ίμπρί. Πιθανότερη 
φαίνεται ή εκδοχη τού Μανέθωνος την όποία διασώζει (γιά νά την άντικρούση) ό ίουδαίος Ίώσηπος είς 
το "Κατά Άπίωνος" (34,3 1 0  κ. έξ . ) :  

" . . .  διά τής έρήμου πορευόμενοl . .  ύβρίζοντας τά Ιερά κα! συλωντας, 

έλθεϊν είς τήν νύν Ίουδαίαν . . .  κ τίσαντας δέ πόλ ιν  ένταύθα κατοικεϊν. 

Τό δέ δστυ τούτο 'Ιερόσυλα, άπό έκείνων, ώ νομάσθαι ' υστερο ν  δέ . . .  

διαλλάΕ,αι τήν όνομασίαν πρός τό μ ή  όνειδίζεσθαι, κα! τήν πόλιν  

Ίεροσόλυμα προσαγορεύεσθαι . » 

* πρβλ. :  ϋβρις -+ hubris (άγγλ.) 

υβρίζοντες -+ hebrew 

305. ΙΣ -ΡΑ-ΗΛ : ϊς =δύναμις, Ρά Ήλ =τού θεού Ήλίου. 
306. Παγκ. 'Ιστορία ΕΣΣΔ τ.  Α2 σλ. 782 

* 
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Ή έβραϊκη γλώσσα διεμορφώθη κυρίως με δάνεια μέσιμ τών Φιλισταίων καΙ Έλληνοφοινίκων. 

" ο  lohannes Petrus Ericus τα 1697 έκδίδει τήν 'ΆntrΟΡοglοttοnίa . . .  " 

στήν αποία ύποστηρίζει τήν προέλευση όλω ν  τών γλωσσώ ν, 

άκόμα καί της έβραϊκ ης ,  άπο τήν έλληνική. » 307 

Λπο τά Πρακτικά τού Β' Παγκοσμίου Γλωσσικού Συνεδρίου -Καβάλα (7- 1 0/5/93) άντιγράφω :3Ο8 

1 9 1  

"Στή Φοινίκη καί τήν Παλαιστίνη, χώρα της Βίβλου, τών Πατριαρχών καί τών Προφητών, ή 
παρουσία τού Έλληνισμού άνάγεται σέ άρχαιότατους χρόνους. Παλαιότερες καί σύγχρονες 
έρευνες ύποστηρίζουν τήν έλληνική προέλευση τών Φιλισταίων. Πρόσφατα καθητηγες τού 
Πανεπιστημίου τού Χάρβαρντ καί άρχαιολόγοι της Εύρώπης καί τού Ίσραήλ άνεκοίνωσαν τήν 
άνακάλυψη μνημείων, πού έπεκτείνουν κατά πολύ τήν έξάπλωση καί έπιρροή τού Έλληνικού 
Πολι τισμού. Πρόκει ται γιά εύρήμα τα, πού άφορούν τή ν προίστορική "ήρωίκή έποχή " τώ ν 
Ομηρικών Έπών . . .  

. . .  η Έλληνικη γραφη διαδόθηκε στην Παλαιστίνη Kai σ '  δλη τ η  Μέση 'Ανατολή ,  την έποχη 
τού Μίνωα ΑΙ τό 3300 π.Χ. περίπου. Οί Φιλισταϊοι έγκαταστάθηκαν όχι μόνον στήν Παραλιακή 
λωρίδα όριζοντίως, άλλά καί καθέτως στον Ίορδάνη καί στήν Ίσρδανία φέρνοντας μαζί γραφή 
καί γλώσσα . . .  

Έπί Σελευκιδών λειτούργησε καί σώμα Γερουσίας, μέ τα όνομα Συνέδριο. Καί τα όνομα 
αύτα διατηρήθηκε κάπως παρεφθαρμένο, ώς "Σανχεδρίν"» (Ε .  Ίωαvvίδης) 

« Σημαντικη μαρτυρία γιά την έπίδρασιν τού έλληνικού πολιτισμού εΙς τους 'Εβραίους άποτε
λεϊ το δημοσιευθέν εΙς τά "Χρονικά" Μαίου -ϊουν.  1 992 , σλ. 2 καΙ 30, όρθρο μέ τίτλο : "'Η 
Έλληνικη Γλώσσα καΙ ό 'Εβραισμός" ,  τού Γουσταύου Καλό . . .  

" Η  Έλληνική γλώσσα, ή τόσον μελωδική, ή τόσον μουσική, είχε γοητεύσει τά ώτα τών 
άρχαίων Έβραίων μέχρι τού σημείου νά γε ννήσει είς αύτούς τή ν έπιθυμίαν νά τήν με ταχειρί
ζο νται ώς ίδιον αύτών ίδίωμα. Έν γένει, έάν έξαιρέσωμεν τα μέρος έκεϊνο της "έθνικης" φιλο
σοφίας, τα όποϊον  δέ ν συνεβιβάζετο με τάς έβραίκάς παραδόσεις καί τά έθιμα αύτών, οί 
Έβραϊοι ύπέστησαν τήν γοητείαν τού έλληνικού πολιτισμού . . .  Οί Ραββϊνοι, οί όποϊοι διά νά 
δώσουν μεγαλύτερον κύρος είς τάς γνώμας των έστήριζον αύτάς είς τάς έλευθέρας πολλάκις 
έρμηνείας ρητών  της Γραφης, δε ν έλαβον μεγάλην δυσκολίαν νά ευρουν έδάφιον έπ! τού 
όποίου θά βασίζουν τήν πρας τήν έλληνικήν γλώσσαν προτίμησίν των. ΤΟ έδάφιον 27 τού 90υ 
κεφαλαίου της Γενέσεως" "Ίάφτ έλόημ λαίέφετ βείσκαν μπσολε Σέμ", σημαίνει "άς έπεκτείνει ό 
θεος τον Ίάφεθ καί νά κατοικήσει είς τάς σκη νάς τού Σήμ ". Αλλ ' ένας ραββϊνος, ο Μπάρ 
Καππαρά, μετέφρασε κατά ταν έξης τρόπον: Άς καλλωπίσει ό θεός τόν Ίάφεθ καί νά κατοική
σει είς τάς σκηνάς τού Σήμ, έρμηνεύων ώς έξης: Ά ς  άναγνωσθη ή Τορά είς τή ν ώραίαν 
γλώσσαν τού '1άφεθ . . .  Αλλ ' έπειδή ή 'Ιαπετική όμοεθνία περιέχει πολλούς λαούς διαφόρων 
γλωσσών, προσέθηκε ότι ή "ώραία" γλώσσα τού έθνολογικού τούτου κλάδου είναι ή έλληνική . . .  

. . .  Ή έλληνική άπετέλει τήν άνωτέραν άγωγήν τών άρχαίων έβραίων, ο ί  όποϊοι τήν έδίδα
σκο ν  είς τά τέκνα τω ν, άρρενα καί θήλεα. Σχετικώς προς τούτο ά ναγιγνώσκομεν εΙς το 
Ταλμούδ . . .  : Είπεν ό Ραββί Αμπαού . . .  έπιτρέπεται εiς τον Ίσραηλίτην νά διδάσκει τήν κόρη του 
έλληνικά, ώς πνευματικον κόσμημα δι ' αύτήν. Έκ τούτου γίνεται φανερόν ότι ή άγωγή μιάς νέας 
της Ίερουσαλήμ έθεωρεϊτο έλλιπής έάν δεν έγνώριζε τήν έλληνικήν . 

. . .  Προσέτι ή έλληνική άγωγή έπε τρέπε το άνευ περιορισμού εΙς τούς προορισμένους εΙς 
δημοσίας θέσεις καί πολιτικά άξιώματα . . .  άκόμη καί κατά τον Γ' αίώνα οί Έβραϊοι της Καισαρείας 
έλεγο ν  καί τα Σύμβολον  της Πίστεως, "Σεμάγγ", έλληνιστί . . .  Α ί  ίστορικαί αύται άναμνήσεις 
δηλούν πόσον ή έλληνική γλώσσα έξετιμάτο καί πόσον έθεωρεϊτο άπαραίτητος διά τήν διακό-
σμησιν  τού πνεύματος . . . » (Νικ. Μάρτης) 

307. Βλ. Umberto Ecco "Ή άναζήτηση της τέλειας γλώσσας", Έκδ. Έλλην. Γράμμ. σλ. 271 
308. Είσηγήσεις Έλ. Ίωαννίδοu καί Νικ. Μάρτη. 
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Τ Ο 1 982 ήλθε στο Φώς το πολύκροτο Βιβλίο τού εβραίου Joseph Uahuda ''Hebrew is Greek" (= Τ α 
Έβραίκα είναι Έλληνικά",309 όπου Ο συγγραφεύς άποδεικνύει ότι τα "Bibl ical Hebrew iS camouflaged 
G reek, in  grammar as well as vocabulary". ·Εν ολίγοις : Ή διαμορφωθείσα εβραική γλώσσα έχει ελληνική 
προέλευσι. 

ΤΟ εν λόγψ Βιβλίον περιέχει εκτεταμένο λεξικογραφημένο ύλικό ,  το όποίον είναι δύσκολο να αντι
γραΦή διότι ενώ οί ελληνικές λέξεις -μήτρες είναι γραμμένες ελληνικά, οί εξ αύτών προελθούσες 
εβραίκές είναι γραμμένες μέ εβραίκα στοιχεία. 

·Ένα μικρο δείγμα εβραϊκού λεξιλογίου : 

άμήν =άληθώς εκ τού (όμηρ.)  ήμέν =άληθώς 
άρα =γή 
άλάί =πομπή 
όμπα =πατήρ 
βακχούρια =άπαρχα! 
γκεματρία =γεωμετρία 
έρετς =έδαφος 
θελαμήτ = θέλημα 
κανέχ = κάνιστρον 
κάδ =κάδος 
κάλ =ταχύς 
μεκόνα =μηχανή 
μεσσίας 
μάκερα =ξίφος 

» » 

» » 

» » 

» » 

» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

» 

» 

μάννα (ή "τροφή" τής έρήμου, » » 

φυτόν μέ μικρούς κόκκους) 

νασσαχ = ταξιδεύω » » 

νούφ =νεύω » » 

πάρβαρ =περίβολος 
πιλλεγκές =νεανίας » 

ραββι =δάσκαλος » » 

σέρανι, σερανίμ =ήγεμόνες » » 

σουφέτης =κριτής » » 

σχέμα =προσευχή » » 

ταμαρ = ήμερομηνία » 

τεραφειμ η θεραφείμ » » 

τεφιλιν =φυλακτο » » 

χα =τό όριστ. όρθρον » 

Και κύρια όνόματα και τοπωνύμια 

·Αδόμ =γήινος, χοικος 
."Α ννα, ."Α ννας 

Αύναν 
Βαβέλ (πόλις άνατολής) 
Γαλιλαία 
Δαλιδό η Δελιδό 

εκ τού 
» » 

» 

» » 

» » 

» » 

309. BeckeI Publications Oxford, ISBN 07289001 30 

όρουρα = γή 
όλη = περιπλάνησις 
άπΦύς, όπφα =πατήρ 
βακχίς, Βάκχος 
γεωμετρία 
έρα, έρασδε 
θελήματα 
κάνιστρον 
κάδος 
κέλλω =όρμώ, κέλης =ταχύς 
μηχανή 
διάμεσος 
μάχαιρα 
μάννα =μικρον τεμάχιον 
μάννος =περιδέραιον 
νίσσομαι 
νεύμα 
περ! -βάλλω 
πάλλαξ, παλληκάριον 
ράβδος, ραβδίον ποιμενικον 
τύραννοι 
σοφος 
σχήμα (πρβλ. "ίερατικόν σχήμα") 
τήμερον 
θεραπεία 
θεοφιλείν 
α =ή (ή δασεία -t Χ, h) 

α (έπιτατ.) +δό =γή 
··Ανα (όνω) -προσωνύμιον τού Διος 
("Ζεϋ, ·Α να, Δωδωναίε, Πελασγικέ ") .  
πρβλ. κα! άναίη η άννις =τροφός, μήτηρ. 
·Ανύτη : ποιήτρια, ή θήλυς "·Όμηρος" 
"Ανάνιος:  λυρικος ποιητής 
εύναν =σύνευνος =σύζυγος 
βαβέλιος =ηλιος (κρητ.) 
γό =γή +λιλαία =έπιθυμητή 
δέλλις =σφήξ 
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Έδεμ (adan=εύχαρίστως) 
Έμμανουηλ (=0 θεας έν ημίν) 
Έρμων (έρημος τόπος) 
Εϋα 
Έφραίμ (=γόνιμος) 
Ήλίας (=0 θεός μου) 
Θωμας (ταόμα =δίδυμος) 
Ίερεμίας 
Ίεροσόλυμα 
Ίησούς (=σωτηρ) 
Ίορδάνης 
Ίωάννης 
Ίσραηλ 

Κάιν (ο δολοφόνος) 
καί 

'Άβελ 

ΚηΦάς 

έκ τού ηδύς , άδύς. άνδάνω, έαδον, =εύχαριστώ, τέρπω 
» » ίν (=έν) +μανου (μένω) +ελ (=ηλιος, θεας) 
» » έρημος 
, >  » εύ-σ-α =ούσα (Εύα: άρχαιοτάτη πόλις Άρκαδίας) 

εϋφορος 
» » 'Ήλιος (θεας) 
» » δύο (πρβλ. άγγλο twin) 
» ίερας 
» » ίερό Σόλυμα 
» » Ίασούς (πρβλ. Ίασώ =θυγάτηρ Άσκληπιού -ϊασις) .  

Ίάρδανος (ποταμας 'Ήλιδος καί Κρήτης) 
» Ίάνης,  Ίανός , όπερ έκ τού 'Ίων 

» » "παρά τό ϊς, δ σημαίνει δύναμιν, κα! το δρω η όρω 
δ σημαίνει βλέπω, κα! το έλ δ σημαίνει τον Θεόν . . .  " Ε . Μ .  

» » καίνω =φονεύω, μετοχη καίν-ων 

» όβελος =ταπεινας 
(πρβλ . :  "ανθρωπός τις ούκ άβέλτερος θύσας ίερεϊον 
πρωτος ωπτυσεν κρέας" - Άθηνίων, κωμ. 

άπόσπ. Σαμόθρακες 1 -) 
» κεφαλη ( Isidorus Etymologica) 

Μυριάμ, Μαρία, (η κυρά τής θάλασσας) έκ τού μύρα =θάλασσα, έτυμ. έκ τού μαρμαίρω. 

Νώε 
Νώε,  λέγεται καί Νούχης 
Σαμάρεια 

Σημίται (sem =όνομα) 

Σαοσάντ (=λυτρωτης) 
Σινά 
Φιλισταίοι 
Χετταίοι 

Έξ ού Μαίρα η Μαίρη =Νηρηίς , άδελφη τής Θέτιδος 
έκ τού "παρά το νέω-νω = κολυμβω " (Ε .Μ . )  
" » νήχω =κολυμβώ 
» » Άσ�αλάφoυ,  ένας έκ τών Άργοναυτών, υίού τού 'Άρεως 

καί τής Άστυόχης. Έφονεύθη άπα ταν Διήφοβον καί 
έτάφη είς Παλαιστίνην. Ό τάφος του ώνομάσθη 
"σαμα Άρεως" (σήμα =τάφος) πρας έξευμενισμαν τού 
όργισθέντος ·Άρεως. 
σαμα ·Άρεως ...... Σαμάρεια 

» σημαίνω, σήμα. Κατ' όλλην έκδοχην έκ τού 
"σημαδεμένος" (λόγψ περιτομής) 

» » σωτηρ 
» » ϊς , "δτι έκεϊ έδόθη ή έκ τού νόμου δύναμις". 
» » Πελεσέθ,  Πελασγοί (όποικοι Κρητών) 
» » F-ετεοί (=παλαιοί) 

Fετεοκρήτες: οί παλαιοί, αύτόχθονες Κρήτες 

Τελειώνουμε την σύντομη αύτη καταγραφη με σχετικό κείμενα τού Πλουτάρχου , έκ τού έργου του 
"Τίς ό παρ ϊουδαίοις θεός". 3 1 0  

ΒΑΚΧΟΣ ...... "ΓιΑΧΒΕ" 

" . . .  τόν -συμ- πατριώτην θεόν, ώ Λαμπρία, έΥΥράφεις κα! ύποποιεϊς (=ύπονοείς) τοϊς άπορ
ρήτοις -τών- Έβραίων; . . .  ό δέ ΜοιραΥένης είπεν: . . .  μηδέν αλλον είναι ' κα! τά μέν πολλά -έκ- των 
εΙς τούτο τεκμηρίων έστ! ρητά κα! διδακτά μόνοις τοϊς μυοuμένοις παρ ' ήμϊν είς τήν τριετη
ρικήν παντέλειaν (=οί άποδείξεις λέγονται καί διδάσκονται μόνον είς τους μυουμένους παρ' 
ημίν είς την τριετηρικην παντέλειαν) . 

3 1 0. ΗΘΙΚΑ 67 1 , 1 .  Κ. έξ. 
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τριετηρικη παντέλεια:  Μυστήρια τοϋ Βάκχου έορταζόμενα άνα τριετίαν είς απασαν ηΊν Έλλάδα, 
καθιερωθέντα είς Δελφούς . Κύριον χαρακτηριστικόν αύτης της έορτης, ή αναίμακτος θυσία καί ή χορ
τοφαγία. 

Διόνυσος ΛΥΣ ΙΟΣ κα! ΕΥΙΟΣ -t ΛΕΥΙΤΗΣ 

Κατα την έορτην της "Σκηνοπηγίας" οί Έβραίοι παραθέτουν τραπέζας "ύπό σκηναϊς", 
διαπλεγμένες "έκ κλημάτων καί κισσοϋ". Και την παραμονην "της έορτης σκηνην όνομάζουσι. " 

Οί δέ ίερείς, 'Όϋς αύτοί Λευίτας προσονομάζουσιν, εί'τε παρά τόν -Βάκχον- Λύσιον εί'τε μαλλον 
παρά τόν Εϋιον. " 

Δηλαδή: Λύσιος +Εϋιος-t "Λευίτης" 

Διόνυσος Σαβάζιος -t "Σάββατον" 

'Όίμαι (=νομίζω) δέ τήν των σαββάτων έορτήν, μή παντάπασιν  άπροσδιόνυσον εωαι " (=καθόλου 
δέν είναι ξένη προς τον Διόνυσον) . 

"Σάβους καί νϋν τούς Βάκχους καλοϋσι καί ταύτην τήν φωνήν άφιασι (=έκβάλλουν) 
όταν όργιάζωσι τψ θεψ -Διονύσφ . . .  σόβησις (=ταραχη) κατέχει τούς βακχεύοντας . . .  " 

Σαβάζιος: έπίθετον τοϋ Βάκχου κυρίως έν Θράκη καί Φρυγίςι, έκ των κραυγων "εύοϊ σαυοϊ " των 
έορταζόντων. 

" . . .  έΕ,έλαμψε των γυναικων ή τΡυφή καί ό τυμπανισμός καί οί Σαβάζιοι " (Άριστοφ . Λυσιστρ. 387) 

"Σαβάζιος ό αύτός έστί τψ Διονύσφ. 'Έτυχε δε της προσηγορίας ταύτης 
παρα τόν γινόμε νον θειασμόν. " (έτυμολογικώς σέβομαι +όζομαι) 

"'Όθεν καί των Έλλήνων τούς ακολουθοϋντας τόν εύασμόν, σεβασμόν λέγουσιν' 
ένθεν Σαβάζιος ό Διόνυσος. Σάβους έλεγον καί τούς αφιερωμένους αύτψ τόπους, 
καί τούς Βάκχους αύτοϋ. " 

Π ε ρ ι  Σ Ι Ω Ν  
(σ ιος -δωρικα- =θεος )  

" . . .  εία κοϋφα παλ ο ν, ώς Σπάρτο ν ύμ νίωμε ν, η) σ ιών χοροι  καί ποδω ν κτύποις . . . " 
(Λυσιστράτη 1 305) 

( πρβλ . :  " . . .  κα! χόρευε Σ ιών . . .  ") 

[Για όλα αύτά, και όχι μόνον, ό Joseph Jahuda όμολογεί στο όμώνυμο βιβλίο του : ' 'Hebrew iS Greek"] 

* *  * 
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'Έτσι έξηγείται και ή άθρόα παρουσία ελληνικών λέξεων στην σημιτικη γλώσσα της Μ ά λτας , όπου 
τά έλληνικά έχρησιμοποιήθησαν κατά καιροUς άκόμη και ώς έπίσημη γλώσσα, καθως μαρτυρούν έλλη
νικές έπιγραφές. 

kn i sj a  έκκλησία, f Ius  χρημα, έκ τού όβολός, 
l aps i  (άνά)ληψις, I i t i  = πομπή, έκ τού λιτανεία, m i ru =χρίσμα, έκ τού μύρον . . . .  

" Είναι τεράστιος ό άριθμάς τώ ν λέΕ,εων πού ή Μαλ τέζικη γλώσσα εχει δα νειστή άπά τά 
Έλληνικά. . .  περισσότερες άπά τΙς λέΕ,εις πού δα νείστηκαν οί Εύρωπαϊκές γλώσσες, όπως καΙ ή 
Μαλ τέζικη, προέρχονται άπά τά Έλληνικά. 'Όλοι είναι γλωσσολογικά ύπόχρεοι σέ τούτη τήν χώρα , 
- τήν Έλλάδα- . . . » 

Καθηγ. Alfred GaIea31 1 

Π ρ ο ς  Δ υ σ μ ά ς  . . .  

Ό καθηγητης H U MBOL είναι βέβαιος ότι ο ί  'Ί νκας μ ιλούσαν έλληνικό και ή έπιθεώρησις 'ΊΑ 
REVISTA ΟΕ BUENOS AIRES" δημοσιεύει: " Las raices de nombres de los I ncas son Griegas" (=οί ρίζες 
τών όνομάτων τών ''Ινκας είναι ελληνικές.) 

''Amb05 idioma5 50Π uno 5010" 
(=Άμφότερα τά ίδιώματα είναι εν και μόνον") 
" La aceΡcίόπ Υ la fonidez 50Π grieg05, Υ 50Π homerica5" 
(=Ή σημασία και ή έκφώνησις είναι ελληνικές, και είναι όμηρικές . "  

(Βλ .  καΙ τά Βιβλίο ' 'Οί Ίνκα μιλούσαν Έλληνικά ,"  Δωρικού -Χατζηγιαννάκη , Έ κ δ .  "ΕΛΕΥΘ. ΣΚ Ε Ψ Ι Σ) 

Π.χ . :  

accuni =άγωνιώ 
ahuana =ίεροτελεστία 
aimara =βωμός 
alcamari =δυνατός 
ana =άνώτατος 
anyani =φιλονικώ 
apu =ύψηλός 
ava =νεκρός 
capia =άραβόσιτος 
causani = καύσων 
corak =κόραξ 
curae =υίός 
china =γυναίκα 
chiri =κρύος 
chiriwayra = δροσερη 
churi =κόρη 
chhari =χώρος 
ch' aski =γυμναστης 
ch '  υlί =μαστός 
han =άνώτατος 

31 1 . Α' Γλωσσ. Συνέδριον Δίου 

(έτ. άγνός) 
(έτ. αίμα +άρά) 
(έτ. άλκη +μάρη =χειρ) 
("Ζεύ όνα, Δωδωναίε, Πελασγικέ) 
(έτ. άνία =βάρος) 
(έτ. σπω) 
(έτ. αϋω =ξηραίνω) 
(έτ. καπος, κηπος κάπιον =σκόρδον) 

(έτ. κούρος) 
(έτ. γυνη) 

(έτ. κρύα αϋρα) 

(έτ. άσκώ) 
(έτ. θηλη) 
(έτ. Fάναξ, σνω) 
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hua = υίός 
ichas ='ίσως 
jarap' ay =άρπάζειν 
kamay =δημιουργώ 
kunan =τωρα 
kyrios (τίτλος ηγεμόνων) 
khal lu = γλώσσα 
lakho =φύκι 
I lahta =χωρίον 
I laquiy =λαίκός 
maychhikan =μέγιστος 
makhanakuy =μάχομαι 
mal iki =δένδρον 
khocha =λίμνη 
mati =μέτωπον 
mita =μϋθος 
munakuy =έρωτεύομαι 
naka =σφάζω 
nunu =πνεϋμα 
onqosqa =έγκυος 
orcho =όρρην, όρχαμος 
ρί l ί  =περιστέρι 
pampa =πεδινη έκτασις 
pata =πεζοδρόμιον 
peqa =πρόβατον 
ρί? =ποϊος; 
p i rqa =τείχη 
ppacha =πατηρ 
ρυπυ =δοχ. ϋδατος 
pakiy =σπάω 
putumu =άναβλύζω 
rima =όμιλία 
ritiy =χιονίζει 
sapa =σοφός 
su =ζωη 
tiay =κρατώ 
tukuy =τελειοποιώ 
tupana =χώρος 
tiwu =άρένα 
unay =χρον. διάστημα 
uras =χρόνος 
wajsiy =άτμός 
wata =έτος 
watuj =μαντικός 
wayra =αϋρα, άηρ 

AfVfVA T�IF>OnOyt-OY �Y�TM>IOY 

(έτ. κάμνω) 
(έτ. και νϋν) 

(έτ. καλώ) 
(έτ. λειχην) 
(έτ. λαός, λαFός) 

(έτ. μαλάχη) 
(έτ. κόγχη, κόγχα) 

(έτ. μαίνομαι. Πρβλ. τό της Σαπφοϋς:  "κaί ποθήω κaί μάομαι '') 
(έτ. νέκυς =νεκρός) 
(έτ. νοϋς, "νιονιό") 
(έτ. έν +κύω) 
(έτ. όρχις) 

(έτ. πέλεια) 
(έτ. παμπασία) 
(έτ. πατώ) 
(έτ. πέκος) 

(έτ. πύργος) 
(έτ. πότις, πάστας =κύριος) 
(έτ. πίνω) 

(έτ. πότιμος, ποταμός) 
(έτ. ρημα) 
(έτ. ρίπτει) 
(έτ. σοφός, όπας) 
(έτ. ζώ) 
(έτ. τείνω -πρβλ . :  tenir) 
(έτ. τεύχω) 
(έτ. τόπος) 
(έτ. στίβος) 
(έτ. ένιαυτός) 
(έτ. ωρα =χρόνος) 
(έτ. ό-F-ημι =πνέω) 
(έτ. F-έτος) 
(έτ. φάτις =προφήτης) 
(έτ. αϋρα) 

Παρόμοιες άναφορές περιέχουν και δύο έργα ξένων έρευνητών, τοϋ 'Ενρίκο Ματίεβιτς και της 
'Ενριέττας Μέρτζ :  

puncu (πέρασμα) , urco =λόφος (όρκος) ,  oca (οίκία) ,  huaca =σπηλιά (κώα) , puqu ios (πηγαί), hanan 
(όνω, F άνω) ,  lanson =μαχαίρι (λόγχη) ,  amanta =σοφός (μανθάνω) , και πολλά όλλα . . .  
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Σχετικώς πρός τα τοπωνύμια, γραφει ό Ένρ. Ματτίεβιτς :3 1 2 

τα όνόματα, όπως της 'Ίριδος Π .χ . ,  "έντοπισμένα σέ μιά άρχαία περουβιανή έπαρχία δέν είναι προ( 
όντα τυχαίων συμπτώσεων άλλά αύθεντικά κομμάτια μιας πραγματικότητας . . .  " 

Καί τό όνομα της Βραζιλίας τό ετυμολογεί από ηΊν πόλι "Βρασιαί" της Λακωνίας, πόλι την όποίαν 
αναφέρει και ό Στέφ. Βυζάντιος. 

'Η δε Ένριέττα Μέρτζ έτυμολογεί τις 'Άζόρες έκ της 'Άζώρου και την 'Αίτή εκ τού Αίήτου . . .  

'Όμως τό αξιολογώτερο, επισημότερο και πλέον έπιστημονικα τεκμηριωμένο βιβλίο που ύποστηρί
ζει παρόμοιες θεωρίες είναι τό βιβλίο τού καθηγητού Νόρς Γιόζεφσον "Ελληνικό Γλωσσικό Στοιχεία 
στις Διαλέκτους της Π ολυνησίας" μέ ύπότιτλο "Έλληνικός Είρηνικός", 'Εκδόσεως τού Πανεπιστημίου 
της Χαίδελβέργης :  (Greek L ίngu istic Elements in the Polynesian Languages (Hel ien icum Pacificum) ,  
Heidelberg 1 987 Un iversitat sverlag, ISBN 3-533-03828-9). 

Ή πρώτη έκδοσις (κυκλοφορεί ηδη ή δευτέρα έκδοσις βελτιωμένη και επηυξυμένη) αποτελείται 
από 220 πυκνοτυπωμένες σελίδες και περιλαμβάνει Πρόλογο, Λεξικό και Έπίλογο. Καταπλήσσει τόν 
αναγνώστη όχι μόνον μέ τα λήμματά του, αλλό και μέ την σπάνια Βιβλιογραφία την όποία παραθέτει. 
Στόν 'Ε πίλογο δέ ,  τονίζει ότι από τα ελληνικα δ ιαλεκτολογικα στοιχεία που εντοπίζονται στην 
Π ολυνησία (ίωνικά, αττικά, έπικα κ .α . )  σαΦώς ύπερτερούν τα αίολικό. 

Αύτό έρχεται σέ πλήρη συμφωνία μέ την διαπίστωσι τού Κοίντιλιανού (που ηδη έχουμε αναφέρει) 
ότι ή γλώσσα ή λατινικη είναι όμοιοτάτη πρός την αίολικην διάλεκτον: ''Aeolica ratione est sermo noster 
s imi l l ibus."  Και αύτό προφανώς, επειδη τα αιολοδωρικα στοιχεία είναι τα αρχαιότερα. 'Η γλώσσα μας 
διεδόθη σέ πρωίμώτατους προιστορικους χρόνους . . .  

Στην πρώτη 'Έκδοσι, ό καθηγ. Γιόζεφσον παραθέτει περισσότερες άπό 1 000 ριζικές και κύριες 
ελληνικές αρχαιότατες λέξεις (στην β' έκδοσι ύπερδιπλάσιες) . "Ανιχνεύει τί ακριβώς σημαίνουν αύτές οί 
λέξεις , αύτούσιες η ελαφρώς αλλοιωμένες, σε κάθε μία από τίς πολλές πολυνησιακες διαλέκτους : 
Χαβάη, Μαορί, Μοριόρι, Τουαμότου,  ·Ανατολ. Νησοι, Ράπα, Ταίτή, Ραροτόνγκα, Μανγκάια, Μανγκαρέβα, 
Σαμόα, Τόνγκα, Μαρκέζας. 

Ξεφυλλίζοντας επι τροχάδην τις σελίδες τού πρωτοποριακού αύτού βιβλίου, διαπιστώνουμε ότι 
τόν όετό οί Πολυνήσιοι τόν όνομάζουν aeto. Ή λέξις όγκόλη ανιχνεύεται σέ όλες τις διαλέκτους, από 
Μαορί έως Ταίτή, καί προφέρεται anga. Προσλαμβάνει δέ διάφορες περεμφερείς έννοιες που όλες 
θυμίζουν την αγκάλη : σφικτά, κοιλότης,  κόλπος , όρμος κ .τ.τ. 

Ή λέξις όηρ προφέρεται au καί σημαίνει τόν ατμό (πρβλ. αημι =πνέω) .  
'Η λέξις αλς (=τό άλάτι) ,  στην Χαβάη προφέρεται al ia καί σημαίνει άλατισμένος. 
Ή ώδή , τό αδω, σέ όλη την Πολυνησία λέται ate η uta μέ την ϊδια ακριβώς έννοια : ώδή , αδω. 
τους βασιλείς, τους αρχοντές τους γενικώτερα, τους αποκαλούν arki ' πρβλ. όρχή,  αρχειν. 
Τό βόθος τό λένε vato. Τό βαίνω -+bai. Τό βόρος-> baru. 
Τόν γόμο τόν προφέρουν hamo, καί τού δίνουν την έννοια μνηστεία η δεσμός η συγγένεια. 
'Η γαία γίνεται genoua. Τό ρημα γαρύω (=φωνάζω δυνατα) τό μεταχειρίζονται μέ την 'ίδια ακριβώς 
έννοια , δηλ. βοώ, "garuru" (πρβλ. τό εκ τού γαρύω -+ γκαρύζω).  

Τό γόνυ προφέρεται kono αλλα μέ την σημασία "κάμψις" ,  "λυγίζω" . 
Ή γυνη μεταλλάσσεται είς hine =γυνή , κόρη, hina =σύζυγος καί Hina =θεα σελήνης. 
Ή γωνία γίνεται kona (όπως και στην "Ανατολή, στην Ίωνία, οί Τούρκοι την έκαναν "κονάκι" δηλ. 
γωνιάκι, ή "γωνίτσα" μου) ,  

Τ όν αριθμό δέκα τόν λένε taka , και τό εϊκοσι -+ ta' an δηλαδη δέκα ανω. 
'Ο ελληνικός δημος, δόμος δωρικά, στην Πολυνησία προφέρεται tama προσδιορίζοντας τόν λαό. 
Ή δίκη,  δίκα, έγινε t ika καί λέγεται για κάθε τι τό όρθόν καί δίκαιον. 
'Ο δίος,  δηλαδη ό θεικός, γενναίος, λαμπρός, ό "δίος "Αχιλλευς" τού 'Ομήρου , στους Πολυνησίους 
σημαίνει ακριβώς τό 'ίδιο. Μόνο που τό κάθε νησί τόν προφέρει διαφορετικά : t iu,  teu,  tia . . .  

3 1 2. "Ταξίδι στήν Μuθολ. Κόλαση", σλ. 59, έκδ. ΕΚΑΤΗ 
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ΤΟ δόρυ έγινε turu , προσδιορίζοντας κάθε τι πού έχει το σχημα τού δόρατος: ράβδος, καλάμι, 
επίμηκες ξύλο καί παρόμοια. 
ΤΟ εθνος ώς etu καθορίζει την φυλή . 
Ή ελαία λέγεται alaa καί χαρακτηρίζει το κάθε ε'ίδους μεγάλο δένδρο. 
ΤΟ ελεος άλλοιώθηκε σε aloha καί έγινε καί τραγούδι με σημασία παραπλήσια : παρακαλώ, ζητώ. 
Ό ερως μετεβλήθη είς aro στούς Μαορί, ενώ στην Χαβάη -δια τροπης τού Ρ είς λ- δηλ. alo, σημαί-

νει τον άγαπητό. 
Τ Ο ετος, έχοντας διατηρήσει το παλαιο δίγαμμα Fέτος, rιροφέρεται πανομοιότυπα: vetu. 
Το ομηρικον είίς (=ώραίος, γενναίος) ,  με την 'ίδια σημασία, άκούγεται ώς eiau. 
Ό Ζευς (κρητικα Ζάν, Δόν) στην Πολυνησία έγινε Τόν καί είναι γενικώς Ο θεός. 
Ή ζωη παραμένει toi στούς Μαορί, καί η ηβη -ewe, ενώ στην Χαβάη eve είναι ή μήτρα. 
Ή άρχαιοτάτη ελληνικη λέξις ηρως (ή οποία παγκοσμίως έκφράζεται ελληνιστί)3 13  έχει περάσει καί 

σε όλες τίς διαλέκτους της Πολυνησίας: 
Διάλεκτος Maori ,  whiro =θεος ταξιδίων (κωδικοποιεί άσφαλώς τούς εξ Άνατολών άφιχθέντας 

'Έλληνας) .  
Διάλεκτος Hawai, h i lo  =θαλασσοπόρος 

» Tuamotus, h i ro = θεος μορφώσεως 
Thaiti , h i ro =θεος κλεπτών (όρα ο Έρμης) 

» Rarotonga, ίΓΟ =διάσημος πρόγονος (βλ. ύποσημείωσιν) 
Mangaia, ίΓΟ =προστάτης κλεπτών (καί πάλι Ο θεος Έρμης) .  

Ή λέξις ίερός, διατηρώντας άκριβώς την δασεία, hiero, σημαίνει τον ναόν, το ίερόν. 
ΤΟ ϊκω (=φθάνω) παραμένει h iko.  
Ό 'ίππος παραμένει h ipo. 
Τ Ο καλάμι -+ kala. 
Ό συμπλεγματικος σύνδεσμος καί παραμένει kai. 
ΤΟ καλώ -+kalau θυμίζει το σημερινο λαίκο "καλάω". 
Ό καπνός έγινε kapu άλλα σημαίνει το σύννεφο. 
Ό κέραμος έγινε kere με την σημασία τού πηλού. 
Ό κήπος η κάπος παρέμεινε kepo, kapo καί σημαίνει "φύκια", δηλ. ύποβρύχιος κηπος. 
Ή ομηρικη λέξις κήρ (=καρδία) έγινε kere με την 'ίδια σημασία. 
Ή κορώνη παραμένει corone, Ο κύβος -+ kiva, ο κύκλος -+ kiko, ό κύριος - +  kura. 
ΤΟ φαιδρο ελληνικο "ξεφάντωμα" με χορό, τραγούδι καί ποτό, Ο κώμος, παραμένει komo καί είναι 

γνωστο ότι οί συμπαθείς πολυνήσιοι, ώς γνήσιοι κωμασταί, χρησιμοποιούν επί μονίμου βάσεως τόσο 
την λέξι όσο καί τίς πράξεις πού αύτη εκφράζει. Ένώ koro, kοrόa είναι τα τραγούδια καί οί γιορτες 
γενικώτερα, δηλ. χορός, 

Ή λέξις λαβη έδωσε στην Χαβάη To lawe με την έννοια τού λαμβάνω, έγγίζω, πιάνω. (πρβλ, "λαβέ"). 
Ό λαός (λεFως) είναι lahui καί το λάχανον -+ laau .  
Ι ίnο η Γ ίnο είναι το σχοινί απο λινάρι, ό λίνος . 

Ένδιαφέρον λημμα είναι καί το προερχόμενον εκ της ελληνικης λέξεως λώπη (=ίμάτιον) .  Ή λώπη 
στην Χαβάη προφέρεται ακριβώς lορί ενώ στα όλλα νησιά, δια συνήθους τροπης τού Ρ είς λ, γίνεται 
Γορί η ropa. ('Όπως ακριβώς το άλλοίωσαν καί οί εύρωπαίκες γλώσσες: robe, roba, το γνωστο άντιδά
νειο "ρόμπα") . 

Ό δισταγμος έκφράζεται όπως καί στα έλληνικά, ma (μά), 
Ό μάγος (εκ τού μάσσω, μάγσω) της φυλης είναι makoi ,  ή μάζα -+ mata, ό μακάριος - μάκαρ -+ 
μάκα. 

3 13. ηρως -t λατιν. heros, ίταλ. eroe, γαλλ. heros, ίσπ. heroe, άγγλο hero, γερμ. Heros, ρωσ. γκερόϊ, ίαπων. χιρόσι. 

,, 'Ήρωες: οί πάλαι, οί πρωτογενείς δνθρωποι, οί ημίθεοι δνδρες. 'Ήρωας δέ φασί κληθηναι, άπό της ερας, της γης . . . » ('Ωρίων) 
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Τό μαλλί ,  μαλλός, στην Χαβάη είναι malo, ένώ σε όλες άνεξαιρέτως τις νήσους της Πολυνησίας ή 
μανία παραμένει mania, λαμβάνοντας και την άπόχρωσι της συγκινήσεως . 

'Η μάρη , άρχαιοτάτη όνομασία της χειρός, ( πρβλ. ευμάρεια=ευχέρεια) προφέρεται maori , με την 
έννοια όρθη χείρ, όσκησις χειρών. ("Ίσως άπό έκεϊ και ή όνομασία της φυλης Maori .) 

"Από τό άρχ. ρημα μαρμαίρω (=λάμπω, έξ ού και τό μάρμαρον) οι Πολυνήσιοι έφιαξαν την δική τους 
"λάμψι" και την είπαν marama, στην Χαβάη δε malama. (Κάτι που θυμίζει τό λαμπερό χρυσάφι, τό 
"μάλαμα") . 

την λέξι μάχη την προφέρουν mahi άλλά της δίνουν την έννοια δυνατός , ευρωστος, μάχιμος. '0 

μέγας παραμένει meka, με διάφορα παράγωγα: meha =τρομερός, mahalo =ένδοξος, mahao =θαυμάζω. 
Τό μειράκιον (=νεανίας) προφέρεται meraki άλλά σημαίνει όγγελος , έπειδη πάντοτε οί όγγελοι 

άπεικονίζονται ώς νεανίσκοι. Δεν υπάρχουν γέροι όγγελοι. 
Τό μέλι σε όλες τις διαλέκτους της Πολυνησίας άποκαλεϊται meli η meri . 

Οί " Ελληνες έφρόντιζαν ίδιαιτέρως γιά τό μέλος, δηλ. την μελψδία, την μουσική . "Από τό μέλος τών 
μουσικών όργάνων μέχρι τό μέλος της γλώσσας, τό μέλος τού λόγου, τό "λογώδες μέλος", Τό μέλος 
ήταν ή μουσικη άρμονία σε όλες της τίς έκφάνσεις. Στην Χαβάη mele είναι τό άσμα και η ποίησις με τό 
λογώδες μέλος της. 

Π οιός τους τά έδίδαξε όλα αυτά ; Είναι προφανές. Κάποιοι που έφθασαν άπό πολυ μακριά, οί "λευ
κοι θεοι" όπως τους θυμούνται, αυτοι που τους συστήθηκαν ώς "ηρωες" .  Καί φαίνεται ότι γι' αυτό 
ώνόμασαν τόν μεγάλο θαλασσοπόρο hiro, τόν ένδοξο πρόγονο hiro και τόν θεό της μορφώσεως h iro. 

Διατηρούν και τό ρημα νηστεύω ώς netete. Ένώ τό νικώ, ώς nike, σημαίνει κερδίζω τό παιχνίδι. Ό 
νόθος παραμένει ηοΙο με την (δια άκριβώς σημασία, η νομή -. nome, και ό νούς -. ηου. 

Ή νύχτα, νύξ, ώς nihu, καθορίζει τό μαύρο χρώμα' και ό ξανθός -. kanό σημαίνει ώραϊος,  ευειδής. 
Τό άρσενικό όρθρο ό έπιβιώνει αυτούσιο άλλα χρησιμοποιεϊται ώς αντωνυμία, "αυτός" .  'Όπως 

ακριβώς τό χρησιμοποιεϊ και ό 'Όμηρος. 
"Αξιόλογος είναι ό συνειρμός έννοίας ώς πρός τό ρημα νέμω (=διανέμω, κατέχω, καρπούμαι' πρβλ. 

"εις νομην και κατοχήν") .  Αυτό λοιπόν τό νέμω -'nemo τό έδιπλασίασαν γιά περισσότερη έμφασι, 
nemo-nemo και τού προσέδωσαν την σημασία "ανεξάρτητος". Πολυ λογικό.  'Όταν κατέχεις και νέμε
σαι, τότε βεβαίως δεν έξαρτασαι άπό κανέναν: Είσαι πράγματι "ανεξάρτητος". 

Ό νήπιος (β' έννοια "άνόητος") προφέρεται niba χαρακτηρίζοντας τόν ηλίθιο, 
Ή Νηρηίς (νεράιδα την λέμε σήμερα),  στην Πολυνησία έγινε nire και σημαίνει παρθένος. 
Τό μνήμα ---)menema απέκτησε διπλη σημασία: τάφος και νεκροταφεϊον, 
Ό μόγος (=μέγας κόπος) προφέρεται moka και ό μόχθος -. moho, 
την λέξι μοιχός την χρησιμοποιούν για νά όρίσουν την πόρνη, αλλα και τόν σοδομισμό.  Στην 

Χαβάη δέ, προφέρεται ώς moiheno (μοιχεύω) ! 
Ή μυίγα, ώς muia η άπλώς mu σημαίνει τό έντομον, ένώ όλλο mu είναι ό μύς, ό ποντικός. 
Τό μύρον προφέρεται miri ,  
Ή κατάφασις, σε όλα τα νησια της Πολυνησίας έκφράζεται ελληνικά: na, ναί. 
'Όπως και ό ναός παραμένει nao. 
Ή λέξις νεαρός έκφέρεται ώς neru =παιδί. Θυμίζει βέβαια τό "νερό" τό όποϊον όμως τό αποκαλούν 
ίηυ (οίνον), όπως καί κάθε ποτόν. 
Ένδιαφέρον παρουσιάζει τό λήμμα όλος, όλόκληρος, με την άρχαιοτάτη προφορα ''ούλος'', UΙυ ,  
("Θεός είς έστί, ούλος όρα, ούλος νοεί, ούλος άκούει ") .  (Πρβλ. τό σημερινό "ούλα χαλάλι σου") .  
Ή όπώρα στην Ταίτη έγινε oporo και σημαίνει "μικροι καρποί", όμως οί Μαορι aporo όνομάζουν 
τό μηλο. Στην διάλ. Ραροτόνγκα oporo είναι τό ότριφτο πιπέρι. 
Τό ρημα όρώ παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο: aro. 
Τ ό όστούν -- otO. Ό ουρανός έγέννησε τό ρημα uira =λάμπω, και ώς κύριον όνομα (U i ra) είναι 
θεότης (ουρανός) .  
Ό όφις προφέρεται ofi η ofa η opa η ονί καί σημαίνει ερπετόν. 
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Ή όμηρικη λέξις δαρ (=σύντροφος, συγγενής, σύζυγος) έγινε oa με την ϊδια άκριβώς σημασία. 
Ή όδός στην Ταιτη έγινε otea, ή οίκία --. uka. Ό ελληνικός F-οίνος σε όλη την Πολυνησία 
παραμένει νίnο. 
Άπό την λέξι παλαιός, οί Χαβανέζοι ώνόμασαν τόν ωριμο pala. 
Τό πατώ τό λένε patu (=πατώ καί λακτίζω) ,  τό πάχος --. paca, τό παύω --'pao καί τό πέρας --. pea. 

Τό έλληνικό ρημα πέκω σημαίνει κουρεύω καί δευτερευόντως κτενίζω. Με ελαφρες παραλλαγες 
της προφορας επέρασε σε όλες τίς πολυνησιακες διαλέκτους ώς veco, beku, veu , καθορίζοντας διά
φορες παρεμφερείς έννοιες:  τρίχα, μαλλιά, μπερδεύω, κλπ. σχετικά . . .  weko =θυσσανωτός, puoco =τρί
χες . . .  

Ή ελληνικη πέλεια (=περιστερά, "έΦUΥεν ώ ς  πέλειa " γράφει ό 'Όμηρος) στην Πολυνησία προφέρε
ται parea καί εκ τούτου parao η parafi ώνόμασαν τόν άετό. 

Τό τοπικό επίρρ. που τό προφέρουν επικά πη ("πη έβη 'Α νδρομάχη ";). 
Ή λέξις πημα (=πάθημα) λέγεται pimaa. Ένώ ό πηνος (=πηνίον, πανί) σε ένα νησί ώς pena σημαί

νει λουρίδα καί σε όλλο ώς piniku σημαίνει δίκτυον. 
Ό π η χ υ ς ,  μέτρον μήκους, παραμένει pihi ,  μόνον που μετράει τόν χρόνο. Είναι τό χρονικόν διά-

στημα 1 Ο ετών. 
Τό ρ .  πλέκω, με την ϊδια άκριβώς έννοια, σε όλλα νησιά τό προφερουν peka καί σε όλλα pea. 
Ή πόα (=χλόη) προφέρεται pua σημαίνοντας παντού τό όνθος. 
Τό ποιέω-ποιώ, ώς puai,  προσδιορίζει τό "ενεργείν μετά δυνάμεως". 
Καί ή πόλις (διά της καθιερωμένης θά λέγαμε τροπης τού λ είς ρ) έγινε ΡΟΓί =λαός, χώρα, φυλή. 
Σε όλα τά νησιά της Πολυνησίας τό ρημα φύω χρησιμοποιείται πολυ καί μάλιστα με άρχαιοελλη

νικες κυρίως έννοιες: pua =εμφανίζομαι, εξέρχομαι (Χαβάη) '  ρυ =παράγω τέκνα, "φύω" (Τουαμότου) ' ρυ 
=νέος (ΤαΙτή) .  pua =αίμα, πρόγονος, δηλ. φύτρα, φυά' pukokau =φυτόν (πρβλ. Φύκι), puco =κοράλλι 
(πρβλ. Φύκος) .  

Τό pareo (τό γνωστό μας "παρεό") , δι' εναλλαγης τών χειλικών π,φ ,  είναι τό φαρος =φόρεμα. 
'Υπάρχει μία πανάρχαια ελληνικη λέξις , ή πόρτις (=παρθένος' πόρτις--' παρτένος --. παρσένος 

--.παρθενος) . Στην Πολυνησία την προφέρουν ροΙί καί, όπως εξηγεί ό συγγραφευς Γιόζεφσον, σημαίνει 
gir l ,  κορίτσι. 

Τό ποτήριον έγινε ροΙίο (=δοχείον) . Ό πους έχασε άπλώς τό σίγμα καί έγινε ρυ (=βάσις) .  
Ή λέξις πρεσβεία, ώ ς  pavea, δείχνει τόν σεβασμό. Καί πολυ σωστά. Μην ξεχναμε ότι τους πρέ

σβεις τους εσέβοντο καί τελούσαν ύπό την προστασίαν τού Άπόλλωνος. 
Τό πρωi μεταμορφώθηκε σε ροί, με την ϊδια σημασία. 
Ή πρώρα (εκ τού πρό +όρούω) ώς pora, σημαίνει συνεκδοχικώς όλόκληρο τό πλοίον, ενώ porara 

σημαίνει πέρασμα (εκ τού πείρω =περνώ θάλασσα) .  
Ή πύλη παραμενει ρίl ί  καί σηματοδοτεί τό  στενό πέρασμα. 
Τό πυον τό λένε pua - γιά κάθε άπόστημα. 
Τό πυρ εγέννησε τό ρημα pura =σπινθηρίζω, και τό ράπτω ώς rapa έγινε τρυπώ, καρφώνω. 
Τό ρημα ρήγνυμι (=σπάζω Fραγίζω) τό εδιπλασίασαν : rengo -rengo, ϊσως γιά νά εκφράσουν καλλί

τερα τόν τεμαχισμό, άφού γι' αυτους τό ρήγνυμι -rengo σημαίνει τεμαχίζω. 
Τό ρ .  ρέω, με πρώτη σημασία λέγω, όμιλώ (εξ ού και ή "ροη τού λόγου") ,  οί Πολυνήσιοι τό προφέ

ρουν reo, και ώς ούσιαστικό σημαίνει άκριβώς τόν λόγο, την γλώσσα, την φωνή . Άπό τό "ρεω" παράγε
ται και ό "ρυθμός". Τόν ρυθμό στην Πολυνησία τόν όνομάζουν rutu καί τού προσδίδουν την έννοια της 
άπαγγελίας , τού όσματος, τού χορού, τού τυμπανισμού, καί γενικώς τό χρησιμοποιούν προκειμένου νά 
εκφράσουν κάθε τι τό ρυθμικό .  

Ή λέξις σαύρα μετεβλήθη είς auru και χαρακτηρίζει τά  ψάρια πού μοιάζουν με  χελια. 
Άπό τό σέβας εσχημάτισαν τό heva, λέξι που χαρακτηρίζει την ήμερα την άφιερωμένη στους 

νεκρούς. Τό όφειλόμενον σέβας πρός αύτούς. 
Τό σέλας έγινε helo (=Φώς) .  Τό σέλινο--' sele (=φύκι) . Τό σκάφος --. kapu. 
Τό σκεπάζω τό προφέρουν hiapao, με την σημασία φυλλάττω, προστατεύω. 
Ή σκοπιά ώς -σ-Κορί σημαίνει Φύλαξις . Τό σίγμα τό άπέβαλε καί ή λ. σκύλος --. kul i .  
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ΤΟ 'ίδιο και ή σπάθη ή όποία ώς  patia καθορίζει διάφορα με  σχετικο σχήμα: καμάκι, ξίφος, σπαθί" , 
Ό σταυρός ώς taurό διατηρει τήν ελληνικη σημασία, ενω ό στάχυς----> tahu είναι γενικως το φαγητόν, 
Ή στοα ώς toa σημαίνει ράφι. 
ΤΟ στρατεύω ώς tata σημαίνει έκστρατεύω, πηγαίνω, προετοιμάζω πόλεμον, 
Τ ο σφάζω έγινε patu με την σημασία τοΟ φονεύω, και ή σπάθα έγινε patia =δόρυ, καμάκι, 
ΤΟ σφίγγω το λένε pingo, ΤΟ σχοινι ----> h ua, πιθανως έκ τοΟ ωια, 
Ή σχόλη η σχολη (=άργία) έχασε και αυτή το άρχικον σιγμα, έγινε holi  =ήρεμία, συνομιλία, 
Ό ταμίας άλλοιώθηκε είς tama και προσέλαβε τήν έννοια τοΟ άρχηγοΟ, Συνειρμός : όποιος έχει 
το χρήμα έξουσιάζει. 
Ή μονόπτωτη λέξις "ώ ταν" (",ώ φίλε μου) έπέρασε και αυτη στην Πολυνησία ώς tane καί σημαίνει 
σύζυγος, 

ΤΟ τάττω, ό ταγός, ή τακτική ,  έδημιούργησαν τις λέξεις tahu (=τακτοποιω) ,  take (=άρχηγος) takitu 
(=παράταξις) ,  

Ό τάπης ώ ς  tape είναι το ϋφασμα, 
ΤΟ ρ, ταράσσω, πιο παραστατικο ώς tara-tara σημαίνει ένεργω με πάθος, με ταραχή , 
Ή ταχύτης έδωσε το ρήμα tahuti (=τρέχω) ,  
ΤΟ τέκνον έγινε tanga (=έφηβος) ,  έξ ου  πιθανον και το  μαγιώ "τάνγκα", 
Τά τεύχεα, τά όμηρικά όπλα, ή πανοπλία, όλλαξαν έλάχιστα, 'Ως tauha είναι τά όπλα τής έργασίας, 
τά έργαλεια , 
ΤΟ τιμωρώ, τιμώ, ώς timo έκφράζει τήν θλίψΙ, τήν στενοχώρια, Ή έπιβολή τιμήματος φέρει πάντοτε 
θλίψιν, 

ΤΟ ρήμα τρέμω, γιά νά το κάνουν περισσότερο παραστατικό, το έδιπλασίασαν και αυτό: temo-temo, 
ΤΟ τρίβω το είπαν tiwari ,  Τον τροχό ----> tohi με τήν σημασία τοΟ κύκλου,  
Τ ο τρώγω έγινε tongi ,  σημαίνοντας δοκιμάζω, γευομαι, 
Ό τύλος δηλ. ό "κάλος", ώς ΙUΙ ί  σημαίνει συνεκδοχικως την ένόχλησι η φαγούρα, 
ΤΟ τύπτω το προφέρουν Ιίρο και τοΟ δίνουν την σημασία τής ένέδρας , Συνεκδοχη έννοίας: 
στην ένέδρα, κτυπάς τον άντίπαλο, 
Ό τύραννος ώς tura, προσέλαβε όλες τις έννοιες τοΟ σεβασμοΟ και τής έξοχότητος. 
Ή τύχη ώς tiki δείχνει τον "τυχάρπαστο". (Μήπως άπο αυτήν τήν λέξι, και το θρυλικο σκάφος kon -tik i ; )  
Ή άστεία σύμπτωσις είναι ότι τον ύγιη, ύγιό,  τον προφέρουν" .  i ka ! 
ΤΟ ϋδωρ, ώς utu ,  στά διάφορα νησιά τής Πολυνησίας έκφράζει πάντοτε έννοιες σχετικες με το 
υγρό : utu =βυθίζω είς το ϋδωρ (Μαορί) . 
utuh i  =ραντίζω (ϋδωρ +έχω) (Ταίτή) .  
utu =υδροφράκτης,  υΙο =πηγάζω, utaίI =υγρός. 
Ή ϋλη ώς U Ιυ ,  με την άρχαία της άκριβως σημασία, έκφράζει το δάσος (πρβλ. υλοτόμος). 
Ό ϋμνος και το ύμνώ, στην Χαβάη σημαίνουν τραγουδω : h imene. Ό δε ϋπνος, διπλασιασμένος, 
upe-upe καθορίζει τον όκνηρο (ϋπνος-ϋπνος)'  ώς ρήμα upe =φθίνω, καταρρέω. 
ΤΟ ρ. ύψόω-ώ, ώς upa-upa, σημαίνει χορεύω, υψώνω τά πόδια και το κορμί μου άπο την γή. 
ΤΟ άρχαιότατο ϋω (=βρέχω, "Ζευς ϋει") σε όλα άνεξαιρέτως τά νησιά τής Πολυνησίας λέγεται ua 
με την 'ίδια σημασία, χωρις καμμία παραλλαγη έννοίας. 

Άπο την λέξι φαγητόν παράγεται το wakea άλλά σημαίνει άπλως την όρεξι γιά φαγητό. 
Άπο το φέγγος, όπως έμεις έφιάξαμε το "φεγγάρι" , οί Πολυνήσιοι έφιαξαν τον ηλιο τους και τον 
είπαν feka. 
την φορα τήν λένε poria. Τήν δε φυγη (δωρ. φυγά, άπ' όπου και ή δυτ. fuga) τήν είπαν puke. 

Διπλασιάζοντας δε τήν τελευταία συλλαβή, puka-ka, γιά νά δείξουν το έσπευσμένο τής φυγής και τοΟ 
κυνηγητοΟ, έφιαξαν το ρήμα φεύγω. 

Ή φυλη παραμένει ρ ί l ί ,  έκφράζει όμως την συντροφικότητα και τήν φιλική σχέσι. 
Μέχρι και την φώκια τήν λένε pakia. 
Άπο τον χαιρετισμο "χαίρειν" έκράτησαν τήν πρώτη συλλαβη hai προσδίδοντας τις έννοιες άγαπω, 

άγκαλιάζω , γιορτάζ ω .  Ύ πάρχει  όμως και η έκδοχή το h a i  αυτο νά προέρχεται  άπο το ρήμα 
γαίω. (=χαίρω) . 
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Φαινομενικως παράξενη είναι ή άλλοίωσις της εννοίας τοΟ χαλεπός, δηλ. δυσάρεστος. 
Τό προφερουν helapa και σημαίνει "στομάχι". 
·Ίσως επειδή κάθε τι χαλεπό και δυσάρεστο, εϊτε στήν γεΟσι εϊτε στήν ψυχή , έχει άντίκτυπο 
στό στομάχι. 
Ή χαίτη (=μαλλιό) διπλασιάζεται: hete-hete και σημαίνει "τρίχες". 
Τό χαλάω, ώς hala,  σημαίνει χάνω. Τό χαράσσω λέγεται hara iΊ whara. Ή δε χάρις,  ώς hari , 
προσδιορίζει τόν χορό και τό θέαμα. 
Τό χαίνω έφιαξε τό haha =χάσμα, στόμα. 
·Η χείρ, τό χέρι, έγινε hei .  ·Η χιων προφέρεται h iona. "Ο χιτων --t hitan .  ·Η χλαμυς --t hami και 
σημαίνει τό μικρό περίζωμα που δένουν στην μέση τους, όλλό και τό κάλυμμα της πλάτης. 

·Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό λημμα χορεύω --t hura iΊ hula (πρβλ. την όνομασία τοΟ χοροΟ 
"χούλα -χούπ") .  "Εκτός όμως άπό τό "χορεύω", ό χορός ώς koro σημαίνει τραγούδι και γιορτή . 
·0 χόρτος ώς hotu =φροΟτο . ·0 δε χρόνος ώς honu =σεληνιακη ήμέρα. ·0 ώμος παρέμεινε oma και 
ή ωρα, hora (έδω προφέρουν και την δασεία) .  
"Ο ώχρός έγινε οhίrό με την σημασία της ώχρός νέας σελήνης . 

Kai  μ ί α  συντο μώτερη  καταγραφη έπ ιλεγμένων π ο λ υ ν η σιακών λέξεων 

a l ih i  = θηλειά , κυκλ. όνοιγμα 
ΑΓί : τοπικός θεός 
apu = βαδίζω 
au =περίοδος χρόνου 
baitu : όνομασία μηνων 
e = ύπάρχω 
eito =όμοιότης 
eko =ώδη 
emi . . : ώς πρωτον συνθετ. 
hale =καλύβη 
hal in =στρέφω 
he = ή 
heima =χειμων 
henua iΊ whenua =χώρα 
hima =ένδυμασία 
hipo =ιππος 
hipa =διαβαίνω 
hiro =πλέκω κόμην, στρέφω 
huri =γυρίζω 
hela = λαμπρότης 
hure =σχοινι 
hipe =ύπερέχω 
hipu =φιάλη, όγωγός 
hoto =ώμος 
hue =ξύνω 
hupana =·ίπταμαι 
huri -huri =θυμός 
itea =ιδέα 
ite =όρω 
ka =φλέγω, μαγειρεύω 
kaina =εξολοθρεύω 
kakai =κακίζω 
kakei =χαλίκι 

εκ τοΟ έλιξ 
» ·Άρης 

» » έπομαι 
» » αιων 

» F έτος 
» » ε, εσ-μι 

» είδος , έοικα 
» ήχω 

} )  » ήμΙ . .  
» » καλιό (=καλύβη) 
» » F ελύω (=κυλίω, στρέφω) 
» » ή 
» » χείμα, χειμων 
» » γαία 

» σχημα 
» » ιππος 
» » ιππάζομαι 
» » γΟρος 
» » γΟρος 

» σέλας, όλως 
» » ειρω =συνδέω 
» » ύπερ 
» » σίφων 
» » όστοΟν 
» » ξύω 

» ϋψος +όνω 
» χολη 

» » ιδέα 
» » ειδω 
» » κηίω, καίω 
» » καίνω =φονεύω 

» κακός, κακίζω 
» κάχληξ 
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kala η karai =καλώ έκ τοΟ καλώ 
kala =μαγεύω » κηλέω =μαγεύω 
kama =καλύβη » » καμάρα 
kana =ράβδος » » κάννα =καλάμι 
kano =παις » » γένος 
kenu =σύζυγος » » 

kenana =άνηρ » » » 

whana =φυλη » » » 

kanohi =όφθαλμοί "κανθός όφθαλμοΟ" 
kao η karo =σκάπτω » σκάπτω 
kapo η hapo =άρπάζω » » κάπτω, χάπτω 
karaua =κεφαλη » κάρα =κεφαλη 
karanga =θόρυβος » κλαγγη =όξυς ήχος 
karu =μέρος φυτοΟ » κάλυξ 
kau =γεύομαι γεΟμα 
kau =καυλΟς » » καυλός 
kavai =πηγούνι, ράμφος » » κύβη =κεφαλη 
kene =κινοΟμαι » » κίνησις 
keneu =κινέω-ώ » » 

kene =πλησιάζω » » 

kepu =δόρυ σκι1πτρον 
kere, keri =έξορμώ, πλέω » κέλλω, κέλης 
kiko -mata =όφθαλμός » κύκλος +μάτι (όμμάτιον) 
kio = άναχωρώ » » κίω 
kira =άκαρπία » » ξηρασία 
kona =πεδιας » κόνις 
kono =σπήλαιον » » κώνος 
lago =ύποστήριγμα » λέγω =πλαγιάζω 
rango =φορειον » λέκτρον =κλίνη 
lama =πυρσός » λάμπω 
leka =φωτεινός » λευκός 
logo =λέγω , όμιλώ » λόγος 
lοηο =αναφορα » » δηλόω, δηλώνω 
mahcironga =μεγαλοπρέπεια » » μέγας + όρέγω =διευθύνω 
mai =έμέ » έμοΟ, έμοί, έμέ 
maina =σελήνη » » μήνη =σελήνη 
maka =μαστός μαζός, μαστός 
makore =μεγάλος, πλατυς » μακρός 
mala =καταστροφη » » μαλερός =καταστρεπτικός 
manu η mana =δύναμις » μένος 
manoo, manako =σκέπτομαι » » μένομαι 
matia =μήτηρ μάτηρ 
mara, mala =μαΟρος » μέλας 
mara, morea =τεμάχιον, μόριον » μοιρα, μοιράζω, μόριον 
matau =θεωρώ, κρίνω » μέδω =σκέπτομαι, φροντίζω 
matua =ορχων » » μέδων ("Ζεύς μεδέων") 
mau =πολυ » » μάλλον 
mele =οσμα μέλος 
mine =κατασκοπεύω » μηνύω 
mingo =σμίγω » μίσγω, μειγνύω 
mu =σιωπη » μύ-ω =κλείω τα χείλη , μυκός =σιωπηλός, μουγγός 
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muta -muta =γογγύζω 
nae =ρέω 
nao = κυματούμαι 
nau =κύματα 
navao =μυστήριον, όμιχλωδες 
ngata, ngati =όμάς, όμιλος 
ngau =δάκνω, μασω 
niho =δόντι 
nika =μαυρίλα 
nohu =πόνος 
ηου =δηλητηρ. ίχθυς 
nua =θεα 
oho =αναχωρω 
ohua =ύπηρέται 
ohu =συντροφια 
uka, oinga =κατοικία 
ona =πλούσιος 
onae =όνειροπόλος 
οηί =κινω 
ΟΓίΙο =λόφος 
orunga =κινω 
paa =πλησίον 
paihi  =ύπηρέτης 
paina =έορτή , ίερουργία 
ροlίο =φαιός 
pana =φωνή 
pana =αναλαμπή 
panau =κινούμαι 
pao =κτυπω 
papa =πατήρ, πρόγονος 
para =κόνις 
para =θάρρος, όρμή 
pari =άφθονία 
patu =οίκογένεια 
pau =τρίβω 
pau =παύω 
pera =λίπος 
petu -petu =σαλεύω, σκιρτω 
ρίΙο =στρατός 
Ροlο =όνομα αστέρος 
ρου =πολυ 
pura, pula =απόγονος 
reh u  =ύπνώττω 
rika =τρόμος, φόβος, σπασμός 
riva =χύνω ύγρόν 
rotu =μυθικόν φυτόν 
rue =διαλύω 
runga =όκρον, κορυφή 
taika =φρίκη 
takoko =σανίς, φάτνωμα 
tango =δοκός 

έκ τού μύζω 
» » 

» » 

» » 

» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

νάω =ρέω 
νέω =πλέω 

» » 

νέφος, νεφώδης 
γνωτός =συγγενής 
γνάθος 
νύγω 
νύχα = νύκτωρ 
νόσος 

» 

νύμφα, νυός 
» » όχος, όχημα, όχούμαι 
» » όχλος 

» » οίκος, οίκία 
» » ώνος = αξία, τιμή 
» » όναρ 
» » όρίνω =κινω 
» » όριον 
» » όρνυμι 
» » παρα 
» » πάις =παϊς 

» παιάν, παιανισμός 
» πολιό ς =φαιός 
» φαίνω, φωνή 

» » φανός 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» πλανωμαι 
» παίω 
» πάππας =πατήρ 
» παλή = κόνις 
» πάλλω, παλάμη 
» πάλιν 
» πατήρ 
» ψάω =τρίβω 
» παύω 
» πέλανος =παχύρρευστος 
» πετώ 
» πλήθος 
» Π όλος 
» πολυ 
» σπορα 
» ρέγχω =ροχαλίζω 
» ρίγος 
» λείβω =στάζω 
» λωτος 
» λύω 
» οϋρεα, όρη 
» τραγικα 
» τέγω, σ-τέγη 

» τέγω, στέγη 
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tara =κέρας 
taura =σχοινί, "λάσσο" 
taula =ογκυρα 

tea =λάμψις 
tiara =σημείον 
timo =διατρυπω 
timore =τομη 
tipu =πρόγονος, άπόγονος, 

δηλαδη "τύπος" 
tira =ίερά ράβδος 
t irou =αίχμηρόν άντικείμενον 
titau =ζητω 
tito =μάχομαι 
tore =διατρυπω 
tuia =θυσία 
tumu =θεικη δύναμις 
tumu = κυρίαρχος 
tupa = 1 )  άρχ. λίθος 

2) θέσις ίερέως 
tupuhi =θύελλα 
ure =τό άνδρο γεννητ. όργανον 
vai =παρίσταμαι 
vaia =άγγελία, πληροφορία 
vaito =μέτρον 
vaitu =έτησίαι 
vele =βότανον, κήπος 
vero =βέλος, λόγχη 
νίο =έκπνέω 
whara =χαράσσω 
hara -hara =κόπτω 
whata =βωμός, τράπεζα 
ννοννο =όρύομαι 

έκ τοΟ τερσαίνω =ξηραίνω 
» » ταΟρος 

» (λόγψ όμοιότητος τού σχήματος τής αγκύρας 

πρός τά κέρατα τού ταύρου) .  

» θέα 
» » τέρας =σημείον 
» » τέμνω, τόμος 
» » » τομη 
» » τύπος - "τυπικά χαρακτηριστικά μεταβιβαζόμενα 

» » θύρσος 
» στύλος 

από γενεάς είς γενεαν" . 

» » τιταίνω =άπλώνω χείρας 
» » στίζω =κεντρίζω δι' όξέους όργάνου 
» » τείρω, τρύω 
» " θυσία, θύω 
» " θΟμος, θυμίαμα 
" " δόμος 
" " τόπος 

» " τυφών 
» » ούρω, όρούω 
» » βαί -νω 
» » φαείνω ('ί\όΥος φαείνει") 
» " F-είδος 
» " F-έτος 
» » φύλλον 
» » βέλος 
» » έκβιόω 
» » χαράσσω 
» » »  

» F-εστία 
» » βαΟζω 

Ό Ν όρς Γιόζεφσον συμπεραίνει ότι μέσα άπό αύτόν τόν χείμαρρο (τίς περισσότερες φορές 
άτόφυο) των έλληνικων λέξεων στό Άρχιπέλαγος τοΟ ΕίρηνικοΟ, άναδεικνύεται μία μετανάστευσις των 
Έλλήνων πρός την Πολυνησία, μέσψ τής Ν .  Άμερικής. Ή μετανάστευσις αύτη πρέπει νά έγινε κατά 
κύματα. Στούς άρχαίκούς χρόνους, πρό των 'Ίνκας (καί έτσι δικαιολογείται καί ή παρουσία πολλων 
έλληνικων λέξεων στό Λεξιλόγιο των 'Ίνκας) ,  καί κατά τούς πρώτους αίωνες πρίν άπό τούς ίστορικούς 
(άλλά καί κατά τούς ίστορικούς) χρόνους. Καί δέν ξεχνα νά άναφέρη ότι στό Chavin τής Ν .  Άμερικής 
έχουν άνευρεθή νεκρικές μάσκες καί κτερίσματα Μυκηναίκά. 

*�* 
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Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Κ Α  - Λ E Ξ I K OΛO Γ l K A 

« Η  μελέτη των έλληνικων λέξεων στην λατιν ικη δέν εχει άκόμη όλοκληρωθη κατά τρόπο 
ικανοποιητικό. ΕUχομαι οι πολυ σύντομες και άρα ιέ ς πληροφορίες αύτού τού Λεξικού νά 

ύποχρεώσουν κάποιον νέο και θαρραλέο φιλόλογο να άναλάβη έκ νέου την έργασία.»  

(ERNOUT-MEILLET, Ετυμολογ. Λεξικόν τής Λατινικής) 

Τό διόφορα ετυμολογικό λεξικό τό όποϊα εβοήθησαν στην παρούσα ερευνα (ε"ίτε ή λατινικη λεξις 
είναι γνήσια όπομίμησις τής ελληνικής, ε"ίτε εχει καταστή όγνώριστη συνεπείςι διαδοχικων όλλοιώσεων) ,  
εχουν κατό κανόνα την επεξήγησι "έκ τού έλληνικού". 'Άλλα λεξικό (κυρίως τό γερμαν. Duden) σταμα
τούν στην λατινική .  λ .χ . : Komedie,  εκ τού λατιν. comoedia ,  χωρίς νό διευκρινίζεται πού βρήκαν οί 
λατίνοι την comoedia, την κωμψδίαν, την "κώμου ώδήν. " 

Πολύ συχνό επίσης ,  κυρίως τό παλαιότερα, όναφερονται σέ "ίνδοευρωπαικες" ,  "μεσογειακές", 
"σανσκριτικές" ρίζες οί όποίες, όπως ηδη όναπτύξαμε, δέν είναι παρό όρχαιότατες έλληνικές. Τελικό 
μπορώ νό πώ ότι μέχρις ενας όρισμένου σημείου, ή πραγματικό επίπονη αύτη διερεύνησις κόθε λέξεως 
ξεχωριστό, δέν ύπήρξε παρό ή συγκέντρωσις πληροφοριών οί όποίες εύρίσκονται διόσπαρτες στό 
παντοειδή σχετικό βοηθήματα 'Ελλήνων καί ξένων μελετητών (καί Κειμένων εκ τής ελληνικής καί λατι
νικής Γραμματείας), ωστε τό συγκεντρωμένα αύτό στοιχεία νό γίνουν εύκολώτερα προσιτό στό εύρύ 
κοιναν καί κυρίως στην νεολαία μας , ή όποία εχει φθόσει νό "εκλιπαρή" τίς ξενες γλώσσες γιό νά 
εκφρασθή. 

'γ πόρχουν όμως όρκετές λέξεις καταχωρισμένες μέ την ενδειξι "etymologie inconnue", δηλαδη 
όγνώστου ετυμολογίας, η "terme empruntθ" =δανεισμένος όρος, χωρίς νό διευκρινίζεται όπα πού εχει 
γίνει τό δάνειον (στό "Ετυμολογικό τού Ρ. CHANTRAINE  κυρίως) , η όκόμη μέ όλοφάνερα λανθασμένη 
τοποθέτησι. '0 Joseph Hofmann ετυμολογεί σχεδόν μονίμως : "δάνειον έκ τής σημιτικής" η "δάνειον έκ 
τινος μεσογειακού λαού". Άκόμη καί την λέξι πύργος την θέλει νό προέρχεται εκ τού Burg . ( ! )  'Όμως ό 
"πύργος" είναι λέξις όμηρική .  Πού ήσαν οί ΓερμανΟI όταν ό 'Όμηρος συνέθετε τό έπη του ; 

Κατέληξα νό παραθέσω δικές μου έτυμολογικές παρατηρήσεις σέ ώρισμενες λέξεις (όπως 
arme =ορμενον-, texte -τεύχω, τεύξω-, cher-Kopa- κ .Ο . ,  βλ. σχετικό λήμματα) ,  συγκεντρώνοντας, συγκρί
νοντας, ταξινομώντας τό διάφορα ύπάρχοντα στοιχεία. 

Παραθέτω ενδεικτικώς την συλλογιστικη γύρω άπα την ετυμολογία τού επιθετου cher =άγαπητός, 
caro στό ίταλικά καί ισπανικά. Προέρχεται όπα τα λατινικα carus, cara και αύτα άναμφίβολα άπα την 
έλληνικη λέξι κάρα πού σημαίνει κεφαλή , ονθρωπος, πρόσωπο . "Εκ πρώτης όψεως φαίνεται "ίσως άπίθα
νο. Παρακολουθήσαμε όμως πόσο καί πώς οί Λατίνοι άντέγραψαν -εμιμήθησαν την ελληνικη γραμμα
τεία. Σέ τέτοιο μάλιστα σημείο ωστε ό G. ΜΟΥ Ν Ι Ν  στά "Κλειδιό τής Γλωσσολογίας" (σελ. 1 1 6) σχολιάζει :  

«Πρέπει νά δεί κανείς την άμηχανία τών λατίνων γραμματικών κάθε φορά πού ή γλώσσα 
τους δέν συμφωνεί μέ τίς κατηγορίες τής έλληνικής γραμματικής, τό ίδανικό τους πρότυπο: 

γιά νά έχουν τά λατινικά τόν ίδιο άριθμό μερών τού λόγου μέ τά έλληνικά, τό όρθρο πού 
λείπει άπό τά λατινικά, άντικαθίσταται άπό τήν γεμάτη έπινόηση έφεύρεση τού έπιφωνήματος . . .  " 

Ώς πρας τίς ελληνικές τραγψδίες καί κωμψδίες, όχι μόνον τίς μετέφρασαν η τίς άντέγραψαν, άλλΟ 
πoλλtς άπα αύτές επαίχθηκαν στην Ρώμη όπ' εύθείας εκ τού ελληνικού πρωτοτύπου. 

Γράφει ό καθηγητης Γ. Κουρμούλης:3 14  
«'Η έκμάθησις τής Έλληνικής είναι στοιχειώδες καθήκον παντός εύ ήγμένου Ρωμαίου, διό 

καί συνισταται "a Graeco sermone puerum incipere malo quam a Romano". Μ έγα πληθος λέξε
ων  της Έλληνικης ε ίσάγεται ε ίς  την Λατιν ικην  γλώσσαν,  ε ίς  τό Λατιν ικόν Άλφάβητον προστίθε
ν τ α ι  έ λ λ η ν ι κ ό  γ ρ ά μ μ α τ α ,  αύτή αύτη ή Λ α τι νική κλ ίσι ς καί σύ νταξι ς δέχονται πλ ήθος 
Έλληνισμών, ο ί  Λατίνοι συγγραφείς καί ποιηταί έλληνί(ουσιν, όσάκις έπιθυμούσι νά έπιτύχωσι 
λεπτότητα έκφράσεως, θυσιά(οντες ούτω τήν Λατιν/κήν potentiam είς τήν Έλληνικήν gratiam: 

3 1 4. "Ή Έκπολιτιστική Δύναμις τής Έλληνικής Γλώσσης", σλ. 1 3 , ΑθΗΝΑ1 1 950. 



πo� Η (/,ν,HΙVΙI<H rOΙVIJlΛOnO IHH ΤOΙV nArI<O�JlΛIO f\OrO 

"Tanto est sermo Graecus Latino jucundior, ut nostri poetae, quotiens dulce carmen esse 
voluerunt, illorum id nominibus exornent" (κοιντιλιανός). 

Τόσον πολύ εχει διαδοθή ή Έλληνική γλώσσα μεταξύ τών Ρωμαίων, ώστε έπί τών Αύγουστεί
ων χρόνων διδάσκονται είς τά Ρωμαίί<ά θέατρα Έλληνικά εργα άπό τοΟ πρωτοτύπου. 

Είς τά όχθας τοΟ Τιβέρεως λα τρεύο νται οί θεοί τώ ν Έλλή νων, διό τι κατέπεμψαν τό 
άγαθοποιόν Έλληνικόν πνεΟμα, τό όποϊον έβοήθησε τήν Ρώμην νά παρασκευάση εν πλούσιον 
μέλλον έθνικής άνατάσεως καί προόδου καί νά άχθή μέχρι τής κοσμοκρατορίας. " 
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Οί "έλληνισμοί" τού Πλαύτου καταντούν έξοργιστικοί. 'Έχει λ.χ. μεταγράψει στήν λατινική το ρημα 
"μαλακίζεσθαι" μέ τήν έννοια τού "έκθηλύνεσθαι" , δημιουργώντας στίχο "malacissandus es". Γενικώς οί 
Λατίνοι συγγραφείς έχουν δανεισθη (τόσο στίς κωμωδίες όσο καί στίς τραγωδίες) όλες τίς έλληνικές 
έκφράσεις καί προσαγορεύσεις. Καί έδώ ηθελα νό καταλήξω. 

Είναι γνωστον ότι ή ΑΝΤ Ι Γ Ο Ν Η  τού Σοφοκλέους όρχίζει μέ τον στίχο : "Ώ κοινόν αύτάδελφον 
Ίσμήνης κάρα ", που έρμηνεύουμε περίπου ώς "ώ άγαπημένη μου άδελφή Ίσμήνη ", κατό λέξιν δέ ,  
"κεφαλή τής Ίσμήνης". Είναι έκφρασις που φανερώνει μεγάλη τρυφερότητα καί έκτίμησι' πρβλ. όκόμη : 
"ώ κράτιστον Οίδίπου κάρα", "ώ κασιγνήτη κάρα " (Ορ. Εύρ. 294) ,  "ώ φίλον κάρα " (Οίδ. Κολ. 1 63 1 ) δηλαδή 
"φίλη κεφαλή", άγαπητή κεφαλή, "ώ φίλ τατον γυναικός κάρα" (Οίδ. Τύρ. 950) . 

Αύτο όκριβώς το τελευταίο , "ώ φίλ τατον γυναικός κάρα" έχει μεταφερθη σέ λατινικο στίχο ώς 
παρομοία έκφρασις :  "ο cara conjux" = ώ όγαπητή μου σύζυγε. Ό σπόρος έκάρπισε χαρίζοντας στό 
δυτικό λεξιλόγια τά : caro, cheri =όγαπημένος, carita, caridad, charite, charity = φιλανθρωπία, κλπ. κλπ. 
σχετικά. 

'Όμως ή λέξις "κάρα" ,  έκτος όπο κεφάλι , σημαίνει καΙ πρόσωπον. 'Όπως Π.χ. στήν Ηλέκτρα τού 
Εύριπίδου : "δρύπτε κάρα" =ξέσχιζε το 'πρόσωπο' σου. Στήν Ηλέκτρα τού Σοφοκλέους : "γέλωτι φαι
δρόν τούμόν όψεται κάρα". Στον Οίδίποδα έπί Κολωνψ: "μηδέ μου κάρα όρών". Πανομοιότυπα λοιπόν, 
το "cara" ώς ούσιαστικόν, στό Ισπανικό σημαίνει "πρόσωπον" (a cara descubierta =μέ όκάλυπτο πρόσω
πο), με πληθος παράγωγα: caratula ή μάσκα, careo όντιπαράστασις , cari l la καί careta =προσωπείον -καί 
πολλό όλλα, όφού πάντοτε οΙ σημασιολογικές διαφοροποιήσεις όδηγούν έκ νέου στήν δημιουργία και
νούργιων λέξεων καί εκφράσεων. Με το "a cara" δηλώνεται ή Ιδιαιτέρα συνάντησις, αυτο που οί Γάλλοι 
όποκαλούν "tete a tete". 

Ή λέξις ombre, ombra, sombra (=σκιό) παράγεται εκ της λατινικης umbra τήν όποίαν έτυμολογούν 
όπο σανσκρ. λέξι andhah =σκοτάδι, μή όποκλείοντας προέλευσι καί όπο το σύμπλεγμα unks-ra( ! )  

ΤΟ πρόβλημα όμως έχει όπλούστερη λύσι: ό μ β Ρ ο ς στό έλληνικό δεν είναι μόνον ή βροχή καί ή 
καταιγίδα. Συνεκδοχικό είναι καί το σύννεφο καί ή μαυρίλα (όρα έχουμε "σκιά") .  'Άλλωστε καί το σύν
νεφο,  το νέφος, παράγεται εκ τού νή (=όχι) φάος -Φώς. Το ό μ β Ρ ο ς έγινε u mbra όπως ό όμφαλος 
έγινε umbil icus, ο αμβων umbo, το όλολύζω υlυ lο, ό Όδυσσευς Ulysses . . .  

Γι' αύτο καί ή όνό χείρας καταγραφή δεν είναι δυνατον νό  προσλάβη τήν μορφή ενός τυπικού λεξι
κού. Ξεκινώντας όπο τήν Γαλλική (κατό τήν λεξικογραφική σειρό τού "Larousse Etymologique)3 1 5  παρα
θέτει τό κυριώτερα παράγωγα καί σύνθετα, καταγράφει γενικό οΙκογένειες λέξεων, καί έν συνεXείζl 
επεκτείνεται στίς ύπόλοιπες γλώσσες, στίς όποίες ή ϊδια λέξις , πολυ συχνά, προσλαμβάνει διαφορε
τική έννοια, ενώ ή αυτή έννοια, όχι σπάνια, προέρχεται όπο διαφορετική ελληνική λέξι. 

Παρελείφθησαν οί πολυ εξειδικευμένοι όροι καί το Ιδιαίτερο λεξιλόγιο τών διαφόρων επιστημο
νικών κλάδων. Μία παρόμοια λεπτομερής καταγραφή θά είχε ώς όποτέλεσμα τήν ύπέρμετρη αϋξησι 
τών σελίδων καί τού όγκου αύτης της εργασίας, ένώ θό περιώριζε συγχρόνως το όναγνωστικο κοινο 
στους περισσότερο εΙδικούς. 

'Έχουν παραλειφθη επίσης οί ίδιαίτερες γιό κάθε γλώσσα λέξεις, οΙ όποίες ενώ δέν όπαντώνται 
στίς όλλες συγγενικές δυτικες γλώσσες, δέν παύουν νό προέρχωνται όπο τό ελληνικά . . .  

3 1 5. ΤΟ Larousse Etymologique παραθέτει μέ μεγαλύτερη ακρίβεια καί συνοπτικότητα τα παράγωγα τών διαφόρων λημμάτων. 
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Π.χ .  (Ένδεικτικη άναφορά καί όχι πλήρης καταγραφή) .  

Λέξεις έκ της έλληνικης, άλλά μόνον ατά ΙΤΑΛΙΚΑ 

algente =ψυχρός 
andare =πηγαίνω 
arcobaleno =ούράνιον τόξον 
area =έδαφος 
aula =αϊθουσα 
auleta =αύλητης 
auledo =αύλωδός 
bicchiere =ποτήρι 
bora =θύελλα 
boria =ύπεροψία 
bramire =όρύομαι 
chioma =μαλλιά 
comprare31 6  =άγοράζω 
ciurma =έρέται 
colazione =πρόγευμα 
etera =πόρνη 
ferire =πληγώνω 
gonna =φούστα 
guancia =παρειά 
Iabaro =λάβαρον 
Iadro =κλέπτης 
Iasagna =λαζάνια 
I imo =λάσπη 
magari = εϊθε 
mandra =ποίμνιον 
nuora =νύμφη (σύζ. υίού) 
omero =ωμος, ώλένη 
omopIata 
papavero =παπαρούνα 
ruido =θόρυβος 
scenata =ταραχη 
scrofa =γουρούνα 
stufa =θερμάστρα, φούρνος 
suocero =πενθερός 
Καί όλλα . . . .  

έκ τού όλγος (έννοια : τό πάγωμα προξενεί πόνον) 
» όντα, άντάω 

» » όρκος +βάλλω 
» » όρουρα 
» » αύλή , αύλά 
» » αύλός, αύλητης 
» » αύλός +όδω 
» » βίκος =άμφορεύς 
» » βορράς 
» » βορράς 
» » βρέμω 
» » κόμη 

» πιπράσκω, πρασις 
" κέλευσμα 

» » κάλαθος 
» » έταίρα 
» » κατα-φέρω κτύπημα3 17  
» » έπιγονατίς =χιτών άνάκωλος, δηλ. κοντός 
" » γνάθος 
» » λαβη 
» " λάθρα 

" λάσανα =μαγειρεία (Ήσύχ.) 

» » λύμη 
» » μακάρι 
» » μάνδρα 
» » νυοί =αί των υίων γυναίκες 

" ωμος 
» » ώμοπλάτη 

» πόFα =χλόη 
» » ρόθος =θόρυβος 
» » σκηνη 
» » γρομφάς =γουρούνα 
» » τύφος =καπνός 
» " έκυρός =πενθερός 

* 

Π αραδε ίγματα Λέξεων έκ της  έλλ η ν l κ η ς ,  άλλά μ ό ν ο ν  ατά Ι Σ Π Α Ν Ι Κ Α 

ambos =καί οί δύο , άμφότεροι 
bacia =λεκάνη 
broma =άστείο 
hi Iar =κλώθω 
mujer =γυνη 

έκ τού όμφω, άμφότεροι 
» » βαθεία 
" " βρώμα, βιβρώσκω 
» " εϊλω =στρέφω 

mozo =ύπηρέτης (προφορά "μόθο") » 
μύλλω =συνουσιάζομαι, μαχλός =γυνη κοινη 

» μόθων =υίός δούλου 

3 1 6. ΚαΙ Ισπαν. compras =ψώνια 

3 1 7 .  "'Εν ταίς μάχαις .. Φέρε, τούτέστιν παίε, παρεγγυώσιν άλλήλοις" (Πλουτ. Μάρκ. 8) 
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ole (έπιφώνημα) 
paraje =μέρος, περιοχη 
patena =δίσκος έκκλησίας 
patio =αύλη 
propina =φιλοδώρημα 
yermo =άκατοίκητος 
και όλλα . . . .  

έ κ  τού " ώ  όλε δαϊμον" 
» » περιοχη 
» » φάτνη 

» έκπάτιον (τό έξω τού κοινού δρόμου) 
» » προπίνω = 1 ) πίνω εις ύγείαν 2) δωρίζω 
» » έρημος 

Π αραδε ίγματα Λ έ ξεων εκ τ ή ς  έλλ η ν ι κ ή ς ,  άλλά μ ό ν ο ν  στά Α Γ ΓΛ Ι Κ Α Kai  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι ΚΑ 

Άγγλικό 

after =ϋστερα, μετά 
by =πλησίον 
dive =καταδύομαι 
dady =μπαμπάς 
doll =κούκλα 
do =πράττω 
early =πρωί, ένωρις 
easy =όνετος 
food =τροφη 
field =χωράφι 
full =πλήρης 
glow =φλογερόν πύρ 
grave =τάφος 
hide =καλύπτω 
hurry =σπεύδω, βιάζομαι 
javel in =άκόντιον 
kit = μικρός κάδος 
kil l =φονεύω (άρχικώς cyl lan) 

lather =άφρός 
loose =λυτός, έλεύθερος 
luck =τύχη 
lady =λαίδη 
meet =συναντώ (έξ ού meeting) 
mouse =ποντίκι 
nod = νεύω 
open =άνοικτός 
pinafore ="μπροστέλλα", ποδιά 
rush =όρμη 
see =βλέπω 
shake =σείω 
skiffi, ship =πλοϊον 
scatter =σκορπίζω 
sin =άμαρτία 
smile =χαμογελώ 
sphleen =βαρυθυμία 
teacher =δασκάλα 
ti l l  =άροτριώ 

έκ τού αύτάρ 
» » άμφι 

» δύω 
» » όττα,τέττα =πατηρ 
» » ε'ίδωλον 
» » θώ, θίημι 
» » ήρι =πρωί, ένωρις 
» » όν-εσις 
» » πατέομαι =τρέφω, γεύομαι 
» » φελλεύς =έδαφος πετρώδες 
» » φλύω, πολυς 
» » γληνος =Φώς 
» » γραβά =σκαφίον, βόθρος, τάφρος (Ήσύχ.) 
» » κεύθω =καλύπτω 
» » όρούω =όρμώ 
» » ζιβήνη =άκόντιον 
» » κυτίον 
» » καλινδέω, κυλίομαι (=πίπτω) 

"άποθνήσκοντες έκaλινδοϋντο" 
» λούω, λο(F)ετρόν 
» » λύω 
» » λαγχάνω, λαχνός 
» » λάδα =γυνη (Λuκ . ) ,  έκ τού Λητώ, Λατώ, λατ. Latona 
» » μετά' μετώ =καλώ (Ήσύχ.) 

» » μύς 
» νεύω 
» » όψ, όπη 
» » έπανωφόριον (Τ'] έκ τού πηνίον =πανι +φέρω) 
» » ρώομαι =σπεύδω, όρμώ 
» » σάω =θεάομαι, όρώ 
» » σείω 
» » σκάφος 
» » σκεδάζω =σκορπίζω 
» » σίνομαι =βλάπτω 
» » μειδιώ 
» » σπλην 
» » τίτθη =τροφός, παιδαγωγός 
» » τέλλω =έπιτελώ 
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Ιοll =φόρος 
vat =πιθάρι 
weather =καιρός 
which =ποιος 
yeast = μαγιά 
whole =όλος 
whore =πόρνη 
withy =λυγαρια 

Γερμαν ικό  

Αcht =προσοχή 
Barme = ζύμη (άγγλ. barm) 
Boden = πυθμήν 
Bote =αγγελιαφόρος 
Brot =ψωμί (αγγλ. bread) 
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έκ τού τέλος, τέλη 
» » βατίη =φιάλη 
» » αίθτΊΡ 
» » ποιος, κοιος, όκοιος 
» » ζύμη 
» » όλος 
» » Fόαρ (ή σύντροφος) 

» Fίτυς, F ιτέα 

έκ τού ανάγκη 
» » φύρω, φύραμα 

πυθμήν 
πυνθάνομαι 
βρώσις 

Brunnen =πηγάδι » » φρέαρ 
τειχος 
έσθίω 
φέρω 
πόρτις 
πλάξ 
πέτομαι 
πώλος 
πρωί 
αλίγκιος 
καλός 
χάλαζα 

Deich =πρόχωμα » » 

essen =τρώγω (άγγλ. eat) » » 

fahren =φέρω, όδηγώ (άγγλ. bear) » 

Farse =δάμαλις 
» 

flach =έπίπεδος 
Fittich =πτέρυξ 
Fohlen =πουλάρι 
frϋh =νωρίς 
gleich =όμοιος (άγγλ. I ike) 
Held =ηρως 
Hagel =χαλάζι (άγγλ.haί Ι ) 
krank =ασθενής 
Κϋbel =κάδος 
lallen =ψελλίζω 
Leute =ονθρωποι 
Locke =βόστρυχος 
machen =κατασκευάζω 
nunc =τώρα (άγγλ. now) 
m it =μέ, συν 
Miete =ένοίκιον 
mussig =ρυπαρός 
Quelle =πηγή 
schluchzen =όλολύζω 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

κροιός =ασθενής 
κύπελλον 
λαλώ 

» » λαός 
» » λυγίζω 
» μηχανώμαι 
» » νύν 

μετα 
» μίσθωμα 

» » μύσος = ακαθαρσία 
» » βάλλω (τό βάλλω, καί έΙ υγρών : "ποταμός βάλλει "). 
» » λύζω, λυγμός, λύγξ 

scheren =κουρεύω κείρω =κόπτω 
Schere =ψαλίδι » » »  » 

Schmied = σιδηρουργός » σμίλη 
schwer =βαρυς » » σοβαρός 
Schwung =έφόρμησις » » σεύω =κινούμαι γοργα 
Schmerz =φόβος, πόνος, λύπη » » σμερδαλέος, σμερδνός =φοβερός 
schmauchen =καπνίζω (άγγλ. smoking) ) σμύχω =καίω βραδέως 
Span =σχίζα » » σφήν 
stollen =στήνω, έτοιμάζω » στέλλω, στήλη ("στέλλω στΡατόν'ϊ 
Stich =νυγμός » » στίζω, στίγμα 
Stimme =φωνή, φθόγγος » »  στόμα, αίολ. στύμα 



Storche =πελαργός (άγγλ. stork) 
Schwert =ξίφος (άγγ. sword) 
Trummer =έρείπια, χαλάσματα 
Tίefe =βάθος 

έκ τού στοργη (στοργη πελαργών, η γνωστη'·άντιπελάργωσις") .  

» » α -F-op =ξίφος (ετ. εκ τού αϊρω) 

» » τρύφος, θρύμμα 
» » βυθός 

tunken =βάπτω » 

νοη =άπό (άρχικώς abo) » 

ver =πρό » 

warm =θερμός (άγγλ. warm) » 

wachsen = μεγαλώνω, βλαστάνω " 
(άγγλ. wax) 

weichen =ύποχωρώ » 

\veiche =μαλακός (άγγλ. νveak » 

άσθενης) 
weder =οϋτε (άγγλ.whether =εϊτε) » 

Werk =έργον » 

Wer =προσοχη » 

wissen =γνωρίζω (άγγλ. wit) » 

wϋrgen =στραγγαλίζω » 

Zuber =δοχεϊον μέ 2 λαβές » 

καί ολλα πολλά . . .  

» τέγγω 
» άπό 
» φέρω 
» θέρμω 
» αϋξω 

» F-είκω =ύποχωρώ 
» »  » 

» έτερος, Fέτερος 
» Ftpyov 
» Fbpfu 
" Fεϊδω, Fοίδα 
» βρόχος 
» δίφορος 

Σημειωτέον ότι τά "παλαιό" γερμανικό είναι όλιγώτερον άλλοιωμένα. π .χ . :  
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mus =μύς, heim =πατρις (έκ τού κώμη) , hroso =πάγος (έκ τού κρυώδης) ,  tat =ένέργεια (έκ τού θέσις) ,  
tenar =παλάμη (έκ τού θέναρ) ,  huolen =άπατώ (έκ τού κηλέω =θέλγω, μαγεύω) , h l inen =στηρίζομαι (εκ 
τού κλίνω) , sul =πάσσαλος (έκ τού ξύλον) , scalm =πλοϊον (έκ τού σκαλμός =πάσσαλος κώπης, "σκαρ
μός") Κ.Ο .Κ  . . .  

Ε Π Ι Μ ΕΤ Ρ Ο Ν  

'0 δανεισμός άπό τόν άνεξάντλητο θησαυρό τής 'Ελληνικής Γλώσσας δέν έσταμάτησε ποτέ , οϋτε 
πρόκειται ποτέ νά σταματήση. Συνεχώς άναφύονται νέες ίδέες και έννοιες, κατασκευάζονται νέα άντι
κείμενα. Τό "εϋπλαστον" τής έλληνικής γλώσσης καί, τό κυριώτερον, η μαθηματική της δομή , καθιστούν 
την σύνθεσι νέων όρων εϋκολη, άπλή, κατανοητή, άκριβεστάτη . 

'Ένας άπό τούς τελευταίους νεολογισμούς τής ίσπανικής γλώσσας είναι η λέξις efbiosis (εύ +βιώ) ,  
τό καλώς διάγειν. 

'Από την Τηλεόρασι τού Καράκας31 8 "βγήκε στόν άέρα" και εντυπωσίασε η λέξις tanatonauta (θανα
τοναύτης) ,  δηλ. ό άποθανων και άνανήψας".  

Τό ελληνογενές Λεξιλόγιον στά ξένα λεξικά αύξάνεται συνεχώς. Στατιστικη μελέτη τού "Διεθνούς 
"Ιδρύματος Έπιστημονικής 'Ορολογίας και Γλώσσας" τής Γενεύης άποδεικνύει ότι ό άριθμός τών ελλη
νικών λέξεων είναι μεγαλύτερος σε κάθε νέα έκδοσι τών διαφόρων λεξικών, όπως π.χ.  τού Webster.3 19  

,, 'Η κατανόηση τής δικής μας (τής Γαλλικής) γλώσσας, ή εκ νέου άνακάλυψη τής ούσίας της, νά 
ποιά ε[νaι ή χρησιμότητα τού νά γνωρίζει κανεΙς τΙς 'Ελληνικές ρίζες. Οί 'Ελληνικές ρίζες δίνουν στήν 
Γαλλική τό πιό βαθύ στήριγμα καΙ συΥχρόνως τής παρέχουν τήν πιό ύψηλή δυνατότητα γιά άφαίρεση, 

3 18. Κανάλι 5, 23/1 /94, έκπομπη "Siempre Domingo" 

3 19. Βλ. Άριστοτ. Νικολαίδη "Ή πείρα καί η πυρά", Έκδ. Κέδρος, σλ. 34 
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"Είναι άδύνατον νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε άκριβη συνολικό άριθμό τών Έλληνικών λέξε
ων που περιέχει τό γαλλικό λεξιλόγιο, είναι άδύνατο μιά καί ή γλώσσα κερδίζει κάθε χρόνο, κάθε μέρα 
λέΕ,εις . . .  πού οί περισσότερες δέ ν προέρχονται, δπως θά περίμενε κανείς άπά τά Α γγλικά, άλλά 
άκριβώς άπά τά έλληνικά . . .  

"Οί βάσεις καί ά έΕ,οπλισμάς του έπιστημονικου λεΕ,ιλογίου ήρθαν άπά τήν Έλλάδα, άκόμα καί στήν 
άρχαιότητα. Τά δάνεια δμως άπά τήν Έλλάδα έΕ,ακολούθησα ν άκόμα καί μετά άπά τάν θάνατο τής 
Έλληνικής έπιστήμης καί δχι μόνο άπά συνήθεια. Συνέχισαν, γιατί ή Έλληνική γλώσσα προσφέρεται μέ 
άΕ,ιοθαύμαστο τρόπο, πολύ περισσότερο άπά δ, τι ή Λατινική, γιά τήν δημιουργία νέων λέΕ,εων άνάλογα 
μέ τίς άνάγκες. " Jean Bouffartique -Anne Marie Delrie. 

'Όί έλληνικές ρίζες στην γαλλικη γλώσσα"320 

Παραδείγματα νεολογισμών με δανεισμό εκ της ελληνικης: 

M e la n o l em netes,  Anatheoro logos ,  Ps i cotecn ica ,  D i sortograf ia ,  H e l i ospher i c ,  Agorate rap ia ,  
Mesoscop ica ,  Astrod iagnos is ,  Cosmobiot ico, Carc i nogenecity, Cytoskeleton ,  E lectrophys io log ica l .  
Psicografo log ia ,  O ri nauta,  Fitocosmet ica ,  Pankrator, C rίοgeneΖac ίόn ,  Epi stemolog ia ,  F i logenet ica,  
O s m o g e n e s i s ,  Homofo b i a ,  H y d ro p l a s m a ,  N e o t r o p i c o ,  Fanta s m o g e n e s i s ,  P a l e oc l i ma to l o g i a ,  
H ipnocosm iatr ia, Parusia,  Psicofon ia ,  H i pnotherapeutas , Geocosmica,  H id rokinesia,  Selenog raph ia ,  
Ortotenia,  Rabdomancia, Psicometafis ica, On icofagia, Fotodiagnosis, Criptozoologia, Neurofis iologia, 
Dermatog l if ia, Paleobotanica, Hel ioelectrica, Neu ropsicofarmaca, Haplologie, Diereunetico, Protreptico, 
C lonage (κλωνοποίησις) ,  Morfofisiologia . . .  Κλπ . . . .  

Ο ί  Γερμανοί το  αύτόματο φωτογραφικο μηχάνημα το ώνόμασαν Photoautomat. 
Ό Federico Sagredo έπλαθε συνεχώς όρους έκ της έλληνικης : thanatophi l ia (τάσις προς το φαινό

μενον της "έντροπίας") , dexioencefalico, aristeroencefalico, kryptoglossa (λεξιλόγιον κλειστών έπαγγελ
μάτων), Beltistocracia,32 1 Time (= τιμή)322 . . . .  

Χωρίς ποτέ ν ό  σταματά ή παραγωγή τεχνητού λεξιλογίου, άνατρέχουν καί σέ παληές δόκιμες 
έλληνικές λέξεις γιό νό έκφρασθούν. Στήν Άμερική έχει γίνει τού συρμού ή λέξις h u b r ί s -χιούμπρις- ή 
ϋ β Ρ ι ς μέ τήν όρχαιολογική της έννοια. ΤΟ ϊδιο καί ή λέξις r y s i s  (ρύσις ) .  Στήν Γαλλία ή λέξις 
"a s t h e n ί e" τείνει νό περιορίση τήν "maladie", ένώ όλο καί περισσότερο χρησιμοποιούν τήν λέξι έ Ρ ω ς 
άμετάφραστη -e r o s - έπεδή είναι άδύνατον νό μεταφρασθούν μονολεκτικώς, όλα όσα αύτή σημαίνει: 

(,Έρως δέ, δ τι έσρεϊ έΕ,ωθεν καί ούκ οίκεία έστίν ή ροή αϋτη τψ έχοντι, 
άλλ ' έπείσακτος διά τών όμμά τω ν, διά ταυτα άπά του έσρεϊν "έσρος " 
τό γε παλαιάν έκαλεϊτο, νυν δε "έρως" κέκληται . . .  " 

(Πλάτωνος Κρατύλος 420 Β) 

Π ρ ο όλίγων έτών έ κ υκλοφόρησε στήν Έ λβετία το "Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  Α Ν Υ Π Α Ρ Κ Τ Ω Ν  Λ Ε Ξ Ε Ω Ν  -

DICTlONNAI RE DES MOTS I N EX ISTANTS",323 όπου προτείνεται νό άντικατασταθούν γαλλικές περι
φράσεις μέ μονολεκτικούς όρους άπο τό έλληνικά. Π .χ .  androprepe, b iopaleste,  dysparegorete, 
ecogeniarche, elpidophore, glossoctonie, phi lomathee, tachymath ie, theopempte, κλπ. περίπου 2 .000 λήμ
ματα, μέ προοπτική περαιτέρω έμπλουτισμού . . .  

Γι' αύτο ό καθηγητής Λουί Χοσέ Ναβάρο, κατό τήν διάρκεια τών έργασιών τού έκπαιδευτι
κού Προγράμματος 'Έύρωκλάσικα" της Ε . Ε . ,  έδήλωσε : 

" . . .  Ή Έλληνική γλώσσα γιά μένα είναι σάν Κοσμογονία. Δέν είναι άπλώς μιά Γλώσσα . . .  " 

320. Έκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ Π ΙΑ σλ. 9 Κ. έξ. 
321 .  Computer Shoc σλ. 442 
322. "propria time". Περιοδ. Halcon 'Ιέραξ άρ. 4 
323. Ed. M ETROPOLlS -GENEVE - ISBN 2-88340-006-7 
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Και ό Πρόεδρος της Έλληνικης 'Ακαδημίας της Βασκωνίας Φεδερίκο Κρούντβιγ Σαγρέδο, στό 
Βιβλίο του "Κομπιούτερ-Σόκ" (σλ. 296-297) γράφει ότι ή πιό θαυμαστη γλώσσα που εγνώρισε ποτε ή 
'Ανθρωπότης είναι η ελληνική : " I a  l e n g u a  d e l  m a s  e x c e l s o  m i l a g r o  q u e  h a  c o n o c i d o  l a  
H u man idad ,  l a  lengua  he len ica" .  

Και συνεχίζει: 

« . . .  cuando los  e u ropeos actua les  q u ieren d e n o m i n a r  a lgo π υ θνο ,  recur ren m ayormente a l  
g riego ,  i nventandose asi  pa labras actua les ,  modernas,  con  ra ices g riegas au n q u e  las  m ismas 
n u nc a  ex ist ieron θ Π  l a  epoca c las ica .  

Επ  c u a nto a l  e l e me nto g riego d e bemos  destacar  s u  va lo r  s u pe rio r ,  po r  var ias  razones .  
Tod o  1 0  que e s  c u lto  e n  E u ro pa  s e  h a  creado a t raves de l  g r i e g o ,  Υ como dec ia  υ π  
h isto r iador  i n g les,  " e ntre nosotros,  los eu ropeos,  1 0  que πο  e s  g r iego e s  sa lvaje. » 

Δηλαδή: 

Κάθε φορά που οί σημερινοί Ευρωπαίοι θέλουν νά όνομάσουν κάτι νέο, άνατρέχουν κυρίως στά 
έλληνικά, δημιουργώντας έτσι σύγχρονες λέξεις, "μοντέρνες ", με ρίζες ελληνικές, αν καί οί ίδιες -
αυτες- κατασκευασμένες λέξεις δεν ύπήρξαν στήν κλασσική έποχή. 

Ως πρός τα έλληνικαν στοιχείον όφείλουμε νά άναγνωρίσουμε τήν άνω τερότητα τής άξίας του, 
γιά διαφόρους λόγους. 'Όποια "καλλιέργεια " (κουλ τούρα) ύπάρχει στήν Ευρώπη εδημιουργήθη μέσω 
της ελληνικης, και όπως ελεγε ενας αγγλος ίστορικός "ότιδήποτε στους Εύρωπαίους δεν είναι ελλη
νικό, είναι αγριο". 

Γιά όλους αυτους τους λόγους, μία πλήρης καταγραφή και καταμέτρησις τών ελληνικών λέξεων 
που βρίσκονται διάσπαρτες στά ξένα λεξιλόγια, καθίσταται δυσχερης αν όχι άδύνατη. Παρόμοια εργα
σία όφείλει συνεχώς νά συμπληρώνεται και νά άνανεώνεται. 

Οί παράγωγες λέξεις που καταχωρίζονται στό κάθε λημμα τού Λεξικού που άκολουθεί, δεν είναι 
δυνατόν νά μην παρουσιάζουν κενά και ελλείψεις. Δεν παρατίθενται όλα άνεξαιρέτως τά παράγωγα, τά 
σύνθετα, παρασύνθετα, πολυσύνθετα, παράγωγα εκ παραγώγων Κ.Ο .Κ .  

"Kai πολύστιχον βίβλον αν τις άπαρτίσn . . .  τάς πολυσήμους φωνάς άπάσας περιλαβείν . . .  
εργωδες τούτο καί πλησίον των άνεφίκτων." 

Γιά αυτό, ή παρούσα έρευνα δεν μπορεί νά θεωρηθη όλοκληρωμένη. Ή ύλη είναι τόσον εκτενής ,  
ωστε ή μη ύπαρξις ελλείψεων και παραλείψεων θά ήταν ένα άληθινό θαύμα. Κατά τόν ΞενοΦώντα, 

... . .  χαλεπόν γάρ οϋτω τι ποιησαι ωστε μηδεν άμαρτείν . . ... 

Και ενώ ή άναζήτησις συνεχίζεται, διατυπώνεται εκ παραλλήλου ή ευχή : 
... . . τά άγνοηθέντα τυγχανέτω διορθώσεως ύπό των δυνατοτέρων . . ... 

'Άννα Τζιροπούλου - Εύσταθίου 

0 <1- 0  

Σ ημ . :  Μ έ  τό κάθε γράμμα τού λεγομένου "λατινικού" άλφαβήτου324 πού σηματοδοτεί την παράθεσι τών σχε

τικών λημμάτων, τίθεται ένδεικτικώς μία λέξις ή όποία, άρχίζοντας άπό αύτό άκριβώς τό γράμμα, έχει ένσωματωθη 

στό λεξιλόγιο όχι μόνον τών πέντε κυριωτέρων εύρωπαΊκών γλωσσών, άλλά όλων σχεδόν τών γλωσσών τού πολι

τισμένου κόσμου. Άκολουθούν διάφορες ρήσεις γύρω άπό αύτά τά έλληνικό όρχέτυπα λόγου, τό όποία έθεμελίω-
σαν ό,τι όκριβώς σήμερα όποκαλούμε Δυτικοευρωπαϊκό  Π ολιτισμό. 

Α.Τ.Ε.  

324 . ... . .  ΤΟ λατινικον άλφάβητον ήλθεν άπο τήν Χαλκίδα τής Εύβοίας μέσφ τής Κύμης (τής Ίταλίας) καί τής Ετρουρίας. Είς την 
άρχαιοτέραν γνωστήν λατινικήν έπιγραφήν, ήτις άνάγεται είς τον 60ν π.χ. αΙ, όλα τά γράμματα εχουν τήν Ελληνικήν 

μορφήν. Το C έπροφέρετο όπως το Κ, το J όπως το Υ, το ν όπως το υ η το W, τά φωνήεντα όπως τά σημερινά ίταλΙΚά . . . .. 

(W. Durant, Παγκ. Ίστορ. Πολιτ. -Τ.Γ' ,  σλ. 92) 
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Π ο λ ύ πλαγκτες άλλα άκαταπόνητες  ο ί  Έλλην ικές  Λέ ξε ι ς  . . .  

. . .  μεταφέρουν μέ την τέλεια προσαρμοστικότητά τους, πότε πρός την ·Ανατολην και πότε πρός την 
Δύσιν (σέ καθωρισμένες και καθορίζουσες ίστορικές στιγμές) τόν θαυμαστα γονιμοποιό χυμό τών έλλη
νικών -συμπαντικών άρχετύπων. 

" Κα ί  δ ι " ήμ ω ν  όμ ό φ ω νο ς  γέ γο νε πά σα ή Ο ί κ ο uμέ νη » 

("Αριστείδης ό ·Αvδριαvοuπόλεως) 

* 

«ΚαΙ την έλληνικη λαλια 

ως μέσα στην Βακτριανη την πήγαμε 

ως τους Ίνδούς ... » 

« 'Ή γε  των Έ λ λ ή ν ω ν  φ ω ν η  
πολλαχη  ονο ηΊν Ο ί κ ο uμένην  δ ιέ σπ α ρται  

και  σ u χν αϊς έγκατα μ έ μ ικται  

και κλέος μεν αύτf) μέγα τό παραυτίκα , 

μ ει ζ ο ν  δ ε  κ α ι  ε ς  α ύ θ ι ς . » 

(Κων. Κaβάφης) 
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Σύντομη περίληψις έκ τού Κειμένου τής Ε ίσαγωγής 

είς την ΓΑΛ Λ Ι Κ Η Ν  

2 1 5  
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Comment le grec a - t - ί l  feconde 
les langues europeennes* 

Monsieur le D i recteur  de Ι '  Academie des Sciences de CZECH REPUBLlC, 

M esdames et M ess i e u rs 

2 1 7  

O n  con naTt b i e n  q ue ,  de toutes l es  langues  e u ropeennes ,  le  g rec e n  est l e  p l us  anc i e n .  1 1  
s e m b l e  u n  p e u  d i f f i c i l e  d e  p re c i s e r  s o n  age  avec exact i t u d e .  Ο '  au t re  p a r t ,  ί l  pa raίt c l a i r  
aujou rd '  h u i  q u e  l a  l angue  grecq ue revend ique  des dates beaucoup p l u s  v ie ί l l es de  ce l l es  q u e  
nos l ί v res sco la i res ment ionna ien t .  

O n  se refe re a des temoi ns  ver id iques :  les  d i ve rs ecr i teaux q u e  les arch ives de l a  terre 
g recque  ont  conse rve pandant  des m i l l e n a i res ,  comme les  ecr i teaux des 'Ί ί n e a ί res"  Α et  Β ;  
comme l e  p l us  recent  Ec r i teau d e  l a  ν ί l l θ  d e  Kasto r ia ,  q u e  les archθo logues g recs decouvr i rent  
pendant Ι '  e te  de 1 993 .  Les "a rch eomet res"  de  Ι '  e tab l ίssement  " D E MO K R ITOS" ont  p rec ise 
son age :  7 . 000 a n n ees -au moins- ( Ιθ  p lus anc ien ecr i teau de Ι '  H i sto i re ) . 

C ette reve lat ion nous  affi rme que  e n  rea l i te  nous  ne  con na i ssons r ien  s u r  l a  p reh i sto i re de 
notre l angue .  Mais ,  comme l e  temps condu i t  toujous  l a  ve r i te ve rs l a  l u m iere ,  ί l  pa raTt ev ident  
que les  d ive rses theor ies ( e rrees ου  t rompantes)  vont se det r u i re ;  et  ce la  commence deja a se 
fai re νο ί Γ. 

To us  les  Arts ,  toutes les Sc iences ,  naq u i ren t ,  se deve loppent  et i l s  fo nct ion n et a Ι '  a ide  d '  
u n  voca bu la i re p u rement  grec ;  p u isque  la  Medec i ne ,  l a  Phys ique ,  Ι '  Astronomie ,  l a  Geograph ie ,  
l a  P h i l o l og ie  et  l a  P h i losoph i e ,  l a  Ch im ie ,  l a  G eomet r i e ,  l es  Mathemat iques ,  la  Po l ί t i q u e ,  l a  
Theo l o g i e ,  l a  D e m o c ra t i e ,  l a  G ra m m a i re ,  la  Syn taxe ,  l e  T h ea t re . . .  on t  beso i n ,  ex i ge nt ,  un  
vocab u l a i re i n te l l ectue l  q u i  p u i sse  d onne r  fo rme a la  pensee  et a toutes les  i dees  abst ra i tes .  

E n  p lus :  s i  o n  exa m i n e  p lus  p rofondement  l e  par le r e u ropee n ,  on  ar r ive a constater  que  la  
g rande major i te du  vocabu la i re q uot id i e n  exha le  - Ι υ ί  auss i - u n  voca l ί sme g rec .  J e  me rappo rte 
a des m ί l l ί e rs de mots lesque ls ,  de p re m i e re vue, ne  se reco n n a issent pas comme des mots 
g recs ,  pu isque ί ls on t  s u b i  des a l te rat ions  t res g randes ;  ου meme ,  de ce qu'  i ls descedent  des 
mots g recs t res anc iens ,  vocabu la i re ep ique  p .ex .  Mais ί l  suff i t  une analyse lex i l oco log ique  et 
h i sto r i que  pour  que la  paro le grecque s u rg isse toute anc ienne  et toujou rs i n t ime .  Tres souvent 
ces mots p roto-grecs re nt rent  chez-nous  comme s '  i ls  eta ient  des mots e t rangers :  phenomene 
q u e  nous  appe lons  "cont re- emprun t " .  (an t i - emprunt ) .  

1 1  exi ste enco re une  assez grande categor ie  de mots q u i ,  a t rave rs l e u r  h i sto i re ,  reve lent  l a  
p r e h i sto i re i n c o n n u e ,  ce l l e  q u '  o n  n '  a pas e n core  e n re g i s t ree  off i c i e l l e m e n t ,  c a r  e l l e  es t  
confondue  avec tou t  ce q u e  nous ap p e lons  " Mytho log ie " ,  l aque l l e  en  ve r ite const i tue l a  fo rme 
symbo l ί q ue et i na l te ree - non  fa l s i f iee- de la  ver i te  h isto r i que .  

Donc ,  no n  seu lement les  rac ines  et les  mots grecs,  ma is  e n  p l us  notre Mytho log ie ,  notre 
H i sto i re ,  ont e n r i c h i  l e  voca b u l a i re occ iden ta l  avec des t e r m e s  dont le p l u s  souvent  nous  
i g n o rons  l e u r  g rec i te .  

* Σύντομη περίληψις είς τήν Γαλλικήν, άπο τήν σχετικήν είσήγησιν είς τ ο  "Συμπόσιον τής Πράγας" -Τσεχία- ( 1 1 / 1 996) 

I ntroduction a SYMPOSIU M  de Prague. 
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E n  peu de mots,  deuχ  ου  t ro is  eχemp les :  
De la  Mytho log ie : le  mot "monnaie " (moneta, moneda, Moneten, money) v ient du  su rnom 

" mo n ia " ,  que  p o rta i t  Ι '  epouse de J U P IT E R  (ΖΕΥΣ Π ΑΤ Η Ρ ) .  Le Γο ί des  d ieuχ  ava it  condamne  
sa fe mme a so l i tu d e  a cause  de sa  g rande  ja lous ie ;  les  g recs Ι '  appe l e rent Μο νία, μόνη, qu i  
νθυΙ d i re "se u l e " .  Lo rsq ue les  ro ma ins  fab r i q u e rent  des p i eces d '  a rgen t  avec Ι '  i m age de la  
deesse J U N O- M O N I A - M O N ETA ,  ces p ieces ,  par  synecdoq ue ,  s '  appe le rent  " Μ Ο Ν Ε ΤΑ Ε " .  

D e  la  Preh isto i re :  l e  ιηοΙ Ρ a Ι a ί s ,  Ρ a Ι a c e (palazzo, palacio, palace, Palast) .  
Le  h e ros g r ec  EVA N D RO S ,  p a r t i  de A rcad i e ,  fo nda une  co lon ie  I Ει ,  ο υ  p l u s  tard naqu i t  la  ν ί l Ι θ  
de  R o m e .  C '  est  p o u r q u o i  Ι '  A rcad i e  fu t  touj o u rs c o n s i d e ree  p a r  l e s  Roma ins  c o m m e  l e u r  
metropo l e .  L e  he ros g rec appe l l a  l a  moye n n e  des 7 co l l i nes  d e  Rome " Pa l l ant i u m " ,  a Ι '  h o n n e u r  
de " Π ΑΛΛΑ Σ "  q u i  etait  l e  pet i t -f i l s  de Pe lasgos .  S u r  cette co l l i ne  ( I a  co l l i n e  de ΠΑΛΛΑ Ν Τ Ο Σ )  
les  e m p e re u rs ro ma ins  vont p l u s  tard const ru i re l e u rs dom ic i les  g rand ioses . . .  ( Pa l l an t i um -. 
Palat i u m ) .  

E χe m p l es d u  voca b u l a i re q uot i d i e n :  l e  m o t  g rec  τόρ νος ( "tornus " e n  la t i n )  a d o n n e  l e  
tourisme, le tournoi, la tournee . . . L e  mot κό νδυ a donne  la  gondole e t  l e  gondolier . . . L e  verbe 
κορέ ω ( = s e  s o u c i e r )  a d o n n e  le cure, la  curiosite, m e m e  le sheriff a m e r i ca i n .  Les m ots  
homer iques  τάλαρος θΙ  δν τυγε ς  ont  do n n e  l e  do l lar  et les  j antes des vo i tu res .  

1 1  Υ a e n co re une  aut re catego r i e :  les  mots  qu i  ont sub i  une  t res  grande alte rati o n ,  su rtout 
acoust i q u e .  C o m m e  eχe m p l e  je m e n t i o n n e  le mot ναύκλ ηρος ( na uclerus en la t i n ) ,  devenu  
naucher en  f ranya is .  
Le mot grec βάρβαρος brave e n  f ranca is ,  bravo en  i ta ! i e n .  
L e s  mots g recs έλεημοσύνη (a umone, limosna, al(7)S, A /m osen) θ Ι  βαλα νεϊο ν (bain, bagno, 
bafιo, Bad, bath) . 

Les g l o s so l o g u e s  d o i v e n t  eχ a m i n e r  c o m m e n t  se  c o n t r i b u e n t  c e s  g ra n d e s  a l te rat i o n s  
phono log iq ues q u i  rendent  l e s  paro les tant  meconna issab les !  

Ι'  anth ropogeograph ie  nous  exp l i q u e  que l a  fayon d i ffe rente de  l a  rest i tut i on  des s o n s  
d e p e n d  de l a  cavite stomat ique ,  d e s  cordes ph onet iques ,  d u  temperament ,  d u  ca ractere ,  de l a  
m a n i e re ΡΓΟΡΓθ d e  Ι '  act ion de resp i rer, dete rm inee  pa r  l e  c l i mat .  

E n  fo u i l l an t  nos teχtes c lass iques nous  voyo ns que  les  aute u rs g recs ava ient deja donne  
u n e  eχp l i cat i o n  comp l ete d e  ce  p he nomene :  P l uta rq u e ,  St ravo n ,  D i o g e n e  Lae r te ,  Den i s  de  
H a l ica rnassos,  P l ato n ,  et  autres . . .  

J e  ment ionne  u n e  se u le  remarq ue i n d i cat ive,  Ι ί Γθ θ  d u  d ia logue Κρα τύλος d e  P lato n .  ( Le 
d ia logue Kraty los const i tue le p re m i e r  tra i te etymo lg ique  sc ient i f iq ue ) . C '  est Socrate q u i  pa r le :  
"Les premiers noms ont  deja subi une  altθration .  Αυ  nom de la  Ε υ Ρ h ο n i e on ajoute ου on 
enleve des le ttres. On les dθforme ρουΓ  les emb e//ir . . .  a insi  ( I e s  m o t s )  se  tra n s form e n t  
gra vement a u  (υΓ et a mesure q u e  le temps passe . . .  " (C 4 1 4) 

1 1  n e  faut pas d '  a i l l e u rs nous  echapper  q u e  la  l ίν ra ί son  i n i t ia le  de la l angue ,  a des  pe r iodes 
p re c o c e s ,  e st re a l i s e e  d e  fayon o r a l e .  P l u t a r q u e  r e m a r q u e  que les  g re c s ,  g e n s  d e  m e r, 
d o m i n a t e u rs  de  l a  m e r ,  n av i g a n t  p a r t o u t  et a p l u s i e u res  r e p r i s e s ,  o n t  i m pose  l a  l a n g u e  
g recq u e :  

" . . .  πολ λ αχ.ή κ α τά θάλ α τ τα ν  πλ α νώμε νο ι  
γλ ω τ τα ν τή ν έλλ η νι κ ή ν  έ πέβαλ ο ν  εύρ ύ  πο ι ο ϋ ν τε ς  τό  έμπόρ ι ο ν . . . . . 
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Les anc ies toponymes g recs ( I a  ο υ  ί l  Υ avait  des v i l l es  h e l l e n i q u e s )  o n t  s u b i  u n e  pare i l l e  
a l terat io n :  

Ταυρομένιον est d eve n u  Tao rm i n e  
Άγάθη Agde 
Δυρ ράχιον D u rrazzo 
Π ο σε ιδ ωνία Pestum 
Αίγιαλος Yalte 

Έλίκη E l ce  

Quant  a Ν ε ά π ο λ ι ς , N apo l i  a Ι '  I ta l i e ,  N ap les a la  F rance ,  Nab lousse a l ordan i e ,  Nabe l  a 
Tu n i s i e .  

C '  e st p o u r q u o i  l e s  s c i e n ce s  a u x i l i a i res  d e  Ι '  h i s to i re d e s i g n e n t  l e s  p o p u l at i o n s  q u i  
passerent  par les  d i ffe rentes reg ions ,  e n  exam inan t  Ι '  e tymo log ie  des toponymies .  

Le voyage des mots  dev ien t  sedu isant  comme la  l a n g u e ,  passant  de fagon success ive d '  
u n  p e u p l e  a Ι '  a u t re e t  d '  u n e  g e n e ra t i o n  a l a  s u i v a n t e ,  s u b i t  p e u  a p e u  u n e  a l t e r at i o n  
p rogress ive concernant  a l a  sement ique  des paro l e s .  A ins i  l e  " m artyr d e s  t ro is  p iquets" (tres 
+pa lus ,  en l at i n )  -du g rec τρεϊς πάσσαλ οι est devenu en f ranga is  " t rava i l " .  

Le mot  g rec  πέρατος  s i g n i f i e  u n  e n d ro i t  q u i  se  t ro uve e n  fac e .  P o u r  Υ a r r i v e r  o n  d o i t  
t raverser l a  mer. L e s  lat i n s  p rononceren t  l e  Π Ε ΡΑΤ Ο Σ  c o m m e  "portus"  e t  voi l a  le  port ,  Port ,  
pu e rto , porta ,  port i e r, port ique  etc .  

Les d e r n i e r e s  c o n c l u s i o n s  de Ι '  A r c h e o l og i e ,  d e  la  G l o s s o l o g i e  C o m p a ra t i v e , d e  Ι '  
E p i g r a p h i q u e ,  a Ι '  a i d e  d e s  c a l c u l at e u rs e l e c t ro n i q u e s  ( C o m p u te rs )  off r e n t  a l a  S c i e n c e  
Contempora ine  Ι '  occas ion de b i e n  comprendre e t  exp l i que r, tout  ce q u e  l e s  auteurs ant iques  
conn a i s s a i e nt d ej a  b i e n ;  non  s e u l e m e n t  l es  auteu rs et  l es  savants  g recs .  Les l at ί n s  a u s s i ,  
c o m m e  C i ce ro n , S u et o n e ,  C o i n t i l i a n e ,  Tyran n i o n  . . .  d a n s  d e s  o e u v res  sous  des  t i t res : " D u  
d ia lecte rom a i n  q u i  arr ive d u  g rec"  ο υ :  "Aeo l i ca  rat ione  est sermo noster  s i m i l i bus "  q u i  veut  
d i re ,  notre langue ( I e  l at i n )  est  toute  pare i l le a u  d ia l ecte eo l ien  g rec .  

Α nos  jo u rs ,  des p rofesse u rs etrange rs ,  p h i lo logues ,  aute u r s ,  h e l l e n i stes ,  converge fl t  a ! '  
i dee q u e  l e s  mots g recs composent  l a  Langue - M e re d u  monde occ identa l  . . .  e t  pas seu leme nt 
du  monde occ identa l . 

Le g lossolo gue  i n d i e n  D r. C hakraborty, P res ident  du  G R E E K  C L U B  KYKLOS de Ca lcu tta ,  
D i recteu r  du  M i n iste re d '  I n st ruct ion I nd ien ,  pa r lan t  22 l angues et rangeres ,  ad met  q u e  ce n '  est 
pas l a  l angue  g recqu e  ce l l e  q u i  descent  d u  Sanscr i t ,  ma is  c '  est l e  Sanscr i t  q u i  descent  d u  
G re c .  C '  e s t  p o u r  c e l a  q u e  l a  Γ θ ν υ θ  o ff i c i e l e  d u  C l u b  K Y K L O S  d e  C a l c u tt a  s e  n o m m e  
P E LA S G I A ,  ho n no rant  les  P roto - G recs P e lasges ,  a i ns i  q u e  l eu r  j o u rna l  s '  appe l le  SAM E LA N .  
Σεμέλη etai t  l a  me re d e  D ionysos q u i ,  aux  temps t res anc iens ,  apporta aux  peup les  d e  Ι '  As ie  
l a  c iv i l i sat i o n ,  comme beaucoup p l u s  ta rd  le  fe ra  de  nouveau A lexandre le  G ran d .  

Qua nt a l a  concept ion  er ronee ,  de Ι '  anc iennete d e s  rac i n e s  sanscri tes ,  e l l e  e s t  due  a l a  
methode " n o n  sync h ron iq ue "  q u '  on  avait  adaptee ve rs  l a  f i n  d u  1 ge s iec le ,  af i n de procMer a 
d e s  c o m p a ra iso n s .  Le l i n g u i ste f ratlga is  c o n t e m p o ra i n  Georges  M o u n i n  ( d a n s  s o n  Ο θ υ ν Γθ 
C L E FS P O U R  LΑ L 1 N G U I S Τ Ι Q U E )  revele l a  cause de cette e rreu r :  ' 'O n  compara i t  le  Sanscr i t  
du  premier  m i l l ena i re ,  l e  G rec d e  Ι '  8eme s iec le  av. J . ,  l e  Lat i n  du  5eme s iec le ,  l e  Goth ique du 
4eme s .  ap res J . ,  etc . . .  Ma is  la  methode comparat ive do i t  e t re  synch ro n i q u e  (pour  avo i r  de  l a  
va le u r ) ,  et no n  d iach ro n i q u e . "  

Ar istote , dans  sa  fameuse Οθ υνΓθ " O R G A N E " ,  avai t  so u l i g ne Ι '  e r reur  d u  sy l l og isme q u i  
de r ive q u and o n  ne  s '  a p p u i e  p a s  a l a  s i m u l tane i te ,  af i n  d '  arr iver  a l a  vra ie connaissance d e s  
objets :  ( Τό σφάλμα τ ό  άπορρέο ν  έ κ  της μή ταυτοχρόνου γνώσεως των πραγμάτω ν) .  
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Le p rofesseu r F E O E R I CO KRUTW I G ,  ΡΓ ίχ  H O M E R E  1 989 ,  dans son Οθ υνΓθ LΕ  M I RAC L E  
G R EC Γθνθ l θ  q u e  l a  " myste r ieuse"  l a n g u e  des  Basq ues  ( E U S KA R A )  e s t  d '  o r i g i n e  g recq ue 
contenant  des rac i nes et des paro les  p rotog recs - pe lasg iques .  

C O N C L U S I O N :  La  fecondat ion d u  pa r le r  e u ropeen pa r  les  ge rmes g recs q u i  i n onda ient  de 
l e u r  r i c h e  d i v e rs i te d i a l ecto l o g i q u e l e s  vo i s i n ages de  Ι '  O c c i d e n t ,  a θ υ  l ί θυ pet i t  a pet i t ,  a 
t rave rs les  d i ffe rentes phases et stat ions  de Ι '  H i sto i re .  Le commencement  de cette i nf l uence ,  
pe rdue  auχ  fonds de l a  P re h isto i re ,  touche  son  comb le  a Ι '  epoque  d e  Cesar  Auguste pendant  
l a q u e I I e  1 0 . 000 mots  g recs ( au  mo ins )  (se lon  W.  O U RANT dans  Ι '  H i sto i re de Ι '  H u m a n i te )  
penetrerent  dans  le  vocabu la i re l at i n .  

P l us  tard , nous a u rons  l e  f l uχ  du  "Vocabu l a i re Ecc les iast i que " ,  l o rsque les Evang i l es  (a i ns i  
que  les  autres teχtes c h ret iens )  se t rad u i s i re nt d i rectem e nt des p rototypes grecs .  

Ι '  e t u d e  d e  l a  p h i l o s o p h i e  h e l l e n i q u e  par  les R o m a i n s  et p u i s  p a r  les e r u d i ts  d e  la  
Rena issance ,  ap res la  ch ute de Constant i nop le ,  a repandu de  nouveau une  t res r i che  mat i e re 
l i n g u i s t i q u e .  1 1  s '  a g i t  d e  ce  q u ' o n  a p p e l l e  Voca b u l a i re p h i l o so p h i q u e :  ca tegorie, theorie, 
symetrie, methode, zetθtique, a llegorie, omonyme ( m ot c ree  par  A r istote ) ,  atome, ana/yse, 
synthese, j usqu '  auχ mots : phi/hellen et spermatozoaire q u e  sont  u n e  c reat ion de P lato n .  

1 1  ne faut pas d '  a i l l e u r  o u b l i e r  q u e  Ου Be I I a i y  (dans  sa  " Oθfe nse e t  I l l ustrat ion de la  l a n g u e  
f r a n c a i s e " )  et l e  p oete P i e r re  R o n s a rd c o n s e i l l a i e n t :  "Creez des mots d '  origine grecque; 
uti/isez des mots d' origine grecque; uti/isez des mots comme: /yrique, orgie, ode, periphrase, 
s tratageme, ido/e, sympathie . . .  

Α l a  s u i t e  d e s  r e c h e r c h e s  p e n i b l e s  e t  o b s t i n e e s ,  e n  c ο m m e n ς: a n t  p a r  l e s  s i m p l e s  
m o n o c y t e s  d e s  a rc h e ty p e s  l i n g u i s t i q u e s  g re c s ,  j u s q u '  a u χ  o rg a n i s m e s  p o l y c y t e s  d e s  
v o c a b u l a i r e s  a c t u e l s ,  d a n s  l e s q u e l s  p re s q u e  t o u s  l e s  s u f f i χ e s ,  l e s  p re p o s i t i o n s ,  l e s  
conjonct ions ,  les  te r m i na isons  meme ,  sont  u n e  ca lque  g recque ,  e n  e n u m e rant  les  de r ives et 
les composes ,  on  voit c l a i re me nt q u e  Ι ' E u rope " repend des sons  g recs" (se lon  le d i cton de  
Eschy le :  " ·Ελλάδος φ θόγγον χέουσα" ) .  

C et e m p r u n t  c o n t i n u e  j u s q u '  a n o s  j o u rs .  N o u s  avo n s  b e so i n  d '  eχp r i m e r  d e s  i d e e s  
nouve I I es ,  ου d e  p rec ise r  d e s  objets e t  d e s  s i tuat ions modernes .  L a  l a n g u e  g recq u e ,  g race a 
s a  p l a s t i l i te  e t  a sa st r u c t u re m at h e m at i q u e ,  possede  l a  capac i te  d e  dete r m i n e r  de  faς:οn 
ana lyt i q u e  ου synthet i que  toutes les nuances de s i g n i f icat i ons ,  enf i n ,  une var i ete i nte rm inab le  
qu i  des igne  toutes les  g rad uat ions de la  pensee .  

Je  f i n i s  e n  vo u s  d e p o s a n t  d e u χ  n e o l o g i s m e s  rec e n t s ,  q u i  on t  e n r i c h i  l e  v o c a b u l a i re 
espag n o l :  - "tanatonauta " (θανάτου ναύτης)  ce l u i  q u i  m e u rt et pu is  ί l  rev ient a la v i e  g race auχ  
p rogres de  l a  mθdec ine  - "efbiosis " (εύ  β ιώ ) ,  l e  b i en  ν ίν Γθ ,  b i e n  etre .  

Et e n  vous souh ai tant  une  "efb ios is "  
je  vous  re m e rc ie  i nf i n imen t .  

Χ ά ρ ι  τ α ς  π λ ε ί σ τ α ς  ό μ ο λ ο γ ώ  



πo� Η <ΕΛΛΗfV II(Η  rOfVlMOnOI HH TOfV nArI(O�MIO "oro 

Σύντομη περίληψις έκ τού Κειμένου της Ε ίσαγωγης 

είς την Α Γ ΓΛ Ι Κ Η Ν  

221  



l ofΙ 

πo� Η �I\I\Hfν'ltcH rOfν' Ifν\OnO IHH TOfν' nt<rtcO�fν\IO I\oro 

hu:p:/Iwww·ιddιr·cσmI.ιIpwoιτWιndcx.hImI 

ί Contact us: �.COIIJ· ) Web pιges desίgneιl and deveJoped by AιId Iιforaιtiol syιιcιu. 

281412000 1: 16 δΙ 

223 



224 /λινιν/λ Τ<If>οnΟΥΙ\ΟΥ (Y�T/λ�IOY 

Thc ρowcr ο! GrccIι: words bιtpJ/www.ιιddar·ι::σmItJrt/pwordιIpσwcr·hιιιι 

Ι 0(4 

�he Power of Greek W ords 
We ώl know that the Gτeek Ianguage i s  the oIdest o f  ώ Ι  o f  today's European languages. 
Although we are not able to define precisely its age, ίt is without any doubt far more 
ancient than wbat we were taught at school. Tbat can be witnessed from the tabIets tbat 
were concea.led for thousands of years from the Greek land and bave been revealed 
during the last century (the last tablet found at Dispelion -Castoria has been dated to be 
at least 7000 years oId). Thίs evidence have made us realize that we really do not know 
much about the beginning ofthe Greek language. As the Gτeek saying goes "άγει εις 
φως την αλήθεια ο χρόνος", time brings everything to lίght, it is definite tbat at the very 
end the νarious misleading or fa1 se theories concerning the Greek language will be 
revoked and this already has started taking place. 

It is ηοι only well known but it is obνious, that ώ1 Arts and Sciences were bom, 
developed and are still operating with a pure Greek vocabu1ary. The Greek language 
proνides all those bighly sopbisticated words that can describe all abstract meanings. 
Without any exception ίη all European (and not only) languages the vast majority of 
everyday's talking includes words of Greek origin. Ι refer to thousands of words which 
οη first hearing can not be identified as Greek because of the alteration that has taken 
place through the years οτ because they are descended fτom aDcient Greek words οτ 
names tbat the modem Greeks can ηο 10nger identify. Α word analysis, that is an 
etyrnoIogical and historical analysis of a word, reveals the ancient but familiar Greek 
speech. Many times these Greek "protolexis", original words, retum to the spoken Greek 
language as foreign. They are the 50 caIIed re-loans. There is a large C8tegory of words, 
which through their own bistory. reveal the unk.nown Prehistory. That is the bistory that 
has not been official1y recorded υηιίΙ now and it is usua\ly confused with wbat we name 
Mythology. Thίs is nothίng else tban the symbolic and thus the most pure historic truth. 
We can derive the conclusion tbat ηοΙ only the Greek words but a150 the Greek 
Mythology and History have enriched the Westem languages with terms and words, of 
wbicb most of the times we ignore their Greek origins. Narnes such Iberia, Italy, Egypt, 
Etbiopia, Spain, Celtics. Lisbon. Rome, lreland have Greek origins. Words such as 2'JU1te 
"ζάντες", which derives from the word "άvwyες", the wheels of the ancient Greek 
chariots. From the νerb koreo "1CopέαI" derive words such as cure and sheriff, the ancient 
tomo "τόρνος" gave narne to tourism, toumarnent, tourney. Ιη words such as pa1ace, 
money, gondola, dol1ar, and ECU the ίnfύtratίοn of the Greek rnelodic 50unds cause 
astonishment and amazement. 

The question tbat comes up is how these phonologίcal alterations take place 50 tbat 
some words are becoming unrecognizable orally but ίη written as well ? How did the 
Greek word "ναύ1CA.ηρος". nafkleros. which the Latinos pronounced as NAUCLERUS 
end υρ as NOCHER ί" French ? How did the characterization "βάρβαρος", barbarous 
(barbarian), end υρ as BRA VE ίη Eng1ish or BRA νο in Italian ? How did the word 
"ελεημοσύνη", eleirnosyne, end up as ALMS ίη English? How did the word 
"βαλάνεων", valanion, end up ίη German as BAD and narned the German city, which is 
farnous for its healing baths, as BADEN BADEN ? Anthropogeography helps us to 
explain bow the different exρression οΓ 50unds depends οη the mouth cavity, the vocal 
cords and the respiration. which is determined by the clirnate. ΒΥ searching deeper we 
fmd that our ancestors from the very old times have given fulI expIanation of the 
phenornenon Plutarch, Diogenes. Dionysios from Alikarnas50s and Plato have all 

2814/2000 7: Ι 8 ιιμ 
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wrίtten about ίι Here Ι wil1 only mention an indicative remark from "Κratylos". 

Socrates : "The first names have been a1terated. Because of euphony they add or they 
remove some letters . . .  They claim that they change them to make them nicer . . .  they 
change through time . . .  " 

We must ηοΙ ignore the fact that at the early times the only expression ofthe Greek 
language was taking place orally. The Greeks by being sea people "πολλαχή κατά 
θάλλαπαν πλανώμενοι, γλώπαν την ελληνι!Cήν επέβαλον", they imposed the Greek 
language. lt is well known that over time the acoustic sounds tend Ιο become short and 
loud. 

The sarne alterations have taken place ίη Greek city names: Taormina instead of 
Tavromenion (TαυρoΜΈΝWν), Yalta instead of Aegialos (Αιγιαλός), Agd instead of 
Agathe (Αgάθη), Durazzo instead ofDyπacruon (Δυρράχιον), Ambourias instead of 
Emborion (Εμπόρειον). Naples has become Napoli ίη ltaly, Napoul ίη France and Nabel 
ίη Tunisia instead ofNeapolis (Νεάπολις). That is why historians very often identify the 
people who were inhabiting a place by studying linguistically tbe names ofthe places. 

The trip of Greek words becomes fascinating as the language is passing from one 
country to another, one generation Ιο another, tbe pronunciation changes and sometimes 
so does the meaning ofthe words. For example "πυρρός μανδύας" pyrros mandyas (red 
cloak) has become ίη Latin "birrum mantellum" at the ltalian ίι ended identifying the 
polίce-man ,"sbίπο", because of rus red uniform When a hood was attached to this 
"cloak" ίι became known ίη French as "beret". 

The fertilization ofthe European speech from the powerful Greek "protolexis" (original 
words) took place gradua1ly through various phases and stations ίη the Latin language 
and ίη  other languages as wel1 .  The peak of all times was at the time of August when 
thousands of Greek words entered the Latin vocabulary. Large materiaJ of Greek 
vocabuJary rushed once more ίη the West when the Gospel and others religious texts 
wbere translated ίη Latin, German, English, directly from the Greek prototype. It is the 
so called ecclesiastical vocabuJary through which much of the foπnal and everyday's 
informal, speech entered ίη the westem languages. 

The beginning of all these influxes is lost at the depths of history, when the Greeks, by 
being inventors and pioneers, flooded with their dialecticaI variety the poor neighbor 
languages ofHesperia (West), Hyperborea (South), the East and the South as well .  This 
conclusion derives from the latest evidence wruch is being multiplίed continuously year 
by year. With the use ofthe Computers the latest findings of Archaeology, Comρarative 
Glossology and Scriptology , persuade the modem Science [οτ what was well known ηοι 
οηlΥ Ιο the Greeks writers but to the Latinos as wel1. Writers such as Κikeron, TaIάtos, 
Cointilianos, Tyrannion ίη their wrίtings have clearly mentioned "Περί της Pωμαι!Cής 
Διαλέ1Cτoυ ότι εστίν εκ της Eλληνι!Cής", (the Roman dialect has derived from the Gτeek) 
οτ ''Aeolica ratione est seπno noster simillibus" (our language is very similar to the 
Aeolic dialect). Preνious and present scientists, wrίters and researchers are aware that 
the mother language of β1l of Westem languages (and not only) is the Gτeek language. 
But this is another story . . .  

The Indian professor of linguistics Mr. Sacramborty (he speaks 22 1anguages), President 
of the "Greek Cycle" and Director of the lndian Ministry of Education, declares without 
any reservation that the Greek language has not derived from the Sanscritic, but the 
exact opposite is true. The official periodical ofthe Greek�Indian Club is narned 

28/4/2000 7: 18 πμ 
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"ΠΕΛΑΣΓΙΑ" and their newspaper is named "SAMELAN", that is "ΣΕΛΗΝΗ" 
(SΕLΙΝΈ), "ΣΕΜΕΛΗ" (SEMELI), named after Dionysos mother. Dionysos was the 
first who at the ancient times ciνilized India. From the "Greek Academy of Baskonia" 
the conclusions of their scientific researches are coming one after the other. President of 
their scientific committee is the Bask HelIenist and professor of Eastem Languages, 
Fredericko Sagredo (Homer Award ίη 1 989 from the Onasis Foundation). They haνe 
reached the conclusion that the so called mysterious Baskic language has Greek origins. 
It includes not only the root5 but whole Protohellenic, Pelasgic words. 

After personal, persistent, laborious and time lengthy studies οη the comparison 
between Greek and the fiνe major European languages, a Greek speaking Europe has 
been reνealed to me, "Ελλάδος φθόγγον χέουσα", Aeschylus. 

From the simple cells of the Greek prototypes until the muJticell organizations of 
modem νocabularies, almost all conj unctions, prepositions and endings are Greek. 
Composite and deriνatiνe words are the faucets that haνe t100ded the tanks of all 
European languages. Finally we haνe reached the conclusion that behind eνery Greek 
word lies another older Greek word. For the scientific researcher the belief that the 
Greek language was always present "ουκ ην καφός ότε ουκ ήν", strengthens day by day. 

The bοποwίng from the endless treasure of the Greek language has never stopped and it 
is not going to stop because new ideas, meanings, objects and situations are being bom 
continuously. Ι will bring as an example two new words: 

EFBIOSIS -- good liνing Τ ΑΝΑ TONAUTA --The patient who briet1y dies and then 
comes back to l ife. 

The Greek language because of its plasticity and its mathematical nature, has the unique 
atτribute to describe analytical1y οτ synthetica1ly a1l minor meanings, details and 
gratings. 

The fruits of the plasticity of the Greek language are the Greek νocabulary and the 
Greek proper names. From the most well known and glorious names to the most rare 
and scarce as they are being listed ίn the ancient texts. Ιη order to be conνinced 
someone can only take a look at the two volumes of Appolodoros Historical Bibliothic, 
this secret Greek Genealogy. 

Ι am not willing to express euchologies but it is absolutely necessary to list, as soon as 
possible this unknown and neglected treasure of the Greek onomatology. This has to be 
done not only to admire the unique νariety and wisdom of the ancient Greek names. ΒΥ 
observing the identification of a person with his name, the projection of a person's 
character through his name, we can understand the modem scientific theories, which 
claim that the sound of a person's name, "το εφ' ώ τις καλείται" (how one is calle.d.), 
affects someone's personality by awakening cel1ular memories. 

Α case that proves the historic νalue ofthe Greek names is: 

1t is well known that the Kalash who live at Afghanistan claim that they are descended 
from Great Alexander's soldiers. Their Greek origins can be found ίη their vocabulary, 
fumiture, painting, music and customs. Neνertheless we haνe neglected the most 
important evidence and that is their name Kalash (ΚΑΛΑΣ) which up to know was 
considered Ιο be 1ndian. This happened because we have not perpetuated υρ to our days 
the ancient Macedonian πame, it can only be found at "ΡΟΙ Υ AINOU 

28/4/2000 7:21 πμ 
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STRA TEGEMA Τ Α" 

Book Ε/44,5/ "ΡΟΙ Υ ΑΙΝου STRA TEGEMA ΤΑ" 

" . . .  When Memnon attacked the Kyzicians, he wore οη his head the Macedonian 
helmet. Seeing him from the city walls the Kyzicians took him for Κalash the 
Macedonian, their friend and ally . . .  " 

Kalash is a Greek name and not an lndian as we used to think. 

The Greek names compose the picture, soul, identity and history of our nation. 

h� Λ I1I1ί1 1ΊίΓιψοιι!ου H,I ,I \ h iolJ 
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« . . .  ΤΟ δε Έλληνικόν,  γλώσση μέν,  έπεί τε έγένετο, άεί ποτε τη αύτη διαχραται. . .  » 

Ήρόδοτος - (Κλειώ 58) 

« 'Η λατινική , γλωσσα λαού άγρ ο τικού ,  ήλθε σε έ παφη με δύο π ολιτισμούς άστικούς 

άπο τούς όποίους έπηρε την πλειονότητα των λέξεων πού της έλειπαν . . .  τον ετρουσκικο 

και τον ελληνικό . . .  Ή ετρουσκικη επιρροη σταμάτησε νωρίς . . .  όμως η ελληνικη δεν εστα

μάτησε ποτέ . . .  ΤΟ άφηρημένο και το τεχνικο λεξιλόγιο της λατινικης είναι κατά το μεγα

λύτε ρ ο  μέ ρ ο ς  του άνταύγεια τού ελληνικού λεξιλογίου ,  όπως η λατινικη σκέψις είναι  

κόρη της ελλην ικης .  Σε κάθε χρον ικη  στιγμη δ ιακρ ίν ονται  στην λατινικη κα ινούργιες 

εισροες προερχόμενες άπά την ελληνική . . .  » 

ΕΑΝουτ -ΜΕ/ΙΙΕΤ 
(O/CTIONNA/RE ETYMOLOG/QUE ΟΕ ΙΑ LANGUE ΙΑΤΙΝΕ -H/STO/RE OES MOTS) 



F ι 

Ό 

Α 

l 



A l p h a bet 

A r i t h m et i q u e  

Ast ro l o g i e  

Ath l ete 
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« . . . Οί 'Έλληνες εδραίωσαν τον αλφαβητισμο στην καρδια τού Δυτικού πολιτισμού. Είναι απολύ
τως ταιριαστο πού η λέξη ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ (ΑLΡΗΑΒΕΤ) , λέξη φιαγμένη απο τα δύο πρώτα γραμμα
τα, το όλφα καΙ το βητα, είναι ελληνική . . .  » 

'Όλιβερ Τάπλιν 
έλλην/στής καθηγητής της Όξφόρδης 

''Το ΕΛΛΗΝ/ΚΟΝ Π ΥΡ", Έκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

« 'Η Κνωσος ήταν κοσμικη με το αληθινο νόημα της λέξεως. Ό πολιτισμος πού αντιπροσωπεύει 
διαλύθηκε 1 500 χρόνια πρΙν έλθη ό Σωτήρας μας, αφού κληροδότησε στον Δυτικο κόσμο την πιο 
μεγαλόπρεπη κληρονονομια πού γνώρισε ως τώρα ό όνθρωπος : το ΑΛΦΑΒΗΤΟ» .  

Χένρυ Μίλλερ 
"Ό Κολοσσός τού Μαρουσιού", Έκδ. ΠΛΕ/ΑΣ 

« 'Η κλασσικη γλώσσα τών Έλλήνων είναι μία απο τΙς σημαντικότερες πηγες πού έπηρέασαν την 
καθημερινή μας γλώσσα . . .  'Όταν αναφέρεσθε στο αλφαβητο (ΑΙΡΗΑΒΕΤ) προφέρετε ακριβώς τα 
δύο Έλληνικα γραμματα, 'Άλφα και Βητα . . .  Λίγο αργότερα, όταν αρχίσατε να μιλότε για την αριθμη
τικη (ARITHMETlC) σχεδον ε'ίπατε αριθμός, την ελληνικη λέξι. . .  » 

The New Webster Dicitionary of the Eng/ish Language 
Edition GROL/ER, Ν. York. 

« . . . Δεν έχομεν αδελφούς έπι της γης. τα μόνα τα οποϊα μας συνδέουν με την ανθρωπότητα 
ολόκληρον , είναι αύτα τα μαγικα σύμβολα τού Έλληνlκοϋ Άλφαβήτοu.  Αύτα είναι τα διεθνη πιστο
ποιητικα καΙ διαβατήρια μας . . . » 

ΚαθηΥ. Διονύσιος Ζακυθηνός 

« . . . . Η ελληνικη γλώσσα . .  η πληρέστερη σε νοηματικο πλούτο, η πιο εύλύγιστη στην ποιητικη 
έκφρασι, η πιο πλούσια στο λεξιλόγιο , η πιο αρχαία τών εύρωπαικών γλωσσών, καΙ πού το φθογγο
λογικό της αναγεται στην μυθικη καταγωγη τών άρχετuπικων εννοιών . . .  » (archEHypes . . .  ) 

Χάρης Λαμπίδης 

« . Α κ α δ ή μ ε ι α η Ά κ α δ η μ ί α : γυμνασιον έν τοϊς προαστείοις τών Άθηνών,  κληθεϊσα οϋτως 
απο τού ηρωος . Α κ α δ ή μ ο υ ("έ ν  δρόμοισι ν Ακaδήμοu θεού"),  ένθα ό Π λατων έδίδασκεν ' 
εντεύθεν οί είς την Πλατωνικην Σχολην ανήκοντες φιλόσοφοι, έκαλούντο α κ α δ η μ ι α κ ο ί . » 

Λεξικόν Lidde/l-Scott 

* * *  
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« 'Όποιος σκέπτεται , σκέπτεται έλληνικά, άκόμα και αν δεν τό ύποπτεύεται . » 

Ζακλίν ντε ΡομΙΥύ 

"Συναντήσεις μέ τήν Αρχ. Έλλάδα" 
- Έκδ. ΤΟ ΑΣΤΥ-

" Μ ίλησα για τα ελληνικα . . .  Άνέφερα συχνα ελληνικές λέξεις στή γαλλική γλώσσα . Θα 
μποροϋσα να συνεχίσω επί ώρες . Άπο τή στιγμή που ένας νέος έχει διδαχθεί λίγα ελληνικα . . .  οί 
λέξεις αυτές θα γίνουν στα γαλλικα σαΦέστατες . . .  Μαθαίνοντας ελληνικα, φωτίζονται τα γαλλικα 
- που τόσο το έχουν αναγκη. 

Μαζί όμως μέ τίς λέξεις συνδυαζονται καί οί αναλύσεις . Άκόμα μία ελληνική λέξη : άνάλυση 
(analyse) σημαίνει να διαλύεις τα στοιχεία ένος πραγματος ,  να το χωρίζεις στα συστατικα του. 

τα ελληνικα, γλώσσα της διαύγειας καί τοϋ διαλογισμοϋ, χρησίμευαν στήν αναζήτηση της 
σαφήνειας καΙ της λογικης σέ όλα . . .  τα ελληνικα κυλοϋν κατω απο τήν καθημερινή ζωή μας . . .  Ό 
ίδεαλισμός, το ίδεωδες, γενικα ή ίδέα, είναι καΙ αυτές λέξεις ελληνικές . . .  κάνετέ τις να ξαναζή
σουν,  κυρίες καί κύριοι, καΙ θα σας έλεγα στα ελληνικα εύχαριστω, λέξη που έδωσε τήν εύχαρι
στία (eustarichie) . . . καΙ ή όποία θα είναι ή τελευταία μου λέξη . . .  ευχαριστώ. 

Ζακλίν ντε ΡομΙΥύ 
(ώς 6νω) 

,,'Έλληνες δέ , οϋτε παρ' ΑΙθιόπων, οϋτε παρ' ΑΙγυπτίων, ά σ τ ρ ο λ ο γ ί η ς  πέρι, ουδέν ηκου
σαν ' αλλά Όρφευς ό Οίάγρου καί Καλλιόπης πρώτος τάδε άπηγήσατο . . . .  » 

Λουκιανός, Περί ΑστΡολΟΥίας 9.4 

" Τ Α θ λ ο ν : "το διδόμενον τ� καρτεροϋντι καί νικώντι . "  Ε .Μ .  'Όθεν ά θ λ η τ η ς  (athlete) , ό τά 

πάντα υπομένων διά νά κερδίση τον τοϋ άγώνος στέφανον (α έπιτατικον + τλάω -τλώ = υπομέ

νω, αντέχω , εξ ού καί ---. 'Άτλας) . 

Άννα Εύσταθίου 
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a =είς a a at ad =πρός όντα, εντε =εως (χρον. 
[καί τοπικόν) 

ABAQUE όβαξ abaco abaco abacus abacus όβαξ, όβακος 

ΑΒΒΕ άββάς abate abad abba Abbe ab+avus όπο +όπφα = πατήρ, 
abbaye μονή abadia abadiado abbey Abtei άπφϋς (έξ ού έφυ τις) 
abbatiaI ήγουμενικός abbazziale abad abbatial Abt 
aieux προπάτορες avi abuelo παππ. abbot avia μάμμη aFIa, αία = γη, μήτηρ, 
atavisme κληρονομικό- atavismo atavismo atavism Atavismus άδελφή. Αβία: τροφός 

[της 'Ηρακλέους 

ΑΒΕΙΙLΕ μέλισσα ape abeja bee Biene apis μέλισσα εμπίς (είδος οϊστρου) 
apiculture μελισσοκομία apicultura apicultura apiculture Bienen . . .  apis +(colo, " . . .  τά δίπτερα, εμπροσθεν 
apiculteur μελισσοκόμος apicultore apicultor apiculturist βλ. λέξι cultiver) έχει τά κέντρα, οίον μυία 

καί έμπίς" (Άριστοτ. Ζ. Ι .  490) 

ΑΒΙΜΕ όβυσσος abisso abismo abyss Abyss abyssus όβυσσος 
abimer καταβυθίζω abissare abismar (abysmal 
abysse όβυσσος [θαλ.] άπύθμενος) 

ABIOΤΙQUE όνευ ζωής (abiogenesis) άβ ιοτ ικός  

ΑΒLυΤΙΟΝ καθαρισμός abluzione ablucίόn ablution ablutio άπό + λούω 
έκ  τού ab + luο  

ABOULlE άβουλία abulIa abulia, -iCO άβουλ ία  

ABSENCE άπουσία assenza ausenzia absence Abwesenheit ab-sentia άπ-ουσία 
absent άπών assente ausente absent abwesend ( τού είμί ,  έσμί) 

ABSIDE άψίς, τό ίερόν abside abside Apsis absis άψίς  ( έκ τού όπτω) 
[-καθολικού ναού 

ABSINTHE όψινθος, assenzio ajenjo absinthe Absinth absintium άψ ίνθ ιον ,  αψινθος 
[πικρία όψινθος - μτφ. "άψινθίψ κατέπασας 

λύπη, πικρία Α ττικόν μέλι" (Μένανδρος) 

ABSOLU άπόλυτος assolto absoluto absolute absolut absoluo άπολύω 
(καί διάΦ. παράγωγα) 

ABSORBER άπορροφω assorbire absorber absorb absorbieren άπό + ροπτός (βλ .λέξ. 
(καί παράγωγα) [sorbet) 

ACACIA άκακία acacia acacia acacia Akazie acasia άκακ ία 

ACADEMIE Accademia Academia Academy Akademie Academia 'Ακαδημία 
academicien accademista academista academician akademisch (Γυμναστήριον πρός τιμήν 

(κλπ. παράγωγα) Akademiker τού ηρωος Άκαδήμου, όπου 
άργότερον έδίδαξεν ό 

Πλάτων.) 

ACANTHE όκανθα acanto acanto acanthus acanthus όκανθος, ακανθα 
(tragacanto) "φορέησιν άκανθας, όμ 

πεδίον" ΓΟμ. Όδ. ε 328) 

ACAPNIE α στερ.+ καπνός 

ACCABLER καταβάλλω 
accablement κατάθλιψις 

[έκ τού νορμανδικού 
"caable" όπερ έκ τού catabola καταβολή λατινικού --t 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

ACCORD συμφωνία accordo acuerdo accord Akkord accordare 
άρμονία (μουσ.) έκ τού chorda χορδη ... .  έπτά δέ συμφώ-

accorder συμφωνω accordare acordar accord akkordieren νους έτανύσσατο χορ-
χορδίζω δάς" ("Ομ. 'Υμνος είς 

desaccord άσυμφωνία disaccorto desacuerdo discord Έρμην) 
accordeon φυσαρ- (fisarmonica) acordeon accordion 

[μόνικα 
(ή κατάληξις -ΟΠ κατά 

τό οφΜοπ =μουσ. 
όργανον πρός τιμήν 

τού ορφέως) 

ACEPHALE (κυρίως στήν acefalo acefalo acephalus Kopflos acephalus άκέφαλος 
μετρική καί 
στήν ζωολογία) 

ACERBE δριμύς, στυφός acerbo acerbo acerb scharf acer όξύς ακορον =φυτον στυφον 
aceteux όξύς acetoso (aceria) acetic schiirfen άκοραϊος = βλαβερος 
acetate όξ. όλας acetato acetal acetate άκονίζω ακορνα = άκάνθη 
acide όξύς acido acido acid άκή, άκίς = αίχμή 

(έξ ου acier =χάλυψ) acciajo acero (-steel- έτυμ. (Stahl) (άντιδάν.: άτσάλι) 
στήλη) 

ACME άκμη νόσου acme acme άκμη 
acne έξάνθ. δέρματος acne acne Akne " . .  έπί ξυρού . .  άκμής . .  

(/Λ. Κ 1 73) 
(δηλ. είς κρίσιμον σημείον) 

ACOLYTE άκόλουθος accolito acolito acolyte acoIutus άκόλοuθος 
(έκκλησ.) 

ACOUSTIQUE acustica acustica acoustic Akustik, -er άκοuστικη (έπιστήμη 
τής Άκουστικής) 

ACRE πλέθρον (τεμάχ. acro acre στρέμμα acre ager άγρός 
άγρού) 

Λέξεις με α'  συνθ. 
ACRO . .  ακρον 

acrocephaIie acro .. acro . . .  acro . .  
acrocyanose Akribie άκρίβεια acrodonte κλπ. acro .. 

ACROBATE άκροβάτης acrobata acrόbata acrobat Akrobat άκροβάτης (όκρον + 

acrobatie άκροβασία acrobatismo acrobacia acrobatics Akrobatik βαίνω) 

-tique, -tisme -tico -atico -atic -atisch 

ACROSTICHE άκρο- acrostico acrostico acrostic Akrostichon άκροστιχίς (όκρον + 

[στιχίς στίχος) 

acronyme άκρωνύμιον acronym 
Akroterion άκρωτήριον (το τού acrotere άκρωτήριον acroterio (cabo)* (cape)* 

όκρου) 
* (έτυμ. κύβη = κεφαλη) 

ACTEUR -βλ. agir-

ACTINIUM άκτίνιον actinio actinisme Aktis άκτίς άκτίς 
actinique άκτινικός (radiale)* actinico actinik άκτινικος 

actinie attinio 
actinographie radiografia radiografia actinographe radio . . .* άκτινογραφία 
actinotherapie καί πολλά (actinometria) *radius =ράβδος άκτινοθεραπεία 

K.G . . .  αλλα με α'  έτυμ. έκ ΤΟύ -t ράβδος 
συνθ. radio* 

ΑDΑΡΤΕΑ προσαρμόζω adattare adaptar Ι adapt ad + apto αντα + απτω (έγγίζω) 

adaptation προσαρ- adattamento adaΡtacίόn adaptation =(όπτω) 

[μογή, K.G. 

ADENITE άδενίτις adenite adenitis adenitis άδήν [γεν. άδένος] 

adenoIogie άδενολο- (adenoide) (adenopathy) 
[γία 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ADJACENT προσκείμε- aggetto 
[νος 

adjectif έπίθετον aggettivo 

ADOLESCENT εφηβος 
adoIescence έφηβία 
aduIte ένηλιξ 

ADONIS σύμβολον 
καλλονης 

ADOPTER υίοθετω 
adoption υίοθεσία 
adoptif θετός, κλπ. 

AEDE άοιδός 

AEGAGRE αϊγαγρος 

AGACER ένοχλω 
agacement ένόχλησις 
agaceries άκκισμοί 

adoIescente 
adoiescenza 
aduito 

adone, -ίο 

adottare 
adozione 
adottivo 

aedo 

(capra 

AGAPE δειπνον πτωχων agape 

AGATE άχάτης agata 

AGE ήλικία eta 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

adjectivo 

adoIescen.te 
adoIescentia 
adulto 

adόnίcο 

adoptar 
adΟΡcίόn 
adoptivo 

aedo 

cabra) 

agape 

agata 

edad 
co-etaneo 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

adjacent 

adjective 

adoIescent 
adoiescence 
adult 

Adonis 

Ι adopt 
adoption 
adoptive 

aegagros 

agapemone 

agate 

age 
aging 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 
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Adjektiv 

adonisieren 
καλλωπίζω 

adoptieren 
Adoption 
adoptiv 

Achat 

ad +jaceo 

adoIescens, 
adoIescentia, 
aduItus, έκ τοΟ 
ad+a Io =τρέφω 
ad=πρός, αντα 

ad+opto 
υίοθετω 

αντα +'ίημι ,  ηκα 

αλω,  άλδαίνω = 
=τρέφω,  αύξάνω 

( . . .  βλαστημόν άλδαίνοντα 
σώματος πολύν) Αίσχ. 

'Άδωνις, υίος Κινύρα καί 
Μύρρας, άγαπημένος 
τής Άφροδίτης' 
έτ. ό.δω, δηλ. Ο άδόμενος, 
ό θρηνούμενος . 

άντ-οπτεύω =παρατηρώ 
άντόπτευσις 
έπόπτης =ό φύλαξ 

άοιδός 

αϊγαγρος, κάπρος 

ad-acio άκίς, άκή =αίχμη 
έκ τοΟ acies "έρως .. ή φρενών άκίς" 

(Τιμόθεος) 

agape άγάπη 

achates άχάτης 

αίών, άρχ. αίFων -
age ήλικιωμένος, 

[μακραίων 
moyen-age μεσ-αίων medio-evo 

σύγχρονος 
medioevo middIe-ages MitteI-aIter 

(διά τό β' συνθετ. 
βλ. λ. aliment) 

aetas =ήλικία 
έκ τοΟ aevitas, 
aeνum =αίών 

ό άέναος, αίδιος χρόνος 
': .  τόν της έκάστοτε ζωης 
χρόνον . . .  αίών έκάστου 
κέκληται " .  (Αριστοτέλης) 

AGGLUTINER συγκολλω aggIutinare agIutinar 
aggIutination συγκόλ- aggIutinazione agΙutίnacίόn 

[λησις κ .α .] 

AGIR ένεργω 
-μέ πληθος παράγωγα-

'Ενδεικτικώς: 
agile εύκίνητος 
agiIite εύκινησία 
agent πράκτωρ 
agence πρακτορειον 
agenda 
acte πραξις 
acteur ήθοποιός 
actuaire λογιστής 
actueI ό ύπάρχων 
actuaIite έπικαιρότης 
action πραξις 
actif δραστήριος 
actiνite δραστηριότης 
agiter άνακινω, 
agitation διασάλευσις 

Σύνθετα: 
ΕΧIGΕRάπαιτω -ence-ant 
prodige θαΟμα -ίθυχ 
cacher κρύβω 
cachet σφραγίς 
coaguIer πήζω Κ.α. 

agire 

agiIe 
agi I ita 
agente 
agenzia 
agenda 
atto 
attore 
attuario 
attuaIe 
attuaIita 
azione 
attivo 
attίvita 
agitare 
agitazione 

esigere 
prodigio -oso 

agenciar 
προμηθεύω 

agiI 
agiIidad 
agente 
agencia 
agenda 
acto 
actor 
actuario 
actuaI 
actuaIidad 
accίόn 
activo 
actividad 
agitar 
agίtacίόn 
agitador τσρσ-

[ξίας 
exigir  
prodigio -so 

coaguIo πυτία coagulo 
coaguIare coagular 

Ι aggIutinate 
gIueing 

Ι act (a -go-) 
( α  -γω-) 
πηγαίνω 

agiIe 
agiI ity 
agent 
agency 
agenda 
act 
actor 
actuary 
actuaI 
actuaIity 
action 
active 
activity 
agitate 
agitation 

exigent 
prodigy 

coaguIate 

agieren 
Agio νομισμ. 

[διαφορά 
Akten εγγραφα 
agiI 

Agent 
Agentur 

Akt 
Aktuar γραμμα-

[τεύς Δικαστ. 
aktueII 
AktuaIitat 
Aktie μετοχή 
aktiv 
aktivitat 
agitieren 
Agitation 
Aktionitis έκπτ. 

glutino κολλώ 
έκ τοΟ gIuten = 

= κόλλα 

ago = όγω, 
πράττω 

agito (θαμιστικόν 
τοΟ αγω) 

agilitas 
agens 
agenda 
actum 
actor 

actual is 

actio 

agito 

exigo (ex+ago) 

γλοιός =κολλώδης ούσία 
" . . .  είσελθών είς τό 
βαλανεϊον τψ Υλοιψ 
ήλείψατο. " (Στοβαίος) 

αγω = οδηγώ, 
διευθύνω 

άκτέον, άκτός 
ακτωρ =οδηγός, 

άρχηγος 
"φίλος 6κτωρ" 

(Αίσχ. Πέρσαι 557) 

έξ + αγω 

prodigo (pro + πρό + αγω 
ago) 

cogo (con+ago) σύν + αγω [άντιδ.: 
άτζέντα, άτζέντης] 
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AGNEAU άρνίον agnelIo (agnocasto) agnus =άμνός άμνός, άβνός 

AGNOSIE άγνωσία 
agnostique άγνωστι- agnostico agnόstίcο agnostic όγνωστος 

[κιστής άγνωσTlκιστης 
agnosticisme άγνω- agnosticismo agnosticismo agnosticism άγνωστικισμός 

[στικισμός 

AGONIE άγωνία (θανάτου) agonia agonia agony Agonie agonia άγωνία 
antagonisme (antagonista) antagonismo antagonist άνταγωνισμός 

AGORAPHOBIE agorafobia agorafobia agoraphobia άγοραφοβία 

AGRESTE άγροίκος agreste agreste agrostis agrarisch agrestis άγρώστης - "άΥρώστης 
άγροτικός όχλος". 

agricole γεωργικός agricoIo agricuItor agricuIturaI (Acker) =άγρός ager - agri+coIo άγρός +ρ. "κολ" (πρβλ. 
agriculture γεωργία agricoItura agricuItura agriculture AgrikuItur agricuItura βουκόλος) 
agronome -mie agronomico - agronomo - Agronomie άγρός + νέμω 

[-mia [-mia 
agraire άγρονομικός agrario agrario agrarian Agrarier = 
Κ.α. μέ α' σuνθ. agro- μεγαλοκτηματίας 

ΑΙΟΕΑ βοηθώ aiutare ayudar Ι heIp* ad-juvo =βοηθω, όντα + αϋω =καλω 
aide βοηθός, βοήθεια aiuto ayudo heIpe* Adjunkt προστρέχω είς εντε +ίή , ίωFή = κραυγή 

(πρβλ άϋτέω= heIfen βοηθώ* [ βοήν. "Άπόλλων ίήιος": όν 
καλώ είς βοή- Hi Ife βοηθός* (πρβλ. βοηθός.' έπικαλούνται ώς βοη-
θειαν) βοή +θέω θόν, διά κραυγής. 

βοηδρόμος: " 'Εν τη μάχη άυτει" Λ258 
βοή+δράμω) * Fέλπω, έλπω=δίδω 

έλπίδα, -έλπιστικός = 
ό παρέχων έλπίδα. 

AIGLE άετός aqui Ia agui Ia eagIe (FaIke έτ. πέλεια) aqui l la άκυλεης = αετός (Ήσύχ.) 

AIGU αίχμηρός acuto agudo acute Akut acutus αίχμηρός άκίς =αίχμή, άκή, όκα 
(πρβλ. άική) (agujero =όπή) ague πυρετός acus βελόνη άϊκη (άκίς βέλους) 

aiguiser άκονίζω acuminare 
acuite όξύτης acutezza agudeza acuteness 
aigre, acre δριμύς agro, acre agrio, acre acrid 
aiguil le βελόνη agugIia aguja goad βούκεν- Geiss αϊξ άκωκή =αίχμή δόρατος 
aiguillon κεντρί (κ.α.) aculeo aguίjόn [τρον 

ΑΙΙ σκόρδο agIio ajo (+escordio) al l ium =σκόρδο άλλος - άλλάντος 

ΑΙΙΕ πτέρυξ aIa aIa aIate Fittίch (έτ. πετώ) agla έκ τού ago όγω (πρβλ. αξιος: 
aisselle μασχάλη ascella aχi Ia aisIe πτέρυξ AchseI aχiIIa " α' έννοια, ίσόβαρος) 
haleter άσθμαίνω, [ναού 

έκ τού "πτερυγίζω"] 

ΑΙΜΑΝΤ μαγνήτης (magnete)* iman (magnet)* (Magnet)* adamas άδάμας 
aimanter -ation magnetizzare* * (μαγνήτης, έτ. Μαγνησία) 

ΑΙΜΕΑ άγαπώ amare amar (aunt θεία) Αmme=τροφός amo άγαπώ άδαμνω=φιλω αίμυλία= 
amour έρως, άγάπη amore amor ( Iove *) (Lieben*) θελκτικότης 

Παραγ .. : amabil ite amabilίta amabiIidad amabiIity I ieb προσφιλής* amita =θεία άμμάς =τροφός , μήτηρ 
amoureux έρωτευμέ- innamorato enamorado (πρβλ. λίψ=πόθος) ["Ζεύς Αμάριος" (Ρέα δέ λέγεται, άμμάς 

[νος έν ΆΡKαδίζl, τής καί άμμία) Ήσύχ. 
amateur έρασιτέχνης amatore amador amateur, Amateur Αχαίκής Συμμαχίας "Άμμάς ή Άμαία Δημήτηρ" 
amadou Οσκα (esca) Οσκα (yesca) amatory -Στράβων] όμμα: μήτηρ (έΠΙΥΡ.) 
ami (φίλος) amical - amico, -aIe amigo,-abIe amicabIe (κατ' αλλους έκ τού αίμα, 

φιλικός 
Lust =έπιθυμία 

όμαιμος, όθεν άγαπητός) 

amant έραστής amante amente amity άρμονία * l ibido * λ ίπτο μ α ι ,  λάFω ,  λώ 
aimable άγαπητός amabiIe amabIe =έπιθυμώ (πρβλ. άπολαύω, 
ennemi έχθρός nemico enemigo enemy άπόλαυσις) 
Κ.α. παράγ. καί σύνθετα άμύκτας =γλυκύς, άμύκτα= 

φίλη (Σημ. : διάκρισις 
άνάμεσα στίς λέξεις έρως 
καί άγάπη, μόνον στήν 

έλληνική). 

ΑΙΝΕ πρωτότοκος (primogenito) (primogenito) ante =πρό, όντα = πέραν 
(πρόμος=πρώτος) πρόσθεν (όθεν, "πρό") 
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ΑΙΑ άήρ (ariette άσμά- aria 
[τιον) 

aerer άερίζω, aerique aerare 
aerateur, aeration, 
aerien κλπ. 
καί: παράγωγα μέ α '  
συνθ. aero . . .  
aerobie, aerobus, 

Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ 

aire 

airear 
airoso 
(aeronauta) 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

air 

airing άερι
[σμός 

airy άέριος 

aerochimique, 
aerodrome, aero
dynamique, 

' Ο μ ο ί ω ς  σε ό λ ε ς  τ ί ς  γ λ ώ σ σ ε ς .  

aerogramme, aero-
graphie, aerolithe, 

aerologie, aeromancie 
aerometrie, aeromo-
delisme, aeronaute, 
aeronaval ,  aerophagie 
aerophobie, aeroplane, 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι Ν ΙΚΑ 
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άηρ (έτ. όημι =πνέω + 
+ρ =ροη) 

"αηρ παρα νηυσί" 
-Όμ. Οδ. 1 44 ι

(άντιδάνειον: αρια) 

aerophysique, 
aeroscaphe, aerostat, 
aerotherme, etc. κλπ. 

εύκόλως κατανοητά, ώς έλληνικά. 'Ακόμη: aίraίn=χαλκός, έκ της άερώδους διαυγείας: 
'Άb sp/endore aeris vocatum " -Ίσίδωρος, Etymologica-

AISE όνεσις 
aisance εύκολία 
agioter κερδοσκοπώ 

AISSEAU πέλεκυς 

ΑΙΤΑΕ +atrium ατριον 

AJOUTER προσθέτω 

ALEMBIC διUλιστηρ 
aIembiquer, -age 

ΑΙΒΑΤΑΕ άλάβαστρος 

ALBATROS (τό γνωστό 
θαλασσοπούλι) 

ALCHIMIE άλχημεία 
-mique, -miste κλπ. 

ALCYON άλκυών 
alcyonien 

ΑιΕΑ τύχη 

aIeatoire τυχαίος 

ALESER λειαίνω 
aIesage λείανσις 

ALGORITHME άλγόρι-
[θμος 

agio, adagio 
agiatezza 

ascia 

atrio 

aggiungere 

alambicco 

alabastro 

albatro 

alchimia 
-mico 

alcione 
alcionio 

alea 

aleatorio 

alesare 
alesaggio 

algoritmo 

agio 
agiotaje 

hacha 

atrio 

juntar 

alambico 
alambicar 

alabastro 

albatros 

alquimia 
-mico 

alcίόn 
alcionio 

alear φτερου-
[γίζω 

aleatorio 

alisar 
aliso 

algoritmo 

easy ανετος 
easement 

hatchet 

atrium 

junta συνωμο-
[σία 

alembic 
alembicated 

alabaster 

albatross 

alchemy 
-mical, -mist 

halcyon 

aleatory 

algorithm 

Axt 

Alabaster 

Alchimie 
Alchimist 

ad + jacens 
τοΟ jacio 

ascia (άκ-σίνη 
άσ-κίνη) 

atrium 

ad + jungo 

έκ του άραβικου 
al' ambia, 
όπερ έκ του 
αμβυξ 

aIabastrum 

Μέσφ του πορ
τογαλικου 

alcatraz, όπερ έκ 
του αραβικου 

al gadus, έκ του 

αν-εσις έκ τοΟ ρ. ϊημ ι ,  
άνίημι, όντα +Ιημι 

άξίνη = πέλεκυς 

αϊθριον = πρόδομος 

αντα =προς + ζεύγνυμι 

αμβυξ = χύτρα 

άλάβαστρος, άλαβαστί
[της λίθος 

έλληνικου -ι γάδος ίχθύς 

aIchemia, έκ του 
άραβ. al-Kimiya, 
όπερ έκ του 
έλληνικου -ι 

aIea =κύβος 

aI-Iatiare 

Χημεία, δηλ Χυμεία , 
Χύμευσις 

άλκυιί.ιν 
( 'Ότι έν T.fJ άλί κύει ') 

άλέα, όλη=περιπλάνησις 

έκ του Iatus = πλατUς 

άλγόριθμος. Έπλάσθη 
κατά τον ΙΓ '  αΙ έκ του 

"λογάριθμος" 



240 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ 

ALIENER άλλοτριώ, alienare alienar 
[ταράζω 

alienation άλλο ίωσις alienazione alίenacίόn 

alienne φρενοβλαβής alienato alienado 

ΑLιΜΕΝΤ τροφή 
alimenter τροφοδοτώ 
alimentation τροφο-

[δοσία 
κλπ. κλπ . . .  

alimentario 
alimentare 
alimento 

alimento 
al imentar 
alimentoso 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

alienate 

alienation 

alien άλλοδα
[πός 

aliment 
alimentary 
alimentation 
alimony δια-

[τροφή 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

alimentieren 
altern γηράσκω 

ΛΑΤ ιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

al ieno =άλλοιώ άλλοιώ' πρβλ. καί άλύω 
=είμαι μανιώδης' 

"άλύοuσα άπεβήσατο" 
=εφυγε σάν τρελλή 

(Ε 352) 
al ienus άλύων =μαινόμενος 

alimentum 
έκ τού alo = 

[τρέφω 
όλω, άλδαίνω =τρέφω 

(βλ. λέξι adole5cent) 

ΑιιΕιυIΑ .. .  
lκοινώς, καί είς όλες τίς

-
γλώσσες "άλληλούϊα". Θεωρείται ότι προέρχεται έκ τού έβρ. hallelouyah, πού σημαίνει "αίνείτε Τόνl 

Κύριον". Στήν πραγματικότητα έχει ληφθή έκ τής έλληνικής λέξεως "άλληλουχία" ή όποία έκφρόζει τό άμοιβαίως συνέχεσθαι, 
προφανώς μετά τού Θεού' "συνέχω" =τηρώ ήνωμένους. 

ALLEGORIE 
allegorique. . .  κλπ. 

ALLEGRE ζωηρός, 
εύθυμος 

allegresse εύθυμία 

(ΑΙLΕR)πηγαίνω(je vai5) 

Καί πλειστα παράΥ. : 
ώς πχ envahir ,*  
invasion, eνader . .  κλπ. 

[πρβλ. 5' en aller = 
φεύγω-άλέομαι =φεύγω 

aIIegoria alegoria allegory Allegorie 
al legorico alegorico al legorical aIIegorisch 

allegro alegre allegro 

allegrezza alegria aI Iacrity 

(ire) vado (ίΓ) vadear waden wandeln 
va =βη =εβη vamos, βόμες (90, πρβλ. όγω) (gehen έτ. κιγ

[χάνω=φθάνω) 
invadere* 

Κ.Ο.Κ. 

γαλλ. allez =πηγαίνετε - ίταλ. vada =πήγαινε - ίσπ. van = πηγαίνουν - βάν (Όμ.) ] 
- όλλευε, αλευ - βήθι, βδθι 

ALLERGIE, -gique aIIergia 

ALLUSION ύπαινιγμός allusione 
collusion συμπαιγνία coIIusione 
i l lusion αύταπάτη i l lusione 

(Κ.δ. παράΥ. καί σύνθ.) 

allergia allergy -ic Allergie -iker 

alusίόn allusion 
cοllusίόn collusion 
ί l lusίόn illusion I I lusion 

allegoria 

alacer =γοργός, 
[εϋθυμος 

όλλως, alecris 

eo, ire, vado 
(πρβλ. εϊρη = 

=άγορό) 

*ίn +vado 

ad + Iudo 
con+ ludo 

ίπ + ludo 

- Ύπάρχει καί όλλη εκδοχή. Κατά τόν Ήρόδοτον " . .  τός πaιγνίας, Λυδών έξεύρημα" . 

ι όθεν Λυδός '" lυdo. O Λυδός, έγγονός τού Μάνου (τού Διός καί τής Γής) μετωνόμασε Ι τούς ΜαΙονας είς Λυδούς. __ _ 

Διάφ. λέξεις μέ α '  
σuνθ. ALLO ... 
πχ allocentrisme allo . . .  allo . . .  Allotria =όλλα 

allochtone, a l logene [όντ' όλλων 
allomorphe,allopathie 

ALMANAC almanacco almanaque almanac Almanach 

ALOES άλόη aloe aloe aloe Aloe aloe 

ALOPECIE άλωπε- alopecia alopecia alopecia alopecia 
[κίασις (όσθεν.) 

ΑΙΡΗΑΒΕΤ όλφάβητον alfabet alfabeto alphabet Alphabet 
καί πλειστα παράγωγα alphabetisieren 
-etique, -quement όμοίως 

analphabete, κλπ. analfabeta analfabeto 

άλληγορία 

άλεκτορίς: ζωηρός άλέ-
[κτωρ 

ε ω ,  βα ίνω ,  βάω ,  βέω ,  
άλάομαι = πορεύομαι. 
βάδος =περίπατος 

"τόνδε βάδον βαδίζο-
μεν" (Άριστ. ·'Ορν.) 

*έν + βαίνω' άλεύω = 
φεύγω ' όλεu! =άναχώ
ρει, πήγαινε ! 
όλη =περιπλάνησις 
βάμα =βημα 
'Ίρις : κομίστρια μηνυμά
"Ιρος, όμοίως. [των 
"7ρον έκίκλησκον σπαν
τες, οϋνεκ' άπαΥΥέλλε
σκε κιών". 

άλλεργία (έτ. όλλον 
[ εργον) 

όντα +λίζω η λοιδορώ 
συν +λίζω 
ίν + λίζω (βλ. +λέξ. 

[eluder) 

όλλο ... 
(όλλος) 

έκ τού άραβ. "al" + 
[μηνιακόν 

άλόη (Διοσκουρίδης) 

άλωπεκία (έτ. άλώπηξ) 

άλφάβητον 
(Βλ. καί Βιβλ. Γ' 'Έτους 

Έλληνικής Άγωγής, 
1 70ν Μάθ., 'Άλφάβητον, 
Έλλήνων Έξεύρημα"). 

άναλΦάβητος 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

ALVEOLE κυψέλη 
aIvin ύπογάστριον 

AMALGAME 

ΑΜΑΝΟΕ άμύγδαλο 
amandier άμυγδαλιά 
amygdale 

AMARANTE (τό φυτόν) 

AMAUROSE άμαύρωσις 
[τύφλωσις 

ΑΜΑΖΟΝΕ 1 )  άμαζών 
2) στολή ίππευτριών 

AMBASSADE πρεσβεία 
ambassadeur πρέσβυς 
ambigu άμφισβητούμε-

[νος 
ambiguite άμφισβήτη-

[σις 
ambigument άμφιβο-
ambage άμφιλογία [λία 
ambition φιλοδοξία 
ambitieux φιλόδοξος 

Κ.α. 

ΑΜΒΙΑΝΤ περιβάλλον 

ΑΜΒΟΝ όμβων 

AMBROISIE άμβροσία 
ambroisien 

AMBULANT περιοδεύων 
ambuIance κιν. νοσοκ. 
ambulatoire κινητός 

κλπ. 

ΑΜΕ ψυχη 
animer έμψυχώ 
animation 
animateur έμψυχωτης 
animosite έχθρότης 
animaI ζώον 
magnamine μεγαλό-

[ψυχος 
Έπίσης πολλές λέξεις 
μέ σ' συνθ. ανεμος 
Π.χ. anemographie, 

anemometre, 
anemophile, 
anemoscope, 
anemotropisme 

ΑΜΕΝ άμην 

AMER πικρός 
amertume πικρία 

241 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

alveolo alveolo alveolus aIvus =κοίλωμα, έκ τού αύλός, κατ' άντι-
alvo (alveo, alveo alvine (Hypogastrium) [ύπογάστριον [μετάθεσιν 

[κοίτη) (β' σημασία πάν έγκοιλον) 

amalgama amaIgama (άραβ. μάλαγμα 
al-maIagma) 

amandorla almendro almond Mandel 
amigdalina almondtree amandula [έκ άμυγδαλή 

amigdala amigdala τού amiddula 

amaranto amaranto amaranth Amarant amarantus άμαράντος 

amaurosi amaurosi amaurosis Amaurose άμαύρωσις (άμαυρω) 

amazzone amazona amazon Amazone amazon Άμαζων 

ambasciata embajada embassy ambactus άμΦΙ + αγω, άκτός 
ambasciatore embajador ambassador =δοϋλος 
ambiguo ambiguo ambiguous amb . . .  + . . . . .  ambiguus 

ambiguita ambίgϋedad ambiguity ambiguitas 
έκ τού ambigo 

(amfibologia) 
ambi + ago άμφί + αγω 

ambizione ambίcίόn ambition Ambition ambitio άμΦί + ίτέον 
ambizioso ambicioso ambitious ambi+eo άμφί + εω 

ambiente ambiente ambient ambiens, ambire έντάσσεται στό aller, 
ίΓθ (βλ. λ.) 

ambone ambόn ambo (Katheder)* ambo αμβων (*καθέδρα) 

ambrosia ambrosia ambrosia Ambrosia ambrosia άμβροσία 
ambrosiano 

ambulante ambulante ambulant ambulant ambulo άμπολω, άνά + πολώ -
ambulanza ambulancia ambulance Ambulanz πολέω-ώ = κινούμαι, 
ambulatario amblador ambulatory περιπολώ, περιφέρομαι 

"τρίς, τετράκις τ' άμπολείν" 
[Πίνδαρος) 

anima alma (soul* Seele*) animus, ψυχή έκ τού ανεμος (αημι = 
animare animar animate animieren anima, πνοή φυσω) (ίδία ίδέα καί στην 
animazione anίmacίόn animation "anima, θΟ quod έλληνική: ψύχω, ψυχή). 
aminatore animador animator ventus sit. Ίδιωμ. Καστοριάς: 
animosita animosidad animosity Animositat Graece, ventus ανιμοuς =όνεμος 
animale animal animal animalisch =6. νεμος " "τόν μέν ανεμον, ζωής 
magnanimo magnanimo magnanimous ζωικός animositas σϊπoνόvτσ". Λουκ. Τόξαρις, 38 

=θυμός (*Soul καί Seele, έκ τού 
Fαiόλος = όρμητικός.) 

όμοίως . 

Λστ. amen. Ή λέξις δεν είναι έβραίκή, άλλά άρχαιοτάτη έλληνική, πρός ένίσχυσιν διαβεβαιώσεως: 
Γι μην =άληθως. ΙΛΙΑΣ Β 291 - "ημέν", Η 301 - Έξέλιξις τού "ήμέν", τό σημερινό "άμέ" !  

amaro 
amarezza 

amargo 
amargura 

Ammer 
=συκοφάγος 

amarus =πικρός 
καί κατηφης 

"amarus senex" 
= κατηφης γέρος 

άμαυρός  = σκοτεινός 
καί κατηφής 
(άρχ. άμαρFός) 
-Στά γκρεκάνικα της Κ .  

Ίταλίας, άμέρο (έκ τού 
άμαυρός) σημαίνει 
δυστυχής. (πρβλ. σημερ. 
"ό μαύρος" = ό δυστυχής). 
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AMETHYSTE ametista amatista amethyst Amethyst amethystus άμέθυστος 

ΑΜΙΑΝΤΕ amianto amianto amianthus Amiant amiantus άμίαντος 

ΑΜΙDΟΝ όμυλον amido almίdόn amylum Amylum amidum έκ τού αμυλον 
(και amyle) amilo amylum 

amidonner 
κ.ο. σύνθετα 

AMMONIAC ammoniaca amoniaco ammonie Ammoniak ammoniacum άμμων ία (έτ. ··Αμμων Ζεύς, 
ammoniace άμμω- έπειδή πλησίον τού ναού 

[νιούχος του παρεσκευάζετο τό 
λεγόμενον άμμωνιακόν 
όλας) .  ("Αμμων Ζεύς: καί 
ό πλανήτης Δίας περι-
βάλλεται άπό σύννεφα 

"Αμμωνίας). 

AMNESIE άμνησία amnesia amnesia amnesia Amnesie amnesia άμνησία 

AMNISTlE amnistia amnistia amnesty Amnestie άμνηστία 
amnistier άμνηστεύω amnistiare 

ΑΜΟΑΡΗΕ όμορφος amorfo amorfo amorphus -unformlich- αμορφος 
(Φυσ.) 

Λέξεις μέ α' σύνθ. 
ΑΜΡΗΙ.. ambidexter άμφί . . .  

amphibie anfibio anfibio amphibium Amphibien 
amphiarthrose (anfibraco) (ambos =όμφω, (amphibrach) 
amphibole anfibolo άμφότεροι) amphibole 
amphigouri δυσανά-
-γνωστος, έτ. έκ του 
amphi +allegorie 
amphitheatre amfiteatro anfiteatro amρhitheatre Amρhitheater amphiteatrum άμφί + άλληΥορία 
amphitryon anfitrione anfitrione amphitryon άμφιθέατρον 
amphitryonnerK.O . . .  άμφιτρύων 

ΑΜΡΗΟΑΕ anfora anfora amphora Amphora amphora άμφορεύς (άμφι +φέρω) 

ΑΜΡΙΕ εύρύχωρος amplio amplίo ample a(m)ρlus [τού άπλόω-ώ, άπλοΟς 
ampleur εύρυχωρία ampiezza amρlίacίόn amply a(m)plio = "είς μήκος άπλώσω τόν 

έπαυξάνω)] λόγον". 
amplitude έκτασις amplίtudine amplitud amplitude amρlitudo 
ampl ifier μεγαλοποιώ ampliare ampliar ampl ify 

κλπ . . . 
AMPOULE φιάλη ampolla ampolia ampulla Ampulle ampulla έκ τού-- άμφορεύς 
ampoule πομπώδης amρolosso ampuloso Ampel [κρεμ. (άντιδάν. :  άμπούλα) 

ampollar λάμπα] 
AMUSER διασκεδάζω amuse amϋsίeren βλ. λέξι "muser" 

κλπ . . . .  
ANABOLISME anabolismo (anabolίsieren) άναβολισμός 

ANACHORETE άναχω-
άσκητής [ρητής anacoreta anacoreta anchorite Anachoret anachoreta άναχωρητης 

ANACHRONISME anacronismo anacronismo anachronism Anachronismus άναχρονισμός 
anachronique 

ANACOLUTHE άνακό- anacoluto anacoluto anaccoluthon anakolutisch anacoluthon άνακόλοuθον 
[λουθον 

ANAGRAMM E, -isme anagramma anagramatismo anagram Anagramm anagramma άνάγραμμα, 
anagrammatiser anagramma- anagramatizar anagram- άναγραμματίζω 

[tizzare [matize 

ANALGESIE άναλγησία analgesia analgesia analgesia άναλγησία 
analgesique -ητικός Analgetikum 
analgesier 

ANALOGIE analogia analogia analogy Analogie analogia άναλογία (άνά +λόγος) 
analogue analogo analogo analogue analog 
analogique analόgίcο analogic 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

ANALVSE, -er, -abIe 
anaIytique, -yste 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

analisi, -are analisis, -zar 
analitico, -ista analitico 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Analyse 
analysieren 

ANAPESTE άνάπαιστος anapesto anapesto 
anapestico 

analyse 
analytic, ana

[Iyst 
anapest 
anapestic 

Anapast 
(anacreontico* 

=λυρικός) 

ANAPHASE 

ΑΝΑΡΗΟΑΕ, -ique anafora, -ico anafora anaphora 

ΑΝΑΡΗΥΙΑΧΙΕ ,-actique anafilassi 

ANARCHIE 
anarchique, -iste 
anarchisme κλπ. 

anarchia 
anarchico 
anarchismo 

ANASTOMOSE (ίατΡ.) anastomosi 

anastrofe 

anafilaxis anaphylaxie Anaphylaxie 

anarquia anarchy 
anarquico, -isto anarchic 
anarquismo anarchism 

Anarchie 

anarchisch 

anastόmοsίs anastomosis Anastomose 

anastrofe ANASTROPHE 

ΑΝΑΤΗΕΜΕ 
anathematiser 

anateme anatema anathema Anathem 
anatematizzare anatematizar anathematize anathemati

[sieren 

ΑΝΑΤΟΜΙΕ,  -ique κλπ. 

ANCHOIS μικρός ίχθύς, 
[μαρίδα 

anatomia, -ico 

afio 

ANCILLAIRE ύπηρετικός ancella ύπηρέ
[τρια 

ANCRE όγκυρα 
ancrer άγκυροβολώ 
ancrage άγκυροβόλιον 

ANDRO.. α '  συνθ. 
androgyne, 
androgene, 
androsterone Κ.ά. 

ΑΝΕ όνος 
anier όνηλάτης Κ.ά. 

ANECDOTE 
anecdoter, anecdoti

[que κλπ. 
ΑΝΕΜΙΕ, anemique 

Λέξεις μέ α ' συνθετικό 
ΑΝΕΜΟ-... 

anemographie 
anemometre Κ.ά . . . 
anemone άνεμώνη 

ANESTH ESIE 
anesthesier 
anesthesique . . .  

ΑΝΕΤΗ όνηθον 

ANIS γλυκάνισον 

ANEVRISME 
anevrismatique ... 

ANGE όγγελος 
angelique 
archange άρχάγγελος 

ancora 
ancorare 
ancoraggio 

androgino 
androceo -

-άνδρών 

asino 
asinaio 

aneddoto 
aneddotico 

anemia, -ico 

anem6grafo 
anem6metro 
anemone 

anestesia 
anestesiare 
anestetico 

aneto 

anice 

aneurisma 
-atico 

angelo 
angelico 
arcangelo 

anatomia, ico anatomy, -ist Anatomie,  -

-m isch 
Anchove anchoa anchovy 

ancillary 

ancora, ancla anchor 
anclar 

Anker 
ankern 
Ankergrund 

androgino 
androceo 

asno 
asinino 

anecdota 
anecdόtίcο 

anemia, -ico 

anemόgrafο 
anemόmetrο 
anemona 

anestesia 
anestesiar 
anestetico 

anis 

aneurisma 

angel 
angelico 
arcangel 

ancress 

androgynous (Androphilie 
Andromanie) 

ass Esel 
easel όκρίβας 

anecdote Anekdote 

anaemia, -ic Anamie 

anemograph 
anemometer 
anemone Anemone 

anaesthesia 

anaesthetic 

anise 

anise 

aneurysm 

angel 
angelic 
archangel 

Anis 

Aneurysma 

Englel 
engelartig 
Erzengel 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

anathema 

anatomia 

apiuva 
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έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

άνάλυσις 

άνάπαιστος(άνά+παίω 
= [κτυπώ) 

·Άνακρέων (6 ποιητής) 

άνάφασις 

άναφορά 

άναφυλαξία 

άναρχία 

άναστόμωσις 

άναστροφΙ) 

άνάθεμα 

άνατομία (άνά + τέμνω) 

άφύη = άφρόψαρο, 
σαρδέλα, μαρίδα 

anculus =ύπηρ. ,  άνά + κολέω =πολέω, 
άμφίπολος [περιπολέω 

ancora όγκυρα 

asino =όνος 

anaemia 

anemone 

angelus 

αγκυρα 
( .. πέλονται δύο άΥκυροι . .  ) 

[Πίνδ.] 

άνήρ, άνδρός 

όνος, άρχαίκά όσ-νος 

άνέκδοτον 

άναιμία 

ανεμος - άνεμογρά
φος - άνεμόμετρον. 
άνεμώνη (ώς ταχέως ύπό 
του άνέμου ΦθειΡομένη) 
άναισθησία 

ανηθον 

(γλυκ)άνισον 

άνεύρυσμα 
(άνά+ εύρύς) 

αγγελος. Έκτου άνά+ό.γω: 
όναγε, άνάγου -t άνάγε
λος-t όνγελος -t όγγελος 
(έξ ού τό περσ. όγγαρος). 

Άρχ. Έλλ. ΈπιγRαφή: 
ΑΝ ΓΕΛΟΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 
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ΑΝΟΙΟ .. 
ώς α '  συνθ. (ίατρ.) 

angiocardiographie 
angioIogie 
angiosperme . . . .. 

ΑΝΟLΕ γωνία 
anguIaire γωνιαίος 

rectangIe όρθογώ
[νιος 

triangle τρίγωνον 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

angiologia 
angiospermo 

angolo 
angolare 
rettangolo 

triangolo 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

angulo 
angular 
(anguloso) 

triangulo 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

angio . . .  

angle 
angular 
(angler) 

anguisch 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Angiologie 

*Winkel, Ecke 
winkelig 

ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ 

anguIus γωνία 
angularis 
rego + angulus 

Angst angustia 
Angina 

έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

άγγεϊον 

άγγειο-καρδιο-γράφημα 
άγγειο-λογία 
άγγειό-σπερμα 

έκ τοο άγκών, *Fαγκύλος 
"όρθωθείς έπ' άγκώvος" 

( ΙΛ. Κ 80) 
Κυπρ . :  άγκόλαι=άγκώνες 
άγκλόν =σκολιόν -Ήσύχ . 

αϊκλοι = γων. βέλους 

ANGOISSE άγωνία 
angine κυνάγχη 
anxiete άνησυχία 

angoscia 
angina 
ansieta 

angustia 
angina 
ansiedad anχiety Enge στενότης anχietas <->ango αγχω 

ΑΝουΙLLΕ χέλι anguiIIa 

ANKYLOSE άγκύλωσις anchilosi 

anguila 

anquilosis 

eel Aal 

anchylosis Ankylose 

ΑΝΝΕΕ +ΑΝ χρόνος, 
έτος, χρονιά 

annales χρονικά 
anneau δακτύλιος 

anno arϊO year* Jahr* 

biennaI διετής 
annuaire, annuel κλπ .. . 

ANNONCER άγγέλλω 

ΑΝΟΟΕ ανοδος 

ΑΝΟΟΙΝ άνώδυνος 

ΑΝΟΜΑL 
anomaIie 

ΑΝΟΝΥΜΕ 
anonymie κλπ .. . 

ANOREXIE 

ANTAGONISME 
antagoniste 

ΑΝΤΕΝΝΕ κεραία 

ANTHEMIS 
(η anthere) 

ΑΝΤΗΟLΟΟΙΕ 

annali annal 
annelo aniIIo 

bienale bienal 
annuale έτήσ. anual 

annunciare 

anodo 

anodino 

anomalo 
anomalίa 

anonimo 

anoressia 

antagonismo 
antagonista 

antenna 

antemio, 
antera 

antologia 

anunciar 

anodo 

anodino 

anόmalο 
anomalia 

anonimo 

anoreχia 

antagonismo 
antagonista 

antena 

antera 

antologia 

Ahnen προπά
-τορες 

yearly έτήσιος jarlich έτήσιος 

biennial 
annual 

announce 

anode 

anodyne 

anomalous 
anomaly 

anonymous 

anoreχia 

antagonism 
antagonist 

antenna 

anther 

Biennale 

annoncieren 

Anode 

anomal 
Anomalie 

anonym 

Anoreχie 

Antagonismus 
antagonist 

Antenne 

Anthemis 

ANTHRANX, anthracite antrace, -cite antraχ 

Λέξεις μέ α' συνθ. 

anthology 

anthraχ 

Anthologie 

Anthrazit 

ANTHROPO 
anthropocentrisme 
anthropogeographie 
aπthrΟΡοϊde 
anthropoIogie, -

Iogue 
antrhopometrie 
anthropomorphe 
anthropophage 
anthropotechnie 
aπthrΟΡοtheϊsme 
anthroponymie Κ.α . .  

(antropo
morfismo) 
(antropogenia) 
antropoide 
antropologia 

-Iogo 
antropometria 
antropomorfo 
antropofago 
(antropogonia) 
(antropozoiCO) 

(anthropo-
antropo- -geny) 
-centrismo -graphy 
antropoideo anthropoid 
antropolog i a ,  anthropology 
-Iogo 
antropometria -metry 
antropomorfo 11 -morphite 
antrΟΡόfagο 
( antroposofia) 

antrΟΡόnίmο 

(anthropogene) 

anthropoid 
Antropologie 
Anthropometrie 
Anthropomorphi 

[-smus 
Anthropophagie 
Anthropophobie 
Anthroposophie 
Anthropozentri-

[smus 

angUΊs 

annus έτος, 
ένιαυτός 

( Άγγλ. & Γερμ. 
έκ τού hora*) 

bis (δίς)+annυs 
δηλ. "δίενος" 

nuntius 

anomaIus 

anonymus 

antemna: έπί
κριον, κεραία. 

Κυριολ. 2 ξύλα, τό 
έν πλάγιον έηί 
ίστού, αρμενον. 

anthemis 

έγχελυς' "έΥχέλυες καί 
ίχθύες" ( Ιλ . Φ 203) 

άγκύλωσις 

ένος, ένιαυτός (καί έvvος 
"ό μέγας ένιαυτός", 

χρονικός κύκλος (Πυθαγ.) 

ωρα* (άρχ. σημασία, χρον. 
[περίοδος) 

ανιος, ηνιος=ένός ετους 

ό άγγέλλων "νέον τι" 

ανοδος 

άνώδυνος 

άνώμαλος 
άνωμαλία 

άνώνυμος 

άνορεξία 

άνταγωνισμός 
άνταγωνιστης 

έντέμνω: έγκόπτω 
(έπί ξύλου)' (κεραία: ξύλα 

τεμνόμενα, σχηματίζοντα 
μετά τού ίστού σταυρόν) .  
Έ πίσης :  "-Α ντεμνα, πόλις 
γένος έχουσα έλληνικόν" . 

(Διον. Άλ. Ρωμ. Άρχ. Β' 35,7) 

άνθεμίς - άνθηρά 

άνθολογία 

ανθραξ 

ανθρωπος 
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ΑΝΤΙΒlοτιουΕ antίbίόtίcο antίοbίόtίcο antibiotic Antibiotikum άντιβιοτικον 

ΑΝΤΙDΟΤΕ antidoto antidoto antidote Antidot antidotum άντίδοτον 

ΑΝΤΙΕΝΝΕ άντίφωνον antifona antifona antiphone antiphona άντίφωνον 
antiphonaire antifonario antifonario antiphonary 

anthem έθν. 
[ύμνος 

ΑΝΤΙLΟΡΕ antilope antilope antelope Antilope anthaIopus άνθόλοψ κερασφ. ζώον 

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕ, -ique antinomia, -ico antinomia,-ico antinomy Antinomie antinomia άντινομία 

ΑΝΤΙΡΑΤΗΙΕ, -atique antipatia, -ico antipatia, -ico antipathy Antipathie, - antipatia άντιπάθεια 
-pathisch 

ΑΝΤΙΡΟDΕ άντίπους, antipodi antipoda antipodes Antipode antipodes άντίπους 
έναντιώτατος (Antiklima) 

ΑΝΤΙΡΥΑΙΝΕ antipirina antipirina, antipyretic Antipyrin άντιπυρετικον 
antipiretiko 

ante =πρόσθεν αντα =πέραν 
ΑΝτιουΕ άρχαίος antico antiguo antique antik (μέ τήν εννoιaν τού 
antiquite άρχαιότης antichita antiguedad antiquity Antike "άντίκειμαι") 
antiquaire άρχαιοπώλης antiquario anticuario antiquary Antiquar 
anterieur προηγούμενος anteriore anterior anterior 
antan παρελθόν ante . . .  antes =πρό ante . . . .  Ant . . . . .  
ancien άρχαίος κλπ. anziano anziano ancient (alt -έτ. αλω-) 

ANTISEPSIE antisepsia antisepsia antiseptic antiseptisch άντισηψία (άντί+σήπω) 

ANTITHESE άντίθεσις antitesi antitesis antithesis Antithese antithesis άντίθεσις 
antithetique άντιθετικός antitetico antitetico antithetic antithetisch 

ANTONOMASE άντονο- antonomasia antonomasia antonomasia Antonomasie antonomasia άντονομασία 
[μασία 

antonyme άντώνυμον antonimo antόnίmο antonym άντώνυμον 
antonymie άντωνυμία (pronome) (pronombre) (pronoun) (Pronomen) (προ + όνομα) 

ΑΝΤΑΕ αντρον antro antro antrum αντρον "λέοντος dvτpov" 
(Αίσχ. Εύμ. 1 93) 

AORISTE aoristo aoristo aorist Aorist aoristus άόριστος 

ΑΟΑΤΕ άορτή aorta aorta aorta Aorta άορτη 

ΑΡΑΤΗΙΕ άπάθεια apatia apatia apathy Apathie apathia άπάθεια 
apathique apatico apatico apathetic apathisch 

APHASIE, -ique afasia afasia aphasia Aphasiae άφασία 

APHELIE afelio afel io aphelion apheIium άφήλιον (άπό +ηλιος) 

APHERESE aferesi aferesis aphaeresis aphaeresis άφαίρεσις 

ΑΡΗΟΝΙΕ άφωνία afonia afonia aphonia Aphonie άφωνία 
aphone αφωνος afono afono aphony 

APHORISME aforisma aforismo aphorism Aphorismus aphorismus άφορισμος 
aphoristique aforistico 

APHRODISIAOUE afrodisiaco afrodisiaco aphrodisiac aphrodisisch άφροδισιακός 
anaphrodisie anafrodisia anafrodisia anaphrodisia άναφροδισία 

APOCAL VPSE (τό όμώ- apocalisse apocalipsis Apocalypse άποκάλυψις 
[νυμο βιβλίο καί μτφ. 
[ όλική καταστροφή) 

apocalyptique,-quement apocalittico apocalyptic apocalyptisch 

Διάφορa μέ α'  συνθ. άπο 
ΑΡΟ ... 
apocope apocope aΡόCΟΡe apocope Apokope apocopa άποκοπη 
apocryphe apocrifo aΡόcrίfο apocrypho,-al apocryph apocryphus απόκρυφος 
apodictique apodittico apodictico apodectic apodiktisch άποδεικτικός 
apodose apodosi apodosis apodosis άπόδοσις 
apogamie (aΡόgrafο) apogamia άπογαμία -4 -
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apogee apogeo apogeo apogee Apogaum apogeus άπόγειον 
apoIogie, -etique, apologia, -etico apologia, -etico apology, -etic Apologie apologia άπολογία 
apoIogue apologo apologo apologue Apolog apologus άπόλογος 
aponevrose aponevrosi aponeurosis aponeurosis Aponeurose άπονεύρωσις 
apophonie apolon ia  apolonia apophony άποφωνία 
apophtegme apoftegm a  apotegma apo(ph)thegm Apophthegma άπόΦθεγμα 
apophyse, -aire apol is i  apolisis apophysis Apophyse άπόφυσις 
apopIexie, -ctique apoplessia ,  apopleja, -etico apoplexy ΑρορlθΧίθ apoplexia άποπληξία 

-ett ico 
apostasie, (apostat) apostasia -ata apostasia apostasy -sie Apostat apostasia άποστασία, άποστάτης 
apostrophie, -pher apostrole, -10 apostrole, -10 apostrophe Apostroph, -e apostropha άποστροφή, άπόστροφος 
apostume & aposteme apostema apostema aposteme apostema άπόστημα 
apotheose apoteosi apoteosis apotheosis Apotheose apotheosis άποθέωσις 
apothicaire κ.α . . .  apothecary Apotheker apothecarius άποθηκάριος 

(Aposiopese άποσιώπησις 
διακοπή όμιλίας) 

ΑρόΤΑΕ άπόστολος apostolo apostol apostle Apostel apostoIus άπόστολος 
apostoIique apostolico aΡοstόlίcο apostolical apostolisch άποστολικός 
apostolat apostolato apostolado 

ΑΡΡΑΤ δέλεαρ pasto έδεσμα pastel paste ζύμη Pastete ΡastUSΤΟύ pasco πατέομαι=γεύομαΙ,τρώγω 
appas θέλγητρα - βόσκω, θρέφω "νέκταρ έπάσαντο" 
appater δελεάζω, ("Ησ. Θ. 642) 

[ψωμίζω πάστη =ζωμός άλφίτων 
(αντιδάνειον: πάστα) 

ΑΡΡΕΙΕΑ καλώ appellare apelar κλητεύω appeal appellieren appeIare άπελλάζω, άπαλλάζω 
appel, -ation (πρβλ. appello aΡelacίόn appelant Appel (pel-jo) + ad = συγκαλω έκκλησίαν 

[άπέλλα) rappellare appelido έπών. appelation Appel lation πάλλω, / κρούω πάλ-jω, πάλλω + αντα 
rappeler, rappel 

[άνακαλώ 
ΑΡΡΕτιτ όρεξις appetito apetito appetite ΑΡΡθΙί! ad + peto όντα + πετώ ("όρεξις", 
appetence έπιθυμία . . . appetenza apetencia appetence (πετώ πρός) αναλ. ενν: όρέγω=άπλώνω) 

APPUVER στηρίζω appogiare apoyar (basieren) appodiare έκ όντα +πόδιον (άντίπους) 
appui στήριγμα appoggio apoyo appui έτ. βάσις τού ad+podium 

ΑΡΑΕ τραχUς aspro aspero asperity τρα- asper Κατά τόν Κων. Οίκονόμου 
[χύτης έξ Οίκονόμων, έκ τού 

άφρός (λάμψις άφρού). 
(άντιδάνειον, "σσπρο") 

Α ΡΤΕ έπιτήδειος atto apto apt aptus άπτός 
aptitude έπιτήδειότης attitι:Jdine aptitud aptitude έκ τού apto απτω, συνάπτω 
attitude συμπεριφορά " attitude 

ΑρτΕΑΕ aptero aptero aptery απτερος 

ΑΑΑΒΕ σραψ arabo arabo arab Araber arabus όραψ, όραβος =κρότος 
arabique άραβικός arabico arabico arabic arabisch ·"Αραβος: υίός "Απόλ-
arabesque άραβούρ- arabesco arabesco arabesque Arabeske [λωνος, έξ ού ή "Αραβία. 

[γημα 
AAABΙE Kaλλιεργημένoς arabile arable arable arabilis 
aratoire γεωργικός aratorio arador ear σροτρον έκ τού aro άρώ, άροτριω 

ΑΑΒΑΕ δένδρον albero arbol (ΙΓθθέτ. δρύς)* arvus άροτός άροτριώ (* "δρύας πάντα 
τα δένδρα έκάλοuν".) 

ARAIGNEE άράχνη aragno araiia araneus+aranea άράχνη (έκ τού όρκυς = 
arachnide aracnide arachnide δίκτυ κυνηγοΟ) 
arachnοϊde aracnoide aracnoide arachnidean arachnoides άραχνοειδής 

ARC & ARCHE άψίς, arco, arca arco, arcada arch, ark Arche arcus τόξο, τού άρκέω =άποκρούω, 
κιβώτιον arceo άρκέω, ειργω 

archer τοξότης arciere arquero archer ειργω ("όρκος όρκος (όμ.) =άμυντήριον 
arquer κάμπτω arcuare arquear arrow βέλος βελέων") 
arbalete βαλλιστρίς archibugio arcabuz arbalest arcuball ista όρκος +βάλλω 

ARCHAι"SME arcaismo arcaismos archaism Archaismus αρχαϊσμός 
archaϊque arcaico arcaico archaic archaisch αρχαϊκός 
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ARCHAL όρειχάλκινον oricalco orichaIcum 
[σύρμα σάλπιγξ 

ARCHEOLOGIE archeoIogia arquaeologia archaeoIogy Archaologie 
archeoIogique archeologico arqueοΙόgίcο archaeologicaI archeologic 
archeoIogue archeologo arqueόlοgο archaeoIogist ArchaoIog 

ARCHETYPE άρχέτυπον archetipo arquetipo archetype Archetyp archetypum 

Λέξεις με σ' σuvθ. 
ARCHI. .  

archimandrite archimandrita archimandrita archimandrite Archimandrit archimandrita 
archipeI arcipeIago archipieIago archipeIago Archipel 
architecte,-ure κλπ . .  architetto,-ura arquitecto;tura architect,-ure Architekt,-tur architectus 

ARCHIVES άρχεία archivii archivo archives Archiv archivum 
archiviste άρχειοφύλαξ archivista archivero archivist Archivar 

ARCHONTE όρχων arconte archon Archontenamt archon 
archontat άρχοντιά 

ARCTIQUE artico arctico arctic Arktis arcticus 
antarctique antartico antarctico antarctic Antarktis antarcticus 

ARE μέτρον έπιφαν. ara πλέθρον are area οίκόπεδον, 
aire άλώνι, έμβαδόν area area, era area AreaI [έμβαδόν 

ARENE ή όμμος τού arena arena arena Arena arena Γι (h)arena 
[άμφιθεάτρου arenaceous Θεωρείται άβεβαίου 

άμμώδης έτυμολ. μέ κατάλ. 
έτρουσκική, δηλ. 

Τυρρηνική, 
/ Πελασγική. 

AREOMETRE areόmetrο areometro areometer Areometer 

AREOPAGE areόΡagο areόΡagο 
areopagite areopagita areopagita areopagite 

ARGENT όργυρος, χρήμα argento argento argent argentum 
argenter έπαργυρώ inargentare argentar 
argenterie άσημικά argenteria argenteria 
argentin άργυρόηχος argentinus argentino argentine 
argyrie, argyrisme 

κλπ. 
ARGILE όργιλος argi l la arciIIa argiI argiI Ia 

argiIeux άργιλώδης argilloso arciIloso argilIaceous 

IA"GOT' η δω"""ος ορ",,6,  '0,0 Φ"ρ,,'Ρ, t, ωΟ 'Αργοος �ως Π'ρ,έχο"οα "ολ"ς 'λλψ"'ς λ,ξ"ς, --1 
Ο ί  argotiers έθεώρουν έαυτούς πνευματικά τέκνα τών Αργοναυτών 
'Όί λέξεις τής "αργκό" υπήρξαν άρχικώς ιδιωματα έπαγγελματων". -Φεδ Σσγκρέδο-

-------- ---- -

ARGUMENT, argomento argumento argument Argument argumentum 
argumentation έπιχεί- argumentacίόn argumentation έκτοϋ arguo = 

[ρημα, σόφισμα (arguir) =έλέγχω, μέ 
άρχική σημασία 

argutie σόφισμα arguto εύφυής argucia argue συζητώ . . . . .  faire bri l ler= 
=δίδω λάμψιν 

ARGUS έπιτηρητής, όξυ- arguto 
[δερκής 

ARISTOCRATIE aristocrazia aristocracia aristocracy Aristocratie 
aristocratique aristocratico aristocratico aristocratic aristokratisch 
aristocrate κ.Ο . . .  aristocrata arίstόcrata aristocrat Aristokrat 

ARITHMETIQUE aritmetica aritmetica arithmetic Arithmetik arithmetica 
arith meticien aritmetico aritmetico arithmeticaI arithmetisch 
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εκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

όρείχαλκος 

άρχαιολογία 
άρχαιολογικός 
άρχαιολόγος 

άρχετυπον 

άρχι ... 
άρχιμανδρίτης 
άρχιπελαγος 
άρχιτέκτων 

άρχείον 

ορχων 

άρκτικός 
άνταρκτικός 

ορουρα, ερα =ή γη 

"Ως πεδίον άναμετρήσεως, 
χώρος μονομαχίας, ·Ίσως 
προέρχεται έκ τού 
άρέομαι =θά νικήσω, 
άράω =βλάπτω. Πιθανή 
σχέσις καί μέ αροuρα. 

άραιόμετρον (άραιός + 
[μέτρον) 

··Αρειος Πάγος (πάγος = 

Άρεοπαγίτης [βράχος) 

οργυρος, αίολ. άΡΥεννός 
άργήεις, άργύεντος 
άργός =λαμπρός 
( "6.ργuρέσ λιμός" =έλλειψις 

[χρημάτων) 

οργιλος 

άργός =λαμπρός 
αργυρος 

έκ τοϋ ··ΑΡΥΟU, 
"έπιτηρητού" τής Ιούς. 

άριστοκρατία 
άριστοκρατικός 
άριστοκράτης 

άριθμητικη 
(άρ =σuvδ.+ϊθμα =βάδισις) 
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ΑΑΜΟΙΑ ερμάριον armadio armario armory armarium 1 )  Εϊτε εκ  τοΟ άρμαλιά = 
τροφή (ίων. ) . .  "παρά τό 
άρμόζειν καί ίσχυροποιε/ν 
τά μέλη" ( "Ησ.)  όθεν, κατά 
Κοραην, ή άρτοθήκη, εϊτε 
2)  εκ τοΟ ερμάριον ( Ε . Μ . :  
'Όί γάρ ·"Έλληνες οίά τινας 
άιιδριάντας έποίουν μήτε 
χείρας μήτε πόδας έχον-
τας, τούτους δέ έ ρ μ ο ς  
έκάλουν, ού ύποκοριστικόν 
έρμάριον") .  

ΑΑΜΕ όπλον arma arma arms arma όπλα όρμενον =έργαλειον 
armer όπλίζω armare armar Ι arm όρμενα =οπλα, έξάρτια, 
arInee στρατός armata armada army Armee παντας ε"ίδους 
al-arme συναγερμός allarme alarma alarm Alarm έξοπλισμός 
armement εξοπλι- armamento armamento armament armicren εξο-

[σμός [πλίζω 
armure πανοπλία armatura armadura armour 
armet κράνος elmo* yelmo* helmet* Helm* * έτυμ. "χελώνη", λόγψ 
armoiries οίκόσημα armeggio armaΖόn armorial τού κελύφους της, 
armistice άνακωχή armistizio armisticio armistice τα όποιον την προ-
desarmer άφοπλίζω desarmare desarmar disarm [στατεύει. 
armateur εφοπλιστής armatore armador armature 

κ.α . . .  πανοπλία 

ΑΑΟΜΕ αρωμα aroma aroma aroma Arom aroma όρωμα =εύώδης καρπας 
aromatiser άρωματίζω aromatizzare aromatizar aromatisch γης (άρόω =καλλιεργώ) 
aromatique άρωμαTl- aromatico aromatico aromatic 

[κός 
ARRACHER ξερριζώνω sradicar arrancar Ι eradicate ausreissen exradicor έκ τού 

arrachage, sradicamento desarraigo eradication Ausreissen ex+radix έξ +ράδιξ = κλάδος 
arrachement, εκρί- arrancada 

[ζω σι ς (arranque) 
arracheur εκριζωτής sradicatore εκκίνησις 

ARROSER ποτίζω rociar (watering (wassern) arroro καταβρέχω δρόσος 
arrosement πόTlσμα rociada έτ. ύδωρ) ( +fliessen, έκ τοΟ ros -roris 
arrosoir ΠΟTlστήρι έτ. φλύω) 

ARRETER σταματώ arrestare arrestar Ι arrest arretieren re + sto ρά +στώ , τού ·ίστημι 
arrestation σύλληψις arresto arresto arrest Arrest (βλ. λ. rester) 
arret άπόφασις κ.α . . .  Arrestant 

φυλακισμένος 

ARRHES άρραβών, arra arras earnest arrha iΊ arra άρ-ραβών (λέξις καθα-
ενέχυρον "arrabo: hoc ρως έλληνικη, κακώς 

verbum, a έκλαμβάνεται ώς ξενι-
graeco άρραβών." κή · α έπιτατ. +ράπτω = 

-Varro, De l ingua συνδέω, συνάπτω 
latina, 5.1 74- (αρφα, άρυφη _ ·Ησύχ.) 

ARRIVER φθάνω arrivare arribar arrive ad +rivus όντα +ρύαξ 
arrivee αφιξις arrivo arribado arrival (βλ. λ. rival, rive) 
arriviste καιροσκόπος arrivista arriba ύψηλά 

ARS άρμός ώμου armella στρό- arm βραχίων Arm βραχίων armus =άρμός άρμος έκ τοΟ άρμόττω 
[φιγξ Armel χειρίς 

ARSENIC άρσενικόν arsenico arsenico arsenic Arsenik arsenicum άρσενικον (τό δηλητή-
(δηλητ.) [ριον) 

arsenieux άρσενι- arsenioso arsenical arsenig 
[κοΟχος . . .  

ΑΑΤ τέχνη arte arte art Art (είδος) ars - artis τέχνη όρτιος =τέλειος 
artiste καλλιτέχνης artista artista artistic arten δια πλάττω ar-s: (έννοιολο- άρ-αρ-ίσκω, όρω, 
artisan τεχνίτης artigiano artesano (artistical) Artist γικώς, ή τέχνη παρασκευάζω, κοσμώ, 
artifice τέχνασμα artificio artificio artifice τοΟ προαρμόζειν) · άρτύω = έπινοώ 
artificiel τεχνητός artificiale artificial artifical (πρβλ. όρθρωσις) 

inerte άδρανής inerte inerte inert (energie-Ios)* ίπ + ars (άντιδάνειον: άρτίστας) 
κ.α . . .  (* έτ. ένέργεια) 
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ARTERE άρτηρία arteria arteria artery Arterie arteria άρτηρία (έκ τού αϊρω, 
arteriel άρτηριακός arterioso arterial arterial arteienblut ώς καί ή άορτή) 
arteriographie arteriografia "περί στήθεα καί 6ρτη-
arteriosclerose arteriosclerosi arteriosclerosis arteriosclerosis Arteriosklerose ρίας" (Ίπποκρ.) 
arteriectomie arteriotomy άρτηριοσκλήρωσις -

άρτηριεκτομή κλπ . .  
ΑΑΤΗΑΙΤΕ άρθρίτις artritide artritis arthritis Arthritis 

arthritique άρθριτικός artritico artritico arthritic (Arthrose arthritis άρθρϊτις 
arthritisme άρθρι- artritismo artritismo arthritism όρθρωσις) "6ρθρίτις vούσος"  (Ίππ.) 

[τισμός 
arthropathie άρθρο- (artrodie) arth ropathy 

[πάθεια 

ARTICLE όρθρον articolo articulo articl Artikel articulus όρθρον άρτίκολλος = καλώς 
articulation όρθρωσις articolazione artίculacίόn articulation Artikulation "artus, θΧ προσηρμοσμένος. 
articuler προφέρω articolare articular articulate artikulieren Graeco appel- (αρθρον, έκ τού άρα-

[καλώς lantur, quos ίΙΙί ρίσκω, δρω =συνδέω) 
articule έναρθρος articolato articulatorio αρθρα vocant" "πλεuρaίς άρτίκολλος" 

-Festus- (Εύρ. Τρ. 768) 

ΑΑΤΙΜΟΝ άρτέμων artimone artίmόn artemo -onis άρτέμων =ίστίον πλοίου 

ARTISON τερηδών, tarlo caries* caries* Karies* tarnes -itis τερηδών 
[σκώρος *(κεραί'ζω = καταστρέφω) 

ΑΑΤΟΝ όρτος artona αρτος 

AS όσσος asso as ace As as - assis άς =είς (παρά 
Ταραντίνοις) 

ASCENSION άνύψωσις ascensione ascensίόn ascension (Iuftig)* ad +scando αντα + σκάνδαλον, 
ascenseur άνuψωτήρ ascensore ascensor (Iift)* έλαφρύς άναβαίνω σκανδάληθρον = 
des-cendre καταβαίνω dis-cendere descender descend scandalum έλατήριον τινασσό-
descente κάθοδος discensione descenso descension μενον πρός τά έπάνω. 

Κ.ό . . . .  *(έλαφρίζω = άνυΨώ 
"πτεροίς ελαφρίζω") 

(Πλουτ. 2 .31 7Ε) 

ASCETE άσκητής asceta asceta ascites Asket asceta άσκητής 
ascetique άσκητικός ascetico ascetico ascetic asketisch 
ascetisme άσκητισμός ascetismo ascetismo ascetism Asketismus 
ascese: όσκησις ascesi Askese 

[μοναχού 

ASEPSIE άσηψία asepsia asepsia asepsia άσηψία (ά + σήπω) 
aseptique άσηπτικός aseptico aseptico antiseptic aseptisch 

ASILE asilo asilo asylum Asyl asylum ασυλον 

ASPECT όποψις aspetto aspecto aspect Aspekt aspectus αντα + σκοπέω -ώ 
έκ τού ad+ σκοπώ =έξετάζω, 

[specio παρατηρώ 

ASPERGE σπαράγγι sparagio esparrago asparagus Spargel asparagus άσπάραγος 

ASPERGER ραντίζω aspergo asperjar Ι sprinkle besprengen ad +spargo = σπάργω, σπείρω, 
aspersion ραντισμός aspersione aSΡersίόn sprinkling Besprengen =σπείρω σπέρρω (αίολ.) 
aspersoir ραντιστήρι aspersorio aspersorio sprinkler Spreng . . .  

ASPHALTE όσφαλτος asfalto asfalto asphalt Asphalt asphaltus ασφαλτος (έννοιολογ. :  ή 
asphaltier asfaltare asfaltar (asphaltic) asphaltieren όδός ή παρέχουσα άσφά-

Κ.α . . . .  λειαν - "τό μή προσκόπτει ν 
καί καταπίπτειν έν τψ 
περιπατείν".) 

ASFODELE άσΦόδελος asfodelo asfόdelο asphodel Asphodillo asphodelus άσφόδελος 

ASPHYXIE άσφυξία asfissia asfiχia asphyχia Asphyχie άσφυξία 
asphyxier asfissiare asfiχiar asphyχiate 
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ASPIC 1) ό όφις, aspide aspid asp aspis άσπίς (δηλητηρ. όφ ις ) 
2) κακολόγος 

ASPIRINE aspirina aspirina aspirin Aspirin a +spi raea = σπειραία, θαμνώδες 

ASPIRER άναπνέω 
[φυτόν 

(βλ. "esρrίΙ'ϊ 

ASSEOIR καθίζω (ad + sedere sentar seat setzen ad + sedeo, όντα +εζομαι, (πρβλ. 
[seoir) παρακάθημαι [καθέζομαι) 

seance συνεδρία seduta sesion session Sitzung sido =·ίζω έδος =κάθισμα 
assidu έπιμελής assiduo asiduo assiduous σέδα = καθέδρα 
siege κάθισμα κ.λ.π. seggio, sedia asiento settee Sitz sedicum έδεθλον =έδαφος 

- assiette πινάκιον (piatto πινάκιον)* (plato)* (dish πινάκιον)* "έζεα έπί δίφρψ" 
σασαι = καθησαι (Ήσύχ.) 

Ι- Τό ίταλ�attο καί τό ίσ;- pIato εκ τού pIatus =πλατύς. Τό άγγλο dish, έκ τού discus =δίσκος 

ASSEZ άρκετά assai asaz (assets sattsam ad +satis = άσάω= αίσθάνομαι κόρον 
περιουσία) άρκετά αδην =6ρκούντως (βλ. λ. 

[satiete) 

ASSIMILER άφομοιώ assomigliare asamejar assimi late assimilieren ad + simil is αντα + ομοιος, όμαλός 
όμοιάζω 

assimiI iation όμοιότης assomiglianza semejanza assimi lation Assimilation 
- assembIee όμήγυρις assemblea asamblea assemblage 

ASSISTER παρίσταμαι assistere asistir assist assistieren ad +Sisto αντα + "ίστημι ,  ίστώ 
assistant βοηθός assistente asistente assistant Assistent ('ίστημι) 

assistance συνδρομή assistenza asistencia assistance 

ASTHENIE άσθένεια astenia astenia άσθένεια (6- στερητ. + 
asthenique astenico astenico asthenic [σθένος) 

ASTHME asma asma asthma Asthma asthma άσθμα 
asthmatique asmatico asmatico asthmatic asthmatisch άσθματικός 

ASTlGMATlSME astigmatismo astigmatism Astigmatismus άστιματισμός 
astigmatico astigmatic astigmatisch άστιγματικός 

ASTRAGALE astragalo astragalo astragal astragalus άστράγαλος 

ASTRE όστρον & aster astro estreIIa star, aster Stern astrum όστρον 
astraI άστρικός astrale astral astral sternen . .  Κυρίως είς τόν πληθυν-

astrolabe άστρολάβος astrolabio astrolabio astrolabe Astrolabium τικόν άριθμόν. "άστήρ" = 

astrolatrie -λατρεία astrolatria astrolatry είς μόνος άστήρ. Ετυμ. έκ 

astroIogie άστρολογία astrologia astrologia astrology Astrologie τού στρώννυμι, ώς κατε-

astroIogique -λογικός astrοlόgίcο astrοlόgίcο astrological astrologisch στρωμένοι είς τόν ούρανόν. 

astrologue -λόγος astrόlοgο astrologo astrologer Astrolog 
astronomie, -ique astronomia, -ico astronomia,- astronomy, - Astronomie,-

[-ico [-ical [-isch 
astronome -νόμος astrόnοmο astronomo astronomer Astronom 
astrobioIogie astrobiologia 

άστροβιολογία (astrobolismo) (asterisco) 
astronautique . . .  
astronaute -ναύτης astronauta astronauta astronaut Astronautik 
astrophysique . . . . .  astrofisica astrofysica astrophysics Astronaut 
asterie άστερίας asteria aster (asterism) Astrophysik 
asterisque άστερί- asterisco asterisco asterik Seestern 
asterοϊde [σκος asteroide asteroide asteroid sternchen 

άστεροειδής άστεροειδής sternartig 

ASTREINDRE άναγ- astringere estrenir  ad stringierend ad + stringo = (όντα) +στράγγω, = 

[κάζω (astretto) σφίγγω 

astreinte καταναγκα- (estrenimiento) (styptisch) 
[σμός 

astringent στυπτικός astringente astringente astringent 
astriction στύψις astringenza estrujόn astringency 

ASTUCE πανουργία astuzia astucia astuteness astus: "ex graeco" όστυ (πρβλ. "άστείος") 

astucieux πανούργος astuto astuto astute "αστυ". (εννοιa: 
ό πνευματώδης) 



251 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ Ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

Λέςεις μέ α στερηπκόν πχ 
asymptote asintoto asintota asymptote Asymptote άσύμπτωτος 
asyndIHe asindeto asindeton asyndeton asyndetisch άσύνδετος 
ataraxie atarassia ataraχia άταραξία 
ataxie, -ique atassia ataχia ataχy Ataχie άταξία 
athe, atheisme ateo, ateismo ateo, ateismo atheist, Atheist, -ismus αθεος, άθεϊσμός 

Κ.α . .  atheism 

ATHLETE, athIetique atleta, atletico atleta, atletico athlete, -ic Athlet, -isch athleta άθλητής (ά έπιτατ. + 
athIetisme atletismo atletismo athletical Athletiker +τλάω = ύπομένω, 

άντέχω) 

ATLAS συλλογή χαρτών atlante atlas atlas Atlas ατλας 'Άτλας, ηρως τής 
(τό 1 595 άπό τόν Atlas ύπερφυσ, έλληνικής Μυθολογίας. 

Mercador .  [δύναμις 'Εκ τού έπιτατικού 
Συλλογή χαρτών μέ α +τλάω =ύπομένω 
είκόνα τοΟ "Ατλαντος κόπους. 
στηρίζοντος τήν γη " .. τόν σύμπαντα κόσμον 
έπί τών ώμων του,) έπί τού 'Α τλαντος ώμον 

atIanthrope άτλάνθρω- ώχείσθαι", -Διόδ . -

[πος " .. καί τότε πέλαγος εσχεν 
atlantique άτλαντικός atlantico atlantico atlantic Atlantik έπωνυμίαν, Α τλαντικόν 
trans -atIantique λεχθέν . .  " -Πλάτων-

ύπερωκεά νειον 
(βλ. +λ. trans-) 

ATMOSPHERE, -ique atmosfera, atmosfera, atmosphere, Atmosphare άτμόσφαιρα 
-ico [-iCO [-iC 

ΑΤΟΜΕ ατομον (Φυσ.) atomo atomo atom Atom atomus ατομον 
atomique άτομικός atomico atόmίcο atomic atomar (πρώτος όνοματοθέτης 
atomisme άτομισμός atomismo atomismo atomism Atomlehre τής έννοίας "ότομον" 
atomiste άτομιστής atomista atomista atomist atomist στην Φυσικη Έπιστήμη, 
atomicite άτομικότης atomizar atomicity ό Δημόκριτος), 

(Χημ.) Κ.α. 
ΑΤΟΝΕ ατονος atono atono atone (ohneton)' ατονος 
atonie άτονία atonia atonia atony Atonie '(έκ τού ohne =όνευ + 
atonique άτονικός atonico atonico atonic atonisch τόνος) 

Α ΤΑΕ έστία, γωνιά ostro νότος ostra βλάξ (oyster όστρε- Auster όστρακον ostracum όστρακον 
ον) 

ATRIUM ατριον atrio atrio atrium atrium αϊθριον = πρόδομος 

ATROCE φοβερός atroce, atro atroz atrocious atrox, ater σκο- αϊθω =καίω 
atrocite σκληρότης atrocita atrocidad atrocity [τεινός αίθuκτήρ :  ό όρμών 

βιαίως (έπί θηρίων) 

ΑΤΑΟΡΗΙΕ άτροΦία atrofia atrofia atrophy Atrophie atrophia άτροφία 
atrophie άτροφικός atrόfίcο atrόfίcο atrophied atrophisch 
atrophier ίσχναίνω atrofizzare atrofiar 

ΑΤΑΟΡΙΝΕ άτροπίνη atropina atropina atropine Atropine ατροπος 

ΑΠΕLLΕ ζεύγλη, νάρθηξ atelaje (Joch έτ. ζυγός) assula =μικρός άξόνιον 
atteler ζεύω attelare αξων, σχίδαξ, αξων (έκ τού μέλλοντος 

έκ τού axis όξω τού ρ. όγω) 
ΑΠΕΝDΑΕ, attenter, 
attention, βλ. λ. tendre 

AUBE αυγή alba alba auburn ξανθός (Albino) aIba =αύγή άλφός = λευκός (πρβλ. 
album λεύκωμα albume albumina album Album album Άλφειός =λευκάς άπά 
alpinisme alpinismo alpinismo alpine Alpensport τού albus τούς άφρούς-
alpestre αλπειος alpestre alpestre (Albe) λεύκη =λευκός 'Άλπεις = λευκές άπά 

όρεινός τά χιόνια. α' άναφορά 
στην όνομασία 'Άλπεις, 
Άργοναυτικά (στ. 1 1 3 1 ) 

AUDACE θράσος audacia audacia audacity audacia: θρασύ- αύδάω, αύδάζομαι 
audacieux θρασύς audace audaz audacious της περί τό =λαλώ 

όμιλείν αύδήεις =ενδοξος 
audeo: τολμώ "θάρσησε καί ηύδα" -IΛ .92-
"audeo dicere" 
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ΓΑΛΛΙΚΑ 

AUDIENCE άκρόασις 
auditeur άκροατης 
auditoire άκροατήριον 
audition άκοη 
ίηουί άνήκουστος 
-auricuIe λωβός ώτός 

audiometre 
audiogramme κ.Ο . . . 

άκόμη: 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

udienza 
uditore 
uditorio 
audizione 
inaudito 
auricola 
audio . . . .  

auscuIter στηθοσκοπώ ascoltare 
auscuItation στηθο- ascoltazione 

[σκόπησις 

AUGMENTER αύξάνω 

augmentation αύξησις 
auguste σεβαστός 
augure οίωνός 
augurer μαντεύω 

Κ.Ο . . . . .  

AURA πνοη 

aumentare 

aumento 
augusto 
augurio 
augurare 

aura 

aureoIe φωτοστέφανον aureola 

ΑυιιουΕ αύλικός aulico 
aula αύλη 

ΙΙ ΠΑΝΙΚΑ 

audiencia 
oyente 
auditorio 
audίcίόn 
inaudito 

auscultar 
auscultacίόn 

aumentar 
auge άπόγειον 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

audiance 
auditor 
auditory 
audition 
inaudible 
auricle 

auscultate 
auscultation 

augment 

aumento augmentation 
augusto august 
augu�o augur 
augurar Ι augur 

aura 

aureόlο 

aulico 
aula 

aurelia χρυ
[σαλλίς 

(halo έτ. όλως) 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Audienz 
Ηϋrrοhr 

άκουστικόν 

Horsaal 
άκροατήριον 

horen άκούω 
horig ύπήκοος 

wachsen 

Augment 

Augur μάντις 

Aula 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

audio = 
auris = 

augeo = αύξω 
augurium: οίωνός 

προφητεύων 
αϋξησιν 

εκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

όίω, άκούω 
αίις = ούς 

όν-ήκουστος 

αίις + κολέω =πολέω 

αϋξω, αύξάνω=ένισχύω, 
[ύΨώνω, μεγαλώνω 

augustus: (έννοιολογ. αύξητής, ό προξενών 
αύξησιν, ό πράττων επ· αύξήσει πραγμάτων) -
- Αύγουστος - "Κοσμοκράτωρ, αύξητά . . .. 

·ορφ. ··Υμνος 1 0- 1 1 

aura αϋρα 

auIa αύλή, αύλά, έκτεθειμένη είς 
μεγάλη αίθουσα άνέμους ό.ελλα =ό.νεμος 

AUMONE -erie έλεημο- elemosina 
[σύνη 

l ίmosna alms Almosen alemosina & 
Eleemosynarius eleemosyna 

ελεημοσύνη 

aumonier ίερεύς almoner 

AURORE αύγη aurora aurora aurora 

AUSPICE οίωνός auspicio auspicio auspice Auspizien 

AUSSI =έπίσης (έτυμολ. pure (έτ. πύρ) tambien (έτυμ. so (έτ. ό-πόσον) auch (έτ. αύ, 
aliud + aut άρχ.συνδ. εύγεν. tanto+bien [αύτε =πάλιν) 

άλλοίον + αύτε) 

AUSTER νότιος, μεσημ- austro 
austraI " [βρινός australe 

AUSTERE αύστηρός austero 
austerite αύστηρότης austerita 

Αυτ ARCIE αύτάρκεια autarchia 

AUTEUR συγγραφεύς autore 
autorite εξουσία autorita 
autoritaire αύταρχικός autoritario 

AUTHENTlQUE αύθεν- autentico 
[τικός 

authenticite γνησιότης autentica 
authentiquer επικυρώ autenticare 

τόσο καλά) 
βλ. λ. bon 

austro 
austral 

austero 
austeridad 

autarquia 
autarquico 

autor 
autoridad 
autoritario 

autentico 

autenticidad 
autenticar 

austral 

austere 
austerity 

autarchy 

author 
authority 
authoritative 

authentic 

authenticity 
authenticate 

(hart 
έτυμ. κρατύς) 

Autarkie 
autarkisch 

Autor 
Autoritat 
autoritar 

authentisch 

Authentizitat 
(Authentiker) 

aurora 

auspicium 
έκ τού avis = 

πτηνόν + specio 
= σκοπώ 

auster = νότιος 
[ό.νεμος 

austerus = 

auctor, autor 

authenticus 

αύγή, έως, αϋως, αϋριον 
ωρορε =ηγειρε· όβώρ = 
αύγή· αγχαυρος = 

ό εγγύς τής πρωΤας 

οίωνοσκοπία 
αίβετός, οίFωνος + 
+σκοπώ = εξετάζω 

αFω, αϋω =ξηραίνω, 
ήχώ, φυσάω, βροντώ 

(αύε δέ πόντος) 
αύστηρός (έκ τού αύος 
=ξηρός) Καί σήμερα λέγε
ται "στεγνη φυσιογνωμία" 
μέ τήν εννοια: αύστηρή. 

αύτάρκεια (αύτός +άρκέω) 
αύταρχικος (αύτος + 

[όρχω) 
αϋτωρ, αύτώρης: Ο άφ· 

εαυτοϋ ποιών τι η 
λέγων. π.χ. 

"αύτώρης επεφραδε". 

αύθενTlκός 
(έτυμολ. αύθεντης, 

αύτοεντης) 
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AUTlSME αύτισμός autismo Autismus αύτισμός (ψυχ. νόσος) 
autiste, autistique αύτιστής, αύτιστικός 

Διάφ. λέξεις μέ α' συνθ. 
AUTO . . .  Π.χ.  αύτο . . .  (αύτός) 

autobiographie autobiografia autobiografia autobiography Autobiographie . . . . . αύτοβιογραφία 
autochtone autoctono autoctono autochthon αύτόχθων 
autoclave autoclave autocIave αύτοέγκλειστος 
autocrate, autocrator autocrate autocrata,-ico aυtocrate Autokrat αύτοκράτης, αύτοκράτωρ 
autocritique autocritica autocritica αύτοκριτικη 
audodidacte autodidatta autodidacto Autodidakt αύτοδίδακτος 
autographe autografo autόgrafο aυtograph Autogramm αύτόγραφον 
automatique, -isme automatico aυtόmata, automaton Automat αύτόματος 

-ismo 
autonome, -ie, -iste autonomo,-ia aυtόnοmΟ,ίa autonomy Autonomie αύτονομία 
autopsie autopsia autopsia autopsy Autopsie αύτοψία 
auto (mobile) [βλ. λ. 
autostrade* [mobile autostrada,* αύτοκινητόδρομος 
autodrome κλπ . . .  autQdromo . . . .  aυtόdrοmο (*strasse, strada έκ τού 

στρωτη οδός) 

AUTOMNE φθινόπωρον autυnno otofio autυmn (Herbst) (έτ .. auctumnus αϋξω (έννοια: καρπος 
βλ. λ. herbe) (μέσψ Έτρούσκων) ηύξημένος, μέγας) 

έκ τού augeo 

AUTRE αλλος aItro otro eIse, other. (aIso) alter αλλος ε-τερος 
ailleurs άλλοϋ aItrove elsewhere alius αλλος άλλότριος, όλλοίος 
aliener έκποιω, άλλοιω alienare alienar (συγκριτ.: aIior) 
alibi όλλοθι aIibi alibi αλλοθι 
alterner έναλλάσσω aIternare aIternar alternate 
alternatif έναλλακτικός alternativo aIternativo alternable 
altruisme φιλαλληλία . .  aitruismo altruismo, -ista altruism aItruistisch 
καί 
adu ltere μοιχός (πρώτη adυlterio aduIterio aduItery ad + alter αντα + ετερος 

έννοια: έναλλαγη) 
alteration άλλοτρίωσις aiterazione aΙteracίόn aIteration άλλοτρίωσις, έτεροίωσις 

AUTRUCHE στρουθο- struzzo avestruz ostrich Strauss στροuθίον 
[κάμηλος 

AUXILIAIRE βοηθητικός ausiIiario auxίliar auxiIiary auxil ium κυριολε- αϋξω, αύξάνω 
[κτικως αϋξησις (πρβλ. αύξιθαλής) 

[δυνάμεως 
έκ τού augeo 

AVANT πρό avantj* ante .. front** (νΟΓ έτ. παρά) ante αντα 
avancer έκτείνω avanzare avanzar advance ab + ante * πρβλ. άβάντασιν = 
avantage πλεονέκτημα avvantagio ventaja advantage άναβάσιν (**βλ . λ. front) 

AVARE φιλάργυρος avare avaro avaricious (geitig) ετ. gier avarus άδηφάγος α επιτ. + βορός =άδηΦά-
avarice φιλαργυρία avarizia avaricia avarice =απληστος, [γος, αβαρτος' άβαρτία 

(GeίΖ)εκ τού = άπληστία (Ήσύχ.) 
χαίρειν 

AVARIE άβαρία, βλάβη avaria averia average Havarie, άβαρής: ο ανευ βάρους 
Haverei (κυριωτέρα ζημία: έκβολη 

φορτίου είς θάλασσαν) 
-Δουκάγγιος, Κοραής-

AVEUGLE τυφλός (orbo =τυφλός (cieco =τυφλός (bIind =τυφλός bIind ab + oculis όπό + δκκος =όφθαλμας 
aveugler τυφλώνω ετ. όρφνός = ετ. καικίας = ετ. πελίδνωμα (δωρικά) 
aveuglement τύφλω- [μέλας) ανεμος σκο- =μελανάδα) * " .. κήκα την μελaνίaν λεγου-

[σις [τεινός)* σιν, όθεν Ρωμαιοι τόν 
τ υφλόν, κεκον λεγουσιν" 

Ε.Μ.  

AVION άεροπλάνο aeropIano aνίόn aeropIane avis πτηνόν αημι, QFw =πνέω 
aviation έεροπορία aviazione aνίacίόn aviation Aviatik αίβετός αβετος = όητός 
aviateur άεροπόρος aviatore aviador aviator Aviatiker οίωνος =πτηνον 
hydravion idropIano 
aviculture (πτηνοτρο- avicoitυra avicuItυra aviary πτηνο- οί(F)ωνος + κολέω 

[φία) oca χήνα [τροφείον 



254 
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AVOIR έχω avere haber Ι have haben habeo =έχω (αβεις =εχεις - Ησύχ.-) 
Habe περιουσία (πρώτη έννοια: απτω έγγίζω (Ηαπτω) 

capt-ure: haptisch άπτώς [ άρπάζω) κάπτω =άρπάζω 
συλλαμβάνω (πρβλ. σημερ. χάπτω) 
=άρπάζω (άλλά καί τό έχω, άρχαι-

avete έχετε habeis έχετε ότατα: Ηεχω (χέχω) 
(πρίν γίνη ή άνομοίωσις 

[τού δασέος) 
AVRIL Άπρίλιος apriIe abrίl aprίl ΑΡΓίΙ apri I ius - μέαψ 

έτΡοuσκικοΟ apru =Άφρώ, ή Άφροδίτη 

(Benveniste, Stewasser καί "Webster 
Word Histories") 

ΑΧΕ ίΊξων asse eje axIe Achse axis αξων 
axiaI άξονικός assiaIe axiI axis achsen 
desaxer Κ.δ . . . .  

AXIOLOGIE axioIogy άξιολογία 

ΑΧΙΟΜΕ άξίωμα assioma axioma axiom Axiom axioma άξίωμα 
axiomatique assiomatico axiomatico axiomatic 'Έχ graeco 

axiomatiser accepimus 

άςίωμα". Α . .  Gell. 
Noctes Atticae 

ΑΖΑιΕΕ άζαλέα azaIea azaIea azaIea Azaiee azaIea άζαλέα 
(άζαλέος =ξηρός) 

ΑΖΟΤΕ ίΊζωτον azoto azote azote αζωτον 
azoteux άζωτούχος (azotemia) (azotar) (έτ. α στερηρ. +ζωή) 
azotique άζωτικός . . .  azotico azotic 

ΑΖΥΜΕ ίΊζυμος azzimo azimo azyme αζυμος 
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. . .  Ή πρώτη "βιβλιοθήκη" των Άθηνων εδημιουργήθη άπό τόν Πεισίστρατο τόν 60ν αΙ Π .Χ . 

. . .  Β ιβλιοθήκη Άλεξανδρείας: ή πρώτη Τράπεζα Δεδομένων της Άνθρωπότητος . . .  

Φεδερίκο Σαγκρέδο 

« 'Ο Άριστοτέλης επεχείρησε στην "Λογική" του νά άναλύση τΙς μορφες της γλώσσας . . .  
Δημιούργησε πραγματικά τη βάση (base) γιά την επιστημονικη γλωσσα. » 

Β. Χάιζενμπεργκ, "Φυσική & Φιλοσοφία", Έκδόσεις ΚΑΛΒΟΣ 

«Τά λατινικά, ώς λόγια γλωσσα, είναι άνάτυπο των έλληνικων. Ό Κ ικέρων μεταφέρει στην λατι
νικη την έλληνικη ρητορικη καΙ φιλοσοφία, ό Χριστιανισμός άκολούθως συνετέλεσε στην επίδρασι 
των έλληνικων επι των λατινικων. Τό λατινικό λεξιλόγιο είναι μετάφρασις τού άντιστοίχου έλλη
νικού,  καΙ γι' αύτό τά λατινικά δεν παραμέρισαν τά έλληνικά στην Άνατολή , γιατΙ ή μίμησις δεν είχε 
άρκετό γόητρο ,  ωστε νά άντικαταστήση τό πρωτότυπον . . .  » 

Les Cahiers de Ι' Analyse des Donnees 
vol .  χν - 1 990 - πο 1 -ρρ. 7-8 

ΕΚΔ. DυΝΟD - PARIS 1 990 

Ίωάννης Παύλος Μπενζέκρι 
-JEAN ΡΑυL BENZECRI καθηγητης Μαθηματικών-

ΤΩI ΑΝΑΓΝΩΣΤΗI ΤΩI 
Φ Ι ΛΕΛΛΗΝΙ 

ΧΑΙ Ρ Ε Ι Ν  

Α.  ΜΕΙΙΙΕΤ, Γάλλος γλωσσολόγος 
(Έτυμ. Λες. της Λατιν. Ernout-Mei//et) 

"Φιλεπιστήμων μεν φύσει ό όνθρωπος και άείποτε και πανταχοΟ , όμολογείται δε Ι 
ώς πηγη των μαθημάτων τά των παλαιων Έλλήνων εύρήματα . Διδάσκαλος μεν Ι έγένετο ό Άριστοτέλης τοΟ συλλογίζεσθαι, και τοίς Ρωμα"ίκοίς και τοίς 'Άραψιν . 
Έλληνίζει δέ και νΟν η έπιστήμη και όχρι των της άνατολης μεθορίων, Άδύνατον 
γαρ πεπαιδευμέν φ  τινι  βαρβάρ φ  τό τεχνιτεύε ιν,  ανευ τριακοσίων τών της Ι Έλλάδος λέξεων . »  

ι 

Είς την Βοτανlκην (Botan ique, Botanica, Botanic, Botanik) περιλαμβάνονται 500.000 περίπου όνόματα 
φυτών, δένδρων κλπ . ,  άκραιφνώς έλληνικά. 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΒΑΒΕL σύγχυσις, άταξία babele babel babel babyIonicus Βαβυλών, Βαβυλωνία, 
babelίsme babilon έλλην. έτυμολΟΥίας (Ε .Μ. ) .  

FαFέλιος, άFέλιος = 
=άέλιος, ηλιος ("Ανατολή). 

BACCHANAL πάταγος baccano bacanal baccanals Bacchantin BacchanaIia = Βάκχος:  ό θεός 
bacchanaIe κραιπάλη baccanale bacchanal [Βακχεία Διόνυσος έκ τοΟ 
bacchanaIiser βακχεύω baccelone bacca =δαφνίς, ['Ίακχος, ίαχή, 

άγραίκος έκ του Βάκχος Βακχίς = μαινάς, βάζω= 
όμιλώ, φωνάζω (πρβλ . τό 

bacchante όσεμνος γυνή baccante bacante bacchante Bacchantin σημερ. "μπάχαλο") 
καί: baccal ίs  laurus [έκ του φυτοΟ βάκχαρις -> 

baccaIaureat "δίπλωμα" baccalaureato baccalaureate =βάκχειος λάφνη, τό μπαχάρι καί τό άντιδά-
bachelier τελειόφοιτος bacceIIiere bachiIIer bachelor δάφνη νειον "μπακάλης"] 

BACLER κλείω διά bacchiare baculum = βάκτρον 
[ μοχλοΟ ραβδίζω βάκλον = ρόπαλον 

bacle μοχλός θύρας bacchio b8.culo (Αϊσωπος) 
ρόπαλον 

baclage φράξιμο bacchiata 
πλήγμα 

BACILLE βάκιλλος, μικρό- baciIIo bacilo baciIIus BaziIIus baculum βάκλον 
bacterie βακτήριον [βιον batterio bacteria bacterium Bakterie βακτηρ ία ,  βακτηρ ίδ ιον  
bacterien βακτηριακός (batteriologo) (bacteriologo) bacteriology (Bakteriologe) 

bacteriologie βακτηριο- bacteriologia, Bakteriologie 
[λογία -Iogico 

bacteriophage -φάγος (bactericida) 
bacteriostatique 

βακτηριοστατικός 
bacteriotherapie κλπ. 

ΒΑΟΕΑΝΕ πλέγμα baderla ήλίθια baderna bad όαχημος πτέρνα 
abadernar 

BAGA ΤΕLLΕ φλυαρία bagateIIa bagatela bagateIIe bacca =δαφνίς, Βάκ χος  
baie καρπός bacca bahia λιμήν καρπός 
bassin όρμος bacino (bacin δοχείον) basin Becken 
(έννοιολ. έκ τής καμπυλό- (bacinetto 
τητος τοΟ καρποΟ) κράνος) 
ίδίας ρίζης: 
bagasse γύναιον bagascia bagassa Βακχίς (Μαινάς) 

bagascio bagazo * (Έκ τοΟ ότι άρχ. σημασία 
καί πολτός ήτο "άπόρριμμα" ώς ή 

bagages άποσκευαί* bagagli bagaje baggage Bagage άπορριπτέα γυνή, βλ. 
Oχford Dictionn. Έκδ. 1 966) 

ΒΑGUΕΠΕ ράβδος bacchetta baqueta baculum = βάκτριον, βακτηρία (έκ 
baton ράβδος bastone bastόn baton basto-onis τοΟ βαστάζω) 

(άντιδάν. : μπαστούνι) 

ΒΑΙΝ λουτρόν bagno baFιo bath Bad balneum ii βαλανείον, βαλανεύς, 
baigner λούω, καταβρέχω bagnare baFιar Ι bathe Bader βαλα- balineum = Έτυμ. λόΥΨ του ότι 
baignade λούσιμο (bagnatura) (baFιado) bathing Baden [νεύς =βαλανείον "βάλλει τήν άνίαν", 
baignoir λουτήριον bagnolo baFιera Badewanne την κούρασι. (Ε .Μ.) 
balneaire λουτρικός balneare baFιista Badeanzug 'Όύδέ είς βαλανεϊον 
balneotherapie λου- κολυμβ. Balneologie ήλθε λουσόμενος" 

[τροθεραπεία balneario λουτρολογία Άριστ. Νεφέλαι 
bagne κάτεργον bagno λουτρόπολις bagnio (άντιδάν. : μπάνιο, 

μπανιέρα, μπανιερό) 

BAISER φιλώ, φίλημα baciare besar Ι kiss, kiss Κϋssen, basio =φιλώ στό βαδυς (Fαδύς) =εύχάρι-
bacio φιλί bese (άρχ. cyssan) Kuss στόμα στος στην γεΟσι, 

έκ του κυνέω = βάδομαι =άγαπώ "Έν 
=φιλώ, έκυσσα φιλήμασι άδεία τέρψις" 

κισσώ=έ πιθυμώ Θεόκριτος 
σφόδρα) 



260 
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ΒΑΙ χορός ballo baile bal Ball ballare βαλλίζω =κινώ, γέρνω 
bal let μπαλλέτο χορός balletto ballet ballet τούς πόδας βαλλισμός 
ballade μπαλλάντα, ballata balada ballad Ballade =χορός (πρβλ. μπάλλος) 

χορωδία (ballare) bailar χορεύω "βαλλίζοuσι ν όπαντες 
balade περίπατος τtΊ θεψ" (Έπίχαρμος) 
ballerine χορεύτρια ballerina bailarina ballerine BaIIetense 

καί: 
baladeur περιπατητής (baIIabile) (άνTlδάνε ια :  μπαλλέτο ,  
baladeuse μπαλαντέζα μπαλλαρίνα, μπαλλάν-

(+πόρνη) τα, μπάλλος, μπαλαν-
baladin γελωτοποιός τέζα, μπαλαντέρ ,  

καί bayadere (μπαγια- μπαγιαντέρα) 
[ντέρα) 

έκ τού: baίladerίa baiadera bayadere 
(χορεύτρια) 

Πολλές λέξεις μέ α συνθ. 
"BALANO ... " βάλανος 

ΒΑLΒυΤΙΕΑ ψελλίζω balbettare balbucear (laIIen, balbus =τραυλός βαμβαίνω =τραυλίζω 
begayer τραυλίζω Κ.α . . .  balbassare (balbuciente) έκ τού λαλώ) 

BALCON έξώστης, balcone balcόn balcony Balkon Fόλκαρ =προπύργιον, 
[μπαλκόνι palco palco θεωρείον Balken δοκός έπαλξις, άμυντήριον 

(cata) -falque ίκρίον alcalde (έτ. έκ τού άλκή, μέ την 
=δήμαρχος έννοια τής όμυνας) 

Ίλ. "αλκαρ Αχαιών" Λ-823 
(άντιδ. : μπαλκόνι) 'Εκ τού 
Fάλκαρ καί τά Βαλκάνια' 

Μπαλκάν = ύψηλή, 
όχυρή όροσειρά.) 

ΒΑLΕΙΝΕ φάλαινα balena balena balaena Wall balaena Φάλαινα, μακεδ. βάλαινα 
baleinier φαλαινοθη- baleniera Wallfanger "Φάλaινα πανδοκεύτρια" 

[ρικόν (άντιδ. : μπαλένα, 
μπανέλα) 

BALISTE βαλιστρίς balista baIIesta ball ίsta balΙίsta βαλλητυς =βολή, 
balίstίque βαλιστικός balistico balistico baIIistic έκ τού βάλλω 

ΒΑLLΕ σφαίρα, μπάλλα palla bala ball BaII μέσψ τού ίταλ. πάλλα =σφαίρα 
ballot μικρό δέμα Ρallόttοla ballot ballast έρμα, palla (έκ τού πάλλω =σε ίω ,  

(mall κόπανος) παραγέμισμα κινώ, ταλαντεύω) 
emballage συσκευασία imballagio embalar Ι embale ballen σχηματίζω 

σφαίρες 

ΒΑΙΙΟΝ άερόστατον paIIone balόn bal lon BaIIen δέμα bulla, bulbus βολβός πομφόλυξ 
bul letin ψηφοδέλτιον bul leta buldero bullet σφαίρα Ballon μπαλόνι ρίζα συγγενής με 

ballonner έξογκώ Κ.α . . .  (BaIImanie "βώλος", "βάλλω" 
bal lotter ταλαντεύω μανία τής μπάλ- (άντιδ.: μπαλλόνι) 
ballottage ψηφοφορία λας, ποδοσφαι-

ρομανία) 

BAΙSAM�QUE βαλσαμώ- balsamo balsamo balsam Balsam balsamum βάλσαμον (έτ. έκ τού 
[δης "βάλλω είς") 

balsamine βαλσαμίνη balsamina balsamina balsamine balsamisch 

BALUSTRE κιγκλίς balaustro balaύstre balustrade Balustrade balaustίum βαλαύστιον =κλάδος 
balustrade κιγκλίδωμα balaustrata balaustrada baluster ροιας καί κιγκλίς 

ΒΑΜΒΙΝ νήπιος bambino παιδί bambolear "bambino" Bambus έκ τού μτΥν. βόμβος 
bambola κού βαμβαλίζω bamboozle ίνδοκάλαμος ίταλικού bambo βαμβαίνω =ψελλίζω 

[κλα κροτώ 

ΒΑΝ προκήρυξις bando bando ban Bann έκ τού άπαρεμφ. 
banal κοινός, χυδαίος banale banal banal banal Φάναι, τού φημί, 
banalite χυδαιότης banalita banalidad banal ity Banal itat δηλαδή, "λέγειν". 
έξ ού: abandon- abbandono abandono abandon (bannen 

=έγκατάλειψις (έκ τού a ban do, είς τό φάναι γοητεύω) 

δίδωμι , δηλ. άφήνω τινα είς διασυρμάν) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ 

BANC θρανίον banco banco bench Bank pango =παγιώ παγιώ, πήγνυμι, πάγιος 
banque τράπεζα banca banco bank Bank (έννοια: ποιώ τι έδραίον) πρβλ. παράπηγμα. Οί "τράπε-
bancaire τραπεζίτης bancario banquero banker Bankier ζες" επηραν την όνομα σία τους άπό τά πρώτα "τραπέζια" 
banquet συμπόσιον banchetto banqu�te banquet Bankett ("πάγκους") πού έστησαν οί χρηματισταί τοΟ λιμένος Πειραιώς 

πρός συναλλαγήν, τόν 50ν π.Χ.  αί. ·Ελλείψει μακρών τραπεζών 
έστερέωναν σανίδες. Σημειωτέον ότι καί τό τραπέζι τοΟ άργυ-
ραμοιβοο λέγεται "ξύλον", ώς ξύλον στερεωμένον, έμπηχθεν 
είς την γην. 

BANDE ταινία banda banda band Band (μέσψ τού φραγκ. πείσμα =καλώδιον, 
bander έπιδέω Ι bind binden binda) έκ τού πάθνη,  πένθμα, έξ 

bandouIiere τελαμών bandouliera banderola bandoleer ού καί ή λέξις "πενθερός" 
bandiere σημαία bandiera bandera banderole Banderole μέ τήν έννοια δεσμός συγ-
ες ού: bandit ληστής bandito bandido bandit Bandit γενείας. ("λύεσθαι νεώς 

κ.Ο. πολλά bandolero (bandage Bandage πείσματα") 
έπίδεσμος) Bund δεσμίς (άντιδάνεια: μπάντα, 
(husband παντιέρα, μπίντα) 

σύζυγος, 
"δεσμός") 

BANJO "πάντσο" (μουσ. pandora bandurria banjo pandura πανδουρίς, πανδούρα 
[ όργανο) bandolino mandolina mandol in Mandoline (άντιδ. : μαντολίνο) 

ΒΑρτΕΜΕ βάπτισμα battesimo bautismo baptism (Baptist) baptisma βάπτισμα (έκ τού βάπτω 
baptiser βαπτίζω battezzare bautizar baptize Baptisterium =βυθίζω είς ϋδωρ) 
baptistere βαπτιστήριον battisterio baptisterio baptistery ( " Ιδίας ρίζης καί τό ϋφασμα 
anabaptisme κ.Ο . . . .  "βατίστα" bat i ste , bat ista ,  

bat is t  κλπ . ,  έκ τού όνόμα-
τος Bapt iste ,  Βαπτιστή ς ,  
τού κατασκευαστού. ) 

ΒΑΑΒΑΑΕ βάρβαρος, barbaro bcirbaro barbarian Barbar barbarus βάρβαρος 
σκληρός Barbarei ("βάρβαρος ούκ έπί 

barbarie βαρβαρότης barbarie barbaridad έθνους, άλλά έπί φωνής 
barbarisme βαρβα- barbarismo barbarismo barbarism Barbarismυs έλ αβά νε το " -Στ. Βυζ.-

[ρισμός "άγνώτα φωνήν 
barbaresques βάρβα- barbarico barbarico barbaric barbarisch βάρβαρον" -Αίσχ.-) 

[ροι barbarize 
barbariser βαρβαρίζω barbarizzare 

BARDOT ήμίονος μικρός bardotto al-barda bard βάρδος : ύποζύγιον 
(βαδίζον άργά), βάρδιον 

"Με α' σuνθ. ''βάρος'', ώς: 
baresthesie baricentro βάρος 
barometre barCmetro barόmetrο barometer Barometer βαρόμετρον 
barometrique barometrico (barόgrafο) barometric barometrisch 

BARQUE λέμβος barca barca barque, bark Barke barca, barica βάρις =ποταμόπλοιοv 
berge πλατύ πλοίον (barquero) barge "άπικνέεται ές έκάστην 
embarquer έπιβιβάζω imbarcare embarcar πόλιν βάρις" ·Ηρόδ. 
embarcation έπιβίβασις imbarco embarco embark (Einschiffung)* (ετ. βάρος) 
barcaroIe κ.Ο . . .  barcarola barcarola barcarole Barkarole (άντιδ. : βάρκα, μπαρκάρω) 

* ετ. έν +σκάφος 

ΒΑΑΟΝ βαρώνος barone barόn baron Baron Μεσφ τού φραγκ. βάρος, βάρημα· βαρείας 
baronnage βαρωνία baronia baronia baronage (baronisieren) baro."barone": =ίσχυρός. "barones graeco 

baronata νarόn όρρεν . . .  � . αρχικώς έδήλωνε nomine, fortes ίπ /aboribus" 
πανουργία varona θήλυ τόν ύπάλληλο ό -Isidori EtymoIogica-

varonil ίσχυρός όποίος είσέπραττε 
πρόστιμα, βάρη. 

ΒΑΑ "μπάρ" barra μοχλός barra bar Barre Barra, μεσψ τού μάρρα =έργαλείον σιδ. 
barre ράβδος μεταλλική barriera barrote barrier Barriere βασκικού marra μάρρον =σκαπάνη 
barrage φραγμός marra δικέλλα barricade Barricade =οριον, τέρμα όρι- μάρπτω=λαμβάνω είς χείρας 
barrer κλείω όδόφραγμα ζόμενον δι· έμπή- [το bar =ποτοπωλείον, έκ 

ξεως πασσάλου. τής διαχ. ράβδου μεταξύ 
"Αλλά καί στά έλλη- πελατών καί ταμείου.] 
νικά -''γκρεκάνικα'' [embargo =θέτω έμπόδιον]. 
τής Κ. "ιταλίας, 
varra =σιδηρά 

σκαπάνη. 
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Διάφ. μέ a' σuνθ. bary- βαρύ ... 
barymetre βαρύμετρον barimetro (barisfera) Barometer βαρύμετρον 
baryton βαρύτονος bar1tono baritono baritone Bariton βαρύτονος 
baryum βάριον Κ.ά . . .  bario bario barium Baryum βάριον 

BASE βάσις base basa basis Basis basis βάσις 
baser βασίζω basare basar basieren 
basilaire θεμελιακός basilare basely 
basique βασικός basico basico basic basisch 
embasement θε- basamento basamento basement (έν) + βάσις 
base-bal l :  [μέλιον basicidad 

δηλ. "balle a la base" βασικότης (άντιδ . :  μπάσσα, 
καί τό bas =χαμηλός' basso Bass bassus =χαμηλός μπάσσος, μπάζα) 

εκ τού basis, με τήν (πρβλ .. βαθύς , βάσσων) 
έννοιαν αύτού πού 
είναι χαμηλά, πλησίον 
τής βάσεως,  (Κ.ά .. .) 

BASIL�QUE:  1) μητρο- basilica basilica basilica Basilika basil ica βασιλικη 
πολιτικός 2)  βασιλικός basilico basilisc όφις 

basilic βασιλικός (φυτόν) (basilisco) Basil ikum βασιλικός 

BASIN υφασμα λινοβάμ- bambagine bombasine bomby βόμβυξ 
[βακον 

BASTE άρκεί basta! (προστ. baste bastion basta! bastum έκ του βαστάζω 
bastant άρκετόν τού bastare bastante έπαλξις Bastei έπαλξις ράβδος, σάγμα 

bastion προμαχών άπό τήν έννοια =άρκετά 

bastionner όχυρώνω τού βάρους πού 

bastingue θωράκιmς άντέχει τό 

έξ ού BastiIIe =Βαστίλλη σάγμα) 

baster bastare bastar baton 
baton ράβδος bastone bastόn 10 bastinade 
batonner ραβδίζω bastonare bastonear bastinade (άνπδά�: μπαστoύ� 
bastonnade ραβδισμός bastonata bastonazo basting μπάσκα) 

καί basque 1 )  Kράσnεδoν bastione 
2) μέρος ενδύματος πού προπύργιον (Basken-

"φουσκώνει" mϋtΖe) πηλήκιον 

ΒΑΤ σάγμα, σαμάρι basto basto bat ράβδος 

batier σαγματοποιός bastiere bastidor basting = bastum βαστάζω, βάσταγμα 
bater σαμαρώνω imbastare bastir - [=ραβδισμός βαστακτης = άχθοφό-
batard νόθος (γεννη- bastardo bastardo bastard Bastard [ρος 

[θείς είς στάβλον) (άνπδ. : μπάσταρδος) 

ΒΑΤΕΑυ πλοίον battello bote λέμβος boat ΒοοΙ (μέσψ του παλ. βαστάζω = έγείρω, 
batelier πορθμεύς bastlmento άγγλο bat) ύψώνω ( πρβλ. καί τήν 
ίδίας ρίζης: πλοίον εκφρασι "κτίζειν πλοία") 
batir κτίζω imbastire embastar 

batiment οίκοδομή Κ.ά. 

BATHYSCAPHE batiscafo batiscafo Bathyskaph βαθυσκάφος 
bathymetre batimetro batimetro Bathymeter βαθύμετρον 
bathysphere bathysphere Bathysphare βαθύσφαιρα 
bathypelagique Κ.ά .. βαθυπελαγικός 

BATRACIENS βατρα- batraci batracii batrachoid βατραχοειδης 
[χοειδή 

ΒΑΠRΕ κτυπώ battere batear batter (Klopfen*) batuo =πατάσσω πατάσσω 
batai l le μάχη battaglia batalla battle Debatte παταγέω, παταγή ' 
bataillon τάγμα battaglione batallόn battalion Bataillon "καλά δή παταΥείς". 
batterie μπαταρία batteria bateria battery Batterie ·(έτ. κόλαφος) 
batte κόπανος debate συζήτη- (άνπδ. : μπατταρία) 
battage άλώνισμα [σι ς 
de-battre συζητώ Κ.ά. dibatto debate 

BAUME βάλσαμον. balsamo balsamo balsam Balsam balsamum βάλσαμον 
παρηγορία (έτ. βάλλω είς) 

embaumer βαλσαμώνω imbalsamare embalsamar Ιο embalm einbalsamieren 
embaumeur βαλσα- imbalsamatore 

[μωτής 
embaumement imbalsama- embalmend Einbalsamierung 

βαλσάμωσις zione 
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ΒΕΑΤ μακάριος beato beato beatitude beo =εύφραίνω, "βέω': βέομαι=θά ζήσω, 
καί πολλά παράγ. εύτυχής όλβιότης αύξάνω θά εύτυχήσω, θά αύξηθώ 

BECH�QUE βηχικός bechico bechicus βήξ, βηχός -βηχικός 

ΒΕIGΕάβαφής έκ τού ίταλ. bambagia = beige βάμβαξ (άντιδ. μπέζ) 
βάμβαξ 

BEΙΙ�QUEUX πολεμικός bell icoso belicoso bell icose bel lum πόλεμος πάλλω: κραδαίνω 
bel l igerent έμπόλεμος bell igerante beligerante belligerent (κατ' αλλους, τό τό όπλον, πρό τής 
bel l icisme κ.α . . .  bell icismo belicismo bellum έκ τού βολης. "βάλλω τόξον, 

debelar νικώ duelum, δηλ. ξίφος". "βαλου =ρίψε" 
διμαχία, έκ τού (πρβλ. βέλος) 

δύο-duο) 
BENTHOS, benthos βένθος -βάθος 
benthographe 

ΒΕΑΕΤ iΊ berretσκούφος berretto birrete biretta birrum =είδος πυρρός =κοκκινωπός 
bourgeron χιτών έργα- μανδύου, άρχικώς (έκ τοΟ πΟρ) 

[τών χρώματος πυρρού (άντιδ. : μπερές, 
barrette σκούφος, μπαρέττα) 

"μπαρρέττα" (βλ. άνάλυσιν εΙς Είσαγωγήν) 

BERGER ποιμήν, brebis vervex κριός Fαρήν, Fαρνός +έρ�ος 
άμνάς 

ΒΕΑΥΙ βήρυλλος beril lo berilo beryl Beryll beryl lus βήρυλλος (όρυκτ.)  
besicles όμματοϋάλια 

ΒΕΤΑ =άκτίνες Β beta beta βήτα 
betatron, betatherapie 

ΒΕΤΕ ζώον bestia bestia beast Bestie besta, bestia βαστάζω =έγείρω, 
bέΗίsse άνοησία bestiale bestiaI bestiai bestialisch αλογον, ζώον κουβαλώ 
hebeter άποβλακώνω άνόητος βαστακτης=άχθοφόρος 

κ.α . . .  καί μεταφορικώς φορτίον 

BESOGNE δουλειά bisogna (bisof\eria business μέσιμ φραγκ. bisia βιόTlον=μικρόν είσόδημα, 
besoin άνάγκη, πενία bisogno άπειρία) βιώσιμος:  όν πρέπει τις 

(bisof\o) (Κατ· αλλ ους έκ νά διέλθη έν τή ζωή . 
τού obsonium- όψώνιον) 

ΒΕΠΕ, blette σέσκουλο bietoIa bledo beet Bete blitum βλίτον 
betterave τεύτλον bietoIone βλάξ beet Beete (έν τψ Μουνιχιωνι σπεί-
(έξ 00 barbitourique = ρεται σίκυος, βλίτον.) 

βαρβιτουρικόν, έκ τού -Θεόφραστος-
betle+uree=ούρίνη) 

BEURRE βούτυρον burro butter Butter butyrum βούτυρον 
beurrerie βουτυρο- burraja butterfactory "ΤΟ μέν π/ον του γάλα-

[ποιείον κτος, δ βούτυρον καλέ-
ουσι " -1 πποκράτης-

BIAIS λοξός bieco bias epikarsius Λεξικόν Larousse: 
biaiser λοξοδρομώ (apostatize) "sans doute emprunte 

au grec" (άναμφιβόλως 
δάνειον έκ τού έλληνικού: 
"επικάρσιος"=πλάγιος) 

ΒΙΒΙΕ βίβλος Bibbia Bibl ia Bible Bibel biblia βίβλος 
biblique βιβλικός bibIico bibl ico bibl ical biblisch 

Λέξεις μέ α' συνθ. biblio- βιβλιο-
bibl iographie bibI iografia bibliografia bibIiography Bibl iographie βιβλιογραφία 
bibliomanie bibl iomania bibl iomania biblίomania Bibl iomanie βιβλιομανία 
bibliophil ie bibliofiI ia bibIiofi l ia bibliophiIe bibl iophile βιβλιοφιλία 
bibliotheque bibl ioteca biblioteca Bibl iothek βιβλιοθήκη 
bibl iothecaire bibl iotecario bibl iotecario Bibl iothekar βιβλιοθηκάριος 
bibl iotheconomie biblioteco- (bibliopoIa) βιβλιοθηκονομία 
bibl ίotechnie κ.α . .  nomia βιβλιοτεχνία 
bibl iolathrie βιβλιοπώλης 

BICEPHALE bicefalo bicefalo bicephalous * Zwei-Kopfig δικέφαλος 
(έκ της ίδίας ρίζης) *(zwei έκ τού δύο) 
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ΒΟΤΤΕ μπόττα botta --> Ιπιθανόν καί έκ τοΟ ποος --t άραβ. but) έκ τού βυτίον, βuτίνη. 
bidon βυτίον botte 

bidone 

BIERE φέρετρον bara feretro bier Bahre (μέσψ τού φραγκ. φέρω, φορείον 
bera) 

BIGAME δίγαμος bigamo bigamo bigamist Bigamie δίγαμος 
bigamie διγαμία bigamia bigamia bigamy 

BIGOT θρησκομανής bigotto bigote μουστά- bigoted bigott Βλ. άνάλυσιν παρόντος 
bigoterie θρησκολη- bigotteria bigotera [κι bigotry Bigotterie λήμματος είς Είσαγωγήν 

[ψία (έννοιολ. όρκος 
bigoudi τσιμπιδ. μαλ- μυστακοφόρων) 

[λιών 
ΒΙΙΕ χολή biIe biI is biIe GaIIe bilis =χολή χολή, χόλος 
bil iaire χολικός biIiario biIiario bi I iυs 

·Επίσης: bίnόme, monome, trinome, polynome κλπ . .  (Αλγεβρικά) 

Λέξεις μέ α' συνθ. bio .. βιο ... (βίος) 
biochimie biochimica bioqυimica biochemistry Biochemie βιοχημεία 
biographie biografia biografia biography Biographie βιογραφία 
biographe biografo biografo biographer biographisch βιογράφος 
biologie biologia biologia bioIogy BioIogie βιολογία 
biometrie biometria biometria biometry (Biotopia) βιομετρία 
biopsie biopsia (bioscop) Biopsie βιοψία 
biosphere biosfera Biosphare βιόσφαιρα 
biosynthese (bioritmo) βιοσύνθεσις 
biotechnie (Simbiosis) Biotechnik βιοτεχνία 
biotherapie .κλπ . .  bioterapia (caIobiotica) βιοθεραπεία κλπ. 
(+biogeographie) (biodynamica) 

BIS δίς bi(s) bis bis δίς 
bisser μπιζάρω (+biser) bissare (άντιδ. : μπίζ, μπιζάρω) 

ΒΙΑΜΕΑ κατακρίνω biasimare bIamieren blastemare 
blamable άξιόμεμπτος biasimevoIe bIasfemabIe έκ τού 
blame μομφή biasimo (bIasfemia) bIame BIamage blasphemo = βλασφημώ (έτυμολ. 
καί blaspheme βλα- bestemmia bIasfemo bIaspheme Lasterυng βλαβερόν φημί) 

[σφημία Iastern 
blasphemer βλασφημώ bestemmiare bIasfemar bIasphame Iasternd, 
blasphemateur βλά- bestemmiatore bIasfemador bIasphemoυs bIasphemieren 

[σφημος 

BLANC λευκός bianco bIanco bIank, bIeich έκ τού albus = άλφός =λεuκός 
blancher λευκαίνω imbiancare bIanquear Ι bIanch άστραφτερός λευκός (βλ. καί λέξι aυbe) 
blanchissage πλύσις (bianchezza) (bIancura) bIanching (BIasse λευκό-
blanchisseuse πλύν- λευκότης της) 

[τρια 
blanchisserie πλυν- bIanqυecimie BIeich 

[τήριον 

Διάφ. λέξεις μέ α' συνθ. 
blasto . . .  βλαστο . .  

καί blennorragie, (έκ τού βλαστός, 
blepharite (ίατρ. όρ.) βλαστάνω, βλέννα) 

BLE σίτος μέσψ τού φραγκ. βλαστός, βλάστη 
blatier σιτοπώλης blato) 

BLESER ψευδίζω bIeso ψευδός blaseus =τραυλός βλαισός =στρεβλός 
blesite ψελλισμός (α' έννοια στρεβλός στά πόδια, κατόπιν 
blesement ψευδισμός στρεβλός στήν γλώσσα) 

BLESSER πληγώνω ferire* herir* Ι wound* ver-wunden* μέσψ φραγκ. πλήττω, βλής, βλητός = 
blessure πληγή ferita herida pIague PIage, Wυnde bIetjane βεβλημένος, βάλλω. 

Wυnder θαΟμα παλ. Γερμ. bleiza *Τό ίσπ. καί ίταλ. έκ τού 
κατα-φέρω κτύπημα. 
Τό άγγλ. κσί γερμ. έκ τού 
ου τάζω =πληγώνω 
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ΒΙΕυ κυανούς azzurro' azul* blue Blau, (μέσψ παλ. πελιός, πλεFός = 

(έκ τού βυζσντ. Blaue γερμ. blacwe) κυανόφαιος 
"λίθος λαζαJριoς") (άντιδ.:  μπλέ, μπλάβος) 

BLOUSE, blouson blusa blusa blouse Bluse (μέσψ φραγκ. βλήδην =ριχτά βάλλω : 
χιτωνίσκος, "μπλούζα" blouse) μέ τήν είδικώτερη σημασία 

''ρίχνω τι έπάνω μου" 

BOCAL βαυκαλίς, φιάλη boccale bocal bottle baucalis βαυκαλΙς =είδος φιάλης 
(άντιδ. : μπουκάλα) 

BOEUF βούς bue, bove buey beef bos βούς 
bovide βοοειδής (bύfalο) bovine 
bouverie βουστάσιον bovile boyera 
bouvier βουκόλος Κ.α . .  bovaro boyero bovarius 

BOIS δάσος, ξύλον bosco bosque bush θάμνος Busch boscus βοσκεών: ό τρέφων 
bosquet, bocage όλσος bosquetto boscaje boscage κυριολεκτ. ("βόσκει γαία . .  ") 
bouquet συστάς δέν- boscoso boscoso bosky buschig τόπος βοσκής βοσκη =τροφή, 

δρων boscaiuolo emboscada bouquet Bukett βοσκός 
bucheron ξυλοκόπος boschivo ένέδρα "μπουκέτο" Βϋschel (άντιδ. : μπουκέττο) 
buisson θάμνος δασόφυτος 
bouchon πώμα Κ.α .. 

ΒΟΙΑΕ πίνω bere beber +potar bibo πίω, πίνω, πώνω, 
buνable, potable, potabile potable potable ποτόν. 

πόσιμος bevitore, potation πόσις (άρχικώς πίFω) 
buveur πότης beone bebedor 
boisson ποτό, potion bevanda, bebida, potaje 
beuverie οίνοποσία pozione beverage 

κσί biberon, bibita 
imbiber έμποτίζω abbevare empapor imbibe ab+bibo άπό +πίFω 

abreuνer, ποτίζω abrevar 

ΒΟΙΤΕ κυτίον box Βϋchse buxida, πυξΙς 
boussole πυξίς bossolo brujula buxus (έτ. πυκάζω =καλύπτω) 

καί boIter χωλαίνω, bussola brujulear (άντιδ.:  μπούσουλας) 
boIteux χωλός, μέ (bussoloto 

μέ τήν εννοια ύπάρξεως κύπελλον) 
κουφώματος εΙς τά όστά 

Κ.α. 
ΒΟΙ κύαθος (+χάπι) bola bowl (έξ ού bolus =βώλος βώλος & βόλος 

(έξ ού bolero) bowling) 

BOLCHEVIK "μπολσεβί- bolsevico (κ.ο.κ . . . όρος διεθνής) πλεός =πολύς. 
κος", δηλ. ό άνήκων είς 

πλειοψηφίαν 

BOLlDE βολΙς bolide bόlίdο bolide Bolide bolis = βολίς βολΙς - βολίδος 

BOMBANCE εύωχία bombo πότος bombus βόμβος 

ΒΟΜΒΕ βόμβα bomba bomba bomba Bombe bombus βόμβος 
bombarder βομβαρδίζω bombardare bombear to bomb bombardieren (πρβλ. "βαβούρα") 
bombardement βομ- bombarda- bombardeo bombardment Bombardement 

[βαρδισμός mento (bombil la) (bombast) (Bombast) 
bombe καμπύλος Κ.ό . . .  σίφων στόμφος 

ΒΟΜΒΥΧ μεταξοσκώληξ bombice bombasi bombyx βόμβυξ 

ΒΟΝ, ΒΙΕΝ καλός, -ώς buono, ben bueno, bien gut* guot* bonus ,  έκ πσρσ- δυνατός, σίολ. δυνοτός, 
bonte άγαθότης bonta bondad bonus φθopdς τού duonus δηλ. ίσχυρός, άκμαίος 
bonasse όκακος bonario bondadoso φιλοδώρημα δηλ. καλός, άνδρείος ("bonum etiam ΡΓΟ forti 
bonace νημεμία bonaccia bonanza bonanza (όπως τό "duellum" dicit" -Etymo/. /sidori-) 
benir εύλογώ benedire bendecir Ι benefit benedeien εγινε bellum). δηλ. τό bonum, προσέτι, 
benediction εύλογία* benedizione benedίcίόn benediction *bonus+dire (βλ. λ. περί τού δυνατού λέγει. 
benefice όφελος* benficenza bonificar benefaction dire, bonus+fio 
beneνole εύμενής* benevolo benevolo benevolence (Φύω) bonus +νοlο 
bonbon, bonboniere bomboniera bombonero bonbon Bonbon (βόλομαι) 
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ίδίας ρίζης: bello bello, bonito bonny, bonne Belle . .  Εκ τού bonus, τό Πρβλ. δροιόν =καλόν 
beau, belle ώραίος , -α belleza belleza beauty ώς α' συνθετικόν dwenolos καί (άντιδάνεια: μποναμάς, 
beaute καλλονή άργότερα bellus μπουνάτσα, μπομπο-
καί τό: τό όποίον άντικα- νιέρα) 

beaucoup ;πολύ, τέστησε τό 
με την έννοια δυνατό pulcheL' ;ώραίος 

(beau +COUp ; (pulcher, έτυμ. έκ 
κτύπημα, έκ τού τού "πολύχρωμος") 
κόλαφος, colpus) 

BONDIR σκιρτώ Ι bound bombito βομβώ 
bondissement σκίρ- bond 

bond Κ.α . . .  [τημα 

BORBORYGME borborigmo borborigmo βορβορυγμός 

BOREE βορέας borea bόreas Boreas boreas βορέας (Βορέας: υίός 
boreal βόρειος boreale boreal boreal Άστραίου καί Ήοϋς) 

(hίΡerbόreο) 

BOSTRYCHE βόστρυχος 

ΒΟΤΑΝιουΕ βοτανικη botanica botanica botanic Botanik βοτανlκη 
botanologie βοτανο- botanologia (botanista botany (Botaniker (βοτάνη έτ. βόσκω) 

[λογία βοτανολόγος) βοτανολόγος) βοτανολογία 

BOUC τράγος becco (cabrio έκ τού Bock bos βούς 
bοucher κρεοπώλης κάπρος) butcher bucula βούκος =γελαδάρης 

κλπ. 
BOUCHE στόμα bocca boca (mouth* Mund* bucca βύκτης =φουσκωμένος 
bouchee μπουκιά boccone bocado έτ. μασσώ) (Κατ" δλλους έκ "6vεμοι βύκται ". 

ρίζης -bhag-, έκ βύω ="μπουκώνω" 
τού φαγ-ητόν) "Τό στόμα έπιβύσας" 

-Πλούτος, 379-
(άντιδ. : μπουκιά, 
μπούκα, μπουκάρω) 

BOULE σφαίρα bal la bolo ball Ball bulla ;βόλος βόλος (έκ τού βάλλω) 
bouille σφραγίς bollo σφραγίς bola ψεύδος (πρβλ. βουλώνω) 
boulier όβαξ bolear βάλλω 

καί boulanger άρτο- bοlόn 
ποιός, αύτός πού κάνει όγκόλιθος 
βόλους άπό ψωμί 
boulon σφήνα bullone 
boulot όλοστρόγγυ- (bolometre) 

[λος 
BOULEVARD λεωφόρος . . . . .  bulevar boulevard Boulevard Μέσψ γερμαν. 
(έκ τού baΙk;δοκός, (baluardo (bulwark balk = -+  Fάλκαρ, άμuντήριον 
φρόγμα +werk ;έργον. προμαχών) προπύργιον) Werk = -+  (F)έργον 
Όχύρωμα ά1χώμα & 

δοκούς. Αργότερα 
άπέκτησε καί τήν 

έ ννοια "δενδροΦύτευ-
μα", καί συνεκδοχικώς 
"λεωφόρος" με δενδρο-

[στοιχία) 

BOULlMIE βουλιμία bulimia bul imia bulimia Bul imie βουλιμία (βοϋς +λιμός) 
boul imique βουλιμικός boulimy 

BOUQUIN βιβλίον buccia (fuina ίκτίς) book βιβλίον Buch fagus φηγός - φαγός 
bouquinerie βιβλιοπωλ. φλοιός book + . . .  buch + . . .  φηγός, όξυά έννοιολ. έκ τού φλοιού της 
bouquiniste παλαιο- bookish μελε- bucchen έγγρά- φηγού, όξυας, πού χρησί-

βιβλιοπώλης, κλπ .. [τηρός [φω μευε ώς ύλικόν πινακιδίων 
beech φηγός, Buche γραφης. 'Όθεν, "βιβλίον" -

[όξυά "περιελών δρυός φλοιόν 
ένέγραψε γράμματ α". 

(Πλουτ. Πύρρος 3) 
BOURBE, bourbier  βόρβορος 

βόρβορος 
bourbillon πύον 
"barboter" σημαίνει "ταράσσω τόν βόρβορο", έξ ού τό "μπαρμπούτι". 
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BOURG κώμη borgo burgo bourg Burg πύργος burgus φρούριον πύργος (επαλξις) 
bourgeois άστός borghese burgues bourgeois Berg όρος "πυργήρης κώμη" 

faubourg προάστειον sobborgo (burgomaestre) faubourg Βϋrger πολίτης "έν τοίς πύργοις τών 
Κ.Ο . .  δήμαρχος τειχών" -Θοuκuδ . -

"πύργωμα" =πόλις τειχι-
[σμένη 

BOURLE, burle άστεϊον burla burla είρωνία (μέσψ τοΟ μωρολογία 
burlesque γελοϊος burlesco burlesco burlesque ίσπανικοΟ burIa) (πρβλ. μούρλα, βοΟρλο, 

burlare περι- burlar βουρλισία) 
[γελώ burlador άπα-

burletta άστεί- [τεώll 
[σμός μωρολόγος (μουρλός) 

burlone burlόn χλευα-
γελωτοποιός [στης 

BOURRASQUE θύελλα burasca borrasca boreas βορέας (βλ. καί λ. boree) 

ΒουΑΑΕγνάφαλον, έριον (gnafalio) έκ τού burra Ialla πυρρό μαλλί 
έξ αύτού bourreIet =τούέπιθ. burrus πυρρός 

προσκέφαλον = (έπίθετον ούσιαστικοποιηθέν) 
bourrelier σαγματοποιός 
bourrer, bourreler 

κακοποιώ *άντιδ. : "μπόγιας" 
έξ ού boureau ό δήμιος (boia, έκ τοΟ' burden Βϋrde =φορτίον 
άκόμη: bourree δέσμη βοείη =δορά) φορτίον 
bourrade έπιτίμιον 
bourrage γέμισμα 

τυφεκίου 
bourru δύστροπος burdo άγροϊκος 

BOURRIOUE όνος borrico βρικός =όνος (Ησύχιος) 

BOURSE 1 )  βαλλάντιον borsa bolsa bourse Borse bursa =βύρσα βύρσα =δέρμα, ασκός, 
(&τό bοrsa=περιεχόμενον) bolsico τσέπη & burse βυρσίς (έννοιολ. :  βαλ-

2) χρηματιστήριον bolsista χρημα- λάντιον έκ δέρματος). 
[τιστης τσακώνικα, λέγεται "πούρ-

boursier ύπότροφος borsaiolo σα". βύρσα=πουγγειον 
debourser πληρώνω κλέπτης 
rembourser έξοφλώ rimborsare reembolsar (Ή έν Bruges οίκία τών χρηματιστών τής Έσπερίας είχε στην 

Κ.Ο . . έξώθυρα, ώς διακοσμ. στοιχεϊον, τρία άνάγλυφα βαλλάντια) .  

BOUTARGUE αύγοτάρα botarga botargo αυγοτάραχον 
[χον 

BOUTEILLE φιάλη bottiglia botel la bottle Flasche, buticula, buttis= βυτίνη η 
πυτίνη =φιαλη 

embouteiller έμφιαλώνω bottigliere embotellar bottl ing Pul le (άντιδάν. : μποτίλια) 
bouille, δοχεϊον κάπηλος borrachera 

μέθη 

ΒουτιουΕ κατάστημα bottega botiga bodega apotheca άποθήκη 
(έκ τού apoteque = botica apothecary's Apotheke 
άποθήκη =φαρμακεϊον) φαρμακεϊον 

ΒΟΧ θεωρ. θεάτρου box box θήκη Βοχ pyxis πυξίς, πύξος 
boxon πορνεϊον 

ΒΟΧΕ πυγμαχία boxe boxeo box Βοχ πύξ =δια της πυγμης 
boxer πυγμαχώ boxear to box boxen "πύξ μέν ένίκησα . . " - Ίλιάς-
boxeur πυγμάχος pugilatore boxeador boxer Boxer "πύξ έχω τούς δακτύλους" 

�Ίππ.-

πύξ, έκ τοΟ πτύσσω, πτύξ .... πύξ. 
"συστρέφουσιν είς γρόνθον τής χειρός 
τούς δακτύλους οί πυγμάχοι". 

Λέξεις μέ α' συνθ. βραχυ . . .  
brachy . .  βραχUς 
πχ brachΥcεφhale brachicefalo braquicefalo brachycephalίc βραχυκέφαλος 

brachyptere (brachilogia) (braquipnea) (bracygraphy) βραχύπτερος 
brachysome Κ.Ο. (braquicero) (brachylogy). βραχύσωμος 

βραχυλογία ... 
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Λέξεις μέ σ '  σuνθ. 
brady . . .  βραδύς 
Π.χ. bradycardie bradicardia βραδυκαρδία 

bradypepsie Κ.ά. bradipepsia bradipepsia βραδυπεψία 

ΒΑΑΙΕ σπάργανον brache braga breeches βράκος =πλούσιον 
braguier έσώβρακον περισκελις frock φράκον γυναικεΤον ένδυμα 
brague σχοινί braca σχοινί braguero braiI (ΣαπΦώ άπόσπ. 23) 
embrayer ΣUναρμόζω embragar bracket bracken Fράκος=λωρίς ύφάσμ. 
debrayer άποσυμ- κοχλός άποχωρίζω 

πλέκω Κ.ά. 

BRAISE άνθρακιά brace brasa braise Braten ψητό ν brasas = βράσις 
brasero πύραυνον brasare brasero brasier braten ψήνω =κάρβουνα 
brasier πυρά (pira) (pira) Bratofen (aντιδ.: "μπριζόλα". πρβλ. και τό έλληνικόν: 
brasserie brasserie φούρνος "τά δέ όπτά κρέα καλείται φλΟΥίδες".) 

ζυθοπωλείον Brauer ζυθο- (Α θή ν. Δειπν. 14, 72) 
bresiI ξύλον δάσους brasiIe brasiI [ποιός 

έρυθρωπού έξ ού 
Brasi I ,  Βραζιλία 

BRANCHIES βράγχια branchia branquia branchise Branchie βράγχια 
branchiaI βραγχιακάς branquiaI branchiaI bronchiaI 
branchiopodes (tetrabranquiaI) branchiopod 

βραγχιόποδα 
BRAS βραχίων braccio brazo arm* Arm* bracchium βραχίων, βράσσων 
brachial βραχιόνιος bracciante bracero έργάτης Armer χειρις *armus (aντιδaν.: μπράτσο) 
brasse όργυιά braccio braza Armelange * έκ τού άρμός=aρθρωσις 
brasser άναταράζω bracear ώμοπλάτης 
bracelet βραχιόλι braccialetto brazalete armlet Armband 
braquer όδηγώ +braceiet 
embrasser άγκα- ambracciare abrazar embrace (umarmen) (έν + βραχίων) 

[λιάζω BrezeI** •• (έκ τού σχήματός του: 2 βραχίονες συμπλε-
bretzel κουλούρι** κόμενοι) 

BRAVE γενναίος bravo bravo brave brav barbarus βάρβαρος 
braver άψηΦώ bravare bravear Ι bravery barbaricum = βαρβαρικόν 
bravoure άνδρεία bravura bravura bravery Bravheit πολεμική κραυγή (άντιδάν . . : μπράβος, 
bravade θράσος Κ.ά. , bravaccio bravata bravado Bravourstϋck (barbus-->bravus) μπράβο! , μπάρμπας, 
άκόμη καί τό barbe = barba (γένεισ, καί θειος,μπάρμπσς έννοιολ . :  ό τρέφων γενειάδα) μπαρμπέρης) 

γενειάς 

BRECHE ρωγμή breccia brecha break ρήγνυμι Bresche & (F) ρήγνυμι 
Bruch 

ΒΑΕυlι λόχμη, ύγρόν brolo broza σάπια brook (μέσψ γαλατικού 

δάσος λαχανόκηπος φυτά ρυάκι broga) βροχη 

BREF βραχύς breve breve brief Brevier brevis βραχύς 
brievete βραχύτης, brevita brevedad brevity & 

συντομία briefness 
brevet πτυχίον brevetto 
breveter άπονέμω brevettare 

πτυχίον 
breviaire σύνοψις breviario breviario breviary Brevier breviarium 
κσί brimborion, 

εύτελές τι 
abreger συνοψίζω Κ.ά. abbreviare abreviar abridge 

ΒΑΙΙΙΕΑ λάμπω bril lare bri l lar beryllus βήρυλλος (πολύτιμ. λίθος) 
brillant λαμπρότης, bri l lante bri l lante brilIant Brillant 

άδάμας bri l lantez Bril le ματογυά- (άντιδάν.: μπριγιαντίνη) 
briIIantine Κ.ά. πολυέλαιος [λια 

bril lo δόξα bri l I iancy 
BRISER θραύω brisa =στέμφυλα βρύτεα =στέμφυλα 
brisoir κόπανος Κ.ά. briso =συνθλίβω 

BROC οίνοχόη brocca brocchus πρόχους =είδος άγγείου 
broche όβελός brocateIlo broche περόνη brooch Brosche 
brocart υφασμα χρυ- broccato (broqueta brocade (άντιδάν. : μπρόκολο, 

[σοποίκ. bricco μπρίκι σουβλάκι) μπρίκι, μπροσσούρα) 
brochure φυλλάδιον broccolo (brocha) broccoli 

=κράμβη brochure Βrοschϋre 
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ΒΑΟΜΕ βρώμιον bromo bromo bromine Brom βρώμιον 

BRONCHE βρόγχος bronco bronquio bronchia βρόγχος: ή τραχεία 
bronchite βρογχίτις bronchite bronquitis bronchitis Bronchitis βρογχίτις [άρτηρ .  (Ίππ.) 
bronchial βρογχικός Κ.Ο. (broncorrea) bronchial bronchial βρογχικός 

BRONTOSAURE brontosauro brontosauro brontosaurus βροντόσαυρος 

BROSSE Ψήκτρα, "βούρ- - brocha brush Βϋrste bruscia βρύσσος: είδος άχινού 
[τσα" 

BRUIRE βομβώ, θορυβώ brigare bregar Ι bruit rugio = βρυχώμαι, βρύκω 
bruit θόρυβος briga brega bruit φήμη 
bruyant θορυβώδης κλπ. brio ζωηρότης βρυχη =βρυχηθμός 
καί έξ αύτού brigand brigante brig πάρων βρύχημα = άγρία φωνή 

ληστής, στρατιώτης brigadier brigant Brigade ληστής 
brigade brigata ύποστράτηγος brigade (άντιδάν. : μπριγκαντίνι, 
brigantin δρόμων, βρί brigantino bergantin ταξιαρχία Brigg μπρίκι) 

[κιον 
BRULER καίω bruciare abrasar Ι burn brennen πρήθω =καίω 
brUΙotier πυρπολητής (brulotto πυρ- brulotero burner (Brander πυρ- πρηστηρ =κεραυνός 

Κ.Ο . . .  πολικό) πολικόν) (άντιδάν.: μπουρλότο) 

BRUME όμίχλη bruma bruma brumal (Nebel bruma =βραχυτά-
brumeux όμιχλώδης brumaio brumoso brumus έτ. νεφέλη) τη' δλλος τύπος τού 
brumal χειμερινός brumale brevima 
embrumer άμαυρώ imbrunare έκ τού brevis = βραχυς 
embrum ούρανός όμιχλ. brumar (bruma dies = βραχυτάτη ήμέρα.δηλ.χει-

κλπ . . .  μωνιάτικη, όμιχλώδης) 

BRUN μελαχροινός bruno bruno brown braun φρύνος :  είδος φαιοϋ 
brunir μαυρίζω Κ.α. brunire στιλ- bruiiir brownness braunen βατράχου 

[βώνω φαιότης Φρύνη :  ή γνωστή έταίρα, 
λόγψ τού σκοτεινού δέρ-

ματός της. 
ΒΑυτ άκατέργαστος bruto bruto (βλάξ) brute Brut (έκτρωμα) brutus =βαρύς, βριθύς, βαρύς 
brutal άγροίκος, αξεστος brutale brutal brutal brutal αλογος (έτυμολ. κατά Ερρ. Οϋλεριχ) 
brutalite κτηνωδία brutalita brutalidad brutality Brutalitat βρίθω =ύπερισχύω, νικώ 
brutaliser κακομεταχει- brutalizzare brutalize κυριαρχώ 

[ρίζομαι brutish (άντιδάν. : μπούρδα) 
brute κτήνος Κ.Ο . . .  bruto bruto & burdo 

ΒΑΥΟΝ βρύον (briologia) (briologia) bryony - βρύον 
(bryology) 

BUBON βουβών bubbone buba bubo Bubo βουβων (λέξις όμηρ.) 
bubonique βουβωνικός bubbonico bubόnίcο bubonic bubonen βουβωνικός 

BUCCINE βούκινον buccina bocina (buccinator) bucina, έκ τού βοη+κάννα (δηλ. σωλήν + 
bou+ cana βοώ' βλ. λ. canne) 

BUCOLIQUE bucolico bucόlίcο bucolic bukolisch bucolicus βουκολικός 

BUCRANE βούκρανον bucranio (bugloss) boucranium βούκρανον 
buplevre βούπλευρον βούγλωσσον boupleuron βούπλευρον 

BUFFLE βούβαλος bufalo bύfalο buffalo Βϋffel bufalus βούβαλος 

BUIS θάμνος, πύξος bosso boj box buxus =πύξος πύξος (ή άειθαλής), 
buissiere θαμνότοπος bojedad θαμνώδες φυτόν 
buisson 1) θάμνος 2) Τό ξύλον τού πύξου. 

2) μικρό δάσος πεξεών = δάσος 

BULBE βολβός bulbo bulbo bulb Bolbus bulbus βολβός 
bulbeux βολβώδης bulboso bulboso bulbous ΡίlΖ μύκης 
πιθανόν έξ αύτού καί τό bigl ietto bil lete bi l let Bi l let 
bil let =είσιτήριον 
bulle φυσαλίδα bullone, bollo bula bull Bul le bul la 

φούσκωμα (άντιδάν. : βούλλα, 
έξ ού: boui l l ir  =βράζω bollire (hervir έκ τού Ι boil Boui l lon μπουγιότα) 

bouillon =ζωμός bollito θερέω) boiling 
bulletin ψηφοδέλτιον bulletta buldero bullet 
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BURE μάλλινον ϋφασμα buratto burra lana 
bureau 1) χαλάκι κόσκινο bureau ΒϋΓΟ (πυρρό μαλλί) 

2) έπιπλον γραφείον τοίί έπιθ. burrus= πυρρός 
buraIiste έπιστάτης (birrus =μανδύας βέρρον, βειρόν, 

γραφείου τραχύς) βίρροξ =δασύ 
burocratie burocrazia burocracia bureaucracy Βϋrοkratίe 

γραφειοκρατία Κ.δ. burocrata burόcrata bureaucrat 

ΒυΑΙΝ γλυφίς burino buril burin Bohrer έκ τοίί πείρω =τρuπω 
(έτ. έκ τοίί γερμ. τρυπάνιαν "τ.ή τριαίνη έπειρε . .  " 

bohren) bulinare 
buriner χαράττω γλύφω burilar bohren τρυπώ 

BUTVREUX butirro butirico butyric boutterm βουτυρώδης 
butyrometre buttery βουτυροποιώ βοuτuρόμετρον 

βουτυροειδης 

BVSSUS βύσσος bisso byssus byssus βύσσος 
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Categorie 
Critique 

Cosmetique 
Classe, classique 
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''Οι 'Έλληνες έχάραξαν ταν χάρτη της έννοιολογικης μας γεωγραφίας καΙ ωρισαν τΙς κατηγο
ρ ίες  βάσει τών όποίων ταξινομούμε τΙς άντιλήψεις μας . . .  " 

'Όλιβερ Τάπλιν 

"Πρώτος ό Διογένης έφεύρε τήν λέξιν κοσμοπολίτης. ΈρωτηθεΙς πόθεν ε'ίη , κοσμοπολίτης έφη . . . " 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

" Χ ε ι ρ ο u ρ γ ί α  (chirurgie) έστΙ χειρών άτρόμων όξεϊα κίνησις μετ' έμπειρίας έντεχνος πραξις 
έν Ιατρική διά χειρών η όργάνων περιγινομένη, . .  " 

Γαληνού 'Όροι Ίατρικοί 

" . . .  ΚαΙ ταν ούρανόν,  πρώτον -Πυθαγόραν - όνομάσαι κ ό σμ ον . . .  " Διογένης Λαέρτιος 

"Πυθαγόρας πρώτος ώνόμασε τήν τών όλων περιοχήν κόσμον, έκ της έν αύτψ τάξεως". 

Γαληνός, Περ. Φιλοσ. 44 

"Ή δε κρείττων καΙ θειοτέρα φύσις έκ τριών έστί, τού νοητού καΙ της ϋλης καΙ τού έκ τούτων, όν 
κόσμον 'Έλληνες όνομάζουσιν . "  

Πλουτ. Ήθ. 373 F 

' 'Οι Ρωμαϊοι ,  "κλά σε ι ς "  κατά τάς έλληνικάς " κ λ ή σ ε ι ς "  παρονομάσαντες . . .  καΙ τάς κλάσεις 
άρχαϊον έκάλουν "καλέσεις" .  

Διον. ;4λικ. Ρωμ. ;4ρχ. 4. 18 

"Οί λέξεις " κ ρ ι τ ι κ η "  καΙ "κρ ι τ ι κ ό ς " ,  ώς όροι φιλολογικοί ,  είναι άρχαϊοι '  έδήλουν ό ,ΤΙ ήμεϊς 
όνομάζομεν "λογοτεχνικήν κριτικήν" . . .  " .  

Ίωάνν. Συκουτρής - ΚΡΙΤ/ΚΗ 

"Ή λήψις καΙ προβολή κινουμένων εΙκόνων, όνομάζεται "κ ι ν η ματογράφος" (cinematographe) ,  
cinema, c ine,  k ino'  καΙ μόνον οΙ ΣουηδοΙ δεν τα όνομάζουν άπα τΙς έλληνικες λέξεις κινώ +γράφω,  
άλλά τα  άποκαλοϋν "biograf" , δηλαδή πάλι άπα λέξεις έλληνικές, Ή Έσπεράντο τα  είπε "Cinemo" . 
ΚαΙ μάλιστα σ' όλη τήν γη, μέχρι τήν Ίαπωνία, άκολουθούν τα παράδειγμα της Εύρώπης . . .  " 

Δαμιανός Στρουμπούλης, Έφημ. Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

• 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

9Α τοΟτο 
ce ούτος 

CABANE καλύβη 
cabine 

καί cabinet, cabaret 

CABOTER άκτοnλοώ 
cabotage άκτοπλοία 

CABRIOLE πήδημα 
cabrioler πηδώ, cabrer 
cabriolet έλοφρύ όχημα 
cabri έρίφιον, cabre 

CACHER κρύπτω 
καί πολλα παράγωγα . .  

ΙΤΑΛΙΚΑ 

c ίό 
(πρβλ. "έκειό") 
questo 
(έτ. όστις) 
capanna 
cabina 
cabinetto 

cavo 
cabotaggio 

capriolo 
σκίρτημα 
capriolo 
capro 

(nascondo)* 

CACHEXIE καχεξία cachessia 
cachectique καχεκτικός cachettico 

Λέςεις μέ α' συνθ. CACO
πχ cacographie 

cacographe 
cacologie 
cacophonie Κ.α. 

CACTUS κάκτος 
cactees κακτοειδή 

cacografia 
cacografo 

cacofonia 

cacto 
cactaceo 

CADASTRE κτηματολόγιον catasto 
cadastrer, Κ.α. catastico 

CADAVRE πτώμα 

cadavereux νεκρικός 

CADEAU δώρον 
& cadet δευτερότοκος 

CADENCE η chute 
πτώσις, ρυθμός 

chance τύχη 
έξ ού ac-cident άτύχημα 
oc-cident δύσις 

("πτώσις" ήλίου) 
oc-casion εύκαιρία 

σύμπτωσις 
Κ.α. πολλα παράγ. καί 

cadavero 

cadaverico 

(dono)* 
cadetto 

cadenza, 
caduta 
cadere πίπτω 
accidente 
occidente 

occasione 

σύνθ. όπως cas =περίmωσις caso 

CADENE άλυσίδα 
(καί chaIne) 
cadenas λουκέτο 

catena 

catenaccio 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

eso 
este 

cabafίa 
cabina 

cabo 6.κρον 
cabotaje 
cabeza κεφαλή 

cabriola 
cabrioiar 
cabriole 
cabra 

(esconder)* 

caquexia 
caquectico 

cacografia 
cacografo 
(cacosmia) 
cacofonia 

cacto 
cactaceo 

cadastro 

cadaver 

cadaverico 

(don)* 
cadete 

cadencia, 
caida 
caer πίπτω 
accidente 
occidente 

οcasίόn 

caso 

cadena 

cadenilla 

CAILLOU χάλιξ, έμπό
[διον 

cail lot θρόμβος κ.λπ. 

pietruzza guiha 
(έκ τού πέτρα) 
& ghiaja 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

that 

cabin 
cabinet 

ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ 

das 

dieser 

Kabane 
Kabine 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

ecce (έκ τού 
en+ce) 

iste 

capanna 
έκ τού canaba, 

καλύβη άπό 
κάνναβον 
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έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

έν - κε (κε = έκεί, 
έκείνος) 

όστις 

κάνναβος: τό ποώδες 
φυτόν 

(αντιδάνεια: καμπίνα, 
καμπινέ, καμπαρέ) 

cape άκρωτήρι Kap άκρωτηρι caput =κάπυς 
cabotage 

κάπυς =πνεΟμα 
κύβη = κεφαλή 
(αντιδαν.: κάβος) 

cabriole 

cabriolet 

(Ι hide έκ ίΟύ 
[κεύθω) 

c;achexy 
cachectic 

cacography 

cacophony 

cactus 
cactaceous 

cadastre 

cadaver 

cadaverous 

cadet 

cadence 
chance τύχη 

accident 
occident 

occasion 

case 
(casual) 

chain 

(bergen έκ 
τού Fείργω) 

caper = κάπρος 

con + ago συν+ογω όθεν "κρύπτω" 

* έκ του in+ab+cum+do, δηλ. 
iv +6.πο + σύν +δόω-δώ 

Kachexie cachexia καχεξία 
Kachektisch 

Kaktυs 

Kataster 

Kadaver 
"ΨοΦίμι" 

Kadaverge
horsam= 
ή άπόλυτος 

ύποταγή 

Kadett 
εύελπις, 
δόκιμος 

Kadenz 
(fal len, πίπτω 
έκwύ σΦάλλειν) 

Okzident 

Kette 

cactus = 

cadaver =πτώμα, 
θνησιμaιoν 

(έτ. κακή έξις) 

κακο ... 
κακογραφία 
κακογράφος 
κακολογία 
κακοφωνία 

κάκτος 

κατάστιχον 

κενέβρεlος = 1 )  νεκρός, 
ίδίως έπί κτηνών 
2) πτώμα 3) θνησιμαίος 

(Αριστοφ. Όρνιθ. 538) 

(πιθανόν καΙ έκ του cado=ninTW, όπερ έκ 
τοΟ "κάτω", διότι καΙ στά γκρεκάνlκα τής Κ .  
Ίταλίας τ ό  πτώμα είναι "kata!aro" -κάτω Ι 
+φέρω πρβλ. :  πτώμα, έκ τοΟ πίπτω) Ι 

capitel lum = κύβη, κάπυς (βλ. λ. cape) 
=κεφαλάκι, έκ τού *έκ τού δ ό ω ,  δ ί -δω 

caput 

cado = ρίπτω, 
κατωθώ 

ad +cado: 
(κυριολ. σύμmωσις) 

casus 
έκ τού cado 

catena 

μέσψ τού γαλα
τικού caliavo 
(cal) 

κατωθώ, τό κάτω ρίπτειν 
κατώγειος =ό έπ ί  τοΟ 
έδάφους 

( αντιδά ν. : κάζο) 

κάθεμα =περιδέραιον, 
έκ τού καθ' -'ίημι 

έκ τού χάλ- ιξ 
Στήν 'Άγρα Μ υτιλήνης 
"καγιά" είναι τό χαλίκι .  
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣ ΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

CAISSE κιβώτιον, ταμείον cassa caja cash Kasse capsa =κιβώτιον κάμψα, κάψα=θήκη 
caissier ταμίας cassiere cajero cashier Kassierer έκ του κάπτω =έσθίω, 
caisson δοχείον cassone cajόn συρτάρι chest kastchen μέλλων κάψω. 
encaisser είσπράττω incassare encajar Ι encash einkassieren ίπ  (έν) +capsa ώς: "χωρητική ούσα τών 
chas όπή βελόνης capsus μικρόν έντιθεμένων έν αύτ,ι'ί". 
chassis πλαίσιον κιβώτιον καμψίον= δοχειον 
capsuIe καψύλλιον capsula capsula capsule Kapsel capsella (άντιδάν. : καψούλι, 
cassette κιβωτίδιον cassetta Kassette κάψουλα, κασέττα, 

σασί) Κ.δ . . .  

CALAME κάλαμος calamaio (calamar, ό (calemar) Halm καλάμη κάλαμος 
μελανοδοχ. ίχθύς, ώς διαθέ- + Kalmus (άντιδάν. : καλαμάρι, 

calmar φορ. γραφείον calamaro των μελάνην) (ό ίχθύς: "sepia" καλαμαράς, "καλαμάρι" 
έκ του σηπία) - ίχθυς) 

CALAMITE θεομηνία calamita calamidad calamity Kalamitat calamitas έκ του καδοσύνη , κηδοσύνη: 
calamiteux όλέθριος calamitoso calamitoso calamitous cadamitas = θλίψις 

συμφορά κάδαμος =τυφλός 
κήδω =θλίβω , λυπώ 

CALANDRE πιεστήρ, calandra calandria calender calendra = κύλινδρος 
μάγγανον 

caIandrer πιέζω calandrar 
caIandrage πίεσις 

CALCULER λογαριάζω calcolare calcular calculate Kalkulieren calculus =ψηφίς 
calcul λογαριασμός calcolo calcolo calcule Kalkul έκ του calx -
calculateur υπολογι- calcolatore calculador calculator Kalkulator calicis = κάχληξ-χάλιξ, χάλικος 

καί [στής 
calciner άσβεστοποιώ calcinare calcinar Ι calcine kalken άσβεστώ 
calcination άσβεστο- calcinazione calcίnacίόn calcination 

[ποίησις calcium Kalk όσβεστος 
chaux όσβεστος calce όσβεατος cal άσβέστιον Kalzium άσβέ-
calcaire άσβεστούχος calcareo calcareo inculcate [στιον 

καί incalquer άποτυπώ- incalcare Kalkartig ίπ  + calχ 
[νω 

CALEvON είδος έσώρ. calzoni calzones shoe υπόδημα (Schuft παληάν- calceus =υπόδη-
chaussure υπόδημα (calciare calza θρωπος) μα έκ τού calx-is 

λακτίζω) sock* Schuh υπόδημα =mέρνα, κατά μετά-
chausson καλ τσάκι calza calzeta (Stiefel θεσιν έκ του -t λ ά ξ  (έπίρρ . )  =δ ιό  τού  
chausse έπωμίς έκ τού στίβω = ποδός πχ ':λάξ έν στή-
chausser υποδέω calzare calzar shoemaker πατώ) θεσι βάς" ιλ. "λάξ ποδί 

c a Ι Ζ a ί u ο Ι ο (calcaza Schuster κινήσας" "παίει τε λάξ, 
υ π ο δ η μ α τ ο - πεπατημένη) heel** υποδηματοποιός πάξ" 
ποιός calzador υπο- (άντιδάν.: κάλ τσα, 

chaussee όδός [δετήρ. Chaussee σοσσόνι, τσόκαρο) 
έπίσης: όδός *συκ χάς =περιπόδιον 
calquer έκτυπώ calcare calcar calck πεταλώ- έκ τού calco (έκ τού συνέχειν τόν πόδα) 

(ξεπατηκώνω) calcagno [νω =πατώ **πρβλ. χηλή =όπλή 
calque άποτύπωμα πτέρνα calca Στά Γκρεκάνικα τής Κ. Ίταλίας οί κάλτσες 

calco λέγονται kaplιtsia 

CALENDRIER ήμερολό- calendario calendar Kalender calendae, τού ρ. 
[γιον calendario calo = καλώ 

CALER καταβιβάζω ίατίον calar βουτώ chalo= χαλώ χαλώ=λύνω, χαλαρώνω, 
cale υποστήριγμα πλοίου calare cala κατεβάζω ίστίον (πρβλ. 
calage υποστήριγμα cala άμπάρι calado ναuτ. πρόστ. : "χάλασον") 

CALFATER "καλαφατίζω" calafatear μέσιμ του βυζαντ. φράττω τά ένδιάμεσα 
calfat "κάλφας" calafatare calafate "καλαφατίζω" τών ξύλωγ κόλα =ξύλα 

calafato 
CALICE ποτήριον caliz caliχ Kelch calix κύλιξ, είδος ποτηρίου 
(que la cal ίce passe calice chalice δισκο- (πρβλ. κυλικειον) 
=άπελθέτω τό ποτήριον) [πότηρον 

CALICE κάλυξ caliz calyχ Kelch calyx-is κάλυξ 
calice 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤιΝIΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

Διάφ. λέξεις μέ α '  σuνθ. 
CALLI.. καλλι .. 

cal l igraphie, -ique calligrafia,-ico caligrafia,-ico call igraphy, -ic Kalligraphie, καλλιγραφία, -ικός 
calligraphe call1grafo caligrafo call igrapher -isch καλλιγράφος 
callipyge κ.α call ipygian Kalligraph καλλίπυγος 

CALME γαλήνη, calma calma calm cauma =καύμα καύμα (έκ του καίω) 
calmer καθησυχάζω calmare calmar calmer (όθεν ζεστή, καλο- (άντιδάν. : κάλμα, καλμά-
accalmie νηνεμία κ.α. καταπραϋντικός καιρινή ήμέρα) [ρω) 

CALOMNIE συκοφαντία calunnia calumnia calumny calumnus κηληθμός 
calomnier συκοφαντώ calunniare calumniar calumniate (Sykophante) έκ του calvor= κηλέω-ώ = έξαπατώ, 

έξαπατώ θέλγω 
CALOYER καλόγερος (mόnacο) caloyo νεαρός caloyer καλόγηρος (μοναχός) 

καλογυιός 

CAMARADE σύντροφος camerata camarada comrade Kamerad camera = καμάρα =κάθε τι πού 
(μέ την έννοια σύντροφος camaraderie έχει θολωτό σκέπασμα, 
στό ϊδιο δωμάτιο) αμαξα, θάλαμος κλπ . .  
cambrioler κλέmω (βλ. καί λ. "chambre") 
(μέ την έννοια άδειάζω τά "έπί ζευγέων έν καμάρησι 
δωμάτια) camaήlle (αύλι- camarilla camarilla Kameralien έλάσασαι" -·Ηρόδ.-

κοί) πολιτ. "Επιστ. (άντιδάν. : κάμερα, καμα-
ρίλα, καμπριολέ) 

CAMBRER λυγίζω curvare curbarse Ι curve krϋmmen camur, a, um = καμπύλος 
cambrure κύρτωμα curvatura curva curve Κrϋmmung 

curva kurr κυρτός curtus +curvus κυρτός 
(καί πόρνη) [βραχύς 

CAMELEON χαμαιλέων camaleonte cameleόn chameleon Chamaleon camaeleon χαμαιλέων 
cameleonisme 

CAMOMILLE χαμομήλι camomil la camomila camomile Kamil le chamaemelon χαμαίμηλον 

CAMPAGNE πεδιάς, campagna campana campaign Kampf άγών campus πεδίον κάπος, κήπος =τόπος, 
[έκστρατεία φυτεία 

campagnard χωρικός campagnuolo campanol "άνά κηπον απαντα .. " 
άρουραίος --Ομηρος-

camp στρατόπεδον campo campo camp "κάμπος = ίππόδρομος-
camper στρατοπεδεύω campeggiare campar to en-camp kampfen άγωνί- Σικελοί" ("Ησύχ.) 
champ άγρός campo [ζομαι ·0 Βιργίλιος (Αίνειάς χ, 1 45) 
champion μαχητής, campione camρeόn champion Kampfer γράφει: "Capys: hinc nomen 

πρωταθλητής Campanae ducitur u rbi"  
chiampionnat πρωτά- campionato campeonato championiship • έκ του "fungus =Κάπυς, έξ αύτού παράγεται 

[θλημα campagniolus" τό όνομα τής πόλεως 
champignon μανιτάρι fungo' hongo' fungus' δηλ. πεδινός Καμπανίας". 
camping σπόγγος 

ίδίας ρίζης καί ή έπαρχία CHAMPAGNE (άπ· όπου ή "σαμπάνια") (Κάπυς: υίος "Ασπαράκου, πατήρ τού ·Αγχίσου) . ·Ησύχιος: 
καί ή έπαρχία CAMPANIA (άπ· όπου οί "καμπάνες") " κάπυς το πνεύμα, καί κήπος Ο περιπνεόμενος τόπος". 

(άντιδάν. : κάμπος, 
κάμπινγκ, καμπάνια) 

CANAL αύλαξ, διώρυξ canale canal canal, channel Kanal canalis 
canalisation παροχέ- canalίΖacίόn canalization Kanalisation έκ του canna = κάννα =κάλαμος, 

[τευσις cannon Kanone ράβδος, σωλην 
canon κανόνι canone canon cane (έξ ού κάνηστρον) 
canne ράβδος canna cana cannonade Kanonade άρχ. παροιμία: "ό κάνης 
canonade (cannoniere) canada ΦαΡάγγι canyon (Kanonier) της κοίτης ύπερέχειν 
chenal διώρυξ caneria διοχέ- φαράγγι πυροβολητής μοι δοκεϊ". 

[τευσις kennel κοίτη (άντιδάν.: κανάλι, 
canule σωληνίσκος canaletto canula canister κάνι- κανόνι, κάνουλα) 

κ.α. [στρον 

CANARD, cane νηττα anitra anade Ente anas, anatis = νήττα, νήσσα = "πάπια" 

CANAPE = 1 )  εΙδος canape canape canape Kanapee conopeum κωνωπεϊον 
άνακλίντρου 

(έννοιολΟΥικώς: μικρό άνάκλιντρο μέ "κουνου-2) "κουνουπιέρα" canopy 
πιέρα," συνεκδοχικώς το ϊδιο το κάθισμα) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤι Ν IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

CANCER καρκίνος cancro caIlcer cancer Krebs cancer καρκίνος 
cancereux καρκινώ- canceroso cancerado cancerous krebsartig (κάρκαρος =τραχUς) 

καί [δης 
chancre καρκίνος canchero cancer chancre 

carcil10me καρκίνωμα carcinoma carcinoma carcinoma Krebsschaden 
καί cancre μεταφ. (carcinologia) άνίατον κακόν 

"φιλάργυρος" 

CANDEUR όψογον ηθος candidezza candidez candidness candor λάμψις, κόνδαρος =ανθραξ ( Ησ.) 
candide όκακος candido candido candid λευκότης (πολύ άρχαία λέξις) 
candidat υττοψήφιος, candidato candidato candidate Kandidat candeo = καίω 

ώς φερων λευκην ένδυμασίαν (kandidieren γυαλίζω 
chenu άσπρομάλλης ύποβάλλω υπο-

Κ.α. ψηφιότητα) 

CANIF σουγιάς ΚπίΙθ μάχαιρα kneifen κνίζω καινίς = μάχαιρα 
καίνω = φονεύω 
κνηστις =τρίφτης 

CANON κανών canone canόn canon Kanon canon -iS κανων 
canoniser άγιο ποιώ canonizzare canonizar canonize kanonisieren ( πρβλ . :  κανονίζω =έπιβάλ-
canonisation άγιο- canonizzazio- canοnίΖacίόn canonization λω έκκλησιαστικόν έπιτίμιον) 

[ποίησις -ne kanonisch 
canonique κανονικός canonico canόnίca κανονικός 
canoniales άκολου- (canonica canόnίgο canonical Kanonicus 

[θίαι -έκκλ. πρεσβυτέριον) ίερεύς ίερεύς 
chanoine έκκλ. άξίωμα Kanonisierung 

CANNE κάλαμος, canna, etta cafia, cafiόn cane Kanne κανάτα canna = κάννα (έξ 00 κανων =εύθ. 
ράβδος, σωλήν cafiada ράβδος) 

cannaie σακχ/κάλαμον cannamele φαράγγι (βλ. παρατηρ. είς λέξιν 
cannelle κανέλλα, κίν- canneIIa canela cinnamon Kaneel canal) 

[ναμον (καί Zimt 
cannelure ράβδωσις scanalatura acanaladura έτ. κινάμωρον) 
canut μεταξουφαντος canaste καλάθι 

(έκ τού canette 
μασούρι μέ μετάξι) *έκ τού ίταλ. 

έπίσης caramel *ζαχα- caramel!a caramelo caramel KarameIIe canna+mella κάννα+μέλι (δηλ. (σάκχα-
[ρωτόν (μέσιμ τού ίσπ. ρο) -μελο - κάλαμον 

ίδίας ρίζης: canot iΊ canoa, canόa canoe canόa, έκ της δια- κάνεον iΊ κανούν=κάνι-
canoe ="κανό", κάνεον canotto canoero λέκτου τών Άρα- (η)στρον, έκ τού κάννα 
canotier λεμβούχος (canottierra canotie ουκάνων, οί όποίοι (άνTlδάν. : καραμέλα, 

καττελλίνα) canasta κάνι- διατηρούν πολλές κάννη, κανέλλα, κανό) 
canotage λεμβοδρομία canotaggio στρον έλληνικές λέξεις) 

κλπ. cantaro στάμνα 
CANTHARE κάνθαρος cantaro (cantarero) cantharides Kantharide cantharus κάνθαρος =έντομον 
canthere & είδος δοχείου. 
cantharide cantaride cantharis κανθαρίς 

capa 
CAPE καλυπτρα, κάπα cappa capota cap kappe caput =κεφαλή κάπος =ψυχή, πνεύμα 
capote έπανωφόριον cappotta capucha capote "Καπιτωλίνος" κάπω =πνέω, άποκαπύω 
capuchon, chaperon cappucino cabeza κεφαλή Kapuze λόφος, ώς κεψαλή = έκπνέω (kaputt) 
=έπίκρανον, "κουκούλα" decapitar της Ρώμης κύβη, κύβητον, καπαλή = 
decapiter άποκεψαλίζω decapito decaΡίtacίόn decapitate Kaputt κεφαλή 
decapitation άποκε- decapitazione decaρitation κατεστραμμένος, Ήσυχ. :  "κάπυς τό πνεύμα . .  

[ψαλισμός νεκρός καί γάρ αύτή ή κεφαλή, ύπό 
decapage άποκάλυ- Ρωμαίων κάπουτ κέκληται, 

[ψις, καθαρισμός caρuchino άπό τού ύψηλοτέρου είναι 
capucin καπουκίνος cappucino cabezal capuchin Kapuziner τού αλλ ου σώματος, καί 
cheνet προσκέψαλον caνezera capίlla αύτήν πεπνεϊσθαι". 
chape όμψιον, chapelle capρella chapel Kapelle. * *(έννοιολ . :  σκεττα- ( ά νΤιδά ν. : κάππα, καττου-

παρεκκλήσιον caΡaraΖόn σμένος χώρος τσίνο, κ.α.) 
caparaIfon έψίττττιον (cabezazo caparison ΗυΙ όπου έψυλάσσον-
chapeau πίλος, καπέλλο caρρeIIo,-ina κεψαλιά) hat, chaρeau το το. όμψια). 
chapelet κομπολόΊ (cappeIIetti) capitulo 
chapitre κεφάλαιον capitolo cabezo caρital Kaρital 
chapiteau ΚiOνόκρανον caρitello cabeIiudo capi I Ius =τρίχα * *Τό Γlead έκ τού χαίτη' 
capillaire τριχώδης capeIIuto cabeIIo (συνεκδοχικώς έκ Haar+hair, έκ τού 
cheνeu τρίχα caρello cavezza χαλινάρι hair** Haar** τού capi II is crinis κάρ= θρίξ 

cabeilo =οί τρίχες της 
cheνeux μαλλιά capeIIi cabeza Kopfhaar κεφαλης) .  
caboche κεφάλα Κ.α. capo κεψαλή, head** ΚορΙ 
ώς chaparder κλέπτω άρχή 
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CAP άκρωτήριον cavo cabo cape Kape 
capital κεφαλαιώδης capitale capitale capital kapital capitalis βλ λέξι cape 
capitale πρωτεύουσα capitale capital capital kapital ύπέροχος κεφαλαίος 
capitasl isme,-iste capitalismo, capitalismo, capitalism, Kapitalism, έκ τού caput (άντιδάν.: καπιταλισμας 

-ista -ista -iste -ist καπετάνιος) 
capitaliser κεφαλοποιώ capitalizzare capitalizar capitalize kapitalisieren 
capitation κεφαλ. φόρος capitazione capitaciorI Kapitol * πρβλ : capitaine = 
capitaine άρχηγός capitano capitan captain Kapitan κυβερνήτης, ίδία έννοιο-
caporal δεκανεύς caporale (caporal) (Korporal) λογική ρίζα: caput = 
capitonner παραγεμίζω (capitone (Kapitell κιονό- κάπος, κεφαλή' 

μετάξι) κρανον) κύβη = κεφαλή. 
capituler συνθηκολογώ capitolare capitular capitulate kapitulieren Δηλ. ό "έπί κεφαλης". 

Κ.δ . . .  
CAPTIF αίχμάλωτος cattίνΟ(β' έννοια cautivo captive capio Γι capto = κάπτω, όπτω άρπάζω, 
(chetif =κακός) κακός) haft =λαβίς χάπτω, Ηάπτω 
captiver αίχμαλωτίζω cattivare cautivar captivate πρβλ. :  καί "κώπη"= 
captivite αίχμαλωσία cattivita cautiverio captivity κυριολ "λαβή ." 
capture σύλληψις captazione captura capture 
capturer συλλαμβάνω captare capturar to capture 
capter άποκτώ δούλους captare captar (*heavy φορ-

άκόμη: τικός) 
capable ίκανός capace capaz apt 
capacite ίκανότης capacita capacidad capacity 
accepter άποδέχομαι accettare aceptar Ι accept 
acheter άγοράζω accetto aceptacion acceptance (Kaufen άγορά- ad -CipiO Γι capio (σχέσις καί με "κάπηλος") 
achats ψώνια άποδοχή [ζω) 
interception παρακώλυ- intercettazione interceptar 

[σι ς 
έπίσης cable κάλως, cavo cable cable Kabel capax -CiS (άντιδάν.: καπάτσος, 

καλώδιον cable-grafiar cablegram kabeln έκ τού capio καπάκι, καί έκ τού ίταλ . .  
cabler τηλεγραφώ =μήνυμα cattivo --->κατσίβελος) 
cabas καλάθι (calato Kaper 
(ίδίας ρίζης καί τό catch έκ τού κάλαθος) 

CAPRE, caprier κάππα- cappero caper Kaper capparis κάππαρις 
[ρις "τήν κάππαριν συνέλεγε". 

CAPRICE ίδιοτροπία capriccio, capricho, caprice, (μέσψ τού ίταλ κάπος, καπαλή, 
capricieux ίδιότροπος -iOSO -choso capricious capo-riccio κεφαλή + έρίκιον 

=σγουρό κεΦάλι) =σγουρας θάμνος 

CARABE κάραβος carabo carabe κάραβος, κεράμβυξ = 
εξ ού carabine, carabina, carabina, Karabiner, κάνθαρος κερασφόρος 

carabinier -niero -nero -nier 

CAR διότι for quare = γάρ 

CARACTERE χαρακτήρ carattere caracter character Charakter character χαρακτηρ (έκ τού 
caracteriser χαρακτηρί- -are -izar characterize charakterisieren χαράσσω διακριτικόν 

[ζω γνώρισμα Γι σημείον) 
caracteristique -ικός -iCO -iCO -istic -stisches 
caracterologie κλπ . . .  Charakterologie 

CARAFEE καρυόφυλλον garofano  (clavel (clove) caryophyllon καρυόφυλλον 
καί caryophyllee έτυμ. κλαFίς) 

CARATE καράτιον carato qui late carat Karat κεράτιον =μικραν κέρας 
χρησιμεύον είς στάθμι-
σιν βάρους 

CARAVELLE caravella carabela caravel carabus = κάραβος =1 )  όστρακό-
1 )  είδος καρκίνου δερμον (άστακας) 
2) είδος πλοίου 2) είδος πλοίου 

CARCASSE σκελετός, carcassa carcaj carcass carchesium = καρχήσιον =είδος 
ξυλεία (calcese καρ- (carcesia) πτώμα ποτηρίου καί γερανας 

carcaisse κάμινος χήσιον) πλοίου: "καρχήσιον, 
έν Φ τόν ίμάντα ένεί-

ροuσι ". 
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Μέ α'  συνθ. CARDIO . . .  καρδιο . . .  
π.χ .  cardiaIgie cardiaIgia cardialgia cardialgia Kardialgie καρδιαλγία 

cardiographe cardίόΡalmο cardίόgrafο cardiograph Kardiographie καρδιογράφος, -ημα 
cardiaIogie cardiologia cardiologia cardiology Kardiologie καρδιολογία 
cardiopathie κ.α . . .  cardiopatia (pericarditis (pericarditis (Perikarditis) καρδιοπάθεια 

cardiaco endocarditis) endocarditis) Kardiogramm περικαρδίτις 
κλπ . . .  

CARENE τρόπις, carena carena careen carina =τρόπις, κάρυον, καρύδι, 
καρίνα ώς έκ τού σχήμα- (έτυμολ. :  κάρα) 

τος προσομοιά-
ζοντος είς ημισυ 

καρύου 
CAROLE εύθυμον άσμα corale χορψδία carol chorauIa χορός +αύλός 

carola χορός carousal γλi:.νπ χοραύλης, χοραυλω 

CAROTlDE καρωτίς carotide carόtίda carotid Karotide καρωτίς 
carus κάρος, ύπνος caro caro (έτ. καρω=ναρκω) 

CΑRΟΠΕ καρώτον carota (carozo =καλα- carrot Karotte carota καρωτόν έτ. έκ του κάρα 
carotter έξαπατώ μπόκι). Τό καρώ- =κεφαλη (όπως "κεφα-

τον λέγεται λωτόν" = σκόρδον, έκ 
zanaharia έκτου . . . . .  του κεφαλη) δηλ. φυτά 
"σταφυλίνη άγρία" πού έχουν κεφαλήν .  

CARTE χάρτης carta carta card Karte charta χάρτης 
carteI σύμβασις cartello cartel cartel Kartell 
carton χαρτόνι cartone cartόn cartoon Karton 
cartouche φυσίγγιον cartuccia cartucho cartouch KartiHsche 
chartier άρχειοφυ- (cartaio) (cartera 

λακείον χαρτοφυλ.) 
cartabIe χαρτοΦύλαξ cartolare cartelero Kartei χαρτήσιον 
charte χάρτα carta carta, cartilla chart 

άλφαβητάριον charter ναυλόω χαρτομαντεία 
cartomancie cartomanzia cartomancia cartomancy Kartenlegen χαρτογραφία 
cartographie cartografia cartografia cartography Kartographie (άντιδάν. : χαρτόνι, 
ecarter παραμερίζω s-cartare, descarte καρτέλ, σκάρτο) 

κ.λ.π. , κ.λ.π ... scarto παρέκβασις 
cartero ταχu-

[δρόμος 
CASAQUE χιτωνίδιον casacca casaca cassock κάσας: ίμάτιον βαρύ και 

τραχύ, έκ του κώδιον = 
προβιά (άντιδάν.: καζάκα, 

Κοζάκος) 
CASEMATE κρύπτη casamatta casamata casemate Kasematte (μέσψ τού φραγκ. χάσμα, χάσματα: 
case, chez =έν οϊκψ casa ο!κος casa casement hus =χάσμα) σπηλαίοι κατοικίαι, δηλ. 
casino καζίνο casaniere παράθ. "κατάγειοι οίκήσεις". 
casanier οίκουρών Οlκουρών House οίκία Haus "κατώρuχες ενaιoν ώς 

κ.α . . .  (home μύρμηκες". -Αίσχ. Προμ.-
έκ του κώμη) 

CASSER θραύω cassare casar quasso =σείω, κόσσω =κόπτω (αίαλ.) 
cassant εύθραστος άκυρώ κόπτω κοσσίζω =ραπίζω, KΤUπω 
cassemnet ρήξις cassazione casacίόn cassation Kassation κεάζω =συντρίβω, κόβω 

άκύρωσις (caesura) "κέασαν ξύλα" -ΙΛ. Υ, 16 1 -

cassure ράγισμα, cesura τομή cesura (άντιδάν.: κάσκα) 
cesure τομή 
casque κράνος casco casco casque 
άρχ. σημασία: σπασίματα cascara κέλυ-

σχετικό καί τό ciment φος 

τσιμέντο 
CASTAGNEΠE κρόταλον castagnette castaneta castanets Kastan ie castanea καστανέα, καστανιά 
chataigne κάστανον castagno castana chestnut 
chatain καστανός castagno castano (άντιδάν. : καστανιέτα) 

CASTOR κάστωρ, καστόρι castoro castor castor Kastor κάστωρ 

CATACHRESE κατά- catacresi catacresis catachresis catachresis κατάχρησις 
[χρησις 

CATACLYSME cataclismo cataclismo cataclysm 
catacIysmique catacIysms κατακλυσμός 

CATACOMBES κατα- catacombe catacumbas catacombs Katakomben 
[κόμβη κατακόμβαι (έτ. κατα-

κύμβη η κατά + τύμβος 
=τάφος) 
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CATALECTIQUE κατα- catalettico catalectico katalektisher καταληκτικός 
[ληκτικός 

CAT ALEPSIE καταληΨία catalessia catalepsia catalepsy cataIepsis καταληψία 

CATALOGUE κατάλογος catalogo catalogo catalogue Katalog cataIogus κατάλογος 

CA Τ ΑΙ YSE κατάλυσις catalisi catalisis catalysis κατάλυσις 
cataIytique καταλυ- catalitico catalitico katalytisch καταλυτκός 

[τικός 
CA Τ ΑΡΗΟΤΕ κατάφωτος κατάφωτος 

CATAPLASME cataplasma cataplasma cataplasm Kataplasma catapIasma κατάπλασμα 

CATAPULTE catapulta catapulta catapult Katapult catapuIta καταπέλτης 
catapuIter, catapuItage 

CATARACTE cateratta catarata cataract Katarakt cataracta καταρράκτης 

CATARRHE catarro catarro catarrh Katarrh catarrhus κατάρρους 
catarrheux catarroso catarroso catarrhal katarrhalisch catarrhosus καταρροϊκός 

CATASTROPHE catastrofe catastrofe catastrophe Katastrophe catastropha καταστροφή 
catastrophique Κ.α ... catastrofico catastrόfίcο catastrophic katastrophal 

CATECHESE κατήχησις catechesi catecismo catechize Katechese catechesis κατήχησις 
catechisme » catechismo catechism Katechismus catechismus 
catechete κατηχητικόν catechista catequista catechist Katechetik κατηχητης 
catechumene catecumeno catecumeno catechumen Katechismus catechumenus κατηχούμενος 

κατηχ/νος -schϋler 

CATEGORIE κατηγορία categoria categoria category Kategorie categoria κατηγορία 
categorique κατηγ/κός categorico categόrίcο categoric kategorisch categorius κατηγορηματικός 
categoriquement categorica- (categόrema κατηγορηματικώς 

κατηγορηματικώς -mente κατηγόρημα) κατηγόρημα 

CATHEDRAL καθεδρικός catedrale catedral cathedral Kathedrale cathedraIis καθεδρικός 
cathedrale μητρόπολις (Katheder) (έτ. κατά + έδρα) 

CATHETER καθετήρ catetere cateter catheter Katheter καθετήρ 
cathete κάθετος cateto cateto κάθετος (έτ. καθίημι) 

CATHODE κάθοδος catodo catodo cathode Kathode καθοδικός 
cathodique καθοδικός catodico κάθοδος 

CATHOΙ�QUE καθολικός cattolico catόlίcο catholic katholik cathoIicus καθολικός 
cathoIicisme cattolίcismo catol icismo catholicism Katholizismus καθολικισμός 
catholicon καθολικόν catolicidad catholicity 

CATIMINI (en) κρυφίως έκ τού "καταμήνια" 
(έννοιολ. :  κρυφόν τι) 

CΑΤΟΡΤRIQuΈ, catottrica catόΡtrίcο catoptric κατοπτρικός, 
dioptric, Κ.α. διοπτρικός 

CAUSTIQUE καυστικός caustico caustico caustic kaustisch causticus καυστικός 
causticite caustica causticidad causticity καυστικότης 
cautere, -iser cauterio,-zare cauterio,-zar cauterize Kauterium cauterium καυτήριον, -άζω 
thermocautere termocauterio termocauterio thermocautery θερμοκαυστήρ 

CAUTION έγγύησις cauzione caucίόn caution Kaution praecautio, (άρχ. KoFEo) 
precaution προφύλαξις precauzione Ρrecaucίόn precaution (prekar έκ τού caveo = κοέω-ώ =άκούω, 

cautela προσοχή . . . . .  έπισφαλής) φυλάττω, προσέχω 
πρόναα προσέχω "σύ δέ, αύ καείς" 

(Άνακρ.) 

CAVE κοίλος, ύπόγειον cava, cavo concavo cave Koncav cavus =κοίλος κόος & κώος άρχ. 
caver κοιλαίνω cavare cavar κωFος =κοίλωμα 
cavite κοιλότης cavita cavidad cavity Konkavitat κόοι, κώοι = 
caveau αντρον cueva τό χόσματα της γης 
aΙcόve μυχός alcova al-coba alcove Alkoven 
caverne σπήλαιον caverna caverna cavern 
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cage κλουβί gabbea jaula cage Kafig cavea (άντιδάν. : κάβα) 
(καί cavatine: μονωδία, . . . . .  cavada όπή 
"Ψάχνοντας νά βρής cavatiJla cavatina 
ήχους άρμονικούς") 

CAVIAR χαβιάρι caviale caviar caviare Kaviar αύγό+Τάριχος 
( πρβλ : αύγοτάραχο) 

CECITE τυφλότης cecita ceguedad caecitas τυφλό- καικίας =σκοτεινος 
cieco τυφλός ciego [της (βλ. καί λ. aveugle) 

CEDER παραχωρώ. cedere ceder Ι cede cedieren cedo =χωρώ, άπο- κεκάνδοντο =εχουν 
ύποχωρώ χωρώ, χάζομαι ύποχωρήσει ( Ομηρ.). τοΟ 

cession εκχώρησις cessione cesίόn cession Cession τινός χάνομαι ,  χα ίνω 
cesser παύω cessare ceder (cesser) Cessionsakt cesso =cedo =ύποχωρ ώ ,  χ ά ζ ω  
cessation παΟσις cessazione cοncesίόn cessation (Cessionar =άναχαιτίζω 
preceder πρoηγoCιμαι precedere preceder precede εκδοχεύς) 
proceder προερχομαι procedere proceder proceed 
proces δίκη Κ.Ο .... processo proceso process Prozess 

CEDILLE ύπόσηξις cediglia zedil la έκ του cedil la 
(Τό σημαδάκι πού τίθεται κάτω άπό τό Υ. zeda =ζήτα 'Εκ τοΟ ελληνικοΟ 
Άρχικώς ώς Ζ. 'Εκ τοΟ ίσπανικοΟ zediIIa γράμματος Ζ (ζήτα) 

=μικρό Ζ) 

CEDRE κεδρος cedro cedro cedar Zeder cedrus κέδρος 
cedrat κιτρέα cedro cidro citron Zedrat citrus κιτρέα κέδρος 
citron λεμόνι citrino Zitrone κ ιτρέα 
citronnier, κιτρικός Zitronembaum κίτρον ="λεμόνι", δηλ. 
citronnade λεμονιά λειμωνήρης βοτάνη 
citrouiIIe κολοκύθι (Koloquinte) 

CEDULE χρεόγραφον cedola cedula schedula =σελίς, 
ced u I a i re έκ τού scheda ή σχέδη, σχίσμα 

scida = σχέδη 

CEINDRE, ceinturer cingere ceFiir cingere 
περιζώνω ζώννυμαι 

ceinture ζώνη cintura cίnturόn ζώστρον =ζώνη 
ceinturon ζωστήρ cinto cinto ζειρaί =ζώνηκαί χλαμύς, 
en-ceinte 1) περίβο- cinta recinto έκ τού εϊρειν , κατά πλεονα-

[λος 2) έγκυος in-cinta encirlta αμάν τού ζ: δειρά καί ζειρά 
(πρβλ. κεστός: "ζωστήρ 

CELEBRE έπιφανής celebre celebre ceIeber 1 ) συχνός, έστίν .. ") 
ceIebrer πανηγυρίζω celebrare celebrar celebrate 2) έπιφανής κέλομαι =παρακινώ, 
ceIebration ίερουργία celebrazione celebracίόn celebration celebro φοιτώ, ένθαρρύνω (Ομ.) 
ceIebrite διασημότης celebrita celebridad celebrity συχνάζω κέλλω =έλαύνω, προ-

celebratio πανή- [χωρώ 
[γυρις 

celebritas εύδοκί-
[μησις 

CELER άποκρύπτω celare celar ceil όροφώ ceIo =κολύπτω 

receIeur κλεπταποδό- (celada παγίς) ceilirlg όροφή καλύπτω 
ceIIuIe κύτταρον [χος cella, -ula celda cellule, cellar Zelle, Keller κοιλώ =ποιώ τι κοϊλον 

(άντιδάν.: κελλί, κελλάρι) 
CELERI σέλινον sedano (apio έτ. όπιον) celery Sellerie selinon 

σέλινον (άρχαιοτάτη έλλη-
νική λέξις (Πινακ. Γραμμ Β) 

CELERITE ταχύτης celerita celeridad celerity schnell =ταχύς ceIer =ταχύς 

acceIerer έπιταχύνω accelerare acelerar accelerate schneller geherl "ce/oces, Graeci κ έ λ η ς = 1 )  'ίππος  ( αίολ .  
acceIeration έπιτά- acceleramento aceleracίόn acceleration Schnelle dicunt κέλητες" κέληρ) 2) πλοϊον ταχύ 

[χυνσις κέλλω = ώθώ προς τά 
Κ.Ο. έμπρος, έλαύνω 

CENACLE δείπνον, cenacolo cenaculo cena ii coena 
όμιλος cena δείπνον cerla κοινή ("τό μέν Υόρ 

cenare δειπνώ cenar δειπνον κήναν καλεισθαι 
-έν τ.ή λατινικ.ή- διό τήν 
κοινωνίαν"). 

-Πλουτ. Συμπ. 726-F-
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CENDRE στάκτη cenero ceniza cinder cinis =κόνις κόνις 
cendre στακτόχρους cencerino cenizo 
cendrier στακτοδοχεϊον portacenere cenicero 
cendrillon σταχτοπούτα cenerentola cenicienta cinderella 
(urne) cineraire cenerario (cineraria) 

τεφροδόχος 

CENOBITE κοινόβιον cenobio cenobio cenobite coenobium κοινόβιον 

CENOTAPHE cenotafio cenotafio cenotaphio cenotaphium κενοτάφιον 

CENT έκατόν cento ciento hundred Hundert centum έκοτόν 
centigramme centigramma centigramo centigram (κ.λ.π. μέ σ '  συνθ. έκατοστόγραμμον 
centimetre centimetro centimetro centimetre hundert) εκατοστόμετρον 
centaine έκατοντός centinaio centena (c'ιντιδc'ιν. :  "κεντυρίων", 
centenaire έκατονταε- centenario centenario centenary άρχηγός 1 00 άνδρών' 

Κ.α. [τηρίς "καντάρι") 

CENTAURE κένταυρος centauro centauro centaur Zentaur centaurus Κένταυρος 

CENTRE κέντρον centro centro centre Zentrum centrum κέντρον 
central κεντρικός centrale central central zentral 
centrifuge φυγόκεντρος centrifugo centrifugo centrifugal zentrifugal κέντρον + φεύγω 
concentrer σuγKεντρώ- concelltrare concentrar concentre zentralίsieren σύν + κέντρον 
excentrique [νω eccentrico excentrico eccentric exzentrisch ec-centricus έκ - κεντρικός 
egocentriste Κ.α. egocentrico egocentrico egocentric egozentrisch έγωκεντρικός 

Διc'ιφ. μέ σ' συνθ. cephalo .. κεφαλο . . .  
CEPHALALGIE cefalalgia cefalalgia cephalalgie Kopf . .  cephaIaIgia κεφαλαλγία 
cephalique Κ.α. πoλλc'ι cefalico cefalico cephalic Kopf cephalicus κεφαλικός 

CERAM�QUE ceramica ceramica ceramic ceramicus κεραμεικός, κεραμεική 
ceramiste ceramista ceramista κεραμεύς ( "Τό χωρίον 

Κεραμεικός, τό ονομα 
εχει όπό -τοο- ηρωος 
Κεράμου, -υίοΟ- Διονύ-
σου καί 'Αριόδνης". 

Παυσ. "Αττικά) 
CERAT κηραλοιφή - cerato cerato cero . .  Kerze . . .  ceratum κηρός, κερί (έτ. καίω + 

"τσιρότο" έκ τοο cera ρέω) 

CERBERE αύστηρός cerbero cerbero Cerberus Zerberus Cerberus Κέρβερος (ό κύων ό 
φυλάττων τόν ·Άδη) .  

CERCLE κύκλος cerchio cerco circle Zirkel circuIus = κύκλος κ ίρκος, κρίκος 
cirque ίπποδρόμιον circolo, circo circulo circus Zirkus έκ τού κίρκος =είδος 
circuler κυκλοφορώ circolare circular circulate zirkulίeren ίέρσκος ό όποίος έν τη 
circuiation κυκλοφορία circolazione cίrculacίόn circulation Zirkulation πτήσει έκτελεί κύκλους 
circuIare έγκύκλιος circolare circular circular Zirkular (κιρκσετός). 
circuit γύρος circuito circuito circuit circuίtus 
circonstance περίστα- circostanza circustancia circumstance circumstantia . . .  �ίΡKoς + 'ίσταμαι 

[σις [ή εννοισ τού "ζητώ", 
cerceau στεφάνη cerchia ώς έκ τού "γΟρος"--> τό 
cerne κύκλος ciclo ciclo "γυρεύω"] 
circonference περιφέ- circonferenza circonferencia circumference zirkel l inie (c'ιντιδc'ιν. : τσίρκο, τσέρκι 

ρεια καί chercher* ζητώ cercare* cercar* περί- τσc'ιPKσ) 
(ένν. : κάνω κύκλους ψά- cerca ζήτησις [βολος 
χνοντας) (circaete cerca πλησίον 

κιρκαετός) 

CERCUEIL φέρετρον (feretro) (feretro) (coffin*) Sarg sarcophagus σαρκοφάΥος -Φέρε-
και sarcophage sarcόfagο sarcόfagο sarcophagus Sarkophag " 

[τρον 
* τό coff in ,  έκ τού 

κόφινος, κοΦίνι 

CEREALES δημητριακό cereali cereales cerials Zerealien Ceres =Δήμητρα Κερεϊς = θερίσεις 
κείρω =κόπτω, δρέπω. 
Εννοιολ . :  δρέπω τούς 
καρπούς πού εσπειρα 
ώς έδίδαξε ή Δήμητρα. 
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CEREBRAL έγκεφα- cerebrale cerebral cerebral Gehirn . . .  cerebrum =έγκέ- κάρα = κεφαλή 
λικός φαλος (άντιδάν.: τσερβέλο 

cerveau cerveIIe cervello cerebro (brain)* Gehirn *βρεγμός, βρέγμα=τό 
έγκέφαλος μέσον της κεφαλης. 

cerveIet παρεγκε- cervelletto cerebelo cerebel lum βρεχμός=κρανίον lλ. Ε586 
φαλίς 

cervicaI αύχενικός cervicale cervical cervical 

CEREMONIE ίεροτελε- cerimonia ceremonia ceremony Zeremonie caerimonia Καφέα, Καίρη: πόλις 
Ιστία ίεροπρέπεια "Ετρουρίας, κτισθείσα ύπό 

ceremoniaI έθιμοτυ- cerimoniale ceremonial ceremonial zeremoniell Πελασγων, όπου έλάτρευον-
[πικός το άρχαιόθεν, με πολύ μεγά-

ceremonieux φιλό- cerimoniere ceremonioso ceremonious λη έπισημότητα, αί "Εστιάδες. 
[φρων τελετάρχης '"Ετσι, ή π. Καίρη έταυτίσθη 

με τίς έπίσημες ίερουργίες. 
"Ο Val. Maximus έπεξηγεί: 
"sacra, caerimoniae vocari, 
quia Caeretani .. coluerυnt" 
-1 , 1 , 10-. Δηλ.: Αί ίερουργίαι 
άπεκλήθησαν "caerimoniae" 
σύμφωνα με όσα οί κάτοικοι 
τής Καίρης έπιμελούνται 
Σχετικως με την έτυμολ. τής 
πόλεως έκ τού "χαίρε", βλ. 
Στράβωνος Γ εωγρ. Ε, C 221 .  

(άντιδάν. : τσιριμόνια) 

CERF έλαφος cervo ciervo hart Hirich cervus =έλαφος κεραός = ελαφος -
cervides έλαφοειδή cervino cervido cervine κερασφόρος 

CERISE κεράσι ciliegia cereza cherry, sherry Kirsche cerasus κέρασος 
cerisier κερασιά & cerasa cerezo cherry-tree* Kirsch . . .  τό  *tree =δένδρον, 
merise άγριοκερασιά έτυμολ. έκ τού δρΟς = 

(έκ τού amer cerise, άρχικως, πάν δένδρον 
βλ. λέξι amer) 

CERTAIN βέβαιος certo cierto certain certus =ό κριθείς, κρίνω 
certainement βεβαίως certamente ciertamente Zertifikat όθεν ό βέβαιος, έκ 
certificat βεβαίωσις certificato certificado certificate τού cerno =κρίνω. 
certitude βεβαιότης certezzo certeza certitude Θαμιστικόν τού σύν + κρ ίνω 

καί concerner άφορω concernere concernir cerno, είναι τό 
concert συνεννόησις, concerto concierto concert Konzert ceήο. con+cerno έκ-κρίνω 

συναυλία (άντιδάν.: κοντσέρτο) 
excrement έκκριμα secrezione secrecίόn excrement Exkrement 

CESAR καίσαρ Cesare Cesar Caesar Kaiser Caesar Ή γνωστή έκδοχή "a caeso 
cesarisme άπολυταρ- cesarismo αύτοκράτωρ matris utero" (διά τομής 

[χία τής μητρικής ύστέρας, 
caeso =κεάζω, κόπτω) είναι 
μάλλον παρετυμολογία. 
Κατά τό Λατιν. Λεξ. 
ΕΓπου! -Meillet προέρχεται 
έκ τού Τυρρηνικού aisa 
=θεότης, Αίσα =ή Μοίρα 
("Εκ τού "Καίσαρ" καί ό 

ρωσος 'Τσάρος") 
CETACE κήτος, κητο- ceto, cetaceo cetclceo cetaceus cetus = κήτος 

[ειδής 
CHABLIS ξερριζωμένα cataboIa καταβολή, 

δένδρα δηλ. κάτω+βάλλω 
CHACUN έκαστος ciascuno cadauno (one al l) cataunum κατά + ενα , καθείς, 
chaque εκαστος, κάθε catuno καθένας 

CHAIR σάρξ carne carne caro-carnis κάρνος=βόσκημα, κρέας 
charneI σαρκικός carnale carnal carnal =κρέας, σάρξ κείρω =1 )  κουρεύω, 
charnu σαρκώδης carnuto carnoso, car- (carnality caro =κείρω 2) σΦάζω 
charcutier άλλαντο- (carnefice nudo φιληδονία) (Κάρνειος Άπόλλων: ώς 

[πώλης δήμιος) carnicero θεός προστάτης τού ποι-
charnier όστεοθήκη μνίου. ''βούς Απόλλων 
echarner γδέρνω carnear σΦάζω νέμει" -Πauσ . - Άχ. 20-) 
carnage σφαγή carneficina carniceria carnage 
carnation σαρκόχΡους carnagione encarnado carnation 
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carnivore σαρκοβόρος carnivoro carniboro carnivorous κάρνος + βορό 
carnifier σαρκούμαι in-carnare encarnar Ι carnify 
καί Carnaval Carnevale Carnaval Carnival Karneval Πρβλ. Άπό-κρεω 
charogne "ψοφίμι" carogna carnero πρόβα- (άντιδάν.: Καρναβάλι) 
carogne "παληογύ- (carnalita carnosidad [το 

ναικο" φιληδονία) σάρκωμα 
acharner έρεθίζω Κ.α. carnerada 

ποίμνιον 
CHAIRE έδρα sedra,  sede, catedra chair Sitz cathedra καθέδρα, εδρα 
chaise κάθισμα carrega * *(έξ ου cadrega, εζομαι, (θέμα: σεδ) -

seggio, sedile asiento seat, chaise Stuhl, Sessel carrega, καρέκλα) εδος, έδώλιον 
s' asseoir κάθημαι sedere sentar Ι sit setzen καθέζομαι 

cour d' assises: κακουργοδικείον, με την έννοιαν ότι "εδράζεται", 
όπως άκριβώς οί 'Έλληνες έλεγον: "ϊζω βουλην", καθ-ίζω, εδράζω βουλήν. 

CHALET ξύλινος οίκίσκος cala calaje συρτάρι Hell κόλασις cala =καλιά καλιό =καλύβη ξύλινη 
Halles σκεπαστη άγορά κύτος πλοίου calle στενη hall διάδρομος Halle στοά κάλον =ξύλον 

[όδός (άντιδάν. : χώλλ) 

CHALCOGRAPHIE calcografia calcografia chalcography χαλκογραφία 
chalcographe calcografo chalcographer χαλκογράφος 

CHALE σάλι scialle chal shawl Shal assalius, axalius Έκ τής ρίζης τού 
"ογω", βλ. λ. aile =πτέ-
ρυξ. "άσσάλιος χιτών", 
δηλ. πτερυγωτός. 
"έπέθετο τοίς ωμοις 
άσσάλιον". 
άντιδάν.: σάλι 

CHALLENGE challenge calumnia βλ. λ. "calomnie" 
πρόσκλ. είς μονομαχίαν 
challengeur challenger 

CHALIT νεκρικη κλίνη lettiera κατό +λέκτρον =κλίνη 

CHAMBRE δωμάτιον camera camara chamber Kammer camera καμάρα = θολωτόν 
camerier θαλαμηπόλος cameriere camarero chamberlain Kammerdieren δωμάτιον 
Kamera φωτομηχανη camarin *room δωμάτιον (Zimmer (έτ. *rus =άγρός "έν καμάρησιν"  -Ομ. 
chambellan ύπηρέτης camareto roomy εύρύ- [δόμος) "όρούς =λιβάδια (·Ησ.) 
camerlingue " camerlingo χωρος δηλ. έκτεταμένος χώρος 

(άντιδάν.: κάμαρα, 
καμαρίνι, καμπαρέ, 

καμαρότος, καμαριέρα) 

CHAMEAU κάμηλος cammello cameIIo Camel Kamel camelus κάμηλος δηλ. "χάμηλος" 
chamelier καμηλιέρης cammel liere camellero Kameltreiber (χαμηλώνει διά νά την 
camelot μάλλινο ν camelote φορτώσουν) 

ϋφασμα 

CHANCELER παραπατώ cancellare cancelar άκυ- cancello "θύραι κ ιγκλίδες 
chancelier καγκελάριος cancelliere [ρώνω chancellor cancellarius έκαλοϋντο, ας οί 
(θυρωρός ίστάμενος canciller cancel Kanzler =θυρωρός επί ΤfΊ Ρωμαίοι καΥκελλωτάς 

είς κιγκλίδωμα) cancelacion ίερόν ναού [κιγκλίδι λέΥοuσι. " 
cancel κιγκλίς cancello άκύρωσις cancellation Kanzel όμβων (Πολυδ. Όνομ. Vll l ,  1 2 1 ,5) 

cancelli =κιγκλί- κιγκλίς (άρχικώς η κιγκλι-
[δες δωτη θύρα τού δικαστηρίου) 

(άντιδάν. : κάγκελλο, 
καγκελλάριος) 

CHANDELLE κερί candela candela candel Kerze candela =κηρίον κάνδαρος =ονθραξ ( Ησ.) 
chandelier κηροπήγιον candelliere candelero chandelier .Kandelaber έκ τού κέκαδμαι=έξέχω, 
candelabre πολυέλαιος candelabro candelabro candelabrum candeο=γυαλίζω, λάμπω, πυροΟμαι 
Chandeleur ΎπαπαVΤΗ candelarum Candelaria Candlemas (βλ. κaί candeur) 

άντιδάν.: καντήλι 

CHANGER άλλάζω cambiare cambiar Ι change cambio άλλάττω κάμπτω : έπί αρματος, 
change άλλαγή, συνάλ- cambio cambio change στρέφω καί άλλάζω 

[λαγμα δίαυλον. "κάμψαι διαύ-
λου", έπανακάμπτω 
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CHANTER τραγουδώ, cantare cantar chanter ψάλλω (* singen) cano+canto = κανάσσω =ήχώ, θορυβώ, 
όδω =όδω καναχέω 

chant όσμα canto, cancίόn chant ψαλμός (Psalm) (aντιδaν.: καντάδα, 
(προβηγκ. "canso") canzone καντάτα 
chanson, cantate cantata cantata chanson (son9') canticum καναχή = 1 ) θόρυβος 
chantage έκβιασμός (cantabile chantaje (cantata) 2) άντήχησις 

άδόμενος) "καναχη πέλει" Ιλιάς 
chantre Ψάλτης cantore cantor chanter Kantor "πλήκτρου καvαχή ίμε-
cantique ϋμνος cantico cantico canto ρόεσσα" =γλυκό κτύπη-
κ.ο. ώςcantilene ϋμνος cantilena cantilena cant ( γλωσ. μα κιθάρας. ("Ομ. -γμν. 
can-can θορυβώδης ίδΙωμα) "Απόλλ.) "καvαχά χαλκό-

χορός τυπος" (Βακχυλίδης) 
καί accent τόνος accento acento accent Akzent accentus τοΟ έν +καναχη 
enchanter γοητεύω i ncantare encantar enchant akzentuieren accino (ad=OVTQ (*έκ τοΟ όμφή: es -ong) 
incantation γοητεία i ncantamento encanto incantation τονίζω +cano =προσάδω 

Κ.λ.π. ... ίn+cantο=μαγεύω) 

CHANTlER ξυλουργείον cantiere cantera canter cantherius = κανθήλιος,  κάνθων = 
(αρχικώς φορτίον ξύλων) λατομείον καλπασμός =φορτηγός "ίππος φορτηγός 'ίππος ("Αριστοφ.) 

CHANVRE κάναβις canapa caiϊamo cannabis Hanf cannabis = κάνναβις 
canevas (ϋφασμα) canovaccio caiϊamazo canvas Kanevas (aντιδάν. : καμβάς, κανα-

καμβάς βάτσο) 
CHAOS χάος caos caos chaos Chaos chaos χάος χάος 
chaotique χαώδης cabtico caόtίcο chaotic chaotisch 

CHAR όμαξα 4 τροχος carro carro car Karre carrus όμαξα 4τρ. Οί Γαλάταί έσερναν καί 
charger φορτώνω caricare cargar cargo Kargo currus όρμα τίς άποσκευές τους μέ 
carrosse καρότσα carrozza carroza carry Karose (carrico φορτώνω) αύτά τά "carra", συνήθεια 
carrioIa carriola κουβαλώ άγνωστη στους Ρωμαίους. 

(caricatura (γαργαίρω =γέμω, είμαι 
έννοια: βεβαρυ- πλήρης) "Εάν τό θέμα είναι 
μένες, τονισμέ- έκ τοΟ "currus" (The Grolier, 
νες γραμμές lnternational Diction. -1 979-) 

σχεδίου) τότε βλ. λ. "courir" πρβλ. 
καί κροαίνω =τετραποδίζω. 

CHARIV ΑΑΙ πάταγος charivari charivari caribaria = καρηβαρία (βάρος είς τήν 
hourvari όχλοβοή crapula κραι- κάραν =κεφαλήν) 

[πάλη 
CHARME γοητεία i ncanto encanto charm carmen -inis κανάχω =ήχώ 
charmer γοητεύω i ncantare encantar Ι charm =μαγ. άσμα έκ τού (βλ. λ. chanter) 
charmant γοητευ- incantante encantador enchanting cano =οδω, ηχώ ό Α. Gell ius στίς ""Αττικές 

[τικός Νύκτες" έτυμολογεί έκ 
τής Κάρμης Carmen, 
μητρός τού Εύάνδρου.) 

CHARPENTER, carpire encarpetar carpo =δρέπω καρπόω = κόπτω 
chaφίr, κόπτω άφαιρώ carpinteria carpentry καρπούς. 
charpente ξυλεία carpo καρπός ξυλουργική carpenter κάρφος : πάν είδος 
charpentier ξυλου- carpentiere carpintero carpet ξύλου 

[ργός carpeta κιλίμι 
charpie ξαντό κ.α. 

CHARREE "στάκτη cathera καθαίρω, καθαρίζω 
πλυσίματος" 

CHARTRE φυλακή carcel carcern Kerker carcer =είρκτή κάρκαρον =είρκτη 
chartreuse μονή certosa (carcelera) (παλ. άγγλ.) κάρκαρος = δεσμοί 
chartreux μοναχός certosimo carcelero γέργερος =βρόγχος 

δεσμοφύλαξ Kerkermeister 

CHASSER κυνηγώ cacciare cazar Ι chase haschen capio, capto απτω, κάπτω =άρπάζω 
chasse κυνήγι caccia caza chase =ζητώ, λαμβάνω χάπτω 
chasseur κυνηγός cacciatore cazador chaser (aντιδάν. : καπίστρι, 
καί chevetre κημός capestro cabestro catch λαβή κατσάδα, κάτς) 
cassade "μπλόφα" cazzada 

(βενετσιάν. )  

CΗΑΤ, CΗΑΠΕγάτος, -Ό. gallo gato cat Kater, Katze cattus γάτος κάπος, κάπα (αϊλουρος) 
chatoui l ler γαργαλάω Kitzeln (έτ. κάητος, κάπος δηλ. 

συλληφθείς διά γαλεά-
γρας. (βλ. καί λ. captif) 
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CHA ΤΕΑυ πύργος castello castillo castle Kastell castel lum: άλλοι-
chateIain πυργοδεσπό- (AI-catraz ωμένη προφορά 
ίδίας ρίζης : [της Άλκατράζ) τού castrum όπερ 
chatrer εύνουχίζω castrare castrar Ι castrate kastrieren έκ τού castro= -- -+ κεάζω (σχίζω) κόσσω 

(κόπτω) (έννοιολ . :  κτίσμα 
castrat έκτομίας castrato ά π ο σ χ ι σ μ έ ν ο ,  (άντιδάν. : κάστρον, 

άπομεμακρυσμένο καστράτος) 
άπό (πρβλ. τέμνω, τέμενος) 

τά άλλα) � 

CHAUD θερμός caldo caldo, calido warm' (έκ τού warm' κήλεος =καυστικός 
(caIiner θωπεύω) caliente θερμός)' caIor =θερμός "πυρί κηλέψ" Θ, 235 
chaIeur θερμότης calore, calor & calina caloric χλιάω-ώ =είμαι θερμός 
chaudiere θερμολέβης caldezza θερμογόνον caIeo =θερμαίνο- χλίω =θερμαίνω 
chaudron χύτρα caldanino caldera μαι (στά ίσλανδικά, πρβλ. χλιαρός 
chaudronnier λεβητο- calderaio calderero hlaer)--> κήλειος =θερμός 

[ποιός caIidus =θερμός έκ +χλιαίνω 
echauder ζεματίζω escaldar heat (έτ. καίω) θχ + caleo άλέα =ήλιακή θερμό 
καί chauffer θερμαίνω scaldare caldear Ι calefy calor + facio της, έξ ού ό "καλός" 
chauffeur θερμαστής scaldatore chauffeur  (Kalorimetrie) (Ίδίας έτυμολ. και ή 
caIorie θερμίς caloria caioria calorie Καληδονία) 
chauffage θέρμανσις scaldata calefaccίόn calefaction (άντιδάν. : σωφέρ, καλο-

caldana όργή caldo ζωμός caldron λέβης ριΦέρ . )  
caIorifere calorifero calorifero 

CHAUME καλάμη calamo calamo Halm κάλαμος 
chaumiere καλύβη Kalmus caIamus "καλάμου εΤχο ν τάς 

και cIoyere κάνιστρον (canestro) (calato) κάλαμος οροφάς αί οίκίαι " .  
chaIumeau αύλός cannello caramil lo ( Ηρ. 5, 1 0 1 )  
claie καλαμωτή Κ . Ο  . . .  canniccio (Iitocalamo) 

CHAUX όσβεστος calce cal (asbestιιs) Kalk χάλιξ -ικος 
καΙ galet χάλιξ (μέσψ calx-calicis (βλ. καί λ. calculer, 
τού φραγκ, gal) calciner) 
galette =γαλέττα (λόγψ galetta galleta 

τού στρογγυλού της 
σχήματος) 

CHAUVE φαλακρός calvo calvo bald* Kahl κάλαφος Γι άσκάλα-
calvitie φαλάκρα calvizie calvez Kalheit calvus βος:  έντομον μέ ίδιαιτέ-
calvaire γολγοθάς calvario calvario calvary φαλακρός ρως μεγάλη κεφαλή. 
(δηλ. γυμνοΟ κρανίου τόπος) *έτ. φαλός =λαμπερός 

πρβλ. φαλ-ακρός 

CHEF άρχηγός, έξ ού capo jefe chief Haupt κάπος =πνοή, πνεϋμα 
achever φέρω είς πέρας caput =κεφαλή κύβη =κεφαλή 

(βλ. λ. cape) 

CHEMIN όδός, δρόμος cammino camino come έρχο- Kommen έρχο- κομιδή =έπιστροΦή 
camminare μαι, έπιστρέφω μαι, έπιστρέφω ρ. κομίζω, κομίζομαι, 

"κομίζou εϊσω" =εϊσελθε, 
έλα. "κομίζou τάχιστα έξ 
όμμάτων" =χάσου άπ' τά 
μάτια μου" (lκέτ. 949). 

"περί κομιδης . .  άφικέσθαι 
εΙς Έλλάδα" . ('Ηρόδ.) 
(Σημ.: έκ τού έκ-κομίζομαι, 
έξ-έκομίσθην, τό σημε-
ρινό "ξεκουμπίζομαι") 

CHIMINEE έστία, καπνο- camino chimenea chimney Kamin κάμινος (έκ τοϋ καίω) 
δόχος caminetto cheminea caminus (πλίνθους ωπτησaν έν 

Kaμί�/Olσl) -Ήρόδ.-

CHEMISE ύποκάμισον camisia camisa chemise "κάμασος άμφίμαλλος" 
chemisette χιτωνι- camicetta camisolin camisia, μέσιμ πρβλ. σεμίαρ=xιτί-Jν (λακων.) 

[σκος τού βυζ. κάμασος σεμαλία =ράκη (Άργ . )  
chemisier camiciotto camisero (ύπο-κάμισον) ή καμινος, και το καμισον 

[Εκ παπύρου: ώς καΙ θερμαίνων] 
έκ τού καίω, χιτών 
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CHER προσφιλής, caro caro carus, cara= κάρα 1) κεφαλή 2) πρό-
άκριβός προσφιλής σωπον, γενικώς όνθρωπος 

cherir άγαπώ κατά τό: " .. ώ Ίσμήνης κάρα" 
cheri άγαπητός ''ο cara conjux" = (Άντιιγ. Σοφοκλ.) 

cara όψις ώ άγαπητή σύζυγε δηλ. άγαπητή μου άδελφή, 
caresser χαϊδεύω carezzare acariciar Ι caress karessieren (πρβλ. :  ώ φίλτατον -κεφαλή τής Ίσμήνης 
caresse χάδι carezza caricia caress γυναικός κάρα". "ώ κασίΥνητον κάρα" 
charite φιλανθρωπία carita caridad charity Karitas -Οίδ. Τύρ. 950-) - Όρέστης Εύρ. 237-

καί chere =εύωχία ( caricatevole carino στοργή cheer 'Τεύκρε, φίλη κεφαλή" Θ 281 
(εννοια: έκ τού ότι έλεήμων) (πρβλ. "κάρηνον") cheriness "ώ φίλον κάρα"Σοφ. Οίδ. Κολ. 
δημιουργεί εύχάριστο φαιδρότης 1 63 1 ,  "φίλη κεφαλή": 

πρόσωπο) ( Ιρλανδ. caraim (έκ τού ότι ή κεφαλή είναι τό 
=άγαπώ) ήγεμονικόν μέρος τού σώμα-

τος. Βλ. έκτεvfj άνάλυσιν τού 
λήμματος εΙς ΕίσαΥωΥήν). 

CHEVAL ϊππος cavallo caballo cabal Ius =καβάλ- "καβάλλης ϊππος", διά φορ-
chevalier ίππότης cavaliere caballero chevalier Kavalier [λης τίον ένώ: κέλης ϊππος = 

chevaIerie ίπποσύνη cavalleria caballeria ταχύς ϊππος Πρβλ.: κόβα-
chevaucher καλπάζω cavalcare cabalgar λος, κοβαλώ (κουβαλάω) 
cavaIcade ίππασία, calvacata caballada cavalcade Kavalkade 

ίππηλασία άγέλη ϊππων (άντιδάν.: καβαλλιέρος, 
cavaIerie ίππικόν cavalleria cavalry Kavallerie καβάλλα) 
cavaIier ίππεύς, συνο- cavalleresco caballeresco caval ier Kavallerist 

K.a . .  [δός εύγενής 

CHEVETRE κημός, capestro cabestro capistrum κάπτω (βλ. λ. captif) 
χαλινός έκ τού capio 

cabestan βαρούλκον 

CHEVRE αϊξ capra cabra capra (θηλ. τού κάπρος 
capricorne αίγόκερως capricorno capricornio Capricorn Kapriole caper) 
chevreau έρίφιον capretto cabrito chevron 
chevrier βοσκός capraio cabrero 

CHIASME χιασμός chiasmo quiasmo chiasmus χιασμός (έκ τοΟ Χ )  
chiastico 

CHIC κομψός chico παιδί μικρό chic schick έκ τού coccum= κόκκος (δηλ. μικρό μέγε-
chiquita όμορ- = κόκκος ''όσοι έν Τ,ιΊ ροι.ή [θος) 

φούλα κόκκοι " -Ήρόδ.-
(άντιδάν. : σίκ, σικάτος) 

CHIEN σκύλος cane can hound Hund canis = κύων 
cynique, canin ,  κυνι- cinico cinico cynical zynisch κυνικός 

[κός canido canine 
canide κυνοειδής κύων + είδος 
caniculaires κυνικά canicolare canicula canicular Hundstage 

καύματα & cagnesco cinismo κυνι-
canai I Ie όχλος canaglia canalla [σμός knave Canai l le κυνώλης 

"σκυλολόι" (άντιδ. : κανάγιας) 
καΙ chenet προστάτης *(καναρίνι, έκ τού κυνά-

cagnard όκνηρός cagnotto (cinegetica hundstott ριον. Δηλαδή πτηνόν έκ 
(πρβλ. τεμπελόσκυλο) cagnaccio κυνηγετική) των Καναρίων νήσων, 
cheniIle κάμπια κυριολεκτικώς Νήσων 
*canari , κανάρι canarino canarino canary Kanarien . . .  τοΟ κυνός) .  

CHIFFRE άριθμός-
βλ. λέξ. zero 

CHIMERE χίμαιρα chimera quimera chimera Chimara Chimarea Χ ίμαιρα 
chimerique χιμαιρικός chimerico quimerico chimerical chimarisch 

CHIMIE χημεία chimia quimia chemistry Chemie Χημεία. 'Ορθή γραφή 
quimico Xuμεία, έκ τού χυμός. 

Οί βυζαντινοί τό έγραφαν με 
ϋψιλον (Δουκάγγιος). 
Χύμευσις=μΤξις,  
συγχώνευσις 
χυμευτική, χυμευτής. 
χΟμα =χυμός. 
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CHIOURME δεσμώται ciurma Schwarm celeusma = κέλευσμα 
κατέργου ciurmare =κέλευσμα κελεύω :  διατάζω 

άπατώ 
ciurmatore 

άπατεών (αντιδάν.: τσούρμο) 
ciurmeria 

άπάτη 
Λέξεις μέ α' σuνθ. CHIRO .. .  χειρο .. . 
πχ chirographe chirografo quirografo chirograph (Chirologie) χειρόγραφον 
chiromancie chiromanzia quiromancia chiromancy Chiromantie χειρομαντεία 
chiropracteur chiropractic χειροπράκτης 
chirurgie χειρουργική chirurgia cirugia chirurgy, Chirurgie chirurgia χειρουργική 
chirurgien χειρουργός chirurgo cirujano surgery Chirurg χειρουργός 

Κ.α. surgeon 

CHLAMYDE χλαμύς clamide clamide (cloak)* Chlamys chlamys χλαμυς (Ύλόκη) 

Λέξεις μέ α' συνθ. 
CHLORO . .  χλωρός 

chloroforme cloroformio cloroformio chloroforme Chloroforme χλωροφόρμιον 
chlorophylle Κ.α . . .  clorofilla clorofila chlorophyll Clorophyll χλωροφύλλη 

CHOC (βλ. λέξ "shaker") 
CHOEPHORE coefora χοηφόρος 

CHOEUR χορός (χορψδία) coro coro chorus, choir Chor, -ist chorus χορός 
choral, chorus ύμνος coral choric choral έκκλησ. (αντιδάν.: κόρο) 
choriste άοιδός corista corista, chorister ύμνος 

corenta (chorology) 

CHOISIR έκλέγω, προτιμώ [scegliere escoger choose Kiesen μέσψ τού παλ. όπερ έκ τού Υεύομαι 
choix έκλογή (βλ. λ. elire) choosing γερμ. Kausjan , 

Λέξεις μέ α' συνθ. CHOL .. χολή 
πχ cholagogue (coledoco colagogo bi l iary χολαγωγός 
choledologie χοληδόχος) coledoco (βλ. λ. bile) χοληδολογία 
cholestereine colesterina (Cholera) χοληστερίνη 
cholerique colerico colerico choleric Choleriker χολερικός 

CHOMER =άργώ (κυριολ. (caustico caustic caumare καύμα 
άναπαύομαι λόγψ καύσω- καυστικός) έκ τού cauma 
chomage άργία [νος) (ΟΖίο)* (ociosidad)* ( inaction * otium =άργία * ταίίσιος =άνωφελής 
chomeur ονεργος έκ τού ονευ 

+ογω) 
CHOSE πραγμα cosa cosa kosen 
καί πολλα παράγωγα causa αίτία causa (αρχικός τύπος 
ώς causer, koson) 

causerie Θεωρείται άγνώστου έτυμολογίας. 'Όμως, προέρχεται καί αύτό έκ συνεκδοχης δύο έννοιών, λαμ-
Κ.ο . . . .  βανομένου ύπ' όψιν ότι (όπως έπεξηγεί καί τό Λεξ Ern. Meillet) "causa a traduit (=έξέφρασε) 

αίτία, αιτιον, dans la langue medicale (=είς την ίατρ. όρολογίαν) ." Πρβλ. τό τού ίατρού Γαληνού 
"κόσα=πόσα έν κρισίμοις .. " (W. 088 TLG, 1 6 .642) Έννοείται "πόσα-πράγματα, αϊτια", Γι " αύτό 
άκριβώς, τό ί"διο Λεξικό παρατηρεί ότι "causa est frequemment accompagne de res" -δηλ. ή λ .  
causa συνοδεύεται συχνά άπό τήν λ. res =πραγμα. 'Όπως γράφει καί ό Ίπποκράτης: "όκόσα κατ' 
Ίατρείον" έννοώντας όπόσα -πράγματα είς τό Ίατρείον". (όκόσα =όπόσα, κόσος =πόσος, κόσα 
=πόσα- πρβλ. ίταλοισπαν. cosa. Πρόκειται περί συνήθους έναλλαγής των χειλικοϋπερωϊκών.) 

CHOREGE χορηγός corego corego choragus Chοrfϋhrer χορηγός 
choregraphie coreografia coreografia choreography Choreographie χορογραφία 
choree χορείος coreo coreo, corea 

CHOU λάχανον cavolo col cole Kohl caulis =κράμβη καυλός =στέλεχος, 
τ6 ύπέρ τής γής μέρος 
τού φυτού. 

CΗΟUΕΠΕ κουκουβάγια civetta cicuma φραγκ. κίκυμος, κικκάβη = KOU-
kawa [κουβάγια 

CHREME χρίσμα cresima crisma chrisma Chrisam chrisma = χρίσμα 

CHRESTOMATHIE crestomazia crestomatia chrestomathy Christomathie χρηστομάθεια 
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CHRIST Χριστός Christo Cristo Christ Christus Christus Χριστός (έτ. χρίω) 
christianisme χρι- cristianismo cristianismo christianity Christenheit christianismus χριστιανισμός 

[στιανισμός christ christianus χριστιανός 
chrεHien χριστιανός cristiano cristiano christian έκ-χριστιανίζω 
christianiser έκχρι- cristianizzare acristianar christen Christfest 

στιανίζω Christmas ChristoIogie ( Στήν Έλληνική Άντιόχεια της Άσία ς ,  

chretiente χριστιανο- christendom Χριστολογία 'Έλληνες όπαδοί τού Ί ησού ώνομάσθηκαν 
"Χριστιανοί" καί αύτή ή έλληνική όνομασία 

[σύνη έπεκράτησε έκτοτε, σέ όλον τόν κόσμο, γιά 
τήν νέα θρησκεία) 

Λέξεις μέ a ' συνθ, 
CHROMO .. χρώμα 

chromatique χρωμα- cromatico cromatico chromatic Chromatic χρωματικός 
[τικός 

chromosome chromosoma (cromatismo) chromosome Chromosomen χρωμόσωμα 
achromatique κ,δ"" acromatico acromatico achromatic Achromatik άχρωματικός 

Λέξεις μέ a' συνθ, 
CHRONO .. (pancronico) χρονο . . .  

chronique χρονικόν cronico cronico chronic Chronik χρονικόν 
chronoIogie cronoIogia cronoiogia chronoIogy ChronoIogie χρονολογία 
chronometre κ,δ", cronometro cronometro chronometer Chronometer χρονόμετρον 

Λέξεις μέ a' συνθ, 
CHRYSO .. .  χρυσο . . .  

chrysalide χρυσαλίς crisaIide crisaIida chrysaIis ChrysaIIide χρυσαλίς 
chrysantheme κ,δ" crisantemo crisantemo chrysanthe- Chrysenthemum χρυσάνθεμον 

mum 
CHYLE χυλός chiIo quίlo chyIe ChyIus chyIus χυλός 
chyIeux χυλώδης chiIoso qui Iifico chyIous 
chyIification χυλο- chiIosi (quiI ifero) chyIification ChyIifikation χυλός +φύω 

[ποίησις 

CHYMO χυμός chimo χυμός 

CIBLE σημάδι (scopo) (scope) Scheibe σκίπων =ράβδος 

CIBOIRE άρτοφόριον ciborio (copon) ciborium Ciborium κιβώριον =περικάρπιον 
έτ, κύπη "άκμαίοu καρποίο κιβώρια" 

CIEL ούρανός cieIo cieIo Sky (πιθ, έκ HimmeI* caeIum, coeIum κοίλον 
ceIeste ούράνιος ceieste ceIestiaI του σκύφος = =ούρανός, έκ τού ("κοίλον ούρανού" 
ceruIe κυανούς ceruIeo (ceIaje) =πλατύστομον καμπύλου σχήμα- "κοίλον θεάτρου") 
(άΥΥλ. ceruIean) άβαθές ποτή- τος ώς φαίνετα ι  

ριον η κύτος = έκ της γης, μέ τό (* Himmei έτ, όκμων = 
=κοιλότης, περί- έσω μέρος κενόν, ούρανός, 
βλημα: "κύτος ΚατΌλλους, έκ του 
άστέριον" ένα- "χειμέριος".) 
στρος ούρανός. 
Kατ'Qλλoυς, έκ 

του "σκιά") 

CIERGE λαμπάδα candeIa cera chandier Kerze κερί cera =κηρός κηρός 
cierger κηροπλάστης ceraiuoio cerero μικρεμπόριον cereus =κέρινος 

CIL όφρύς cigIio ceja (brow)* (Braue)* ciIium =κύλον κύλα = ύπώπιον 
sourciI βλεφαρίς sopracigIia superciIiar (ciI iary βλεφα- Hϋl Ie κάλυμμα κύλον = τό κοίλον τού 

καί dessiIIer άνοιγο- [ρικός) Hϋlse κέλυφος όνω βλεΦάρου (Ιππ.) 
κλείνω τά βλέφαρα (superciIius ύπέρ +κύλον 

άγέρωχος, (* έτυμ. έκ τού όφρύς) 
"ύπέροφρυς") 

CIME κορυφή cima cima cyma =κύμα κύμα 
cimier λοφείον(έκ του: cimero (άνTlδάν. : τσίμα= τσίμα) 
όκρη τού κύματος) 
cίmaίseκuμάτιον (αρχιτ.) cimasa cimacio Kymatic =Kuμα-

[τική 

CIMETlERE κοιμητή- cimitero cementerio cemetery coemeterium κοιμητήριον 
[ριον 

CΙΝέΜΑΤΟGRΑΡΗΕ cinematografo cine cinematograph Kino, κινηματογράφος 

cinemascope* cinemascope cinematica cinemascop Kinematograph *κίνημα + σκοπέω-ώ 
cinematique κινημα- cinetico (teIequinesia) 

[τικός 
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CINQ πέντε c inque cinco 
(καί παράγωγα) 

CIRE κηρός cera cera 
cirer στιλβώνω incerata μου- (cereria) 
cirage στίλβωσις σαμάς (ceroso) 

CIRRHOSE cirrosi cirrosis 

CISSE κισσός 

CISTE κάλαθος cesto cesta 
scatola κυτίον 

CITE πολιτεία citta ciudad 
citadelIe άκρόπολις cittadella ciudadela 
citadin άστός cittadino ciudadano 
citoyen πολίτης CiviCO άστικός CiviCO 

καί: 
CiviI πολιτικός civile civil 
Civi I iser έκπολιτίζω civilizzare civilizar 
Civi I isation πολιτισμός civil izzazione cίνίlίΖacίόn 
civisme φιλοπατρία civismo civismo 

Κ.δ . . .  
CITER άναφέρω citare citar 
citateur άπάνθ. ρητών citatore cita 

καί i nciter προτρέπω incitare excitar 
reciter άπαγγέλλω recitare 

CISEAUX σμίλη, ψαλλίδι scalpello cincel 
καί i nciser διασχίζω κλπ. (σμίλη) (έκ τού escalpedo 

cesure τομή σκόλοψ) 
uccidere 

φονεύω 
CITERNE δεξαμενή cίsteιηa cisterna 

chistera άπόχη 

CITHARE κιθάρα chitarra guitarra, 
citara 

CIVIERE φορείον ciborio ciborio, 
cimborio 

CLAIR φωτεινός chiaro claro 
clarte διαύγεια chiarita claridad 
cIarine κωδωνίσκος clarino clarinete 
ecIairer φωτίζω chiarificare aclarar 
+gIaire τό όσπρο τοϋ chiara clara 

αύγοϋ (ώς διαυγές) Κ.δ. 

CLAMER φωνάζω chiamare Ilamar 
cIameur κραυγή chiama clanl0r 
acclamer έπευφημώ acclamare aclamar 
καί chamade τυμπανο- chiamata IIamada 

[κρουσία 
καί reclame διαφήμησις reclame reclamar 

decIamer άπαγγέλλω declamare declamar 
excIamer άνακράζω esclamare 
procIamer άνακηρύπω, proclamare proclamar 

Κ.δ . . .  
CLANDESTIN κρυφός clandestino clandestino 
clandestinement λάθρα clandestina-

-mente 
CLANGOREUX θορυβώ- clangore 

[δης 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Ι ίνθ fϋη! 

Kerze 

cirrhosis Zirrhose 

(cissoid) 

ciste κιβώτιον Kiste 
chest κασέλλα 

city (Staat)' 
citadel Zitadelle 
citizen Zivilist 

CiviC 

civil (politisch) 
civilize zivil isieren 
civilization Zivil isation 
civism (Patriotism) 

cite zitieren 
(citer) Zitat 
Ι incite 

scissors Schere 
shissel 

cistern Zisterne 

guitar Gitarre, 
Zither 

ciborium 

clear Klar 
clarity Klarheit 
clarinet Klarinette 
clarify klaren καθαίρω 
διευκρινίζω 

Ι clamour 
clamour 
acclaim 
Ι call καλώ 
chamade 
reclamation Reklame 
declamation deklamieren 
άπαγγελία 

proclaim 

clandestine 

clangorous 
klangreich clank κρότος 

clang Klang 
συγκρούω, ηχώ klanglig 
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Λ ΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

cinque, quinque πέντε (ώς έκ τού 'ίππος-> 
(έναλλαγή χειλικο- ->eqlΙUS, ούτω έκ τού 
ϋπερωικών) πέντε - qu inque , δηλ. 

κέντε) 
cera = κηρός 

("κηρός μελιηδευς") Όμ. 
(έτ. καίει +ρέει) (έκ τού 

incerata τό άντιδάν. 
"νιτσεράδα") 

κίρρωσις, έκ τού 
κιρρός = κιτρινωπός 

CiSSUS κισσός (έτ. κίσσω=φιλώ) 

cista κίστη =κιβώτιον 

c ί ν ί s ,  .... ά ρ χ ι Κ 6) ς  κέω, κείω, κοιτάζω 
ceivis =έγχώριος, =κείμαι 

πολίτης. "κείται", εύρίσκεται 
civitas πολιτεία εν τινι τόπψ, νοουμένης 
civilis πολιτικός διαρκείας , ώς έκ τού 

"κείμαι" -> ή κώμη 
(χωρίον), κοιτίς, κοίτη , 
κωFα. 

(*status = = στατός ,  ίδρυμένος) 

citare, έκ τοϋ κίω, κινώ 
cieo =κινώ (άντιδάν.: "τσιτάτο") 

caedo =κόπτω κόσσω =κόπτω, κεάζω, 

κείρω 
cista = κίστη =κιβώτιον 

"έν κίστη έτίθει " ζΌμ.) 
(άντιδάν.: στέρνα) 

cithara κίθαρις 
"κίθαριν περικaλλέα" (Όμ.) 
"κίθαριν, ματέρα ϋμνων" 

( Αριστοφ.) 

cibus, ciborium κ ίβος, κιβώριον 
(κιβωτός, κιβώτιον) 

(πρβλ. κιβούρι) 
έκ τού clara νοχ= 
ή φωνή πού καλεί. 
('Αργότερα τό έπί-
θετο έχαρακτήρι-

σε καί την Opa(J1). 
Εκτού caIo =καλώ καλώ 

clamor βοή, τοϋ 
clamo, caIo = καλώ 

(άντιδάν. : ρεκλάμα) 

cladestinus 
κρυφός έκ τοϋ ceIo καλύπτω ( πρβλ. κέλυφος) 
=κρύπτω, καλύπτω 

cIangor =κλαγγή κλαΥΥη (πρβλ. κλαγγή 
clango =κλάζω όπλων) κλαγγάζω, 
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clangueur κλαγγή Klanglehre κλάζω =έκβάλλω κραυγήν 
(άκουστική) "Ζεύς πατήρ εκλαΥξεν βροντήν" -Πίνδ.-

(άντιδάν.: κλάξογ πρβλ. προστ. άορ. "κλάγξον") 

CLASSE τάξις classer classe, -are clase class Klasse classis =κλησις κλήσ ις ,  κλάσις ,  καλώ 
classifier ταξινομώ classificare clasificar classificate klassifizieren πολιτών Γ.Ρωμαίοι καλουσι κλάσ-

classique κλασικός classico clasico classic klassisch classicus (κυριολ. σεις, κατά τάς έλληνικάς 

classicisme κλπ. . .  classicismo clasicismo classicism έκ τής πρώτης τάξε- κλήσεις παρονομάσαντες . .  

καί 91as =έπικήδειος (classificazione clasίfίcacίόn classification Klassifikation ως τών πολιτών) έκ καί τάς κλάσσεις τό άρχαίον 

κωδωνοκρουσία ταξινόμησις) 
τοο calo =καλώ έκάλουν καλέσεις" -Διον. 
"Primae classis 

έκ του clas -sicum homines". (Α. Gellius Αλικαρν. Ρωμ. Αρχ. 4 . 1 8•2-) 

CLAUSE ρήτρα clausula clause όρος 
χl l l . 1 ) 

clausola Klausel claudo =κλείω κλείω 
claustral μοναστικός claustrale claustral c laustral Klausner, claustrum κλείστρον 

έρημίτης 
claustration έγκλεισμός claustro claustro close -inclose Klausur 
clauster έγκλείω accludere enclaustrar κλείω -έγκλείω 

claustrofobia claustrophobia Klaustrophobie κλειστοφοβία 
cloίtre μοναστική ζωή claustro cloister μονα-

μοναστήρι [στήρι 

CLAVECIN clavicembolo clavicordio Klavier clavicymbalum κλειδοκύμβαλον 
clavier πληκτρολόγιον clave 

CLEF κλειδί chiave Ilave key SchlOssel clavis κλειδί κλαίς, κλές =κλείς 
enclaver έγκλείω inchiudo incluir enclave einschliessen ίn +clavis (άρχ. κλαFις) 
cheville άστράγαλος chiaveIIo I lavero closing πέρας Schloss clavicula κλειδάκι (έν + κλαFις) 

(κλείδωσις) κλειδάκι -κρίκος- clasp κόπιτσα έκ του claudo= κόλλαβος =μουσ. κλειδί 
cheviller σφηνώ clavija σφήνα (sphene) = κλείω κλείω, κλέω -έπικώς-
clore περικλείω chiudere κλείω clausurar  close schliessen 
(πρβλ. a huis clos = I lavera clog κώλυμα (Schlosser 
κεκλεισμένων τών θυρών) (clausura) οίκονόμος cloister μονή κλειδαρδς) 
cloison διάφραγμα chiaverina δόρυ I Iavin κλειδάκι 
άκόμη: clou καρφί chiodo clavo, -ar (spike καρφί)* (Nagel)** clavus =καρφί, 
conclave σύνοδος conclavio conclave conclave Konklave γόμφος (* έτ. σπίκα) 
κλειστή Καρδιναλίων κ.ά .. closet θάλαμος (** έτ. όνυξ) 

CLEPSYDRE clessidra clepsidra clepsydra Klepsydra clepsydra κλεψύδρα 

CLEPTOMANE cleptomane cleρtomania kleptomania Kleptomanie cleptomane κλεπτομανης 

CLERC κλήρος clero clero cleric Klerus clericus κληρικός 
clerge ίερατείον clericalismo clerecica clergy 
clerical ίερατικός clericale clerical clerical Klerical 

CLIENT πελάτης cliente cliente client Klient cliens, cluens, κλύζω =βρέχω, όρμώ 

clientele πελατεία clientela clientela clients Klientel τοΟ cluo =κλύζω (πρβλ . . . κόσμος κατέ-
κλυσε τόν χώρο) 

CLIGNER καμμύω chinare κλίνω clino =κλίνω κλίνω 
clignement κλίσις china κατωφέ-
clin (dΌeuίl) ματιά [ρεια 
clin κλίσις clivo 
enclin έπιρρεπής inclinato ίn +clino έν + κλίνω 
καί 51 incliner ύποκλίνο- inchinarsi inclinar, -acίόn inclination 

decliner κλπ... [μαι chinato κυφός (declίnacίόn) (incline) 

CLIMAT κλίμα clima clima climate Klima clima =κλίμα κλίμα 
climatique κλιματικός cl imaterico climaterico clime χώρα klimatisch 
climatiser κλιματίζω climatizzare aclimatar 
climatologique climatologico climatologico climatologic klimatologisch 

CΙΙMAΤER�QUE κλιμα- climaterico cl imaterico climacteric Klimakterisch climactericu5 κλΙμακτηρικός 
[κτηρικός 

CΙIN�QUE κλινική clinica clinica clinic Klinik clinicu5 κλινικός 
clinicien κλινικός cl inico clinico clin ical kliniker,-isch πολυκλινική iΊ πολικλι-

polyclinique πολυκλι- policlinico policlinica polyclinic Polyklinik νική (τό όρθόν μέ ι έκ τοΟ 

[νική πόλις καί όχι μέ υ, έκ τοΟ 
πολύς) 

CLOAQUE ύπόνομος cloaca cloaca cloaca Kloace cloaca, τοΟ cluo= κλύζω: 1) βρέχω, 
"Cloaca Maxima": 2) όρμώ 3) άποπλύνω, 

Διάφορες λέξεις μέ α' συνθετικό CLONO . . .  (κλώνος) 
ό μεγάλος ύπόνο- καθαρίζω 'εκλι..(εν 
μος τής Ρώμης ποταμψ λύματα" (Καλλ.) 



293 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ 

CLOWN "κλόουν" cIown COIO =κολέω πολέω, κολέω 
coIonus βουκόλος 

βουκόλος* ("με τήν έννοιαν άγροίκος) 

CLUB λέσχη cIub ciub ciub KIub εκ τού κλωβός(γι' αύτότά 
cIubiste μέλος λέσχης πρώτα "κλάμπ" ήσαν 

διακοσμημένα μέ καλάμια) 

CL YSTERE κλύσμα cIistere, cIisma cIister cIyster KIistier cIyster κλυστι)ρ 

COASSER κοάζω quaken coaxo κοάζω 

COBRA κόμπρα cobra cobra, cuiebra cobra Kobra coIubra χέλυδρος 

COCCYX coccige coccix coccyx Kuckuk κόκκυξ (το κατώτατον 
όστοΟν της σπονδυλ. 
στήλης) 

COCU κερατάς (+cornu) (cornuto) (cornudo) cuckoId cornu = κέρας κόκκυξ =ό κοΟκος 
(Larousse: έπειδή τό θηλ. (έκ τού λατ, (βλ, λέξι cor) Άριστοτ, :  "ό δε κόκκυξ ού 
τού κούκου θέτει τά αύγά cornu) ποιεί νεοττιάν, άλλ ' έν 
σε φωληες c'ίλλων πουλιων) άλλΟτΡίαις τίκτει 

νεοττιαίς" (ΖI 6 1 8) 
("κέρατα ποιω τιjJ άνδρί " =άπατώ τόν ανδρα 

μου -Λουκιανός) 
CΟDΕ κώδιξ codice cόdίgο code Kodex codex κώδlον=διφθέρα, προ-

κλπ. παράγωγα .. , βιά, δέρμα προβάτου, 
κατάλλήλη προς γραφην, 
"Κρατίνου κώδιον" 

-'Αριστοφ, Ίπ, 400-
CODEINE KωδεLvη codeina codeina κωδείνη 

(έτ, κώδεια =κεφαλη) 

COELlAQUE ceIiaco coeIiac coeIiacus κοιλιακός 
coeIioscopie κοιλιοσκόπησις 

COEUR καρδιά cuore cοraΖόn heart* Herz* cor - cordis = κέαρ-κηρ=καρδία, 
courage θάρρος coraggio coraje courage herzgrube (a graeca derivatυm 'Άχιλληος κηρ Υηθεί έν 
courageux "καρδιωμέ- δηλ. έκ της έλλην, στήθεσσι " - Όδ, σ 344-

[νος" προελθόν) (* ήτορ) 
cordiaI έγκάρδιος cordiaIe cordiaI cordiaI-Iy herzinnig 
recorder θυμάμαι ricordare recordar (se) record Coeur =κούπαl 
concorde όμόνοια concordia concordia concord χαρτοπ.} cum + cor -> συν + κηρ (άκόμη καί 
καί record "ρεκόρ"" "to record" herzen 'Ιαπωνικά: κοκορο = 
recors μάρτυς θωπεύω =καρδία) 

επίσης: ecoeurer άηδιά- corazonada herzig χαρίεις (άντιδάν, : κουράγιο, 
K.ιJ. πολλά". [ζω προαίσθησις ρεκόρ) 

COFFIN κάλαθος cofano coffin (φέρετρο) Koffer cophinus κόφινος 

coffre θώραξ coffa cofre coffer "και τούς κοφίνους 

couffre κάλαθος απαντας έμπίπλη πτερών" 

coffrer φυλακίζω Κ,Ο" encofrar -'Αριστοφ, 'Όρν,-

COIFFE κεκρύφαλος cuffia, scuffia coif cofia έκ τού σκύφειος, ό έχων 

coiffer φορώ στήν κεφα- Ι coif κεκρύφαλος σχημα σκύφου (είδος ποτη-

λή, κτενίζομαι ρίου) 
coiffure κόμμωσις, σκυφίδιον =το κρανίον 

κάλυμμα κεφαλης (άντιδάν, : σκούφια) 
coiffeur κομωτής (perrucchiere) (peIuquero)* Coiffeur (*  βλ. λ .  ροίl) 

COGITATlON σκέψις cogitazione cogitation cogito, ε κ τού 

cogito σκέπτο- cogitate con + ago συν + tίγω 

[μαι 
haereo, έχομαι αίρέω =κυριεύω COHERENCE συνέπεια coerenza coherencia coherence Koharenz 

cohesion συνοχή coesione cοhesίόn cohesion Kohasion τινός (+cum) (+ σύν) 

coherent συναφής coerente coherente coherent 

COIN γωνία canto canto coin Kante canthus =κανθός κανθός =γωνία τοΟ 

coincer σφηνώ acunar (chamfer άρχι- ΚθίΙ σφήνα όφθαλμοΟ 
cognee άξίνα cuna σφήνα τεκτ, διακόσμ.) 
cogner κτυπώ (contonearse) 
cuneiforme σφηνοειδής cuneiforme cuneiforme cuneiform KeiIformig cuneus +forma= γώνιος + μορφη 
cantine καντίνα cantina cantina canteen Kantine 
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canton καντόνι cantone cantόn canton Kanton (άντιδάν. : καντίνα, 
(δηλ. au coin du pays & Kent καντόνι) 
=ατό ακρον τής χώρας) 
cantonade 

παρασκήνιον κλπ. .. 

COING κυδώνιον cotogna (membri l lo quince ΟυίΙΙθ cydoneum κυδώνιον 
cognasse κυδώνιον cotogno έτ. μελίμηλον) 

COLEOPTERES κολεό- coleottero cοleόΡterο coleoptera κολεόπτερα 
[πτερα 

COLERE θυμός collera cόlera (fury, έτ. θήρ) (Arger έτ. όργή) cholera =χολή χολη χόλος =όργή, 
colereux θυμώδης colleroso ( encolerizar) gall χολή, λύπη θυμΌς "Αχιλήί χόλος 
colerique χολερικός collerico colerico choleric CholeI'iker φρεσί " Ίλ. Α387 
cholerique ( πρβλ. καί τό τού Γαληνού: 

οί χολικοί τιίποι, όξύθυμοι.) 

COLIaUE κωλικός colica cόlίcο colic Kolic colicus κωλικός 
colite κωλίτις 

COLLE κόλλα colla cola (glue colla =κόλλα κόλλα 
coller κολλάω collare colar έτ. γλοιός) kleben κολλώ (Στόν ·Όμ. κολλάω = 

collage κόλλησις incolladura encoladura καρΦώνω, προσηλωνω) 
cοllοϊde κολλοειδής 

COLLECTION συλλογή collezione coleccion collection Kollektion collectioroO lego λέγω =συλλέγω 
collecte συνεισφορά colletta έρανος collecta collect Kollation =συλλέγω (πρβλ. συλλογή, σύλλο-
collectif περιληπτικός collettivo collectivo collective kollektiv γος, νεοσύλλεκτος) 
college κολλέγιον, collegio colegio college Kollegium λογάδες =έπίλεκτοι 

λύκειον Kollegial όνδρες έξ ού ή ρωμαική 
collegue συνάδελφος collega colego colleague συναδελφικός λεγε ων 

Κ.α . .  , (άντιδάν.: κολλέγιον) 

COLLINE λόφος coll ina col ina hi l l  (Haufe έκ τού collina, τού coll is κολώνη=λόφος, ϋψωμα, 
κείμαι) =βουνό βουνΌ 

Kolonne =στήλη κολωνΌς=τόπος ύψηλΌς 
Αλησίου κολώνη = 
=λόφος τοΟ Άλησίου 

( Ιλιάς Λ 757) 
COLLOaUE συνομιλία colloquio colloquy loquor =λέγω έκ τοΟ λέγω, λόγος 

(κατά Ούλριχ) 

COLL ΥΑΕ κολλύριον coll irio colirio col lyrium Kollyrium collyrium = κολλύριον (έκ τού κολ-
λύρα) πλακούντιον 
θεραπευτικόν ,  άλοιφή 

όφθαλμών 

COLOMBE+Pigeon colombo1 paloma2 pigeon3 Taube 4 l ) columbus l ) Kόλυμβoς, Koλυμ�ς 
περιστέρι =περιατέρι (είδος πτηνοΟ, 

palombe άγριοπερι- palombo (palomil la) (columbine) 2) palumba έτ. κολυμβώ) 
[στερά περιστερώδης) =περιστερά 2) πέλεια =περιστερό 

colombier περιστε- colombario palomar 3) ρίρίο =τερερίζω, Ίλ. Φ 493: ''ΦύΥεν ωστε 
[ ρών πιππίζω πέλεια" 

κaί colombine colombina 3) πιππίζω =φωνάζω 
"κολομπίνα" (έπί νεοσσών)' πίγγαν 

colombophile περι- palomero =νεοσσΌς 
στερόφιλος (palombaro (columpiar Άριστοφ. 'Όρνιθες: "πιπ-

columbarium τεφρο- δύτης) ζυγιάζομαι) πίζουσι κaί τρέχουσιν"  
[φυλάκιον (columpio 4) τιτιβίζω 

(έννοιολ. "φωλεά" διά αίώρα) 
τήν τέφραν) 

COLON κώλον colon colon (γραμμ.) colon Κοlοη colon κώλον 
colure κόλουρος coluro sin cola colure Kolur colurus κόλουρος (κολόβουρος, 

κολοβΌς) 
COLONIE άποικία colonia colonia colony Κοlοπίθ colonia έκ τοΟ κολώνεια =άποικιακή 
colonial άποικιακός coIoniale colonial colonial kolonial colo =θεραπεύω, πόλις, κολέω =θερα-
colonisable άποικίσι- colono αποικος, colono Ιο colonize εργάζομαι, οίκώ πεύω, έργάζομαι (μόνον 

[μος γεωργός άποικίζω τόπον εν συνθέσει) πρβλ. βουκό-
colonisation άποικι- colonizzazione colonisacion colonization Kolonisation λος (πρβλ. καί κολώνη 

σμός κλπ . . .  =πόλις μεγάλη) Σούίδας. 
(Ή "κολώνια" εκ τής 
πόλεως "Κολωνίας") 
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COLONNE στήλη, φάλαγξ colonna columna column Kolonne coIumna = κολώνη 
coIoneI στρατηγός coloneIIo coronel colonel General (έκ τοΟ (βλ. καί λ. col l ine) 

(ώς διοικών την colonne) colonnato γενικός) 

coionnade κιονοστοιχία columIΊata colonIΊade KoIIonade 

COLOSSE κολοσσός colosso coloso colossus Koloss coIossus κολοσσός 
colossal κολοσσιαίος colossale colosal colossal Kolossal ·Ηρ . : "επεστι κολοσσός 

λίθινος" 

COMA κώμα, λήθαργος coma coma coma Koma, κώμα (ετ.  κεΙμαι) 
Lethargie* * λήθαργος 

CΟΜΜΑ κόμμα comma coma comma Komma κόμμα (έτ. κόπτω) 

COMBE κοιλός comba κυρτό- coombe μέσψ γαλατ. κύμβη = το κοlλον τού 
[της cumba άγγείου 

COMBLE πλήρης, ξέχει- colmo colmo cumulus κίίμα (εκ της κορυφης 
[λος cumulo σωρίς cumulo cumulation =σωρός, τού κύματος, κατά ρ. 

combIer ύπερπληρώ colmare colmar κuριολ . :  ή κορυφη SCHULZE) 
cumuler συσσωρεύω cumulare οίκοδομήματος 
accumuler συσσωρεύω accumulare accumular accumulate Akkumulator ad +cumulus όντα +κύμα 
culminer μεσουρανώ culmine culminar (Κατ· αλλους καί τό 

κορυφη comble έκ τού κύμβη) 
culmination culminazione culmίnacίόn 
culminant culminante τό κατακόρυφον 

κορυφαίος 
(colmata 
πληρότης) 

COMBURER άναφλέγω com-buro συν -πυρώ 
combustion άνάφλεξις combustione cοmbustίόn combustion 

COMEDIE κωμψδία commedia comedia comedy Komodie comoedia κωμφδία (κώμος+ώδη) 
comedien κωμψδός, commediante comediante comedian (Komiker) (κώμος =εϋθ. άσμα, 

ήθοποιός commedio- cοmedίόgrafο ζJ.δόμενoν άνά τάς 
grafo οδούς της κώμης) 

COMESTlBLE έδώδιμος, commestibile comestible comestible comestus ,  μ τ χ .  
τρόφιμον τοο com-edo= εδω, έσθίω 

COMETE κομήτης cometa cometa comet Komet κομήτης 

COM�QUE κωμικός comico cόmίcο comic Komik, -er κωμικός 
comiquement κωμικώς comicamente comicamente komisch 

CΟΜΜΕ ώς come como as (έτ. ώς) "quo modo" "κοίφ μήδει" 
cοmment πώς was 
combien πόσο 

COMMENCER άρχίζω cominciare comenzar commence com+in+eo σύν + έν, ίν, + εω 
commencement άρχη cominciamento comienzo commence-

-ment 
COMMERCE έμπόριον βλ. λ. "marchand" 

COMMUN κοινός comur.e cοmύn commune Kommunal communis, 
communaute, -ότης comunita comunidad community δημοτικός κοινός 

communisme comunismo comunismo communism Kommunismus con+munis μοίίνος, μόνος 
communion ένότης comunione cοmunίόn communion Kommunion (σπάνιον έπίθ. ,  συμμονη=το παραμένειν 
communier κοινωνώ comunero λαι- συνήθως σύνθετον) ομού, το "είναι" μετά τινος 
communiquer έπι! νώ comunicare comunicar [κός communicate Kommunikation 
communication comunicazione cοmunίcacίόn communica-
(έπί)-συγκοινωνία κ.α . . .  -Ιίοπ 

COMPACT συμπαγής compatto compacto compact Kompakt σύμπακτος 
compacite πυκνότης κ.α. compattezza compactness συμπαγης 

(σύν+πήγνυμι) 

COMPAGNE, copain compagno compafiero companion Kumpan cum+panis συν + πανό ς = όρτος-
σύντροφος compagnia compafiia company Kompanie κυριολ. σύν-τροφος 

compagnie έταιρία κ.α . . .  Kompagnie (βλ. λέξι pain) άντιδάν.: κομπανία 
λόχος 
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COMPERE κουμπάρος compare 

ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ 

compadre 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ I ΚΑ έκ τού Ε Λ Λ Η Ν ΙΚΟΥ 

"cumparest" = συμπάρεστι 

"πάροχος ό Ήφαιστίων συμπάρεστι, δαδα καιομένην εχων" ΕΙΚΟΝΕΣ-Γάμοι Αλεξάνδρου 
"'0 πάροχος, φίλος ίj συγγενής ό μάλιστα τιμώμενος καί άΥαπώμενος" -Εύστάθιος- Ό Ήφαιστίων συμπαρίσταται ώς "κουμπάρος" κρατών 
λαμπάδα άναμμένην. "'0 τρίτος συμπαρών, πάροχος λέγεται" -Πολυδεύκης 'Ονομαστικόν- συμ-παρά-έστί (cum-para est compare -t 

"κουμπάρος") πάροχος, έκ τού παρέχω = 1 ) έχω πλησίον 2) χορηγώ, προμηθεύω ' παρέχομαι = παρουσιάζω, προσΦέρω. " Ο ,ΤΙ δηλαδή 
κάνει καί σήμερα ό "κουμπάρος". Ή ίταλ. λέξις compare =συνεργός, σύντροφος, άνάδοχος, κακώς έτυμολογειται έκ τού cum+pater, padre. 
Δέν είναι "συμπατήρ" είναι συμ-πάροχος -compare. Έπειδή είναι φανερό ότι παρουσιάζει δυσκολία ή λανθασμένη έτuμOλόγησις έκ τού 
cum +pater, τό 'Ιταλικό Eτuμoλoy. Λεξ τού Giac. Devoto ύποθέτει πιθανή βενετική διαμεσολάβησι: "forse veneta, che semplifica (=ή όποία 
άπλοποιει ) -tr ίπ -r". (τό tr είς r). 

COMPETENT άρμόδιος 
competence άνταγω

[νισμός 
competer άρμόζω 

κλπ. 
COMPLET πλήρης 
completement έντελώς 
complement συμπλ/μα 
completer συμπληρώνω 
compliment φιλο-

φρόνησις κλπ . .  

competente 
competenza 
competere 

completo 
completamente 
complemento 
completare 
complimento 

COMPLEXE σύνθετος complesso 
complexion κράσις complessione 
complice συνένοχος compl ice 
compliquer περιπλέκω complicare 
complex συνωμοσία complicita 

COMPTER λογαριάζω 
compte λογαριασμός 
compteur μετρητής 
comptoir όβαξ 
computer ύπολογίζω 
computation 

ύπολογισμός 

ίδία ς οίΚΟΥενείας: 
conter διηγούμαι 
conte διήγημα 
Κ.α. παράγ. +σύνθ. 

COMPTE κόμης 
(άρχικώς: άκόλουθος) 
comptesse κόμησσα 
comte κομητεία 
comite συνέδριον 

Κ.α. διάφ. 
CON ... 

CONCHYLIEN κογχύ-
coquil le, [λιον 
conche 
concyl iologie 

CONCILE έκκλ. σύνοδος 
concil ier συμφιλιώνω 
concil iation συμφι-

[λίωσις 
reconcil ier 

CONCLUSION συμπέ
ρασμα, με τήν εννοια 
κλείω τήν άναφορά) 

conclure συμπεραίνω 
exclure άποκλείω 
inclure έγκλείω 

κλπ. κλπ. 

contare 
conto 
contatore 
conteggio 
computista 
λογιστής 
computo 

(s-conto 
έκπτωσις) 

contare 
(contante 

μετρητά) 

conte 

contesa 
contea 
comitato 

conchiglia 

concilio 
conciliare 
conciliazione 

conclusione 

concludere 
escludere 
includere 

CONCUBINE παλλακίς concubina 
concubinage παλλα- concubinato 

[κεία 

competente 
competencia 
competir 

completo 
completamente 
complemento 
completar 
cumpl imiento 

complejo 
cοmΡleχίόn 
cόmΡlίce 
complicar 
complejidad 

contar 
cuenta 

contador 
computar 
computo 
(descuendo) 

contar 
cuento 

conde 

condesa 
condado 
comite 

conque, 

concha 
conquil iologia 

concilio 
conciliar 

reconciliar 

cοnclucίόn 

concluir 
excluir 
incluir 

concubina 
concubinato 

competent 
competency 
compete 

complete 
completely 
complement 
Ι complete 
compliment 

complex 
complexion 
accomplice 

complexity 

compute 
account 
accountant 

computer 
λογιστής 

computation 

count 

countess 

county 
comitia 

conchi l la 

conchiliologia 

council 
conciliar 

reconciliation 

conclusion 

conclude 
exclude 
include 

concubine 
concubinage 

Kompetent 
Kompetenz 

Komplett 

komplettieren 
Kompliment 

Komplex 
Komplikation 
Komplizicrt 

Komplex 

cum+peto, 
συμπετώ, 
συντρέχω 

cum +pleo 

con-plexus 
έκ τού plecto 

Kontor γραφειον cum+puto 
ΚοηΙο λογαριάζω, 

καθαρίζω 

(G raf, κόμης εκ cum+eo 
τού βυζ. γραφεύς) 

Muschel 
(έκ τού μύαξ, 

δηλ. μύδι) 

ΚοηΖίl 

Schluss 

exkludieren 

Konkubine 
Konkubinat 

comes, comitis 
(δηλ. συνοδοιπό

ρος) 

cum 

conchylium 

conci l ium, 
έκ τού con-calo 

con +cludo = 
= κλείω 

ex - cludo 
ίη - cludo 

concubina = ή 
σύγκοιτις 

con + cubo 
συγκοιμώμαι 

συν + πετώ 
(πρβλ.: "πτερύγων 
άμίλλαις" Αίσχ. Πρόμ. 1 29) 

συν +πλέω (αχρ.) 
έξ ου πλήρης 

(άντιδ. :  κομπλέ, κομπλι
μέντο) 

συν+πλέκω (συμπλέκω) 
(άντιδάν.:  κόμπλεξ, 

κομπλεξικός) 

συμ-ποσόω=ύπολογίζω 
ποσότητα, μετρώ 
( πρβλ . :  computer = 

"συμποσοτήρ") 
"συμποσόω είς είκοσι 
και δύο" (βλ. Λεξ Lidd

Scott) 

συν +εω, είμt=ερχομαι 

συν +'ίτω, 'ίτε 

(άντιδ. κόμης, κοντέσσα) 

συν μεγαλογράμματη 
άρχαία γραφή: CUN 

ΚΟΥχύλιον 

κογχυλιολογία 

σύγκλητος 
συν +καλώ 

συν +κλείω 

έκ + κλείω 
έν + κλείω 

συν + κύβη=κεφαλ1Ί 
(κείμαι όμοΟ . . .  ) 
πρβλ. α + (έπιτ.) κοιτις = 

ακοιτις = ή σύζυγος 
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CONDUIRE όδηγώ condurre conducir conduce (fϋhren)" con + duco βλ. λέξι "duc" 
conducteur όδηγός conduttore conductor conductor Kondukteur (άντιδάν.: κοντοττιέρος) 
conduite διαγωγή condotta condutta conduct "(έκ τού φέρω) 
condottiere ήγέτης condottiere condottiere 

CONDYLE κόνδυλος condilo cόndίlο condyle Knopf condyIus κόνδυλος 
condyIome κονδύλωμα condiloma condyloma Kondylom condyloma κονδύλωμα 

CΟΝFΕΠΙ "κονφετί" confetto ζαχα- confite confect Konfect con +facio, fio συν + φύω 
[ρωτό βλ. λ. "faire" 

CONE κώνος cono cono cone konisch conus κώνος 
conique κωνικός conico cόnίcο conical κωνικός 
cοnοϊde κωνοειδής conoidale coniforme κωνοειδής 
conifere κωνοφόρος conifero conifero conifer Koniferisch κωνοΦόρος 

Κ.δ. 
CONFERENCE διάλεξις conferenza conferencia conference konferenz cum + fero συν +φέρω 
conferencier όμιλητής conferenziere conferenciante confer, 

κ.λ.π. conferee 

CONFESSER όμολογώ confessare confesar confess cum + fateor συν + Φάσκω, φατός 
confession έξομολόγη- confessione cοnfesίόn confession Konfession (πρβλ. confesseur = 

κλπ . . .  [σις έξομολογητής, 
συμφήτωρ = μάρτυς) 

CONFIER έμπιστεύομαι confidare confiar conflide cum + fido συν + πείθω 
confidence έκμυστή- confidenza confidencia confidence (έναλλ. χειλικών π, Φ ,  

ρευσις Κ.δ. καί όδοντ. θ,  δ) 

CONGESTlON συμφόρη- congestione cοngestίόn congestion Kongestion cum + gero συν + φέρω 
congere σωρός [σις congerie conger gero έκ τού fero 

Κ.δ. 

CONJECTURE είκασία congettura conjetura conjecture Conjektur cum + jaceo συν + 'ίημι, ήκα 
Κ.δ. 

CONJUGUER συνδέω, coniugare conjugar conjugate konjugieren cum + jungo συν + ζυγός 
κλίνω 

conjugaison κλίσις coniugazione cοnjugacίόn conjugation Konjugation 
(Υραμμ.) 

conjugaI συζυγικός coniugale conjugal 
κλπ. 

CONNAITRE γνωρίζω conosco conozco Ι know kennen congnosco = συν + νώσκω, γιγνώσκω 
connaissance conoscenza conocimiento knower Kenner = κοννέω =γιγνώσκω 

γνωριμία, γνώσις γνώστης (Αίσχ. Ίκ. 164) 
καί accointance οίκειό- cognizione knowing (Kenntnis γνωτός =γνωστός 

[της γνώσις) (άντιδάν. : ίνκόγνιτο) 
inconnu αγνωστος ignoto ignoto unknown 

καί incognito Κ.δ . .  

CONQUE κόγχη, κοχύλι conca cuenca couch Koncha concha κόγχη, κόγχα 

CONSEIL συμβούλιον consiglio conseja Konsultation consil ium: συν + εζομαι 
conseiIIer συμβουλεύω consigliare consejar cum + θέμα (βλ. καί λέξι asseoir) 
έξ ού sed- τού sedeo 
consuI πρόξενος console cόnsul consul Konsul =έζομαι 
consuIat προξενείον consolato consulado consulate Konsulat 

Κ.δ. πολλά 

CONSERVER διατηρώ conservare conservar conserve konservieren con (cum) + συν + (F)έρύω 
conservation, -σις conservazione -acίόn -ation Konserva +serνus (βλ. λέξεις serf, servir) 
Conserνatoire Ώδείον conservatorio conservatorio conservatory Konservatorium 
(έννοια: διατηρεί τις τέχνες) 
καί conserνe "κονσέρβα" conserva conserva conserve Konserve (άντιδάν.: κονσέρβα) 

(διατηρεί τά τρόφιμα) 

CONSIDERER θεωρώ considerare considerar consider cum + sidus συν + εΙδος 
consideration θεώρη- considerazio- cοnsίderacίόn -ation (βλ. λ. sideral) 

κλπ . .  [σις -ne 

CONSOLER παρηγορώ consolare consolar console konsolidieren cum + sol- συν + εδος 
consolation παρηγορία -azione -acίόn -ation Konsolidation έννοιολ.: "στηρίζω", (βλ. λ. sol) 
καί consoIe (τό έπιπλο) consola konsole εμποδίζω κατάρ- (άντιδάν.: κονσόλα) 

κλπ. κλπ .. [ρευσιν 
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CONSTERNER πλήττω, consternar con (cum) σύν + στέρνον 
[νικώ +sterno ( τού στορέννυμι) 

consternation κ.Ο . .  cοnsternacίόn consternation πρβλ. :  "έστόρεσαν 
δύναμιν" 

CONSTlPATlON constipazione cοnstίΡacίόn constipation con + stipo = σύν + στείβω = 
δυσκοιλιότης στοιβάζω καταπατώ 

CONSTlTUER συνιστώ constituire constituir constitute cum+sto σύν + στώ 
constitution σύντα- constituzione cοnstίtucίόn constitution Konstitution ( τού "ίστημι) συνιστώ 

κ.Ο . .  [γμα 

CONSTRUIRE κατα- construire construir construct konstruieren cum + struo, σύν + στρώννυμι 
[σκευάζω τού sterno iΊ στόρνυμι 

construction /σκευή construzione cοnstrυccίόn construction Konstruktion στορεύς: ά κατασκευά-
dEHruire καταστρέφω distruggere destruir destroy [ζων 
instruire μορφώνω 
καί διάφ. ολλα παράγ. & 

σύνθετα . . 

CONTAMINER μολύνω contaminare contaminar contaminate Kontagibs contamino, έκ σύν + τέγγω 
contamination contamina- cοntamίnacίόn contamination μολυσματικός τού con+tingo (βλ. λ. teindre) 

μόλυνσις κ.λ .π  . . .  zione 

CONTEMPTEUR contempt contemno =περι- συν + τέμνω 
ό περιφρονητής, περιφρόνησις [φρονώ (έννοια: άποκόπτω, 
ό άποκλείων (cun + temno) άποκλείω, πρβλ. "κόπη-

κα" άντ! άποκλείσθηκα 
άπά τις έξετάσεις) 

CONTENIR περιέχω contenere contener contain 
continuer συνεχίζω continuare continuar continue cum + teneo σύν + τείνω 
continent ηπειρος continente continente continent Kontinent (βλ. καί λέξι tenir) 
content ίκανοποιημέ- contento contento content 

κ.Ο . . .  [νος (ένω: contender contend) 
έρίζω 

CONTONDANT άμβλύς contundente contundente cum + tundo = σύν + τύνδω =πλήττω 
contusion μώλωψ contusione cοntusίόn contusion Kontusion =κτυπώ, πλήττω τυνδευς iΊ τυδεύς, 
contusionner μωλω- contundere contusionar contuse ό πλήκτης. 

κλπ., κλπ. [πίζω (έξ ού Τυνδάρεως) 

CONVOaUER συγκαλώ convocare convocar convoke cum + νοχ σύν + (F)όΨ (βλ. λ. νοίχ) 
convocation σύγκλη- convocazione cοnνοcacίόn convocation 

[σι ς 

COPIE άντίγραφον copia copia copy Κορίθ copia =άφθονία οπος =χυμός 

(έννοια.· εύχέρεια άντι- (copier άντι- (Kopist) έκ τού c o n = c u n αφνος =άφθον ία, δύναμις 

[γραφης) γραφεύς) kopieren =σύν con +opS, όμπνη=αφθονος τροφή 

copier αντιγράφω copiare copiar COpiOUS OpiS =δύναμις πρβλ. :  Όμπνία Δημήτηρ 

copieux όφθονος COpiOSO COpiOSO (copyright (άντιδάν.: κόπια, κοπιάρω, 

συγγρ. δικαίωμα) κοπυράίτ) 

COPTE κόπτης, δηλ. copto copto Copt (kopt) αί(γύπτ ) ι ας 

Χριστιανός τής Αίγύπτοu, 
εκ τού ελλην. αί(γύπτ)ιος 

COaUE κέλυφος (guscio έτ. coucha (husk) 
κογχύλιον 

cosse λέπυρον κεύθος) (Schuppe) conchyIium 

CORAIL κοράλλι corallo coral coral Koralle coraI I ium κοράλλιον ( Ορφικά -
Λίθοι, 5 17) 

CORBEAU κόραξ κ.α. corvo cuervo crow Krahe corvus κόραξ 

έξ ού corvette κατα- corvetta corveta corvette ΚΟΓνθΗθ (άντιδ. : κορβέττα) 

[διωκτικόν πλοίον 

CORDE χορδή, σκοινί corda cuerda chord Kordel chorda χορδή, χορδάριον 

cordon σπάγγος cordone cοrdόn cordon Kordon (κορδύλη =κάλυμμα 

cordeIIe κορδέλλα cordeIla cordel cordage Kordel κεφαλής) 

cordeIier, (Garn (άντιδάν.: κορδόνι, 

cordonnier ύποδημα- cordonero νήμα) κορδέλλα, κόρδωμα, 

τοποιός 
κορδελιάστρα) 

cordonnerie ύποδη- cordoneria 
[ ματαποιείον 

gourdin μαστίγιον cordiglio (cordoncil lo) 
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CORIACE σκληρόσαρ- coriaceo (cornijal) coriaceous corium =χόριον χόριον =δέρμα 
[κος 

COR, CORNE κέρας corno cuerno horn Horn cornum =κέρας κέρας 
corner σαλπίζω cornare cornear hornet σφίγξ (άντιδάν. : κορνάρω, 
K.Q. ώς cerf έλαφος cervo ciervo Hart Hirsch κόρνα, κορνέτα) 

(κερασφ.) (cornamuza = "καραμούζα") 

CORNICHE rnaimov cornice cornisa cornisch cornix =κορώνη κορώνη, κορωνίς 
COROLLE κάλυξ corolla στεφάνη corola coro!la Kelch κάλυξ coroIIa, άλλοίωσις (άντιδάν. : κορνίζα) 
coroIIaire πορισμα corollario corolario corollary τού corona � κορώνη 

κορώνη (κορωνός = κυρτός) 

CΟRΡS κορμί COrpO cuerpo COrpS σώμα K6rper κορμί corpus σώμα, κορσός = κορμός ("Ησύχ.) 
στρατου κορμί 

corporel σωματικός corporale corporal cοrΡοral,σωμα- Korporal 
τικός, δεκανεύς δεκανεύς 

Korps σώμα, 
σωματείον 

corporation σωματείον corporazione corporacibn corporation Korporation 
corsage corsetto corse corset (άντιδάν. : κορσές) 

CORRESPONDANCE 
άλληλογραφία βλ. λ. repondre 

CORRIGER διορθώ correggere corregir corrigible δ/τός korrigieren con + rego σύν +όρέγω = 
correction διόρθωσις correzione correccibn correction Korrektion =εύθύνω 
correct όρθός corretto correcto correct korrekt (βλ. καί λέξεις regler, 
courroie τελαμών coreggia (correcio (coITectness (Korrektor regent) 
κλπ. σύνθ. καί παρασύνθ. (correggiato άκριβής) άκρίβεια) διορθωτής) 
ώς: escorte φρουρά θεομηνία -ώς 
escourgee μαστίγωσις νουθετουσα-) 

CORYMBE κόρυμβος corimbo corimbo corymb corymbus κόρυμβος 
(κόρυς, κορυφη) 

CORYPHEE corifeo corifeo coryphaeus Koryphaer coryphaeus κορυφαίος 

COSMETIQUE cosmetica cosmetico cosmetic kosmetisch, κοσμητικός 
κοσμητικός (καί μέ την (cosmology) kosmetik (κόσμος: τάξις, 

έννοια των ψιμμυθίων) (cosmos) (Kosmos) άρμονία, στολίδι) 

COSM�QUE cosmico cbsmico cosmic kosmisch κοσμικός 
cosmogonie cosmogonia cosmogonia cosmogony Kosmogonie κοσμογονία 
cosmographie cosmografia cosmografia cosmograpllY Kosmographie κοσμογραφία 
cosmopolite cosmopolita cosmopolita cosmopolite Kosmopolit κοσμοπολίτης 
cosmonaute κλπ., κλπ. cosmonauta cosmonauta cosmonaute κοσμοναύτης 

COSSER κουτουλώ cozzare (cociente cottire κοπίς =κεφαλη (Δωρ.) ·  
cotissure κουτουλιά cozzo πηλήκιον) cut πλήγμα "όδύνη κοττίδος" -· ΙΠΠΟΚΡ.-
cotir συνθλίβω πρβλ. :  κότος =όργή, 

κοτάω =τολμώ. 
(άντιδάν. : κοτσάρω, 

κότσος) 
COTE & QυΟΤΕ, έρανος quota cuota quota Kustos, quotus =πόστος; κοσοίίτος, τοσοίίτος 
coter διατιμώ quote ό έφορος (πόστος =ποίος όκόσος =όπόσος 
cotiser συνεισΦέρω quotare κατά σειράΥ" Συνήθης έναλλαγή χειλικο-
cotation τιμολόγιον quotazione quotation ("πόστο ν έτος";) ϋπερωικών 

COTE, cote πλευρά, -όν costa costa coast Κϋste costa πλευρά, έκ όστοίίν "γης όστέα" = 
cotelette πλευρίδιον costaletta costilla (coaster Kotelett του (C) OS =όστοOv, οί βράχοι 

άκταιωρός) λίθος σκληρός (άντιδάν. : κόστα, 
cotier άκτοπλοϊκός costiero costero coasting kϋsten . . .  ossa: οστά κοτολέττα) 

άκτοπλοια 
accoster πλευρίζω κ.Ο . . .  accostare acostar accost 

COTON βάμβαξ cotone godbn cotton Baum-Wolle Κακώς έτυμολογείται έκ του άνατολ. Koton. 
(wolle =έριον)· Π ροέρχεται άπό τήν έλλην. λέξι "κότινος" = 
δηλ. "έριον δέν- άγριελαία· κοτινάς είναι Ο καρπός κοτίνου. 
δρου". ·0 συνειρ- κότινος iΊ είρεσιώνη = κλάδος έλαίας στολι-
μός έκ τού "κοτί- σμένος με τουφες, τολύπες λευκού έρίου, 
νου": "εϊριa άπό πού έδιναν τήν έντύπωσι άκριβώς του "βάμ-
ξύλου". Ι βακος". "Εί'ρια άπό ξύλου", "δενδρόμαλλον". 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

CΟΠΕ ένδυμα χωρικού cotta ράσο cota coat Kutte μέσψ φραγκ. κοπίς = κεφαλη 
έξ ού coti l lon cotiglione cοtίllόn coti l lon (chozza χονδρό kotta 

cotto μεθυσμέ- ίμάτιον) 
(ώς "κόπα" χαρακτηρίζεται γενικώς ένδυμα [νος 
μέ καλύπτρα κεφαλής. Πρβλ. κόπος = άλέ-
κτωρ (γιά τό "λειρί" του ) ,  όμοίως "κόπα", 
"κόσσυφος", κοτσύφι διά τό λοφίο τους. 
κότσος, κοτσίδα, (άντιδάν.: "κοτιγιόν") 

COTHURNE coturno coturno cothurnus Kothurn cothurnus κόθορνος 

COTYLE κοτύλη ciotola (escudilla)* cotyla κοτύλη,  κοτυληδων 
cotyledon κοτυληδών cotiledone cοtίledόn cotyledon Kotyledon (* έτ. σκυτάλη) 

COU, COL λαιμός collo cuello Kehle λάρυγξ collum λαιμός έκ τού κύκλος 
coll ier περιδέραιον collana collar col lar (όπως τράχηλος, έκ τού 
decollete έξωμος scollato escotado decollete τροχός) 

καί colis =δέμα, μέ την colletto coleto collet Κοllο δέμα (άντιδάν. : κολλάρο,  
έννοια βάρος φερόμε- περιτραχήλιον περιτραχήλιον ντεκολτέ, κολλιέ) 

[ν ον έπί τού λαιμού 

COUARD δειλός coartare cobarde coward (schen)* κόθουρος = κολοβός, 
coyer νώτα ζώου συστέλλω cobardia cower δειλός 

δειλία cowardice *(schen , έκ τού σκαίρω, 
σκιρτώ, δηλ. άναπηδώ 

έκ Φόβου) 

COUDE άγκών gomito codo cubit = άγών κύβιτον =άγκων (Δωρ.) 
coudoyer διαγκωνίζω gomitolo κου- codear cubit ώλένη (έκ τού cubo -> όπερ έκ τού κείμαι) 
s'accouder άκουμπώ [βάρι acodar 
cubital ώλενικός cubitale cubital 

COUDRE ράπτω cucire coser (nachen cosere =ράπτω, κασσύω =ράπτω. "πέδι-
couseuse ράπτρια costurera -Nacherin έτ. έκ τού consuo = λα κασσύοuσιν" (Νικ.) 
couture ραπτική cucitura costura έκ τού -νύπω, = ράπτω πρβλ. κάττυμα, καττυμα-
couturier ράπτης κλπ. νυγμός) τοποιός = έπιδιορθωτης 

ύποδημάτων 

COULER ρέω, χύνω colatura colar colander Kulant colo =γεωργώ κολέω - βου-κόλος 
couloir διάδρομος διύλισις διϋλίζω στραγγιστήριον πρόθυμος κολέω =πολέω 
coulis ζωμός colaticcio (πρβλ. περίπολος) 

σταλακτίτης ίδίας ρίζης "κυλίω" 
culla κούνια 

COULEUR χρώμα colore color colour color, έκ τού βλ. λ. "chaud" (άλέα, 
colorer χρωματίζω & colorare colorar Ι colour kolorieren calor =θερμότης καλέα = θερμότης) 

πολλά παράΥ. & σύνθ. Kolorit χρωμ/στός "color, quod calore ign is perfeciuntur" 
ώς: coulisses παρα- Kulisse =color, διότι διά τής θερμότητος τού πυρός 

κλπ. κλπ. [σκήνια τελειοποιούνταΙ. Isidori Etymologica 

COUP κτύπημα colpo golpe cut klopperl κόπα- colaphus = κόλαφος = κτύπημα 
couper κόπτω colpire golpear cut Klopfen [νος έκ τού κολάπτω 
coupure τομή (golpezear = Klaps κόλαφος =κτυπώ, κόπτω 
coupable ένοχος colpevole σείομαι) (culpable klapsen κτυπώ (πρβλ. δρυοκολάπτης) 
coulpe σΦάλμα colpa culpa ένοχος) Tat (έτ. τιθημι) culpa iΊ colpa, έκ 
culpabilite ένοχή colpabilita culpabilidad culpability (Tater ένοχος) τού colaphus 
coupon άπόκομμα cupone CUΡόn coupon έννοια: "κτυπιέμαι" 
coupe δμαξα κλπ. κλπ. cupe τοκομερίδιον κaί άναγνωρίζω τό (άντιδάν. : κόλπο, 

& (beau)-cοuρ=(πολύ) molto* mucho* (very έτ. βλ. λ. λάθος μου κουπόνι, κλόμπ) 
verbe) *multus =πολύ 

έκ τού *μάλα (συγκριτικόν τού 
πολύ) 

COUPE κύπελλον coppa copa cup ΚϋΡe λέβης cupa =ξύλ. άγγείον κύπη =κύπελλον 
cuve κάδος cuba cupel ΚϋΡer ')(Ρύσεια κύπελλα ο/νου" 
cuvette λεκάνη coppella copela χωνευτήριον καδοποιός :Ιλιάς-

κουπήιον =καμάρα η έπι 
τών άμαξών γινομένη 

(Ήσύχ) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

COUPOLE θόλος cupola cύρula (vault)tT. έλύω (Tholos) cupula, μικρή βλ. λ. coupe 
cupa 

COUR αύλή corte corte court & yard curia =κουρία, 
courtisan αύλικός cortigiano cortesano courtier έκ τοΟ cohors-
courtiser έρωτοτροπώ corteggiare cortejar courtly cohoris =άγροικία, 
courtois φιλόφρων cortese cortes courteous έκ τοΟ hortus χόρτος = τόπος μέ δέν-
courtoisie φιλοφροσύνη cortesia εύγενής courtesy =κήπος δρα- "αύλης έν χόρτοισι " 
cortege άκολουθία corteggio, cortejo, courtesan Ίλ. Λ 774 

corteo cortesia "κορταία γη"=χορτότο-
c o r t e s a n a  [πος 

καί courtine παραπέτα- cortina έταί- curtain Gardine cohors, cohortina (άντιδάν.: κουρτίνα, 
[σμα cortina [ρα κόρτε, ύάρδα) 

(Πρβλ. αύλή, αύλαία' μέ 
τήν έννοια: σκηνη στό 
ϋπαιθρο iΊ παραπέτα-
σμα πρός την αύλήν, 
τόν "χόρτον") 

COURBE καμπύλη curva curved Krumm curνus κυρτός 
courbe κυρτός curvo encorvado curve Kurve 
courber κυρτώ curvare curvo (curvature) krϋmmen 

curva στροφή 

COURIR τρέχω correre (run έτ. ρέω) kursieren curro =σπεύδω, κορέω =φροντίζω 
courante, cours ρεΟμα corrente, correr current κυκλοφορώ τρέχω καθαρίζω, σπείρω 

corso corriente, hurried δρομαιος Kursus κυρέω =συναντω, περι-
coureur δρομεύς corridore curso (currency πίπτω "6ρματι κύρσας" 
courrier ταχυδρόμος corriere corredor κυκλοφορία) Kurier "τί κύρσει "; = "τί τρέχει;" 
course τρέξιμο corsa (correo ταχ/ειο) cursive ρέων Kurs νόμισμα τί γίνεται; 
courtier μεσίτης corsivo κοινός corrida cursorily τρο- Kursaal λουτρών έπίκουρος =βοηθός 
corridor διάδρομος corridoio correria ταξίδι corridor [χάδην Korridor έπlκουρέω: σπεύδω είς 
corsaire πειρατής corsaro corredor corsair Korsar βοήθειαν, συντρέχω 
se-cours βοήθεια soccorso corsario succour "Άπόλλων έπικούριος" :  

κλπ. παράΥ. καί σύνθ. socorrer βοηθός Έπι-κουρία: 
ώς: concurrence συνα- concorrenza (concourse Konkurrenz συνδρομη. Κουρήτες: 

γωνισμός concurrencia συρροή) όρμητικοί νέοι 
excursion έκδρομή κλπ. escursione excursion (Eχkurs ( Α ντιδάν. : κούρσα, 

eχcursίόn καί παρέμβασις) κουρσάρος) 
hurry βιασύνη 
horse όλογο Ross 

COURONNE στεφάνη corona crown Kranz corona =κορώνα κορώνη 
couronner στεφανώ coronare corona coronet στέμμα Krone "κορώνη άργυρέη" 

coronar (coronis) kronen "κορώνη χρυσέη" 
(coronis) Οδ. Α441 

couronnement στέψις coronamento -γραμματ.- coronation Kronung 
καί coronaire στεφα- cοrοnacίόn coronary 

[νιαία (άρτηρία) corolario (coroner άνα- (kranzen στε-
[κριτής) [φανώ) 

coronaI μετωπικός coronal Kranzformig 
coronal 

COURT βραχύς corto short kurz curtus σύντομος έκ τοίί κυρτός 
ecourter συντομεύω (cortezza corto shorten kϋrΖen σκούρτι =ό βραχύς 
courtand κοντόχον- βραχύτης) cortar κόπτω ΚϋrΖe βραχύτης (πρωτο-Πελασγικά) 

[δρος cortedad (άντιδάν.: "σόρτς, 
βραχύτης "σορτσάκι") 

COUSIN έξάδελφος cugino cousin con + sobrinus όαρ, όαριστης (φίλος, 
(έκ τοίί con+sobrinus (sobrino sobrinus, έκ τοίί οίκείος, σύζυγος) 

-λατ.-) άνεψιός) soror 
(βλ. λ. soeur) 

COUSSIN προσκεφάλι cuscino (ρί l Ιονν έτ. Kissen coxa = ίσχύον κοχώνη 
(άρχικώς μαξιλάρι μόνον cojin pulvis, έκ τοίί κοχώνα =τά ίσχύα 

Υιά κάθισμα) παιπάλη) (τάς κοχώνας άλγέει) 
-Ίππ.-
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

COUTER στοιχίζω costare 
coGt τίμημα costo 
coGteux δαπανηρός costoso 

COUTUME εθιμον 
ac-coutumer ΣUΝΗθίζω 
costume στολή , 

τρόπος ενδύσεως 

costume 
consuetudine 
συνήθεια 

COUVER έπωάζω covare 
couvee έπώασις Κ.α. .  cova 

ΙΙΠΑΝΙΚΑ 

costar 
costo 
costoso 

costumbre 
acostumbl'ar 
consuetudine 

cobijar 
ίncubacίόn 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

cost 
costly 

custom 
Ι accustom 
costume 

cover 
(covering 
ενδυμα, 
έπικάλυμμα) 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

kosten 
Kosten 
Kost τροφεία 

Kostϋm 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

con+sto =είμαι συν + στώ, (συνιστώ) 
στερεός 'ίστημι (άντιδάν. : κόστος, 

κοστίζω) 

con +sueo = 

είωθα 
σύν + έθος, (βέσορ 

λακων.) 
έθος -> βέσος -> sueo 
(άντιδάν.: κοστούμι) 

Inkubationszeit cubo =κείμαι 
(έν+κύβη) 

κύβη =κεφαλή 

COXAL ίσχιακός 
coxaIgie ίσχυαλγία 

coscia ίσχύον coxal coxal coxa =ίσχύον κοχώνη =ίσχύον 
(βλ. καί λ. coussin) 

CRAQUER τρίζω 

craquement τριγμός 
craqueIer διασχίζω 

Κ.δ. 

CRAIE κιμωλία 
cretace κρητιδώδης 
crayon γραφίς 

CRAINDRE φοβούμαι 
crainte φόβος 

craintif φοβιτσιάρης 
Κ.δ. 

crac τριγμός, 
χρεωκοπία 

(strido, έτ. 
τρίζω) 

creta 
cretaceo 

tremare 
tremito &tre
molo-tremolio 
tremebondo 
tremarella 

πανικός 

CRAMPE σπασμός crampo 
μυών 

crampon άρπάγη arpino 
cramponner άγκιστρώ 

CRANE 1 )  κρανίον, 
2) άλαζών 

craner είμαι άλαζών 
cranement άγέρωχα 
cranerie άλαζονεία 

cranio 
(craniologia) 
( cranioscopia) 
κ.λπ παρόμοια 

CRAPULE κραιπάλη crapula 

CRASE κράσις (γραμμ. crasi 
+φυσ.) 

CRATERE κρατήρ cratere 

CREATlNE creatina 

CREER δημιουργώ creare 
createur δημιουργός creatore 
creation δημιουργία creazione 
creature δημιούργημα creatura 

Κ.α. 
CREMAILLERE cremagliera 

κρεμάστρα 
cremaster κρεμαστήρ 

CREMATION άποτέ- cremazione 
[φρωσις 

crematoire άποτε- crematorio 
[φρωτήρ cremare 

άποτεφρώ 

cojuelo χωλός halt 

chirriar 

crujido 

creta 
cretoso 

Ι creak 
crackle 
crack ρωγμή, 

" κράχ" 

(chalk)* 
cretaceous 
crayon 

temer, temblar Ι tremble 
tremor trembling 

tremulento 
tremendo 
τρομερός 

calambre 

tremb!er 
tremendus 

cramp 

calambria 
acalambrarse Ι cramp 

craneo 
hemicranea 
ήμικρανίο 
(craneal) 

cranium 
(cranial) 
(craniology) 

( Ischias) 

Krachen τριγμός 
Krach 

Kreide 

(Feder)** 

(Angst, 
έτ. αγχος) 

angstlich 

Krampf 
(Krapfen 
τηγανίτα) 

(Kranioscopie) 

creta =γύψος 

cremo, 
έκ παραφθορδς 
τού tremo 

=τρέμω 

μέσψ τού φραγκ. 
Kramp 

cranium 

κριγή, κριγμος 
καρκαίρω = δονοΟμαι, 
τρίζω. "κάρκαιΡε δέ 
Υαία" Ιλ. Υ 1 57 (έτριζε, 

έδονείτο ή γη) 
(άντιδάν.: κράχ) 

κρητίς :  έτυμ. Κρήτη 
(δπως κιμωλία έτ. 
Κίμωλος) 

(*έκ τού "χάλιξ") 
(** έκ τού "πτερόν") 

τρέω, τρέμω. (Κατά τον 
Κοραη, τό cremo έκ 
τού κρυμός=άνατριχίλα) 

γρυπός 
(βλ. καί λ. grappin) 
(άντιδ. : κράμπα) 

κρανίον 

crapula crapulous crapuIa κραιπάλη 

(sineresis) 

crater 

creatina 

crear 
creador 
creacίόn 
criatura 

cremallera 

cremacίόn 

crematorio 

κραιπαλώδης 

crasis Krasis 

(έκ τού κάρα +πάλλω) 

κράσις (έτυμ. κεράνvυμι) 

crater Krater (έξ ού crater κρατηρ 
Graal :  τό ίερόν δισκοπότηρον) 

creatin 

Ι create 
creator 
creation 
creature 

cremation 

crematorium Krematorium 
Ι cremate 

creo =ποιώ, 
δημιουργώ 

cramacuIus = 

κρεατίνη 

κραίνω : έκτελώ, 
έκπληρώ Ίλ. Α41 : "τάδε 

μοι κρήηνον έέλδωρ " = 

"κάνε μου αύTlΙν τήν χάριν" 

κρεμαστηρ έκ τού 
κρεμάνvυμι 

cremo =καίω κέραμος (μάζα άργίλου 
"cremia fornacem στερεοποιουμένη διά 
incendemus" =τά ψησίματος) '  κεραμοτήξ = 

φρύγανα είς τόν ό κεραμευς 
φούρνο καίομεν. -cremia κεράμια-
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι ΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

CREME κρέμα crema crema cream Creme chrisma = χρίσμα - κράμα 
cremeux Κ.α. cremoso (Kεράννuμι = άναμειγνύω) 

CREPUSCULE λυκόφως crepuscolo crepuscolo crepuscle 
crepusculum= κνέφας (σούρουπο) ( Ομ.) 

(Ή λατινική συνήθως αποφεύγει τό αρχικό cn 
καΙ τό τρέπει είς CΓ. 'Όθεν: κνέφας ..... 
cnefusculum ..... crepusculum) 

CRETIN ήλίθιος cretino cretino cretin Kretin christianus χριστιανός 
cretinisme ήλιθιότης cretinismo cretinismo cretinism Kretinismus 
έκ του chretien, χριστι-
ανός, μέ τήν έννοια του 
pauvre chretien 
(καημένος χριστιανός) 

CRIER φωναζω (KUΡΙOλεκ- gridare gritar Ι cry (φωναζω schreien quirito =έπικαλού- κuρίσσω =κτυπώ διά 
τικώς έπικaλoOμαι τούς -κλαίω) μαι τούς Kuρ[τας (μέ τών κεράτων (τυμπάνων) 
Κυρίτας (Κουρήτες;) πρός φωνές καί φopιiJvτας ώς ό κριός, κερατίζω 
βοήθεια ν) cri κραυγή grido grito cry Schrei προσωπεία ζcvων) KυρίΤQί: έκ τού κυριττοί, 
criard φωνακλό.ς gridatore grίtόn crier κήρυξ Schreihals . .  "οί έχοντες τά προσωπεία 
criai l ler φωνασκώ gridio κατα- schreien κατά Ίταλίαν καΙ έoρταζovτες 
criee πλειστηριασμός [κραυγή τη Κορυθαλίζ]" ( Ησ.) 
criallerie, crierie φωνα- grida διάταγμα ["'Άρτεμις Κορυθαλία": 
s'ecrier, decrier [σκία gridio griteria Schreierei έτιμδ.το είς Σπάρτην με 

Κ.α . . .  όργιαστικούς χορούς τών 
κυριτών δηλ. γελωτοποιών. 
(έτυμ. κέρας - κέρατος) 
κυρηβάζω: μάχομαι διά τών 
κεράτων (όπλων), έξ ού 
Κορύ-βας .... Κουρήτης ..... 
Κυρίτης. κρίζω =κραυγάζω 

γηρύω =φωνάζω.] 

CRIME έγκλημα crimine crimen crime crimen -inis = κρίμα =κρίσις, ποινή, 
criminel έγκληματικός criminale criminal criminal KrimineII έγκλημα, έτυμ. έκ του 
criminalίte έγκλικότης criminalita criminalidad criminality κρίνω 
criminal iste έγκ/λόγος, criminalista criminal ista criminalist Kriminalist 

ποινικολόγος (καί πολλά σύν-
θετα μέ α'συνθ. Krimi) 

incriminer ένοχοποιώ incriminare incriminar incriminate inkriminieren 

CRISE crisi crisis crisis Krisis, Krise crisis κρίσις 
craze τρέλλα 

CRISTAL κρύσταλλος cristaIIo cristal crystal KristaII crystallus κρύσταλλος -έτ. έκ του 
cristalIerie κρυστ/είον cristaIIeria cristaleria (crystalloid) (Kristalloid) "κρύος". Παρομοιάζεται μέ 
cristal l ίn διαυγής cristal l ino cristalino crystal l ine (kristaIIisieren πάγο. 

κρυσταλλοποιώ) 

CRITIaUE κριτική critica critica cΓitique Kritik criticus κριτικός 
critiquer έπικρίνω criticare criticar criticize kritisieren 
critiqueur έπικριτής critico κριτικός critico κριτικός critic κριτικός Kritiker κριτικός 
critere κριτήριον Κ.α . . .  criterio criterio criterion Kriterium criterium κριτήριον 

CROCODILE coccodrillo cocodrilo crocodile Krokodil crocodilus κροκόδειλος έτ. κρόκη 
(βότσαλο) + δρίλος (σαύρα) 

CROCHET άγκύλη crosce crotchet Κrϋcke λαβή μέσψ φραγκ. κροσσός =έπαλξις, 
θύσανος 

CROIX σταυρός croce cruz cross Kreuz crux, crucis ϊκρια =σανίδωμα, ίστός 
croiser διασταυρώ crociare cruzar Ι cross kreuzen "pendere ίπ cruce" "ί'κρια έπί σταυρών έζευ-
croisade σταυροφορία crociata cruzada crusade Kreuzzug =κρεμώ έπί Υμένα" -Ήρόδ. Ε', 1 6,2-
croisiere περίπλους crociera crucero cruise Kreuzfahrt σταυρού ϊκρια: σανίδες καί κέρας 
crucifere σταυροφόρος crocifero cruzado crusader Kreuz . .  (Άπολλ. Σοφ.) 
crucifier σταυρώνω Κ.α. crosifiggere crucificar Ι crusify kreuzen (άντιδ. : κροσάρω, 

(Kreuzer κρουαζιέρα) 
θωρηκτόν) 

CROTALE κρόταλον, crotalo crόtalο crotalus crotalum κρόταλον 
κροταλίας ή crotalo κροτώ 

καί crouler καταρρέω, crollare Ι crumble 
σείομαι 

ecroulement κατάρ- crollo crumbling 
ρευσις 
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CROUTE κόρα, φλοιός crosta corteza crust Kruste crusta =οστρακον έκ τού κρύσταλλος 
croCιton crostino, cortical cortical 

crostata φλοιώδης 
croustillan τραγανός πλακούς crustiness 
croustace όστρακό- crustaceo crustaceo τραχύτης 

[δερμον crustaceus Krustetier (άντιδ. : κρούστα, κόρα) 

CRUCHE ύδρία (brocca έτ. (cantaro έτ. Krug, Kruke κρωσσός = ύδρία, 
cruchon στάμνα βροχίς) κάνθαρος) στάμνος 

CRUEL ώμός, άπηνής crudele crudo crude grausam crudelis =ωμός, κρυόεις =φρικτός 
cruaute ωμότης crudelta crueldad crudeness Graus αγριος κρούερ (λaκων.) 
cru ωμός crudo crudeza grausen φρικιώ cruor =τραύμα κρουερός =φοβερός 

(Ήσύχ.) 
Λέξεις μέ α' συνθ. "κρuόεις Φόβος" ( Ιλ. Ι ,2) 

CRYO .. 
Π.χ. cryoscopie crioscopia crioscopia cryo . . .  (Kryophysik) κρύο .. 

cryotherapie crioterapia (cryometer) Kryotherapie κρυοσκόπησις 
κρυοθεραπεία 

CRYPTE κρύπτη cripta cripta crypt Krypta crypta κρύπτη 
cryptographie criptografia criptografia cryptography Kryptographie κρυπτογραφία 

κρυπτογραφία cryptology 

CUBE κύβος cubo cubo cube Kubus cubus κύβος 
cubique κυβικός cubico cύbίcο cubic kubisch 
cubisme κυβισμός cubismo cubismo cubism Kubismus 

CUEILLIR δρέπω coglίere recolectar, cull cum +Iego = σύν +λέγω (συλλέγω) 
recoger (καί reap 

cueil lage συγκομιδή ( accoglienza) έκ τού δρέπω) ad + lego όντα + λέγω 
καί accueil l ir  δεξιούμαι accogliere acoger re +cum+lego ρά + συν + λέγω 
recueil l ir συλλέγω raccogliere recoger 

κλπ. 

CUILLERE κουτάλι cucchiaio cuchara (spoon (L6ffel cochlearium κοχλιάριον, κύκηθρον, 
cuil leree κουταλιά cucchiaiata cucharada 'έκ τού σφήν) έκ τού λάπτω) χουλιάρι" 

CUIR δέρμα cuoio cuero (skίn,έτ. σκύτος) corium =δέρμα χόριον =στιβάς δέρμα-
cuirasse θώραξ coraza coraza cuirass Κϋrass τος 
cuirasse τεθωρακι- corazzato acorazado (armored)* 

[σμένος cuirassier ( *βλ. λ. arme) 
cuirassier θωρακοφό- corazziere excoriate Κϋrassίer 
excorier έκδέρω [ρος scorticare schr6pfen έξ -χόριον 

CUIRE ψήνω cuocere cocer cook kochen coquo: μαγει- κηίω, καίω (κηFίο) 
cuisine μαγειρείον cucina cocino kitchen Κϋche ρεύω, ψήνω (άντιδάν.: κουζίνα) 
biscuit μπισκότο biscotto bizcocho biscuit δίς +κηίω (δίπυρον) 

(άντιδάν. : μπισκότο) 

CUISSE μηρός coscia (musclo, έτ. (thigh έτυμ. (Schenkel έτυμ. coxa =μηρός, κοχώνη =ίσχίον 
cuissiere έπιμηρίς μύς) τύμος) σκέλος) ίσχύον κοχώνα =ίσχία (Ίππ.) 

CUIVRE χαλκός cupro cobre copper Kupfer cupreum έκ χαλκός 
cuprique χαλκωδης cupreo cobrizo cupreous kupfern τού aes  μέταλλον Κύπρου 

Διεθνώς: cu =χαλκός cyprium= 

CULINAIRE μαγειρικός culinario culinary Kulinarisch βλ. λ. cuire 
culina μαγειρείον 

CUΙΟΠΕ περισκελίς κωλη +κώλον =τό 
culasse ούρω0ν culatta culata culus =όπίσθια μηριαίον όστοϋν μετά 

όπλου τής σαρκός 
culbute κυβίστημα culero "κωλήν σαρκώδη" (Ξεν.) 
accul διέξοδος acculo (όκνηρός) (άντιδάν. : κυλόττα) 
reculer όπισθοχωρώ συνωθώ recular 

Κ.Ο . .  

CULTlVER καλλιεργώ coltivare cultivare cultivate Kultivieren κολέω, συνήθως έν 
culture καλλιέργεια cultura cultura culture Kultur cultor, colo= συνθέσει. 'Εκ τού πέλω, 
culte λατρεία culto culto cult Kultus =θεραπεύω, ύπη- συγγενές τού κέλλω. 

ρετώ, καλλιεργώ 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

couteau μαχαίρι 
coutre ύνίον 

CUPIDE άπληστος 
cupidon έρωτιδεύς 
cupidite πλεονεξία 

CURER καθαρίζω, φρον-
[τίζω 

curage καθάρισμα 
curable θεραπεύσιμος 
curation θεραπεία 
curateIle κηδεμονία 
curatif ίαματικός 
cure θεραπεία 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

coltello 
coltro 

ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ 

cuchillo 

cupido άπλη- cupido 
έρωτιδεύς [στος έρως 
cupidita 

curare 

curabile 

cuidar 
cuido 

curable 
curante θερά- curacίόn 
curatela [πω ν curatela 
curativo curativo 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝΙΚΑ 

(knife έκ του (Dolch) cuIter 
KVΗστις =μάχαι- -βλ. λ. deuil-

ρο) 
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έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

βουκόλος, αίπόλος 
(άντιδάν. : κουλτούρα) 

concupiscen- . . . . .  
ce  φιληδονία 
cupidity 

cupio =έπιθυμώ κάπος =πνεύμα, ψυχή 

Ι cure 
care φροντίς 

curable 
to scour καθα
curator [ρίζω 
curative κηδε-

[μών 

kurieren 

Kurator έπίτρο
[πος 

cu ΓΟ =έπψελo4Jαι 
cura =έπιμέλεια, 

φροντίς 

(έννοιολ. :  βράζω, καίγομαι, 
καπνίζω, φουντώνω, 

έξ έπιθυμίας) 
κορέω -ώ =σαρώνω, 
καθαρίζω, έπιμελούμαι, 

φροντίζω 
(πρβλ. νεωκόρος) 
"δώμα κορήσατε" 
=καθαρίστε, σαρώστε 
τό άνάκτορον -Όδ. υ 149-
(Πρβλ. καί τό νεώτ. 

cure έφημέριος 
cura 
curato 
curatore 
curioso 
curiosita 
incuranza 
incurabile 

cura 
cura [σμένος cure 

Kur 
Kurat "κούρασις") 

(άντιδάν. : κούρα) (δηλ. ό φροντίζων) 
κσί curieux περίεργος 
curiosite περιέργεια 
incurie άφροντισιά 

κσί procurer προμηθεύω 
κ. αλλσ διάφ. πσράγ. κσί 
σύνθ. ώς: manicure, 
pedicure 

procureur= είσαγγελεύς 
κλπ. κλπ. 

άνίατος 

curro ΦΡΟΥΤΙ
curioso 
curiosidad 
incuria 
curiosear 
κατασκοπεύω 

procurador 

curate 
curious 
curiosity 
(incur) 
curacy 

έφημερία 

kurios 
Kuriositat 

pro + curo 

Ιέκ τού cura, καί τό αγγλικό shire (έπαρχία, κομητεία), έξ ου sheriff = έπαρχος, ό έχων την έπιμέλειαν, κοινώς "σερίφης". 

. CUSTODE φρουρά 

CUTANE δερμάτινος 
cuticule λεπτό δέρμα 

CYANOSE κυάνωσις 
cyanique κυανικός 

CYBERNETIQUE 
κυβερνητικη 

custodia custodia 
custode Φύλαξ custodio 

cutaneo 
cuticola έπι

[δερμίς 

cianosi 
cianico 

cibernetica 

cutaneo 
cuticola 

cianosis 
cianico 

cibernetica 

CYCLAMEN κυκλάμινον ciclamino 

Διάφ. λέξεις μέ συνθ. 
CYCLO .. 

cycIe κύκλος 
cycIique κυκλικός 
cycIiste ποδηλάτης 
cycIone κυκλών 
anticyclone άντικυκλών 
bycyclette δίκυκλον 
cycIotimique κυκλοθυ-

[μικός 

ciclo 
ciclico 
ciclista 
ciclone 
anticiclone 
bicicletta 

ciclo 
ciclico 
ciclista 
cίclόn 
antίcίclόn 
enciclica 
έγκύκλιος 

custody 
custodion 

cutaneous 
skin δέρμα 

cyanosis 
cyanic 

cybernetics 

cyclamen 

cycle 
cyclic 
cyclist 
cyclone 
anticyclone 
bycyclist 

Κϋster custodia φυλακη κεύθω =καλύπτω 
σκευοφύλαξ custos φρουρός (άντιδάν.: κοuστοδία) 

Zyan . .  
(Akyanoblepsie) 

Kybernetic 

Zyklame 

Zyklus 
kyklisch 

Zyklon 
(antizyklisch 
άντικυκλικός) 

cutis =δέρμα 

cyclus 

κύτος:  1 )  κοιλότης, 
2) περίβλημα' σκύτος 
=κατειργ. δέρμα 

κυάνωσις 
κuανικός 

κυβερνητική (βλ. 
Πλάτωνος Γοργίας 51 1 Ο) 

κυκλάμινον 

κυκλο . . .  

KύKλoς (έ� Kαλύπτω) 
κυκλικός 

κυκλών 
άντικυκλών 
δις + κuκλο . . .  
έγκύκλιος 

κσί πολλά αλλσ ώς cyclometrie, cyclotouriste, recyclage, cyclometre, cyclothermique κλπ. κλπ. 

CYGNE cigno 

CYLlNDRE κύλινδρος cilindro 
cylindrique κυλινδρικός cilindrico 

Κ.α . . .  
CYMBALE 

Λέξεις μέ σ' συνθ. CYN ... 

cynegetique κυνηγ/κός 
cynique κυνικός 
cynisme κυνισμός 
cynocephale 

CYPRES κυπάρισσος 

CYPRIN κυπρίνος 

cimbalo 

cinegetica 
cinico 
cinismo 
cinocefalo 

cipresso 

ciprino 

cisne 

cilindro 
cilindrico 

cimbalo 

cinegetico 
cinico 
cinismo 
cinocefalo 

cipres 

cygnet 

cylinder 
cyl indrical 

cymbal 

cynegetic 
cynic, -al 
cynism 
cynocephalus 

cypress 

carp 

Schwan 

Zylinder 
zylindrisch 

Zimbel 

(Kynologie) 
zynisch 
K(Z)ynismus 

Zypresse 

Karpfen 

cycnus 

cylindrus 

kymbalum 

kynicus 
cynismus 
cynocephalus 

cypressus 

cyprinus 

κύκνος 

κύλινδρος 

κύμβαλον 

κύων -κυνός 
κυνηγετικός 
κυνικός 
κυνισμός 
κυνοκέφαλος 

κυπάρισσος 

κυπρίνος 
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Λέξεις μέ a' συνθετικό 
CYSTO ... 

cyste κύστις 
cystaIgie 
cystite 
cystoscope 

CYTOLOGIE 
cytopIasme 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

cista quiste 
(Cistotomia) 

cistite cistitis 
cistoscopiO cistOSCOpiO 

citologia citologia 
citoplasma citoplasma 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

κuστο . .  
cyst Zyste κύστις 
(cystocel) Zystalgie κυσταλγία 
cysti . .  Zystitis κυστίτις 
cystOSCOP ZystOSCOP κυστοσκόπιον 

cetology κuτολογία 
cytoplasm κυτόπλασμα 



D 

! 
Ι 

i ι 1 1 Ι '  ι 



D r a m e  

D e m o c r a t i e  

"ΤΟ άλφάβητο μας προηλθεν άπο την Έλλάδα διά της Κύμης και της Ρώμης. Ή γλώσσα 
μας βρίθει ελληνικών λέξεων. Ή επιστήμη μας εσφυρηλάτησε μία διεθνή γλώσσα διά τών 
ελληνικών όρων. Ή γραμματική μας και ή ρητορική μας, άκόμα και ή στίξις και ή διαίρεσις 
είς παραγράφους είναι ελληνικές έφευρέσεις. Τά λογοτεχνικά μας εϊδη είναι ελληνικά -το 
λυρικόν, ή ώδή, το ειδύλλιον ,  το μυθιστόρημα, ή πραγματεία, ή προσφώνησις, ή βιογραφία, 
ή ίστορία και προ παντος το Δ Ρ ό μ α . Καί όλαι σχεδον αύταi αί λέξεις είναι ελληνικαί. 

Οί όροι και αί μορφαι τού συγχρόνου δράματος -τραγψδία, κωμψδία, παντομίμα - είναι 
ελληνικαί. . " 

W DURANT 
(ΠαγκόσμιοςΊστορία Πολιτισμού, τ. Β', σελ. 680) 

« . . .  καΙ όνομα μέν, διά το μη ες όλίγους άλλ' ές πλείονας οίκεϊν, δημοκρατία κέκληται . .  » 

Θουκυδίδης 

,', 

',' 

«Οί 'Έλληνες άνεκάλυψαν την πολιτικη ζωη και την δ η μ ο κ ρατία (democratie) και σφυ
ρηλάτησαν τις δύο αύτές λέξεις . . .  αρχισαν νά σκέπτωνται γιά τά διάφορα καθεστώτα, 
άναζητώντας τις βασικές άρχές πάνω στις όποϊες βασιζόταν το καθένα, τά πλεονεκτήματα 
και τά μειονεκτήματά τους . . .  Τά όνόματα τών καθεστώτων παραμένουν έλληνικά: ή μοναρ
χία (monarchie) και ή τυραννία (tyrannie) , αν ύπάρχει ενας μόνον αρχοντας, γιά το καλο η 
το κακο - Ή άρισΤΟΚΡ'ατία (aristocratie) η όλιγαρχία (ol igarchie) - αν είναι μία ομάδα . . . .  'Όταν 
μιλάμε γιά άναρχία (anarchie) η δημαγωγία (demagogie) μιλάμε έλληνικά . . .  και ό ορισμός 
τους δόθηκε άπο την Άθήνα μιά γιά πάντα . ΤΟ ϊδιο και μέ την λέξη πλουτοκρα τία 
(p lutocratie) πού συναντάμε στον Ξενοφώντα . . . .  Και συνεχίσαμε έπίσης . .  νά μιλάμε γιά 
τεχνοκράτες (technocrates) και γιά φαλλοκράτες (phallocrates) . . .  

'Ολόκληρη ή πολιτικη σκέψη 0 0 0  εχει οίκοδομηθεί άπό τους 'Έλληνες'  και ο ί  θεωρητικοί 
μας (theoriques) σήμερα είναι ύποχρεωμένοι εϊτε το θέλουν εϊτε όχι, νά στηρίζονται σε 
αύτήν . . . .  

'Ακόμα και όταν ο ί  λέξεις είναι λατινικές, ο ί  άναλύσεις (analyses) είναι ελληνικές . 

• 

Ζακλίν ντε Ρομιγύ 
"Συναντήσεις μέ τf}ν Αρχαία Έλλάδα" 

Έκδ. ΤΟ ΑΣτγ 
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Λέξεις μέ α' συνθ. 
DAKTYlO ... 

dactyle δάκτυλος dattiIo dactilo dactyI Zehe dactyIus δάκτυλος 
dactyIique datti Iico dactilico dactyIic (Schreibma- δακτυλικός 
dactyIographe dattiIografia dactilografia dactyle schine) δακτυλογράφος 
dactyIoscopie Κ.α. dattiloscopia dactiloscopia dactyloIogy δακτυλοσκόπος 

DAIS θόλος, σκήνωμα dais έξέδρα (Dach* στέγη) discus δίσκος (*έκ τοΟ τέγος) 

DAMNER κολάζω, τψωρώ dannare danar damn ver-damnen damnum = βλάβη, 
damnabIe κολάσιμος dannabile danoso damnable ζημία, 
damnation καταδίκη dannazione damnacίόn damnation έκ τοΟ dapnum δαπάνη 
condamner κατ/κάζω condannare condenar condemn (άρχική έννοια, 
dedommager άποζη- (dannegia- προσφορά θυσίας) 

[μιώ mento) 
endommager βλάπτω danneggiare indemnizar 

καί dommage κρϊμα κλπ. danno ζημία dano damage 

DANDY κομψευόμενος dandi dandi dandy (μέσιμ τοΟ άγγλ. 
dandismo dandy, ύποκορι-

DANGER κίνδυνος στικόν τοΟ όνόμ. 'Ανδρέας (άντιδάν. 
βλ. λ. dόme (2) Andrew) δανδης) 

DANS έντας dentro dentro ( in . .  in*) de +intus έντός * (έν, ίν) 
(de+interus) 

DANSER χορεύω danzare danzar Ι dance tanzen μέσιμ τοΟ φρaγκ. δινεύω =στροβιλίζω, 
danse χορας danza danza dancing Tanz dintjan, χορεύω 
danseur χορευτής danzatore danzante dancer Ti:inzer (όλλανδ.): deinzen δονώ=σείω, κινω -

ti:inzeln = κινούμαι άπα δώ ( "κοΟροι έδίνεον" 
χοροπηδώ καί άπα κεϊ Ίλ. Σ, 496) 

δονοΟμαι (στρατ.) 
έκτελω κίνησι περι-
στροφική. (δίνησις) 

Πίνδ . :  " . . .  χοροί παρθένων, 
λυράν τε βοαί καναχαί τ' 
αύλων δονέονται . . " Π 1 0,39 

DAPHNE δάφνη dafne rododafne daphne δάφνη 

DARD αίχμή, δόρυ dardo dardo dart tart dardus δάρδα = ή μέλισσα -(ώς 
darder άκοντίζω darter άκοντι- (παλ. γερμαν.) διαθέτουσα κεντρί) 

[στής αρδις =η αίχμη 

DARTRE λειχήν (erpete* herpe*) dartre derbitae λειχήν έκ τοΟ δέρω, γδέρνω 
dartreux λειχηνώδης (*έκ τοΟ έρπης) 

DA ΤΕ ήμερομηνία data data date Datum έκ τοΟ data I ίttera δοτός, δοτή 
dater χρονολογώ datare datar Ι date (ραντεβαΩ) datieren =έπιστoλi) 
dation δόσις dato dadiva δώρον παραδθεϊσο. 
datif δοτική dativo dativo dative Dativ έκ τοΟ do = δόω, δίδωμι (βλ. donner) 

DΑΠΕ χουρμάς dattero datiIera date Dattel dactylus δάκτυλος- "αί τοΟ φοίνι-
dattier φοϊνιξ dativo datiI ( Palme έτ. κος βάλανοι, δάκτυλοι 

παλάμη) καλοΟνται " - Άρτεμίδ. 
Όνειροκρ.-ν, 89 

DAUBER γρονθοκοπώ, Ι daub έπιχρίω de-aIbo= έκλευ- άλφός =λευκός 
σκώπτω daub έπίχΡισμα albus [καίνω 

daubeur χλευαστης 

DAUPHIN 1 )  δελφίνι delfino delfin dolphin DeIphin delphinus δελφίν, δελΦΤνος 
2) διάδοχος 

DE τού, έκ τοΟ: des έκ di de de . . .  des de (de +θχ) τού (τοΟ +έξ) 
(βόρ. ίδίωμα, "ντού") 
πρβλ. καί διά, διαί 

DE ζάρι dado dado die datum τού do= δόω, δίδωμι ,  δοτός 
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DE δακτυλήθρα ditale dedal 

DECADE δεκάς decade decada 
decapodes deciφοdί decapodi 
decaIogue decalogo decenio περίο-

δος 1 0  έτών 
decanat κομητεία decanato decanato 
dime ή "δεκάτη" decima decima 

DECANTER μεταγγί- decantare decantar 
[ζω ύγρά 

decantation decantazione decantacίόn 

DECEMBRE Δεκέμβριος dicembre diciembre 
decupIe δεκαπλούς deculpo decupl icado 

DECEPTlON διάψευσις deceΡcίόn 
έλπίδος 

DE-CH�QUETER λιανί-
ζω, σχίζω 

DECIDER άποφασίζω decidere decidir 
decision άπόφασις decisione decίsίόn 

DECLINER κλίνω declinare declinar 
declίnaison κλίσις declinazione declίnacίόn 
decIin παρακμή declinare declinatorio 
s'incIiner ύποκλίνομαι inclinarsi inclinar 

DECOR διάκοσμος decoro decoro 
decorer διακοσμώ decorare decorar 
decorateur διακο- decoratore decorativo 

[σμητής 
decoration διακόσμη- decorazione decοracίόn 

[σις, παράσημον 
decent ευπρεπής decente decente 
decence εύπρέπεια decenza decencia 
decorum ευπρέπεια decoroso 

σεμνός 

DECRET διάταγμα decreto decreto 
decreter διατάσσω, decretare decretar 

κρίνω 

DEDALE λαβύρινθος dedalo dedalo 
dedalien 

DEFENSER ύπερασπίζω difendere defender 

detense όμυνα difesa defensa 

DEFERER έπινέμω deferire 
deference συγκα- deferenza deferencia 

[τάβασις deferente 
deferent έκρηκτικός ύποχωρητικός deferente 

DEJA =ΙΊδη gia ya 

DELEBILE έξαλειπτός delebile (dele) 
indeIebiIe άνεξάλει- indelebile indeleble 

[πτος 
deletere δηλητηριώδης deleterio deletereo 

DELIRER παραληρώ delirare delirar 
deIire παραλήρημα delirio delirio 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

decade Dekade 
deca . . .  Deka . . .  
decalogue Dekalog 

dean κοσμήτωρ Dekan 
decimate Zehute 

tithe 
άποδεκατίζω 

decant 

decantation 

december Dezember 
decuple 

deception 

decide 
decision 

Ι decline deklinieren 
(inclination) Declination 
decline 
Ι i ncline ( I nclination) 

decor 
decorate dekorieren 
decorator 

decoration Dekoration 

decent Dozent ύΦΙτής 
decency 
decorous Decorum 

decree διάταγ- Dekret 
decretory [μα dekretieren 

όριστικός 

(daedalian) (diidalisch) 

Ι defend defensiv 
άμυντικός 

defence Defensive 

defer άναβάλλω 
deference 

ύποταγή 
deferential 

(ηονν έκ τού jetzt 
νύν) 

delete έξαλεί-
indelible [φω 

deleterious 

Ι am delirious (phantasieren) 
delirium Delirium 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

ditaIe 

decas 

decalogus 

decanus 
decima 

cantho, έκ τού 
canthus =όξυ 
όκρον τής ύδρίας 

decembris 
(ώς 1 00ς μήν 

έκ τού decem) 

de + capio 

de +caedo 
=κόπτω 

de +cIino 

decor εύπρέπεια 
έκ τού decet = 

=άρμόζει (κυρίως 
έκ τού όμ. δέκτο) 

decretum ,  έκ τού 
de+cerno =κρίνω 

de+fendo =θείνω 

de +fero 

jam 

delebile, έκ τού 
deIeo =έξαλείφω, 

άφανίζω 

deliro =παραληρώ 

έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

δάκτυλος 

δεκός 
δεκάποδα 
δεκάλογος 

δέκαρχος (πρβλ. δεκα-
δεκάτη νευς) 

κανθός =γωνία 

Δεκέμβριος 
δέκα 

βλ. λέξι "captif" 
(έννοιολ. άπαγγιστρούμαι 
τής έλπίδος) 

έκ τού σχίζω 

κεάζω =κόπτω 

κλίνω (βλ. & λ. "de") 

συγγενές τού δοκεϊν 
κaί τού δέχομαι = άπο-
δέχομαι, προσδοκώ, 
περιποιοΟμαι, χαιρετίζω. 
δέγμενος =ύπομονε-

[τικος 

κρίνω ' διάκρισις=άπό-
φασις' διάκριτος = 

έκλεκτος 

Δαίδαλος, δαιδαλώδης 

θείνω =κτυπώ 

φέρω (βλ. κaί λ. "de") 

ηδη ("ηδη νΟν") 

δηλέομαι =φθείρω, 
βλάπτω, καταστρέφω 
(έξ ού δηλητήρ, δηλητήριον) 

λήρος =άνόητη ομιλία 
παραληρώ =μωρά λαλώ 
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ΟΕΙΤΑ Δέλτα (ποταμών) delta delta delta Delta Δέλτα 
deltοϊde δελτοειδής deltoide deltόίdes deltoid Zelt σκηνή δελτοειδής 

DELUGE κατακλυσμός diluvio diluvio deluge (Flut -έτ. φλύω) d i luvi u m ,  έκ τοΟ 
diluvien κατακλυσμιαίος diluviale diluvial diluvial diluvianisch di +Iuo δl(α) + λούω 

diluir (διαλύω 
έν ϋδατι) 

DEMAGOGUE δημαγω- demagogo demagogo demagogue Demagog δημαγωγός (δήμος 
γωγός δημαγωγία +ογω) 

demagogie δημαγωγία demagogia demagogia demagogy Demagogie δημαγωγικός 
demagogique δημαγω- demagogico demagόgίcο demagogic demagogisch 

[γικός 
ΟΕΜΑΙΝ =αϋριο domani βλ. λημμα ΜΑΙΝ 

(βλ. main) 

ΟΕΜΙ ημισυς (semi . .  ) (semi . . .  ) demi . . .  medius μέσος, μεσίδιος 
έτ. ήμι . .  

DEMIURGE δημιουργός demiurgo demiurgo demiurge demiurgus δημιουργός (δήμος 
+έργον) 

DEMOCRATlE democrazia democrazia democracy Demokratie Δημοκρατία 
democrate democrat Demokrat δημοκράτης 
democratique κλπ. democratico democratico democratic demokratisch δημοκρατικός 
καί demotique demotico demόtίcο (demography) Zunft συντεχνία δημοτικός 

(δημοτ.) 
DEMOGRAPHIE demografia demografia demography (DemosKop) δημογραφία 

δημοσκόπησις 

DEMOLlR κατεδαφίζω, demolire demoler demolish demolieren demoliri έκ τού μώλος =μόχθος πολέ-
καταστρέφω mOleS=1 )  σωρός μου, μέγας κόπος. 

demolition κατεδόφισις demolizione demοlίcίόn demolition Demolierung χωμάτων, κυρίως μολέω = μάχομαι 
πρός τήν πλευρά 
της θαλάσσης. 
(πρβλ. μωλος) 

2) βία· "moles 
Hercula" =ή τοΟ 
·Ηρακλέους βία, 
άνάλογον τοΟ ''μωλος Άρηος" ΓΟμ.) 

DEMON δαίμων demone demonio demon Damon daemon δαίμων ('Ότι φρόνιμοι καί 
demonio (endemoniar) (demonisme) δαήμονες, δαίμονες .. 'ϊ 

demoniaque demoniaco demoniaco demoniacal damonisch δαιμονικός Πλάτων 

DENDROLOGIE dendrografia) dendrology Dendrochrono- δενδρολογία, δενδρο-
dendrochronologie logie χρονολογία, 
dendrophage Dendrochirurgie δενδροφάγος Κ. τ. τ. 
dendrite dendrite dendrite 

DENSE πυκνός denso denso dense densus =δασύς δασύς = πυκνός 
densite πυκνότης densita densidad density δασύτης 

ΟΕΝΤ όδούς dente diente tooth Zahn dens -dentis όδούς -όδόντος 
dentiste όδοντίατρος dentista dentista dentist Dentist dentes όδόντες (έκ τού έδω) 
dentaire όδοντικός dentale dental dental dental 
dentelle δαντέλλα denteIIo (dentado dentated 

όδοντωτός) 
dentier τεχν. όδ/στοιχία dentiera dentadura denture Zahnreihe 

dentition όδοντοφυια dentizione dentίcίόn dentition Zahnen 
καί trident =τρίαινα tridente tridente trident Dreizack τρις + όδούς 
(ώς έχουσα τρείς αίχμάς) (ortodoncia) (άντιδάν. : δαντέλλα) 

DEONTOLOGIE deontologia deontologia deontology δεοντολογία 
δεοντολογία δεοντολογικός 

deontologique deontologico deοntοlόgίcο deontological 

DEPOUILLER άπογυ- spogliare despojar Ι spoil de + spolio σκύλα, σπολάδες' 
[μνώ, έκδέρω =σκυλεύω συγγενες με τό συλάω 

depouil le δορά spoglia despojo spoiling έκ τού spolia = (βλ. λ. spolier) 
depouilles λάφυρα spoglia despojos άρπαγή =σκΟλα 

spoil 
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DEPUTE βουλευτής deputato diputado depute στέλ- DΘρυΙίΘΓΙΘΓ de +puto = 
λω πρεσβείαν λογίζομαι (βλ λέΕ,ι 

compter-tvvoιa:-> ό βουλευτής "υπολογίζει") 

DERAPER σηκώνω salpare exarpo, έκ τού - >  έξαρπάζω 
derapage [όγκυρα (πρβλ. άπαίρω) 

(άντιδ. : ντεραπάρω,  
σαλπάρω) 

DERMATOLOGIE dermatologia dermatologia dermatology Dermatologie δερματολογία 
dermatite dermatite dermatitis dermatitis δερματίτις 
epiderme epidermide epidermis epidermis (Dermoplastik) epidermis έπιδερμίς 

(derma) 

DESASTRE κατα- disastro desastre disaster (Katastrophe) dis + astrum δυς + όστρον, 
[στροφή δυσαστρία 

desastreux κατα- disastroso desastroso disastrous (katastrophal) (έννοια: κακή έπήρεια τών 
[στροφικός όστρων) 

DESERT έρημος deserto desierto desert Deserteur de +sero =εϊρω (βλ . "de") + εϊρω = 
deserter λιποτακτώ disertare desertar Ι desert λιποτάκτης δηλ. άποσυνείρω συνάπτω 

κ.Ο. desertieren 

DESIR έπιθυμία desiderio deseo desire de +sidero έκ τού έκ τού είδος=μορφη, 
desirer έπιθυμώ desidero desear Ι desire sidus =άστήρ σχημα (πρβλ ε'ίδωλον) 

κaί considerer έκτιμώ considerare considerar consider (sidera: όστρα που 
consideration έκτί- considerazione cοnsίderacίόn consideration σχηματίζουν μορφή, 

κ.Ο. [μησις πρόσωπο, είδος) 

DESOPILERonoφpooow disoppilare ορρίlο (od =όντα πιλέω =συμπιέζω 
desopiIation άπό- (disoppilativo) +ρίΙο, πιέζω) πρβλ. :  "συμπίλημα" 

[φραξις 

DESPOΤE δεσπότης despota despota despot Despot δεσπότης 
despotique despotico deSΡόtίcο despotic despotisch δεσποτικος 
despotisme despotismo despotismo despotisme Despotie δεσποτισμος 

DESSIN σχέδιον (κλπ.) disogno dibujo design βλ λ "signe" 

DESTlN πεπρωμένον destino destino destiny Bestimm destino, έκ τού 
(ρητός, ώρισμένος) de +stano ίστάνω (θέτω, ορίζω) 

destiner προορίζω destinare destinar destine bestimmen 
destination προορι- destinazione destίnacίόn destination Bestimmung 

[σμός κλπ. 

DEΤECTlVE ντεντέκτιβ . . . . .  detect άποκα- de + stergo = Τό stergo, έκ τού στλεγ-
(λέΕ,ις άγγλική) λύπτω ,  έξ  ού  =σφουγγίζω γίς η στελγίς, όργανον 

detective δια τοΟ όποίου άπέξεον έκ 
τοΟ σώματος οί άθληταί 
τήν σκόνη καί τόν ίδρώτα. 

DETONER έκπυρσο- detonare detonar detonate detonieren tono = βροντώ στένω =βογγώ, θρηνώ , 
[κροτώ ήχώ πολυ δυνατά " .. στέ-

detonation έκπυρσο- detonazione detοnacίόn detonation Detonation νοντα πόντον" Σοφ. 
[κρότησις 

DEΤRESSE αγωνία, stringimento estrechamie- Stress έντασις Strenge αυστη- di -stringo στράΥΥω =σφίγγω, 
κίνδυνος stringere -πΙο ρότης, δριμύτης στραγγίζω (συνθλίβω) 

detroit στενόν σφίγγω, θλίβω estrechar 

DETRIMENT βλάβη detrimento detrimento detriment de-trimentum,  τέρω = τείρω, τρίβω 
τού tero, ΙΓίνί (πρβλ τερηδων) 

DEUIL πένθος duelo πένθος . . . . .  έκ τού doIus δόλος 
deIeo =άφανίζω, δηλέομαι =βλάπτω 

Φθείρω 

(Iugubre =πένθιμος) lutto πένθος luto πένθος lugeo =πενθώ λUΥρός =(λυπηρός, 
luttuoso όλέθριος, πενθικος) 
πένθιμος "πένθος λuγρόν" "ηματα 

λuγρά" =πένθιμα -> 
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λοιγός =Φθορά, θάνα-
[τος 

morne σκυθρωπός mourn trauer πένθος' memor (μνήμων) μέριμνα +μέρμερος : 
πένθος ό προξενων φροντίδα, 

όλέθριος 
'έτ. τραγωδία 

DEUX δύο due dos Ιννο Ζννθί duo δύο (βοιωτικά: διού) 
deuxieme δεύτερος (endiadis) (πρβλ. "τώ", δυικός 
duaIite διφυΤα duaIita dualίdad άριθ. ό.ρθρου) 
duaIisme δυαδισμός duaIe δυίκός duai duaI DuaI 

DEVOIR  όφείλω dovere deber debeo όφείλω βλ. λ. de +avoir 
devoir καθήκον duty έκ τού de -habeo 
dette χρέος debito debido debt 

DEVORER καταβροχθίζω divorare devorar Ι devour auffressen de + νΟΓΟ βρώσκω, βιβρώσκω 
devoreur άδηφάγος divoratore voraz devouring (πρβλ. βορά) βορός= 
voracite άδηφαγία voracita voracidad voracity Frass βορά λαίμαργος· θuμOβOρω= 

κ.Ο. = κατατρώγω την 

DEVOT εύσεβής 
καρδίαν 

devoto devoto devout de +voveo εύχομαι 
devotion εύσέβεια devozione deνοcίόn devotion =άφοσιώ 

devocionario Ι devote άφιερώ 
εύχολόγιον devotee λάτρις 

DEXTRE δεξιός destro diestro dexterous dexter =δεξιός δεξιτερός, δεκτήρ 
dexterite έπιδεξιότης destrezza destreza dexterity (έτ. δέχομαι) 
destrier πολεμικός destriero destrier 
ϊππος όδηγούμενος διά 
τής δεξιάς, διότι μέ τήν 
άριστεράν κρατούσαν 

τήν άσπίδα. 
ambidextre άμφιδέξιος ambidestro ambidextro ambidexter άμφί + δεξιός 

DIABETE διαβήτης (ίατρ.) diabete diabetes diabetes Diabetes διαβήτης (ίατρ. ενν. : 
diabetique διαβητικός diabetico diabetico diabetic diabetiker τό ϋδωρ διαβαίνει ,  

διαπερνά τό σωμα 
συνεχως, προκαλών-

[τας δίψα). 

DIABLE ή DIANTRE diavoIo diabIo deviI Teufei diabolus διάβολος 
ή TiuveI (διό +βάλλω) 

diabolique diaboIico dίabόΙίcο diaboIic diaboIisch 
diablerie μαγεία κλπ. diavoieria diabIura diabIerie 

DIACHRONIE διαχρονία diacronia diacronia διαχρονία 
diachronique -ικός diacrQnico dίacrόnίcο διαχρονικός 

κ.Ο . .  
DIACRE διάκονος diacono diacono deacon Diakon diaconus διάκονος 
diaconaI διάκονικός diacQnico diaconaI diaconicon Diakonissin διακονικός 

νοσοκόμος διακονία 
diaconat διακονία diaconato diaconado deaconry Diakonat 

Λέξεις μέ Q '  σuνθ. DIA .. διά 
diacritique διακριτικός diacr1tico diacritico diacritic diskret διακριτικός 
diademe διάδημα diadema diadema diadem Diadem diadema διάδημα 
diagnostic διαγνωστικός diagnQstica dίagnόstίcο diagnosis Diagnose διαγνωστικός 
diagonal διαγώνιος diagonaIe diagonaI diagonaI DiagonaIe diagonaIis διαγώνιος 
diagramme διάγραμμα diagramma diagrama diagram Diagramm διάγραμμα 
diaIecte διάλεκτος diaIetto diaIecto diaIect DiaIekt dialectυs διάλεκτος 
dialectoIogie diaIettoIogia diaIectoIogia diaIectoIogy DiaIektoIogie διαλεκτολογία 
dialectique διαλεκτική diaiettica diaiectaI diaIectic DiaIektik diaIectica διαλεκτικη 
diaIIele διάλληλος (diafonia) (DiaIektilis) διάλληλος 
diaIogue διάλογος diaIogo diaIogo diaIogue DiaIog diaIogus διάλογος 
diaIyse διάλυσις diaIisi diaIisis diaIysis DiaIyse διάλυσις 
diametre διάμετρος diametro diametro diameter Diameter diametrus διάμετρος 
diapason διαπασών diapason dίaΡasόn diapason Diapason διαπασών 
diapedese διαπήδησις (diaspora) διαπήδησις 
diaphane διαφανής diatano diatano diaphanous διαφανης 
diaphragme διάφραγμα diaframma diafragma diaphragm diaphragma διάφραγμα 
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diarrhee διάρροια diarrea diarrea diarrhoea Diarrhoe diarrhoea διάρροια 
(+Iogodiarrhee) (λογοδιάρροια) 
diarthrose diartrosis diarthrosis διάρθρωσις 
diastase diastasti diastasa diastasis (Diaspora) διάστασις (διασπορά) 
diastoIe diastole diastole diastole Diastole διαστολη 
diathermie diatermia diatermia diathermy Diathermie διαθερμία (διαθήκη) 
diathese diatesi diatesis (diatheke) διάθεσις 
diatonique dίatόnίcο dίatόnίcο diatonic diatonisch diatonicus διατονικός 
diatribe διατριβή, diatriba diatriba diatriba diatriba διατριβη 

λίβελλος (κ.δ.) 

DICHOTOME κ.δ .. dicotomia dicotomia dichotomy διχοτόμος 

DIAMANT άδάμας diamante diamante diamont Diamant adamas -ntis άδάμας -ντος (έννοιολ. :  
diamantin άδαμάνπνος diamantino diamantino adamant diamenten ό μη δαμαζόμενος, ώς 
adamantin " λίαν σκληρός) 

DIDACTIQUE didattica didactico, -a didactic Didaktik διδακτικός 
didascalia 

DIDYME (βατ.) didimo didymous δίδυμος 

DIEDRE (βατ.) diedro diedro dihedral diedrisch δίεδρος 

DIERESE (γραμμ.) dieresi dieresis diaeresis Diarese diaeresis διαίρεσις 

DIESE diesis diesi diesis diesis δίεσις (διά +'ίημι) 

DIETE dieta dieta diet Diat diaeta δ ίαιτα =τρόπος ζωής 
(διό +αίσα) 

DIEU θεός Οίο Dios God* Gott* Deus: Θεός Δεύς, Ζευς (Διός) , 
deesse θεά dea, diva diosa goddess Schein dea: θεά Θεύς ("Υμν. Δήμ. Καλλίμ.) 
divin θεϊκός divino divino divine gottlich divinus, divus δϊος =θείκός 
diviniser θεοποιώ divinizzare divinizar Ι deify vergottern ( Τό λατιν. "Jupiter" έκ τού 
divinite θεότης divinita divinidad divinity Gottheit " Ζεύς Πατηρ") 

καί deviner μαντεύω devinare adivinar Ι divine (prophezeien) Γραμμ. Β: διFος = δϊος 
deisme μονοθεϊσμός deismo deismo deism Theisme *(Τό άγγλ. & γερμ. έκ τού 

Ζάν = Ζεύς, Δάν =Ζεύς 
Ζητήρ =Ζεύς Κυπρ. 
Ζότι = ίσχuρός, Κύριος) 

DIFFERER διαφέρω differre diferir differ dif -fero δια -φέρω 
difference διαφορά differenza diferencia difference Differenze 
different διάφορος differente diferente different (indifferent) 
indifferent άδιάφορος indifferente indiferente indifference Indifferenz 

κ.δ. 

DIGERER χωνεύω digerire digerir Ι digest di+gero, fero διό + φέρω 
digestion πέψις digestione dίgestίόn digestion 

DIGNE άξιος degno digno dignify τιμώ dignus, τού έκ τού όμηρ. "δέκτο"τού 
dignite άξίωμα, άξιο- dignita dignidad dignity deceo = δέχομαι (καί 

[πρέπεια =άρμόζω συγγενές τού δοκεϊν). 
dignitaire άξιωμα- dignitario dignitario dignitary πρβλ.: δεκτός, άποδε-

[τούχος κτός (κατά μίαν δλλην 
indigner άγανακτώ indignarsi indignar (indignant) έκδοχήν έκ τού δυνατός, 
indignation άγανά- indignazione ίndίgnacίόn indignation δυνοτός, κατ· δλλοuς δέ, 

κτησις έκ τού δείκνυμι). 
dedaigner άπαξιώ sdegnarsi desdefiar Ι disdain 
dedain ύπεροψία didegno desden (disdainful) 
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DILATER διαστέλλω dί latare dilatar Ι dilate di -Iato =πλατύνω, πλατυς 
diIatation διαστολή dilatazione dίlatacίόn dilatation έκ τού Iatus = 

πλατύς 

DILEMME dilemma dilema dilemma Dilemma diIemma δίλημμα 

DILUER διαλύω ύγρόν di lu ire diluir di lute Ibsen di-Iuo =διαβρέχω διό + λούω 
diIution διάλυσις di luizione diluent διαλυ- Ibsungs 

[τικός 
DIMENSION διάστασις dimensione dίmensίόn dimension Dimension dimensio, τού μετρώ 

metior =μετρώ 
DINOSAURE dinosauro dinosaurio dinosaur Dinosaurier δεινόσαυρος 

DIOCESE έπισκοπή diocesi diocesis diocese Dibzese diocesis διοίκησις 
diocesain έπισκοπικός diocesano diocesano diocesan (bischbflich)* *έτ. έπισκοπή 

DIONYSIAQUE βακχικός dionisiaco dionisiaco dionysiac dionysisch Διόνυσος,διονυσιακός, 
Dionysiaques Διονύmα Dionysion Διονύσια 

DIOPTRE diottra dioptria dioptre DίΟΡΙΓίθ δίοπτρον 
dioptrique diottrico (a) dioptrica dioptrics Dioptrik Διοπτρικη 

DIPHTERIE difterite difteria diphteria Diphtheritis διφθερίτις (έκ τού 
διΦθέρα=μεμβράνη) 

DIPHTONGUE dittongo diptongo diphtong Diphthong diphtongus δίφθογγος 

DIPLOME δίπλωμα diploma diploma diploma Diplom dipIoma δίπλωμα 
dipIomate διπλωμάτης diplomatico diplomatico diplomatic Diplomat διπλωμάτης 
dipIomatie διπλωματία diplomazia diplomacia diplomacy Diplomatie διπλωματία Κ.δ .. 

DIPSOMANIE dipsomania dipsomania dipsomania διψομανία 

DIPTERE diptero biptero diptera dipterus δίπτερος 

DIPTYQUE dittici diptico diptych Diptycha diptycha δίπτυχον 
triptyque, poIyptique τρίπτυχον, πολύπτυχον 

κλπ. 
DIRE λέγω dire decir (speech)* (sprechen)* dico-diχi (λέγω, δείκνυμι, δεικνύω = 
diseur χαριεντολόγος dicente Dichter άοιδός μέ πρώτη έννοια 1) δείχνω 2) έπεξηγω 
Δ/άφορα σύνθετα: diceria λόγος (reden =λέγω, δεικνύω) διό τού λόγου, όρχικως 
dedire άναιρώ disdire desdecir έκπί- έτ. ρέω, εϊρω (dico, originem δείκ-ω ' το "νυ" είναι 
indiction σύγκλησις indicato [πτω indiction =όμιλώ) habet Graecam, πρόσφυμα Kai ή κατά-
medire κακολογώ dir male (indecible quod Graeci δε/κ- ληξις -μι προσ. όντων. 

αφατος) νύω). Δηλαδή, τό ή όποία έτέθη είς το 
contredire άντιμιλώ contradecir Ι contradict dico έχει έλληνική τέλος: δείκ-νυ-μι. 
Indicatiνe ή 'Οριστική, Indicativo Indicativo Indicatiνe Indikativ καταγωγή, αύτό 

ώς "ένδεικτική". πού οί 'Έλληνες 
maudire καταριέμαι maledire maldecir (malediction)** . . . . .  (λέγουν) δεικνύω Έκ τού μέλεος + δείκ-
predire προλέγω predire predecir Ι predict **maIus +dico νυ-μι (βλ. λ. mal) 
interdire άπαγορεύω interdire interdict 
καί abcliquer παραιτούμαι abdicare abdίcacίόn abdicate άπο +δεικνύω 
indiquer ύποδεικνύω indicare indicar indicate έν +δεικνύω 
άκόμη: dicter ύπαγορεύω dettare dictar dictate diktieren dicto: θαμ/στικόν 
dictature δικτατορία dittatura dictadura dictatorship Diktatur τού dico 
dictateur δικτάτωρ dittatore dictador dictator Diktator 
edit διάταγμα editto edicto edict Edikt (*speech καί sprechen έκ 
edicter δημοσιεύω τού σπω=λέγω,  μέλλων 
edition έκδοσις edizione edίcίόn σπήσω. 
diction προφορά dizione dίccίόn diction "'Έσπετε Μοϋσαι " = 

dictionnaire λεξικόν dizionario diccionario dictionary Diktionar =λέγετε Μούσες. 
dicton ρητόν detto dicho dictum (άντιδάν. : δικτατορία, 
dedier άφιερώνω dedicare dedicar dedicate dedizieren έδικτον, δικτάτωρ) Κ.δ. πολλά παράγ. έκ 

συνθέτων καί παράγωγα 
έκ παραγώγων. 

DIRECT εύθύς diretto directo direct direkt εύθέως directus, έκ τού 
directeur διευθυντής direttore director director Direktor di-rego =εύθύνω, διό + όρέγω 
direction διεύθυνσις direzione dίreccίόn direction Direktion διοικώ, ϊσταμαι όρέγω =έκτείνω τήν 
directoire δ/ντήριον direttorio directorio directory Direktorium όρθιος χειρα "χείρα όρέγω" 

(έννο/ολ.: σηκώνω το 
χέρι Kai διευθύl/'ω. )  
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indirect μή όρθός indiretto indirecto indirect indirekt (Βλ. καί λέξεις regent, Γοί) 
diriger διευθύνω dirigere dirigir Ι direct, dirge dirigieren 
άκόμη: dresser άνορθώ drizzare derezar dress adressieren 
dressage παίδευσις (drizza) dressing 

στολισμός Adresse 
addresse διεύθυνσις indirizzo address Adressat 

κ.Ο . . παραλήπτης 

DISCERNER διακρίνω discernere discernir Ι discern dis -cerno = δια -κρίνω 
discernabIe εύδιάκρι- discernibile discernible (βλ. & λ. certain) 

[τος 
καί discret διακριτικός discreto discreto discret discret 
discretion δια/τικότης discrezione dίscrecίόn discretion Diskretion 
discretement δια/τικά discretamente discretamente discretly 
indiscrEHion άδιακ/σία indiscrezione ίndίscrecίόn indiscretion Indiskretion 

DISCIPLE όπαδός, discepolo discipulo disciple discipI ina = 

μαθητής παιδεία 
discipI ine πειθαρχία disciplina disciplina discipline Diszipl in discipulus =μαθη-
discipIiner πειθαρχώ disciplinare disciplinar Ι discipl ine disziplinieren τής, έκ τού disco 
discipI inaire πειθαρ- disciplinare disciplinario disciplinary disziplinarisch =μανθάνω διδάσκω, δάω, δάσκω 

χικός 
indiscipIine άπειθαρ- indisciplina- indisciplina indiscipline Undisciplinier-

κ.Ο. [χία - tezza -heit 

DΙSΕΠΕ σιτοδεία (bisesto (bisiesto) (bissextile) bisextus = έκ του έλλην. δίσεκτος 
disetteux σπορος δίσεκτος) δίσεκτος, χρονια (κατά Κοραην, έκ τού 

δυστυχής δυσετία) 

DISPERSER διασπείρω dispergere dispersar Ι disperse dispersus, έκ του δια - σπείρω 
dispersion διασπορα dispersione dίSΡersίόn dispersion dis -pergo = (μέλ. σπερώ, σπέρσω) 

DISQUE δίσκος disco disco disk δίσκος Discus (άθλ.) discus δίσκος (έκ του δίκω 
desco τραπέζι dish πινάκιον Tisch τραπέζι =ρίπτω) 

discotheque discoteca discoteca disco Diskothek 
καί dais =θόλος, σκεπή dais έξέδρα 

DISTANCE άπόστασις distanza distancia distance Abstand distans, 
distancer ύπερβαίνω distanziare distanciar Ι distance Distanz τού di-sto δι-ίσταμαι (ίστώ, στώ) 

DISTILLER διϋλίζω distil lare destilar Ι distil destillieren di -stiI IO, άποστά-

distillerie διϋλιστήριον distilleria destileria distillery ζω, έκ του stiIIa= στίλη, στάλα 
distil latioIl άπόσταγμα distillazione destίlacίόn distillation Destillation 

DISTIQUE διάστιχον distico distico distich Distichon δίστιχον 

DITHYRAMBE ditirambo ditirambo dithyramb Dithyrambe dithyrambus διθύραμβος 
dithyrambique ditirambico ditirambico dithyrambic dithryrambisch dithyrambicus διθυραμβικός 

DIURESE διούρησις diuresi diuresis diuresis Diuresis diuresis διούρησις 
diuretique διουρητικός diuretico diuretico diuretic diuretisch 

DIV ΑΝ "ντιβάνι", αϊθουσα divano divan divan Divan έκ του τουρκικού, 

συνεδριάσεων 011ερέκ του έλλην. "δίβαμος"=ό έπί δύο ποδών 

έξ αύτοϋ καί douane dogana aduana βαίνων, στηριζόμενος. 
τελωνεΤον 

DIX δέκα dieci diez ten ,  tithe zehn decem δέκα (έτυμ. έκ του 
decimer άποδεκατίζω decimare decimar decimate dezimieren decimo δεκατίζω [δέχομαι) 

DOCIMASIE άπόδειξις, docimasia δοκιμασία 
άναζήτησις docimastico 

DOCTE λόγιος, σσφός dotto docto (doctoral) Dozent ύφ/τής ·Άπαντα έκ τού δάω, δάσκω =διδάσκω 
docteur διδάκτωρ dottore doctor doctor Doctor doceo, disco Σχετικόν έπίσης, τό 
doctorat διδακτορία dottorato doctorado doctorate Doktorat =διδάσκω δοκέω-ώ =πιστεύω, σκέ-
doctrine διδαχή dottrina doctrina doctrine Doktorin πτομαι, αίολικά "δόκημι". 
document έγγραφον documento documento document Dokument πρβλ. :  δόκιμος, δοκίμιον, 
documentaire άποδει- documentare documentary (dozieren δοκιμή, δοκιμασία. 

κτικός άποδεικνύω documentar διδάσκω) 

docίle εύπειθής docile dόcίl docile 
dociIite εύπείθεια docilita docilidad docility 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

dogme δόγμα 
dogmatique δογμα

[τικ ας 
Λέξεις μέ α' ΣUνθ. 

DODECA . . .  
dodecaedre 
dodecagone 
dodecaphonie Κ.α. 

DOIGT δάκτυλος 
digitaI δακτυλικας 
digitiforme δακτυλο-

[ειδής 
doigtier δακτυλήθρα 
index ενδείκτης, (έκ τού 
doigt indicateur) 
indice ένδειξις 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

dogma 
dogmatico 

dodecaedro 
dodecagono 
dodecafonia 

dito 
digitable 
digitiforme 

ditale 

indice δείκτης 

Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ 

dogma 
dogmatico 

dodecaedro 
dodecagono 
(dodecasilabo) 

dedo 
digital 

dedal 

indice 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

dogma 
dogmatic 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Dogma,-iker 
(Dogmatismus) 

dodecahedron Dodekaeder 
dodecagon 

digit (μετρ .)  
digital 

(indict) 

(zwolfsilbig) 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

digitus 
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(άντιδάν. : δόκτωρ, 
ντοκουμέντο) 

δώδεκα 
δωδεκάεδρον 
δωδεκάγωνον 
δωδεκαφωνία, δωδεκα
σύλλαβος 
δάκτυλος 
( θέμα δεικ τού δεικνύω) 

DOL δόλος 
doIosif δόλιος 

dolo 
doloso 

dolo 
doloso 

dole θλίψις dolen ύποφερω doIus 
Dolch μάχαιρα 

δόλος 
(βλ. καΙ λ. douleur) 

DOLER σκεπαρνίζω 
doIoire σκεπαρνον 

DOLLAR: δολλάριον 

DOME 1 )  ό θόλος 

DOME 2) μητρόπολις 
domiciIe κατοικία 
domiciIier εγκαθίσταμαι 
don (τίτλος εύγεν. κύριος) 
domaine ίδιοκτησία 

dolabra 

d611aro 
tallaro 

(cupola 

duomo 
domicilo 
domiciliarsi 
don 
dominio 

(azuela 

dόlar 
taller 

cύΡula)* 

(metrόΡοlί) 
domicilio 
domiciliar 
don, dofia 
dominio 

adze 

dollar 

dome 

dome 
domicile 
domiciliary 
don, dona 
dominion 

ΑχΙ)* 

taler τάληραν 

Dom 
Domizil 

Domane 
duefio ίδιοκτή 8ασιλ. κτήμα 

domestique οίκιακός domestico domestico [της domestic 
domestiquer εξημερώ domesticare 
domesticite ύπηρ. 

domesticar domesticate 
domesticidad domesticity 

προσωπικαν 
dominer κυριαρχώ 
domination κυριαρχία 
dominateur κυρίαρχος 

(pre) dominance 
επικράτησις 

καί Dimanche Κυριακή 
Dame Κυρία 

D(a)emoiseIIe Δεσποινίς 
donzeIIe νεαρό γυνή 

damoisau νεανίας 

dominare 
dominazione 
dominatore 
predominio 

dominar 
dοmίnacίόn 
dominador 
predominio 

Domenica Domingo 
ένώ τόsίgnοra* sefior* 
signore* senora* 
έκ τού senior* 
signorina* 
donzella παρ

θένος 
damo έραστής 

sefiorita 
doncella 

dominate dominieren 
domination 
dominator 
predominance 

(Sunday) 
(βλ. λ. soleil) 
Sir* +Mister*** 
lady (λάδα, 
Λήδα, Λατώ) 
miss 
(εκ τού 
master) 

(Sontag) 
(βλ. λ.  soleil) 
Dame 
Frau (έτυμ. έκ 
τού "Άφροδίτη") 
(Herr: κύριος 
έκ τού ήρως) 

doIo κατασκευάζω δαιδάλλω κατασκευάζω 
(*έκ τού άξίνη) 

τάλαρος (όμηρ. λ.) 
Σημ. Είς την Ρώμην κάλαθοςπρας εναπόθεσιν 
ύπήρχε βωμας τής καρπών, τυρού, άνθέων καί 
Άφροδίτης όνομα- κιβώτιον μεταφοράς όρνί-

ζόμενος "Έπιτα- θων. Ό τάλαρος αύτας 
λάριος". Διέθετε εχρησίμευε ώς μέτρον 
είδικαν κάνηστρον συναλλαγής. 
(τάλαρον) διό τός (βλ. εκτενή όνάλυσιν είς 
προσφοράς. Είσαγωγήν) 

domus 
(domici l ium) 

(dominium) 

dominica -+ 
s e n i o r* 
(στήν λατινική 
seniores, ώς τό 
όντίθετον τού 

iuniores =νεώτε-

έκ τού δώμα (* έκ τού 
κύπη) 

δ ό μ ο ς ,  έκ τού  δέμω 
=κτίζω, οίκο δομώ 
1 )  οίκ ία 2) οίκος θεοΟ  
"Διός δόμος" 
δομη =οίκοδόμημα 

βλ. λέξεις: jour καί dome 

-+ έκ τού ένος*=ό παλαιό
τερος "ένη καί νέα 
ημέρα " =η παλαιά καί 
νέα ημέρα' "στρατηγοί 

ροι) 
t νοι " =οί παλαιότεροι, οί 

πρεσβύτεροι στρατηγοί. 

(+dame-jeanne) 
(σκωπτικό έκ τού κυρία 

Ίωάννα) 
άκόμη: danger κίνδυνος 

damigiana 
"νταμιζάνα" 

damajuana demijohn 
***Mister, εκ τού master, magister, έκ τού μέγιστος καί μήστωρ. 
Τό Herr κατό τόν Κούρτιον, εκ τού ήρως =όρχική σημασία άξιότιμος, 
κύριος (βλ. καί λ. heros) 

pericolo* 
κίνδυνος 

dominion έξουσία dominio 
dangereux επικίνδυνος pericoloso* 
donjon πύργος φρουρίου 

Τό παιχνίδι DOMINO 
εκ τής εκφράσεως: 
"benedicamus 
domino" 

perigro* 
κίνδυνος 
dominio 
peligroso* 

danger 

dominion 
dangerous 
dungeon 

είρκτή 

(τα άγγλ. "Iord" έκ τού λόρς =ήγεμών, λάρισα = 

φρούριον, εξ ού καί τό όνομα Λαέρτης) 

danger, έκ τού 
dominiarium 
=εξουσία. Δηλ. τό 

νά είσαι στήν εξου
σία κάποιου, σημαί
νει κίνδυνο. 

pericolo,* έκ τού: Ρerίculum=πείρα , δοκιμα
σία εκ τού ΡΘΓίΟΓ, όπερ εκ τού πείρα* = 

δοκιμή, δοκιμασία, προσπάθεια. 
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DOMPTER δαμάζω domare domar Ι tame zi:ίhmen domo δάμω 
dompteur δαμαστής damatore domador tame ημερος zahm domito δαμάζω 
indompte άδάμαστος indomito ίndόmίtο indominable Zi:ίhmung 

δάμασμα 

DONNER δίδω donare donar donor δωρητής dono, do και δίδωμι, δίδω, δώ, δίνω= 
don δώρο dono don donativ dido =προσφέρω, χαρίζω 
donation δωρεά donazione dοnacίόn donation Donation δ ό ω ,  δόνω , δόμα ,  
donateur δωρητής donatore donador donor Donator δοτόν, δον =δώρον 
s'adonner άφοσιούμαι adonare donee δωρολ. dator δοτήρ 
καί datif δοτικός dativo dativo dative Dativ 
pardonner perdonare perdonar pardoner per + do περί, πέρι +δόνω 
pardon perdono Ρerdόn pardon Pardon 
ad-dition πρόσθεσις addizione adίcίόn addition Addition ad -do όντα +δίδω 

κλπ. κλπ. 
DORMIR κοιμάμαι dormire dormir dormant Dorf =κώμη dormio κοιμάμαι δάρθω, δαρθάνω 

=λανθάνων (Schlaf ύπνος =κοιμαμαι 
dortoir κοιτών dormitorio dormitorio dormitory schlafen παρακ . δέδορμαι (άχρ.) 

dormitif ύπνωτικός dormitivo dormitive κοιμάμαι)' • (έ κ τοίί χαλαρός 
χαλαρώνω άναπαύομαι) 

DORYPHORE doriforo doriforo δορυφόρος 

DOS ράχις dosso dorso (Rϋchen dorsum δειράς =ράχις 
dorsaI νωτιαίος dorsale dorsal dorsal έτ. ράχις) άρχικώς δέρσα 
dossier Φάκ. εγγρ. dossiere endorse 
endosser επωμίζομαι indossare endosar έπισθογραΦώ 

DOSE δόσις dose dόsίs dose Dosis dosis δόσις 
doser, dosage dosaggio (antidoto) Dose κυτίον 

DOUANE τελωνείον dogana aduana (Toll) (Zollamt) έκ τοίί divana, διβάνιον 
(έκ τοίί τελος, Βλ. λ. "divan" 
τελωνείον) 

DOT προίκα dote dote dowry & dos, dοtίs=προίξ δώς, δωτίνη =δώρον, 
doteHdouer προικίζω dotare dotar dower dotieren προσφορά· "δωτίνην 
dotation προίκισις dotazione dοtacίόn dowering Dotation τελέσω" ·Οδ. λ 352 
dotaI προικώος dotale dotal dotal πρβλ.: δώτις, δοτήρ, 

δότης, δοτός 

DOUBLE διπλούς dublice,doppio doble+duplo double doppelt duplus διπλούς 
doubler διπλασιάζω, dublicare doblar dupl icate doppeln διπλόη =πτυχη 

φοδράρω 
doublement διπλα- duplicita dupl icidad duplicity διπλοΤς, δίπλαξ: ίμάτιον 

σιασμός 
doubIou ίσπ. νόμισμα doppia dobladillo doubloon 
doubIure φόδρα doublet γιλtKO 

καί dubIicite διπλο- doppiezza doblez duplicity Duplίziti:ίt 
[προσωπία 

dupIication διπλασια- duplicazione dUΡl ίcacίόn duplication Duplikat διπλότ. 

[σμός (doppione Duplik άνταπάν-

dupIiquer άνταπαντώ διπλότυπον) duplicar [τησις 

κ.α. διάΦ. & αλλα σύνθ. 

DOUCHE καταιόνησις doccia ducha douche Douche acquadocium: βλ. λ. eau+duc 
άγωγός ύδατος (άντιδ.: ντούς) 

DOULEUR πόνος dolore dolor dolour dolor, έκ τοίί δηλέομαι =βλάπτω 
douloureux επώδυνος dolorosso doloroso dolorous doIeo =άλγώ κτυπώ, πληγώνω 
και endoIorir λυπώ doler κακοποιώ ( 1 η  έννοια, κτυπώ 

doIeance παράπονο dolenza dolorido dolen ύποφέρω τινα) (πρβλ. δηλητήριον, 
doIent θρηνώδης dolente doliente (dole δωρεά, δήλησις) 

περίλυπος dolencia ελεημοσύνη) 

condoIeance συλλυ- condoglianza άναπηρία condole 
[πητήριον κλπ. condolecia condolence Kondolenz 



321 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΟΟUΤΕΑ άμφιβάλλω dubitare dudar doubt zweifeln dubito =δοιάζω δοιάζω =άμφιβάλλω 
doute άμφιβολία dubito duda doubtless Zweifel dubins =δοιός δοιη =άμφιβολία 
dubitation dubitazione (dubitativo) (doubiousness) (δοι-F-η) 

καί redouter μετανοω δοιάζοντο=ένόμιζον 

οουνΕ δούγα doga dogar θηλειά Daube doga δοχείον δοχή, δοχά =δοχείον 
doneIIe βαρελοσάνιδο (dogare) καμπ. σανίς 

οουχ γλυκός dolce dulce (sweet* sOss*) duIcis γλυκύς δεuκης =γλυκύς (αίολ.) 
douce γλυκύς (δ-λυκύς)ηδύς 

douceur γλυκύτης dolzore dulzura douceur φιλο- γλεύκος. 
doucement ήπίως dolcemente dulcemente δώρημα Μυκην.: δλεϋκος 
doucet ύπόγλυκος dulcigno (dulzura) sOsslich (Τό σύμπλεγμα "δλ" στήν 
doucereux μειλίχιος dolciume dulΖόn dulcet Μυκηναϊκή διατηρείται 
douceatre γλυκίζω ν dolciastro dulcero άμετάβλητον. ένω στήν 
duIcifier γλυκαίνω dolcificare dulcificar dulcify sOssen άλφαβητ. έλληνική έξαφα-
κaί adoucir Κ.ά. Κ.ά. addolcire edulcolar νίζεται) 

'(ΤΟ sweet. sOss έκ τού 
-ηδύς. F ηδύς.) 

οουΖΕ δώδεκα dodici doce twelve zwδlf dodecim δώδεκα 
douzaine δωδεκάς dozzivia docena dozen Dutzend (άντιδ. :  ντουζίνα) 

DOXOLOGIE dossologia doχologia doχology δοξολογία 

ΟΟΥΕΝ κοσμήτωρ, decano decano dean Dekan decanus =διοι- δέκα 
ήγούμενος κητής 1 Ο άνδρών (δεκανεύς) 

decanat κοσμητεία decanato decanato deanery Dekanat 

"The Athenian drachma . . . became the standard coin ΟΙ trade ίπ  Greece and ίπ much ΟΙ 
δραχμή .  έτ. δράττομαι DRACHME ....... Asia and ΕurΟΡe . . . .. ·ΈncΥc/ΟΡaedίa Britannica, Macropaedia, νοl. 12 (Money") 

δράγμα 
DRAGON δράκων + dragone dragόn dragon Dragoner = draco-nis δράκων 

δραγόνος δράκων δραγόνος (έκ τού δέρκομαι =κυτ-
draconien δρακόντειος draconiano draconiano draconion τάζω έπίμονα) 
dragonne θύσανος dragoma (dragontea) dragonisch drakonisch 

ξίφους 
dracena δράκαινα 

DRAGEE ζαχαρωτόν traggia dragea drug Drogen = tragemata τραγήματα, τρωγάλια 
drageoir θήκη droga φάρμακο droga φάρμακα =έπιδόρπιον 

(πρβλ. στραγάλια) 

DRAGUE άπόχη, βυθο- draga draga drag άπόχη δράξ=το κοίλον τής 
[κόρος Ι drag τραβώ παλάμης (έξ' ού δρα-

draguer, dragueur dragare. dragar χμη) δράγμα ΙΛ. Σ 552 
dragante "δράγματα εραζε" 

DRAME dramma drama drama Drama drama δράμα (έκ τοΟ δράω-ώ) 
dramatique drammatico dramatico dramatic dramatisch 
dramaturge δραμα drammaturgo dramaturgo dramaturgist Dramaturg.-gie δράμα + εργον 

[τουργός 
dramatiser δραματοποιώ drammatizzare dramatizar dramatize dramatisieren 

κλπ .. (dramatismo) 

ΟΑΑΝΕΤ δίχτυ draga βυθοκό- draga drag άρπαγη δράγμα, δράττομαι 
[ρος 

ΟΑΑΡ σινδόνη (Ienzuolo (sabana Laken μέσ φ τού φραγκ.  δρέπω + δρέπτω 
έτ. λινόν) έτ. σάβανον} (έτ. λακίς drappus =κουρέλι = κόπτω 

drapeau σημαία drappo ϋφασμα =σχίσμα) έννοιολ. :  ένα κομμάτι 
draper καλύπτω Κ.ά. drappeggiare drapery drapieren (κόπτω) ϋφασμα 

Ι drap στρώνω 

DRASTlQUE drastico drastico drastic drastich δραστικός 

DROGUE φάρμακον draghe droga drug Drogen drogia. άλλοιωμέ- τραγήματα 
droguerie φαρμ!ποθήκη drogheria drogueria drugstore Drogerie νη γραφή τού (βλ. λ. dragee) 
droguer χορηγώ φάρ- drogare tragemata 

[μακον (+άρωματίζω) 
droghiere droguero. druggist Droguist 

droguiste φαρμακέμ- droguista 
[πορος 
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DROIT εύθύς, δίκαιος, diritto derecho direct recht- directus, έκ τού δια +όρέγω =έκτείνω 
[ δεξιός di-rigo η rego "χείρα όρέΥω "  

droite δεξιά destra derecha right rechts =εύθύνω έννοιολ.: 
droiture εύθύτης destrezza derechura righteness Richtung έκτείνω τήν χείρα 

(δικαιοσύνη) & διευθύνω 

DROMADAIRE dromedario dromedario dromedary Dromedar dromedarius δρομάς (έτ. δράμω, 
δρομάς, κάμηλος δρόμος) 

(καί σύνθετα έκ τού δρόμος ώς: anadromous, palindrome, hίΡόdrοmο, loχodromia, ortodromia, Ρrόdrοmο, κ.α . . ) 

DRUIDE ίερεύς δρυίδης drύίdο druida druid Druiden druida δρυίδης (έκ τού δρύς) 
druidisme κλπ. (dίuίdίcο) (druitico, -ismo) (πρβλ. δρυάς = νύμφη 

δασων) 
DUC δούξ, άρχηγός duca, duce duque duke (Fϋhrer dux: αρχαϊος βου- δούναξ: ποιμενική 
ducat δουκάτον ducato ducado duchy έτ. περάω) κολικός όρος, ράβδος 
ductiIe άγώγιμος duttile (ducal) (ducal) Dukaten κυριολεκτικώς όέπί duχ έκ τού δού(να)ξ 

κaί διάφ. σύνθ. ώς πχ νόμισμα κεφαλης ποιμνίου. (άντιδ. : δούξ, δούκισσα 
introduction introduzione ίntrοduccίόn introduction duco =όδηγώ δουκάτον, δόγης) 

άρχικώς: douco 

DUEL μονομαχία duello duelo duel Duell duellum, δύο 
duelliste μονομάχος duel lista duelista duel l ist Duellant έκ τού dualis = -+ δυαδικός 

κaί bel l iqueux πολε- bell icoso belίco bell icose bellum=πόλεμος διμάχης =μαχόμενος 
μικός έκ τού d u e l l u m ,  διμαχία 

bell igerent έμπόλεμος bell igerante beligerante belligerent dvel lum 

DULIE δουλΙα dul ia dulia, dulia δουλεία 
hiperdulia 

DUR τραχύς, σκληρός duro duro Dur durus =σκληρός δροός=ίσχυρός, τραχUς 
durete σκληρότης durezza dureza duress (έτ. έκ τού δρύς, ώς κaί 
durcir σκληρύνω indurire endurecer endurering τό δόρυ) 
duril Ion τύλος καρτερικός 

κaί dru ίσχυρός κλπ. 

ουΑΕΑ διαρκώ durare durar Ι endure dauren duro =σκληρώ, δηρός =διαρκής 
duree διάρκεια durata duracίόn duration Dauer διαρκώ "δηρόν χρόνον" 
durabIe διαρκής durabile durable durable dauernd δήν =έπί μακρόν 
durant κατά (ΤιΊν διάρ- durante durante durance 

[κειαν) (κράτησις) 

DYADE δυάς diade (dualidad) dyad Zweiheit dyas δυάς 

DYNAM�QUE dinamico dinamico dynamic dynamisch δυναμικός 
dynamisme dinamismo dinamismo Dynamismus δυναμισμός 
dynamite, -er dinamite dynamita dynamite Dynamit δυναμίτης 
dynamometre dίnamόmetrο dίnamόmetrο dynamometer Dynametrie δυναμόμετρον 
dynamographe (biodinamica) dynamograph δυναμογράφος 
dynamo-eIectrique dinamo . . . .  dinamo . . . . .  dynamo . . . . .  Dynamo δυναμο-ηλεκτρικόν 
dyne δύναμις (adinamia) dyne 
dynaste dinasta dinasta dynast Dynast δυνάστης 
dynastie dinastia dinastia dynasty Dynastie δυναστεία 
dynastique dinastico dinastico dynastic dynastisch δυναστικός 

Λέξεις μέ σ' συνθ. DYS- δυσ-
dysmenorrhee dismenorrea dismenorrea dysmenorι1Ίea δυσμηνόρροια 
dysenterie dissenteria disenteria dysentery dys . . .  dysenteria δυσεντερία 
dyspepsie dispepsia dispepsia dyspepsia dyspepsia δυσπεψία 
dyspnee dispnea disnea dyspnoea dyspnoeo δύσπνοια 

ΟΥτιουΕ δύτης δύτης ,  (κατα)-δυτικός 
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"'Ετυμολογία έστί λέξεων άνάπτυξις συμφώνων τών σημαινομένων, άρμόζουσα Tfl φωνfl πρός την 
τού ύποκειμένου πράγματος πιθανότητα . Γίνεται έκ τού "είμί" ,  τό ύπάρχω, όνομα έτός -ένός- ό 
ύπάρχων . . .  ό ύπάρχων καί άληθής.  Τό άληθές ύπάρχει. Έκ τού έτός, έτυμος, καί τού λόγος, γίνεται 
έτυμολογία , οίονεί άληθολογία."  

Ετυμολογικόν τό Μέγα 

"Μ ία λέξις άπό τά άρχαϊα Έλληνικά δείχνει πόσο άλλάζουν ο ί  έννοιες . Οί εύκατάστατοι στην 
Έλλάδα είχαν μιά ανετη ζωή , δηλαδη αφθονο καιρό γιά σχόλη .  Αύτό τό διάστημα τό όνόμαζαν 
σχολή . Έ πειδη μελετούσαν κατά τόν χρόνο της σχολης τους ώνομάσθηκαν καί σχολαστικοί 
( SCHOLARS) καί ό χώρος όπου σύχναζαν όνομάσθηκε Σ χο λ η  (SCHOOL) . . .  η εύχαρίστησις που 
εϋρισκαν σ' αύτόν τόν χρόνο, ήταν η εύχαρίστησις της μελέτης. 

ΤΗΕ NEW WEBSTER O/CTlONARY OF ΤΗΕ ENGLlSH LANGUAGE. 
ΕΟΙΤ/ΟΝ GROL/ER, Ν. YORK 

" . . .  Γράφοντας τη λέξη Έ π ί λ ο γ ο ς  ( E p i Iogue) ,  λέω γιά αλλη μιά φορά μέσα μου: είναι μιά έλλη
νικη λέξη . Σάν όλες αύτές που χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς καν νά τό ύποψιαζόμαστε . 
Άνώφελο νά τίς καταγράψουμε, θά έπιαναν άπό μόνες τους ένα όλόκληρο λεξικό.  "Αν ένα παρόμοιο 
έγχείρημα γινότανε κατά τύχη , θ' άντιλαμβανόμασταν ότι αύτές οί λέξεις καλύπτουν τό σύνολο 
σχεδόν τού έπιστημονικού ,  φιλοσοφικού καί θρησκευτικού λεξιλογίου μας. Φέρομε κι έμεϊς μέσα μας 
μιάν άόρατη καί άσύνειδη ρωμιοσύνη. Γράφω λοιπόν αύτη την φραγκο-έλληνικη λέξη , που έχει μιά 
ηλικία 3.000 έτών : Ε Π ΙΛΟΓΟΣ . Ό ϋστερος λόγος. Αύτός που σφραγίζει. Αύτός που συμπεραίνει .  
Αύτός που γράφομε άφού έχομε γράψει. 'Ύστατο τέλος τού Λόγου . .  'Ίλιγγος λέξεων που μ ό ν ο ν 
τά έλληνικά μπορούν νά προσΦέρουν, γιατί μόνον αύτά έξερεύνησαν, κατέγραψαν, άνέλυσαν τίς 
ένδότατες διαδικασίες της όμιλίας καί της γλώσσας όσο καμμιά αλλη γλώσσα . . .  Έδώ, πάνω σ' αύτη 
τη γη . . .  έχουν γεννηθη οί λέξεις, τά έντυπώματα καί οί κατηγορίες τού πνεύματος . . .  " 

Ζάκ Λακαρριέρ "Τό Ελληνικό Καλοκαίρι " Εκδ. ΧΑ ΤΖΗΝ/ΚΟΛΗ 

"Τελευτη δέ της λέξεως άρμόττει  η άσύνδετος ,  όπως Έ πίλογος άλλά μη λόγος ή . . .  " 
Αριστοτέλης 

"Οί 'Έλληνες είχαν καταλάβει τη μυστηριώδη δύναμη της κρυφης πλευράς τών πραγμάτων. Μάς 
έκληροδότησαν μιά άπό τίς ώραιότερες λέξεις της γλώσσας μας, τη λέξη Ένθουσιασμός, άπό τό έν 
-θεός,  ένας θεός μέσα μας. Τό μεγαλεϊο τών πράξεων τού άνθρώπου, έχει σάν μέτρο του την 
έμπνευση άπό την όποία πηγάζουν . Μακάριος όποιος φέρει ένα θεό μέσα του . . .  " 

Άρθουρ Καϊσλερ, "'Ενα φάντασμα στή μηχανή " 

"Καί οί πιό άμαθεϊς άπό τους νέους διανοουμένους χρησιμοποιούν την έλληνικη λέξη "έρως" μέ 
περισσότερη διάθεση άπό τη γαλλική . . .  οί έλληνικές λέξεις διατηρούν την δύναμη καί την λάμψη 
τους.  Ό έρως δέν είναι οϋτε η φιλία οϋτε η άγάπη . Ό ΕΡΩΣ είναι πραγματικά σαφέστερη έννοια άπό 
την άγάπη . . .  Καί, όπως σέ πολλους αλλους χώρους, η άρχαία Έλλάδα μάς προσφέρει μιά γλώσσα 
γιά την όποία θά πώ άκόμα μιά φορά, ότι είναι οίκουμενική . . .  

Ζακλίν ντέ Ρομιγύ, "Γιατί ή Ελλάδα" 
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"Ή Έ λλάδα μας κληροδότησε ένα όνομα - ένα όνομα που τώρα μας άπασχολεί πολυ -

Ε ύ ρ ώ π η  (Europe) . 
ΤΟ όνομα Ευρώπη έχουν μιά η περισσότερες ελληνίδες ηρωίδες. 'Έγινε γεωγραφικος όρος με 

άρκετά άκαθόριστο περίγραμμα. 'Όταν όμως ό Ίσοκράίης εκθειάζει την ένωση τών πόλεων εναν
τίων τών Βαρβάρων,  όταν άποδίδει σε αυτη την ένωση μιά πολιτιστικη άξία, σκέπτεται την 
Έλλάδα άλλά λέει τη λέξη ''Ευρώπη'' . . . .  

Ή έπέκταση όμως τής λέξης έπιβεβαιώνει εντελώς ότι όλο το παρόν μας ξεκινάει άπο την 
Έλλάδα και ότι τό ελληνικό επιζούν, επιβεβαιωμένα η λανθάνοντα, πνευματικό η συναισθηματι
κά, στό λεξιλόγιο, στη σκέψη ,  στις συγκινήσεις μας." 

Ζακλίν ντέ Ρομιγύ 
"Συναντήσεις μέ τήν Αρχαία Έλλάδα" Έκδ. ΤΟ ΑΣΤΥ 

"Ευχής έργον θα ήταν ή επίσημη πολιτεία να εξέδιδε ΛΕΞ ΙΚΟ που να περιλαμβάνει όλες τις 
ελληνικες λέξεις που είναι στα λεξιλόγια τών αλλων χωρών. Να γνωρίσουν οί νεώτεροι και να 
θυμηθούν οί παλαιότεροι, Ευρωπαίοι κυρίως,  απο πού προέρχονται οί λέξεις που χρησιμοποιούν, 
γιατι δυστυχώς πoΛU λίγοι ξέρουν ότι ή Ε ύ Ρ ώ π η ,  αυτη ή γηραια 'Ήπειρος, χρωστάει το όνομά 
της σε μια όμορφη κοπέλλα τής έλληνικής μυθολογίας . . .  " 

Σπύρος Κοκκινάκης 
"Ή Οίκουμενικότητα τής Έλληνικής γλώσσας" 

"Ή Ευρώπη οίκοδομείται. Είναι μια ελπίδα που θα πάρει σάρκα και όστα , μόνον αν λάβει ύπόψη 
της την ίστορία : μια Ευρώπη χωρίς ίστορία θα ήταν όρφανη και θλιβερή .  Γιατί το σήμερα πηγάζει 
απο το χθές,  και το αϋριο είναι προ ίΟν τού παρελθόντος . . .  

. .  . 'Η Εύρώπη μας υπάρχει εδώ καί χιλιάδες χρόνια , γεωγραφικα σχηματισμένη και ίστορικα δια
μορφωμένη , απο την εποχη που οί 'Έλληνες τής έδωσαν το όνομά της."  

Jacques /e Goff, προλογίζοντας τό βιβλίο τού Ούμπέρτο "Εκο 
"Ή άναζήτηση τής τέλειας Γλώσσας" Έκδ. Έλλ. Γράμματα 

"Ή ελληνlκη γλώσσα , ώς δομη πνευματική , είναι τό ύπόδειγμα με το οποίον εδομήθησαν 
άκριβώς και πιστώς όλες οί εύρωπαϊκές γλώσσες". 

Μαριάννα Μάκ Ντόναλ ντ, καθηγήτρια Πανεπιστ. Καλλιφορνίας, 
όμιλία της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τόν Μάίσ τού 1995. 

"Για έναν 'Ιάπωνα ('Ασιάτη) . . οί Εύρωπαϊκές γλώσσες δεν φαίνονται ώς ξεχωριστές, αλλα ώς 
διάλεκτοι μιας καί τής αυτής γλώσσας, τής Έλληνικής". 

Ο. Βαντρούσκα, ΚαθηΥ. Πανεπιστ. Βιέννης, Έφημερίς Αδέσμ. Τύπος 19/2/1996 

"Ή Έ λ λ η ν l κ η  γλώσσα είνα ι  τ ό  παρελθόν τών Ε ύ ρ ω πα ίων" 

Μπρούνο Σνέλλ, ΚαθηΥ. Πα νεπιστ. Αμβούργου, 
''Οί έλληνικές ρίζες τής Εύρωπαϊκής σκέψης" -Έκδ. Μ/ΕΤ - 198 1  

• 
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ΕΑυ ύδωρ acqua agua water* Wasser* aqua ύδωρ άχά, άχή : θορυβώδης 
aiguade ύδρευσις acquata βροχή aguacero wet ύγρός· wasser . . .  πτώσις, ήχος ϋδατος: 
aiguiere ύδροχόη acquario acuario -χέεται καί ηχεί' 
aqueux ύδατώδης acquoso acuatico aqueous wassering "άχερόν κύμα". 
aquarelle ύδατογραφία acquarello acuarela aquarelle Aquarell Άχελώος, Άχέρων κλπ. 
aquarium ένυδρείον acquario acuario aquarium Aquarium Αχαιοί: λαοί τής θάλασ-
καί: evier νεροχύτης acquajo σας. • (ϋδωρ , Fύδωρ, 

κλπ . . . .  βέδυ: ''βέδυ τούς Φρύγας 
τό ύδωρ φησί καλείν, 
καθ' δ καί Όρφεύς".) 
(άντιδ. : "άκουαρέλλα") 

ECCHYMOSE έκχύμω- ecchimosi equimosis ecchymosis Ekchymose έκχύμωσις 
[σι ς 

ECCLESIASTIQUE ecclesiastico ecclesiastico ecclesiastic ecclesiasticus έκκλησιαστικός 
ecclesiology ecclesiology 

ECHAFAUD ίκρίωμα - catafalco cadalso catafalque, Schafott cata +fala =ψεύ- κατά +φηλος, φαλος 
-auder κενοτάφιον scaffold τικος πύργος =άπατηλός 

ECHALAS πάσσαλος (palo)* (palo)* (pole)* characias χάραξ, χαρακίας 
echalasser, * pa((ssa)lus ·πάσσαλος 
charasser 

ECHAPPER δραπετεύω scappare escapiar Ι escape βλ. λέξι cape 
escapade άπόδρασις scappata escape escape 
(έννοιολ. άφήνω την 
κάπα μου aτά χέρια αύτΟΟ 
πού μέ καταδιώκει). 

ECHARPER τεμαχίζω carpire carpir carp μέμφομαι carpo =συλλέγω καρπώ = φέρω καρπ6ν 
echarpe τεμάχ. ύφά- άποσπώ λαμβάνω καρπ6v 

[ σματος 

ECH EVEAU κουβαρά- scabel lum, έκ τού σκάπος (δωρ.) 
[κι scapus =βάθρον =σκήπος, σκήπτρον 

(στήριγμα) 

ECHINE ράχις schiena (dorso)* (dorsal)* έχίνοι = οί τραχηλικοί 
echiner θραύω ράχιν, schienale ραχιαίος σπόνδυλοι 
"ραχίζω "= φονεύω έρεισίνωτον * (έκ τού δειράς=ράχις) 

ECHO ήχώ eco eco, ecolalia echo Echo echo ήχω 

ECHOPPER χαράττω, scolpire escolpo ψαλίς scalprum (σμίλη) γλάφω = ξέω, κοιλαίνω 
γλύφω έκ τού scalpo = πρβλ. γλαφυρ6ς 

echoppe γλυφίς scalpello escalpelo γλύφω 

ECLAMPSIE έκλαμψία eclampsia eclampsia eclampsy Eklampsie έκλαμψία 

ECLECTIQUE ecclettico eclectico eclectic Eklektisch έκλεΚΤικός 
eclectisme eccletismo eclecticismo eclecticism Ekloge ποιητ. έκλεκτισμ6ς 

έκλ. 
ECLIPSE έκλειψις eclisse eclipse eclipse Eklipsis eclipsis έκλειψις 
ecl ί pser έπισκιάζω eclίssare eclipsar 
ecliptique έκλειπτική eclίttίca ecliptica ecliptic ekliptik 

ECLUSE ύδροφράκτης escluso έκτός esclusa θΧ - cludo έκ -κλείω 

ECOLE σχολείον scuola escolar school Schule schola σχολή σχολή, σχόλη 
ecolier μαθητής scolaro escuela scholar Schϋler 

ECOLOGIE ecologia ecologia ecology Oekologie οίκολογία 

ECONOMIE οίκονομία economia eCOtlOmia economy Okonomie economia οίκονομία 
econome οίκονόμος economo ecόnοmο (economiste) Oekonom 
economique οίκονο- economico economico economic bkonomisch 'Όίκονομικός" Ξεvοφ. 

μικός "Οίκο νομικά " Άριστοτ. 
economiser οίκονομώ economizzare economizar economise (Oekonometrie) (πραγματείαι περί 
ecosysteme οίκοσύ- (perieco περί- οίκιακης οίκονομίας.) 

στημα οικος) 
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ECOPE ξύλινο φτυάρι scopa escoba scoop scopa, scopae σκάπος =κλάδος 
σάρωθρον σάρωθρον (άντιδ.: σκούπα) 

ecoper scopare escobar (scooping) 

ECORCE φλοιός scorza corteza scortum =χόριον χόριον =δέρμα 
ecorcer άποφλοιώ scorzare descortezar 

ECOUTER άκούω ascoltare & escuchar hear hbren aus+cuIto ούς + κολέω 
udire (καί οίΓ έτ. άίω) (έκ τού COIO) άκούω 

ecouteur άκροατής ascoltatore (escucha) hearer Horchen 
καί auscuIter στηθο- ascoltare auscultar ώτ -άκουστω 

[σκοπώ (audience (Audienz) (οίΓ, udίre,έκ τού άίω 
auscuItation στηθ/σις ascoltazione auscultacίόn άκρόασις) audio) 'Όύκ άίεις;" 

=δέν άκούς; -ΙΛ 0, 1 30-

ECRIN κοσμηματοθήκη scrigno screen scrinium = ικρια: ξύλινο κατασκεύ-
(scribe) παραβάν κιβώτιον ασμα, έξέδρα 

(άντιδ.: σκρίνιο) 

ECRIRE γράφω scrivo escribir write schreiben scribo γράφω σκαριφώ, σκαριφώμαι 
scribe γραφεύς scrivente escribiente writer Schreiber =χαράζω, γράφω 
ecriteau πινακίς scritta escrίbania γραφ. γραφεύς γριφώμαι =γράφω 
ecrit έγγραφον scritto escrito written ScrίbentγραΦεύς 
ecriture γραφη scrittura escritura Scripture Schrift 
ecrivain συγγραφεύς scrittore escritor writer Schriftstel ler 
decrire περιγράφω descrivere describir describe beschreiben 
description περιγραφη descrizione descrίΡcίόn description -ung 
inscrire έγγράφω inscrivere inscribir inscribe einschreiben 
inscription έγγραφη inscrizione ίnscrίΡcίόn inscription -ung 
recrire άναγράφω rescrivere (escritorio) 
rescrit έπ/λη μονάρχου rescritto rescripto rescript 
ίδ. οίΚΟΥενείας: schermo, (esgrima ξιφο-
ecran 1 )  θήκη (πΡοφονώς scrigno μαχία. 'Έννοια: screen Schrank 
2) "παραβάν" [γραπτών) scalfire ξέω χαράσσω) 

Κ.ά. πολλά . . .  

ECTOPLASM E  έκτό- ectoplasma (metaplasmo) (plasma) (Plasma) ekto .. +pIasma έκτόπλασμα 
[πλασμα 

ECU άσπίς, σκούδο scudo escudo escutcheon Schild scutum=θυρεός, σκύτος = δέρμα 
(καί θυρεός) squire άσπίς κατειργασμένον 

ecurie σταύλος scuderia escuderia εύγενης (ύλικόν άσπίδων) . 
ecuyer ίππευτής, scudiere escudero σκυτόω: έπιδερματίζω 

ίπποκόμος scudo ίππότης scutarius: ύπηρέ- σκυτοτόμος : ό τέμνων 
ecusson θυρεός (scudato escudo (esquire Schild της προσκομίζων δέρματα. 
καί ecueIIe γαβάθα άσπιδοφόρος) (escudar: κύριος) Schϋssel την άσπίδα & τόν 

scodellla ύπερασπίζω) (skin δέρμα) Schutz ϊππον 
σκυτάλη ύπεράσπισις, (βλ. άνάπτυξι τού 

σκέπη λήμματος στην 
Είσαγωγή). 

ECUEIL σκόπελος- scoglio escollo roch (έτ. ρώξ) . . . . .  scopuIus σκόπελος 
κίνδυνος 

ECUREUIL σκίουρος scoiattolo esquirol squirrel scurius σκίουρος (έτ. ό κάμνων 
sciurides σκιουροειδή διά της ούράς σκιόν 

είς έαυτόν) 

ECZEMA eczema eczema eczema Ekzem έκζεμα (έκ + ζέω) 

EDEN έπίγ. παράδεισος eden eden eden Eden Έτuμoλoγείταιέκ τού adan 
edenien παραδείσιος edenico =εύχαρίστησις. Δέν πρό-

κειται περί έβρα"ίκής λέξε-
ως. Ή έτυμολογική του 
ρίζα εύρίσκεται στό ήδύς, 
άνδάνω (=εύχαριστώ). 
ηνδανον, εαδον "κραδίη 
άδοι ", "άδόντα εϊη . .  " 
πρβλ. :  έδνα: δώρα γάμου, 
ώς προξενούντα εύχαρί-

στησιν. 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

EDIFICE οίκοδόμημα 
edifier οΙκοδομώ 
edification οίκοδομή 

EDILE άγορανόμος 
ediIite άγορανομία 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

edifizio 
edificare 
edificazione 

edile 
edil ita 

EDITER έκδίδω editare 
edition έκδοσις edizione 
editeur έκδότης editore 
editoriaI κύριον άρθρο editoriale 
inθdit άνέκδοτος [έφημ. inedito 

EDUQUER έκπαιδεύω, educare 
education άγωγή κ.δ.. educazione 

EFFRACTION διάρρη- frattura 
[ξις 

καί enfreindre =άθετώ 

EFFR AVER τρομάζω 
effroi φρίκη 
effroyable φρικώδης 

EGAL όμοιος, ίσος 
egaIite ίσότης 
equite ίσότης 
equateur =iσrμεPlVOς 

κλπ. παράγωγα 

fremere 
fremito 
fremente 

eguale 
eguaglianza 
equita 
equatore 

EGIDE αίγίς, προστασία egida 

EGLlSE έκκλησiα chiesa 
(aglisia στά 

γκρεκάνικα) 

EGLOGU E  ΆvθoλOγία egloga βοuκ. 
(λογοτεχν.) 

EGOISME έγωισμός 
egoiste έγωιστής 
egotisme 

ELASTIQUE έλαοτικός 
eIasticite 

ELECTR�QUE 
ήλεκτρικός 

ποίημα 

egoismo 
egoista 
egotismo 
egolatria 
egocentrico 

elastico 
elasticita 

elettrico 

eIectricite ήλεκτρισμός elettricita 
eIectricien ήλεκτρολό- eletrizzante 

[γος 
eIectrode ήλεκτρόδιον elettrodotto 
electrolyte ήλεκτρολί- elettrblisi 

[της 
eIectronique ήλεκτρο- elettrbnico 

[νικός 
κ.α . . κ.δ ... 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

edificio 
edificar 
edίfίcacίόn 

(agoranomia) 

editar 
edίcίόn 
editor 
editorial 
inedito 

educar 
educacίόn 

fractura 

(escalofrio)* 
escalofriado 

igual 
igualdad 
ecuacίόn 
ecuador 

egida 

iglesia 
(Βασκικά: 
"ellisa") 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

edifice 
Ι edify 
edification 

(inspector 
έτ. έν +σκοπώ) 

edit 
edition 
editor 
editorial 
inedited 

educate 
education 

(fraction 
κλάσμα) 

fracture 
θραύσις 

equal 
equality 
equity 
equator 

aegis 

(Church)* 
άρχ. άγγλ. ,  Liz 
ίρλανδ. eglis 

ecloga είδύλ- eclogue 

egoismo 
egoista 
egotismo 
egolatria 

[λιον 

elastico 
elasticidad 

electrico 

electricidad 
electricista 

electrodo 
electrolisis 

electrόnίcο 

egoism , ego 
egoist [=έγώ 
egotism 

elastic 
elasticity 

electric 

electricity 
electrician 

electrode 
electrolysis 

electronic 

ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤ ΙΝ ΙΚΑ 
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έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

aedifico =οίκοδομώ αϊθω = καίω 
έκ τού aedes αϊθουσα: άρχικώς, στοά 
=ναός, όπερ έκτού έστραμμένη πρός άνα-

aedo =αίθω τολάς έκτεθειμένη είς 
τόν ηλιον. 

aedίl is: άγορανό- βλ. ώς δνω 
μος περ ί  τά 
ο ί κ ο δ ο μ ή μ α τ α  
(aedo) 

edίtίο ,έκ τα) e-do 

duco =όδηγώ 

ex + frango 
=θραύω 

ίπ + frago 

ex + frigeo 
(ριγώ) 

βλ. λέξι donner 

βλ. λέξι "duc" 

έξ + Fρήγνυμι 
(θέμα Fpay) 
(πρβλ. ράκος, άρχ. Fράκος) 

έκ + ριγώ (Fριγώ) 
ρίγος, Fρίγος, φρίκη 
*(έκ τού ές +χλιόν 

+κρύον! )  

aquivalent έοικιί.ις = όμοιος 
ίσότιμον aequus =ίσος 

Aquator 

Aegide 

(Kirche)* 

Egoismus 
Egoist 
Egoitat 

elastisch 
Elastizitat 

elektrisch 

Elektrizitat 
Elektriker 

Elektrode 
Elektrolyse 

elektronik 

όμοιος 

aegis 
αίγίς (άπά τά δέρμα της 
αίγός Άμαλθείας, ήτο 
κατασκευασμένη ή άσπίς 
τού Διός καί της Άθηνάς) 
πρβλ. :  "ύπό την αίγίδα" 

έκκλησία 

*(Τό άγγλο καί γερμ. έκ τού έπιθέτου κυριακός, 
δηλ. ά της Κυριακής. "Κυριακόν δώμα". 
Κατ' άλλους έκ τού κίρκος =κύκλος (έκκλησια
στικός) .  Kirk: ή έκκλησία της Σκωτίας) 

ecclesia 
ecloga 

ego =έγώ, έγω 

elasticus 

electricus 

έκλογή - "'Εκλογή" 
(λογοτεχν.) 

έγώ, έγωισμός 
έγωιστής 
έγωτισμός 
έγωλατρεία 
έγωκεντρικός 

έλασTlκός 
έλαστικότης 

ήλεκτρικός 

(ηλεκτρον: λέξις άμηρική, 
κράμα χρυσού καί άργύ
ρου, ίδίας ρίζης μέ τό 
ήλέκτωρ=λαμπρός, άκτινο
βολών) 
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ELECTUAIRE έκλειγμα elettuario (electuario) electuary electuarium εκλεικτον, εκλειγμα 
(φάρμακο λειχόμενο & 
διαλυόμενο στό στόμα) 

ELEGIE έλεγεία elegia elegia elegy Elegie elegia έλεγεία, έλεγος: άσμα 
elegiac έλεγειακός elegiaco elegiaco elegiac elegisch θρηνητικαν 

έιΕΜΕΝΤ στοιχείον elemento elemento element Element elementum όλω (βλ. κaί λέξι 
elementaire στοιχειώ- elementario elemental elemental elementar τού alo =τρέφω al iment) 

[δης 

ΕιΕΡΗΑΝΤ elefante elefante elephant Elefant elephantus έλέφας -αντος 
elephantin Κ.Ο. elefantesco elefantino elephantine elephantin Κατά τόν ϊδιο τρόπο κλί-

νεται καί στίς πινακίδες 
τής γραμμ. Β. e-re-pa, 
e- re-pa-to. 
Άρχαιοτάτη έλλην. 
λέξις- έλεφαίρω =κατα-
πατώ, καταστρέφω 

ΕΙΙΑΕ έκλέγω eleggere elegir Ι select ex -Iego έκ + λέγω 
electeur έκλογεύς elettore elector elector λογάδες ανδρες= 
electoral έκλογικός elettorable electoral electoral =έκλεκτοί 
electorat έκλογ. δικαίωμα elettorato electorado electorate 
election έκλογή θlΘΖίΟΠθ eleccίόn election 
electif αίρετός elettivo elective 
eligible έκλεξιμος eleggibile elegible eligible 
elite έπίλεκτος eletta s-eleccionado select ΕlίΙθ elegans (φιλόκα- έκλεκτικας 

κaί elegant κομψός elegante elegante elegant elegant λος, μέ τήν έννοια 
elegance KOμιjJότης eleganza elegancia elegance Eleganz ότι ξέρει νά έκλέγη) 

ΕΙΙΧΙΑ έλιξήριον elisir θlίχίΓ θliχίΓ ΕlίχίθΓ έκ τού άραβ. όπερ έκ τού έλληνικού 
al i ksir, ξήριον η ξηρίον: 

σκόνη άποξηραντικη 
ή όποία έτίθετο έπί 

πληγων. 
άντιδάν. : έλιξήριον 

ELLIPSE έλλειψις (γεωμ.) ellisse elipsis, elipse el l ipse El lipse ellipsis ελλειψις 
ell iptique ell ittico el iptico el l iptic el l iptisch έλλειπτικας 
ell ipso'I'de elipsoide el l ipsoid El l ipsoid έλλειψοειδης 

ELOGE έγκώμιον elogio elogio (encomium)* eulogium εύλογία, εύλόγιον 
elogieux έγκωμιαστικός encomiastico* elogioso eulogistic (καί * (έγκώμιον) 

(elogiare) (elogiar) panegyric)** (έν+κωμος) 
elogiste έγκωμιαστής elogioso (panegirista) eulogist ** (πανηγυρικας) 

ELoaUENCE εύγλωττία eloquenza elocuncia eloquence Eloquenz eloquentia, έκ εύγλωττία 
eloquent εϋγλωτος eloquento elocuente eloquent eloquent τού loquor = (λάσκω =φωνάζω) 
καί interlocution συνο- interlocuzione (interlocutor) ( interlocutor) λέγω 

μιλία 
ΕιυΟΕΑ ύπεκφεύγω eludere eludir elude ludus =παίγνιον λίζει =παίζει ( Ησ.) 

παίζοντας elusion ύπεκ- (Ludothek ludo =παίζω Σχέσις καί μέ λοιδορώ. 
φυγή παιγνιοθήκη) (οι =u) 

ELYSEES Ήλύσια elisio, eliso eliseos Elysium Elysium elysei Ήλύσια (πεδία) . . .  
elyseen παραδείσιος παράδεισος Elysian (elysaisch) ("έν ταίς τών μακάρων 

νήσοις") 

ΕΙΥΤΑ Ε  έλυτρον θlίΙΓθ θlίΙΓΟ elytron ελuτρον 

EMAIL, email ler - βλ. λ. "smalte" (άντιδ.: έμαγιέ) 

ΕΜΒLΕΜΕ έμβλημα emblema emblema emblem Emblem emblema εμβλημα 
emblematique έμβλη- emblematico emblematico emblematic emblematisch (έτυμ. έν + βάλλω) 

ματικός 
ΕΜΒLΟLlΕ έμβολή (embolo embolism Embolie έμβολη 
emblolisme (παρ)εμβο- embolismo έμβολον) έμβολισμας 

[λισμός 

EMBROCATlON έμβρο imbroccare embrοcacίόn embrocation embrocatio έμβροχη (έν + βρέχω) 
[χή, έμπότισμα βλαστάνω κατάπλασμα έντριβή 
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ΕΜΒΑΥΟΝ έμβρυον embrione embrίόn embryo Embryo embryon εμβρυον (έν + βρύον) 
embryonnaire embrionale embrionario embryonisch εμβρυος =ό αύξανόμε-

έμβρυώδης νος έντός. 
embryotomie έμβρυοτομία 
embryoIogie embriologia embriologia embryology Embryologie έμβρυολογία 

EMERAUDE smeraldo esmerald emerald Smaragd smaragdus σμάραγδο ς (ορφ. Λιθ. 608, 
emeri smeriglio esmeril emery Schmirgel "αίγλήεις μάραγδος") 
smaragdite, σμύρις 
smaragdin 

EMETlQUE emetico emetico emetic emeticus έμετικός 

EMIGRER μετανα- emigrare emigrar emigrate emigrieren migro μετοικώ άμείβω : άλλάσσω τόπον. 
στεύω "άμείβω πόρο ν, πορθμόν" 

emigre μετανάστης emigrante emigrante emigrant Emigrant "άμείβω στέγας" =έγκα-
emigration μετανά- emigrazione emίgracίόn emigration ταλείπω τιΊν οίκίαν μου . 

στευσις 
ΕΜΡΑΑΕΑ άρπάζω, 

βλ. λέξι " rapace" 

EMPECHER έμποδίζω impedire impedir impede im-pedico έμ-πεδώ 
empechement impedimento impedimento impediment έκ τού pedica= πέδη 

έμπόδιον 
καί depeche τηλε- dispaccio despacho 

[γράφημα 
depecher σπεύδω dispacciare despachar 

EMPEREUR αύτοκρά- Imperatore emperador emperor impero =προστάζω ίν =έν + παρα-σκευάζω 
[τω Ρ έκ τού in+paro, (κaτΊ jλλοuς έκ του ίν, έν, 

empire αύτοκρατορία impero imperio empire impero +περί :  έν έμοί κaί περί 
κλπ. παράγ. καί σύνθ. έμέ, τά πάντα: 
ώς: imperatif =προ- imperativo imperativo imperative Imperative αύταρχικόν άξίωμα) .  

[σταΚTlκή αντιδ.: ίμπεριαλισμός 

EMPHASE έμφασις enfasi enfasis emphasis Emphase emphasis εμφασις 
emphatique enfatico enfatico emphatic emphatisch έμφατικός 

EMPHYSEME enfisema enfisema emphysema Emphysem έμφύσημα 

EMPHYTHEOSE enfiteusi enfiteusis emphyteusis Emphyteusis emphyteusis έμΦύτευσις 
έμφύτευσις έμφυτευτιΊς 

emphytheote έμφυ- enfiteuta enfiteuta emphyteutI- Emphytent 
τευτής ciary 

EMPIR�QUE έμπειρικός empirico empirico empiric empirisch έμπειρικός 
empirisme έμπειρι- empirismo empirismo empirism Empirie έμπειρισμός 

σμός (έμπειρία) 

ΕΜριΑΤΑΕ έμπλα- impiastro emplasto plaster Pflaster emplastrum εμπλαστρον + εμπλαστον 
[στρον impiastrare emplastar (Ίππ.) 

EMPLlR πληρώ ad-empire cumplir accomplish impleo έμπίπλημι 
desemplir έκκενώ (cumleanos (εμπλεως = πλήρης 
remplir πληρώ Κ.λπ. riempire γενέθλια) (ρά + πλέω ς) 

ΕΜΡΙΟΥΕΑ μεταχειρί- impiegare emplear Ι employ im -plico έμ-πλέκω 
[ζομαι 

employe ύπάλληλος impiegato empleado employee 
emploi χρήσις impiego empled (employ) 
emplettes Ψώνια 

ΕΜΡΥΕΜΕ όμοίως . . .  έμπύημα 
empyreume . . .  

ΕΜυΙΕ έΦάμιλλος, emulo emulo emulous aemulus αίμύλος =κολακευτικός, 
άντίζηλος =ζηλωτής δόλιος 

emulation όμιλλα emulazione emulacίόn emulation (αίμυλόφρων, 

EMULSION γαλάκτωμα 
"αίμύλαι μηχαναί") 

emulsione emulsίόn emulsion Emulsion emulgeo = άμέλγω (Ομ.) 
emulsif γαλακτώδης emulsivo emulgente αμέλγω "άμέλ γω γάλα λευκόν" 

(ιλ ) 
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ΕΝ in en in (εξ ού inn= in in έν, ίν (άρκαδοκυπριακά) 
ξενοδοχείον) 

ENALLAGE έναλλαγη enallage enalage enallage έναλλαγη 

ENCASTRER ένσφηνω incastrare in-castro Βλ. λ. chateau 
encastrement ένσφή- incastro 

νωσις 
ENCEINTE έγκυος incinta encinta enceinte inciens: έγκυος έγκυος (κύω =φοu-

ENCEMPHALE έγκέφα-
σκώνω) 

encefaio encefaIo (brain)* (Hirn)** έγκέφαλος 
λος encephalitis έγκεφαλίτις 

encephaIite encefalitis encefalitis (encephalo- έγκεφαλογράφημα 
έγκεφαλίτις tomy) **κύρνα=τά κρανία 

encephaIographie encefalografia encefalografia ("Ησύχιος) 
Κ.α. (encefalico) * Τό άγγλο brain έκ του έλλ. βρεγμός =τό πρόσθιον μέρος τού κρανίου 

(πρβλ. βρεγματικά όστα) 

ENCHANTER γοητεύω incantare encantar enchant in-canto ίν + κανάσσω 
enchantement incanto encanto enchantment . . . . βλ. λ. chanter 

γοητεία, μαγεία Κ.α. 
ENCLIN έπιρρεπης incIinato incIin =κλίσις inclined έπι- inclinis εκ τού έγκλίνων 
encIise έγκλισις (γραμμ.) enclisi encIisis [κλινης (inkIinieren) ίη -cIino έγκλίνω (έν +κλίνω) 
encIitique έγκλιτικός enclitico enclitico inclination 

enclitic enklitisch 

ENCRE μελάνη inchiostro tinta* Ink Tinte* 1 )  Γαλλ., "/ταλ. 
encrier μελανοδοχείον (calamaio) έτ. tintero inkhorn Tintenfass ΑΥΥλ. έκ τού 
encrer μελανώνω κάλαμος (Melanom) encaustum = έγκαυστον (άπαραίτητη 
encrage μελάνωσις inchiostrare inkiness θερμικη έπεξεργασία πρός 

2) "/σπ. , Γερμ. έκ παραγωγην μελάνης) . 
τού tίngΟ=βρέχω τέγγω =βρέχω 

"δάκρυσι κόλπουςτέγ-
γουσι ". (Αϊσχ. Πέρσαι) -540 

ENCVCLIQUE έγκύκλιος enc'cIica enciclica encycIical -Enzyklika έγκύκλιος " .. τέχναι, ας 
[παππικη οί 'Έλληνες κaλοϋσιν 

encycIopedie enciclopedia enciclopedia encyclopedia Enzyklopadie έγκυκλίους" -Σενέκας-
έγκuκλοπαίδεια 

encycIopedique enciclopedico enciclopedico encyclopedic EnzykIopadisch έγκuκλοπαιδικός 

ENDEMIE ένδημία endemia endemia (endemiaI) ένδημία, ένδημικός, 
endemique, -isme endemico, endemico, endemic, πανδημία 

pandemia pandemia pandemic endemisch 
Διάφ. λέξεις μέ α'  σuνθ. 

endo . .  ένδον -έντός . .  
πχ endocarde endocardio (endocarditis) endocardiac endo . . .  ένδοκάρδιον 
endogamie endogamia (endόgenο) endogamy ένδογαμία 
endocrinoIogie endocrinoIogia endocrinoIogia endocrinology ένδοκρινολογία 
endoscope κ.ό. endoscopio endoscopio endoscope ένδοσκόπιον 

ENERGIE ένέργεια, energia energia energy Energie energia ένέργεια (έν +έργον) 
δραστηριότης (energetisch) 

energique energetico energico energetic energisch 
energumene δαιμονι- energumeno energύmenο energumen (tenflisch έτ. energumenus ένεργούμενος 

[σμένος, διάβολος "ένεργούμενοι ύπό 
+φλέω) πνευμά των άκaθάρ -

των" ' Ιερόν ΠΗΔΑΛΙΟΝ 

ENFANT παιδί, infant = infante infante ί nfant - νήπιος infant (πρίγκιΨ) infans =νήπιος, (ίδία έννοια στά έλλην. 
"ίνφάντης" fantoccio (boy =παίς, έτ. (Kind*) έκ τού in+ for νήπιος: νη - έπος -

enfance παιδ. ηλικία infanzia infancia infancy [βούς) =φημί, φάσκω είπεϊν, Δηλ. άκόμη δέν 
enfantin παιδικός infantile infantiI infantile Fante νεανίσκος (for, fatus sum) άρθρώνει λόγον). 
fantoche νευρόσπαστον fante ύπηρέτης, fantoche fantoccini τό in έκ τού (Φάτο, έφατο=έμίλησε) 
fantassin πεζός στρατιώτης όν(ευ) (άντιδάν. : ίνφάντης, 

καί infanterie πεζικόν infanteria infanteria infantry I nfanterie φάντης φαντάρος) 
infantiIe παιδικός infantile, έξ ού infantil infantile Ι nfanterist *Kind: έκ τού "genus, 

fanciuIlo καί =φαντάρος γένος" πρβλ. γέντο = 
ciulIo= αγόρι chuIo = έγένετο 
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ENFER κόλαQις 
infernai καταχθόνιος 

ENFLER έξογκώ 
enfIure έξόγκωμα 
s'enfIer έπαίρομαι 

ENIGME αϊνιγμα 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

inferno 
infernale 

enfiarsi 
enfiatura 
enfiarsi 

enigma, 
enimma 

enigmatique αίνιγμα- enigmatico 
τικός κλπ. 

ENNUVER στενοχωρώ 
(S'ennuyer πλήττω) 
ennui στενοχώρια, 

[άνία 
ennuyeux όχληρός 

ENORME πελώριος 
enormite υπερβολή 
(έννοιολ . :  e-norme 
αυτός που έξέρχεται 
τού κανόνος) 

noiare 

noia άνία 
(odio =μίσος) 
noioso 

enorme 
enormita 

( S')ENROUER βρα- arrochi re 
[χνιάζω 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

infierno 
infernal 
infernar κολά-

inflar 
ίnflacίόn 

enigma 

enigmatico 

enojar 

[ζω 

enojo άνία 
(odio =μίσος) 
enojoso 

enorme 
enormidad 

enronquecer 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(hell* 
infernal 

inflate 
inflation 

enigma 

enigmatic 

annoy ένοχλώ 
(annoying) 
θηηυί 
(annoyance 

πλήξις) 

enormus 
enormity 

hoarse 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΗόΙ Ιθ)* 
infernal 

Inflation = 
πληθωρισμός 

enigmatisch 

enorm 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

ίη + fero, έξ ού 
infernus =ό κάτω 

ό έντός φερόμενος 

ίη +flo 

aenigma 

ίη + odio =μισώ 
(odium =μίσος) 
(Κατά τόν Κοραή, 
έκ τού "ανία": 
"έν άνίς:ι") 

ex-norma =γνώ
[μων 

raucus =βραχνός 
fj έκ τού ravus = 

=βραχνός 

έκ τού ΕΛΛΗΝ ικον 

έν + φέρω 
• (καλιά) 
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έν +φλόω, φλέω =είμαι 
γεμάτ ο ς ,  φλύω 
άναβρύω (πρβλ. φλέΨ) 

αϊνιγμα "αί'νιγμα πλέ 
κειν καί λύειν" 
ίέκ τού αΙνίσσομαι =όμιλώ 
σκοτεινώς). 

όδύσσομαι =όργίζομαι, 
μισώ. "τψ μέν επειτ' 

όδύσαντο θεοί"(Ίλ. Ζ 1 38). 
Η μυθική άρχή τού 
όνόματος τού 'Οδυσσέως, 
ώς μισουμένου άπό θεους 

καί άνθρώπους. 
'Εκ τού γνώμων, γνώρι
μος (έτ. Ernout-Meillet: 
sans doute, emprunt a Ι '  

accusat i f  de  γνώμων , 
γνώμονα). 
Δηλαδή, τό "norma", 
άναμφίβολα δάνειον 
άπό τήν αίτιατική τής 
λέξεως 'γνώμων", γνώ
μονα. ( Αντιδ. : νόρμα) 

ρώχω =άσθμαίνω 
όπερ έκ τού βραγχός 

ENSEIGNER διδάσκω insegnare enseiϊar 
enseigne σήμα insegna enseiϊa 

Insiegel σφραγίς ίη + signus 
ensign σημαία Insignien 

έν + σ η μ εϊον (βλ . καί 
λέξεις signe, signal) 

enseignement διδα- insegnamento enseiϊanza έμβλήματα 
[σκαλία 

ENSEMBLE όλον, 
όμού 

insieme Uunto Ensemble 
έτυμ. ζυγός) 

ENTELECHIE έντελέ- entelechia 
χεια 

entelequia entelechy 

ENTENDRE άκούω, 
έννοώ 

entente συνενόησις 
entendeur νοήμων 
entendement κρίσις, 

νούς Κ.ά. 

ΕΝτΕΑIΤΕ έντερίτις 
enterique 
enterotomie 
(gastro )-enteroIogie 

Κ.ά. 

ENTHOUSIASME 
enthousiasmer 
enthousiaste Κ.ά. 

entender Ι intend 
διανοούμαι 

intendere 
ίηΙθηΙο πρόθε

σις, σκοπός 
intenditore 
intendimento 

entendido intended Intendant 
entendimiento προμελετημέ- έπιμελητής 

[νος Intendanture 

θηΙθΓίΙθ 
enterico 
enterotomia 

enteritis 
enterico 
(disenteria) 
(enteralgia) 

entusiasmo entusiasmo 
entusiasmare entusiasmar 
entusiasta entusiasta 

enteritis 
enteric 
enterectomy 

Enteritis 

enthusiasm Enthusiasmus 
(enthusiastic) Enthusiast 
enthusiast όπαδός 

enthusiasmiert 

ΕΝΤΗΥΜΕΜΕ ένθύμη- entimema 
(φιλοσοφ.) [μα 

entimema enthymeme 
entimematico 

ΕΝτιτΕ όντότης entita entidad θηΙίΙΥ 

ίη + simul 

entelechia 

έν + αμα (ή δασεία 
έτράπη είς s: αμα->sίm) 

έντελέχεια. Ή λέξις 
έπλάσθη ύπό τού 
Άριστοτέλους. Δηλ. τό 

"έντελώς έχειν" 

ίη +tendo έν + τείνω, τανύω 
(έννοιολ. tendre (έντείνω τήν προσοχή) 
vers, etre attentif, έντάνυσις 
δηλ . τείνω πρός,  
είμαι προσεκτικός) 

entitas, έκ 
τού ens, entis 

έντερον, έντερίτις 
έντερικός 
"άποφυάδες έντερικαί " 
έντεροτομία 
γαστροεντερολογία 

ένθουσιασμός 
(έν +θεός) 
ένθουσιάζω 
ένθουσιώδης 

ένθύμημα (ένθυμέομαι) 
έν +θυμός 

όντότης 
(όν, όντος) 
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ENTOMOLOGIE entomologia entomologia entomology Entornologie έντομολογίο, 
entomoIogiste entomologo entοmόlοgο entomologist Entomolog έντομολόγος (έντομα: -

έν + τέμνω -διότι φαίνονται 
ώς κομμένα είς δύο). 

ENTRAILLES έντόσθια interiore entraiias entrails ( G e d a r m e  έ τ. intralia έντερον, έντεριώνη 
έγκατα Darm =έντερον, έκ τού intus έκ τού έντός. ένδον 

έκ τού τόρμος ένδινα = έντόσθια 
=κοιλότης) 

ENTRAVER έμποδίζω trabeazione travar συνδέω entrap trabs - trabis = τράπηξ, τράφηξ = 
entrave έμπόδιον έπιστύλιον traba =δοκός, σανίς δοκός, σανίς ( Ησύχ.) 

(άντιδ.: τραμπάλα, τραβω) 

ΕΝΤΑΕΑ είσέρχομαι entrare entrar Ι enter Entree intro = ίν + τρύω = είσχωρω 
entree eίσοδος entrata entrada entrance είσέρχομαι (έξ ού καί όντρον) 
entre μεταξύ, έν τψ entro entre entry 

μέσψ έγγραφη 

ΕΝΤΑΟΡΙΕ έντροπία entropia entropia entropy έντροπίο (θερμοδ.) 

ΕΝνΑΗΙΑ είσβάλλω invadere invadi r  Ι invade Invasion ίη +vado έν +βοίνω, βάδος = 
invasion είσβολη invasione ίnνasίόn invasion =όδός (βλ. λέξεις 
evader δραπετεύω evadere evadirse evade aller +venir) 

κ.λ.π . . .  

ΕΝνΙΕ Φθόνος, ζηλοτυπία invidia + envidia + enνy, jealousy invidia =ζήλεια, Fείδω=γvωρίζω, 
envier ζηλεύω gelosia celosia Ι enνy in+video όρω ( Ομ.) 

invidiare + envidiar =βλέπω (πρβλ. :  "έποΦθαλμιω", 
ingelosire ίδία εννοια) 

enviabIe έπίζηλος, μισητός invidiabile envidiabe enviable gelosia έκ τού ζήλος 
envieux Φθονερός invidioso + envidioso + envious celosia 

ζηλιάρης κ.α .. geloso celoso jealousy 

ENVOVER στέλλω inviare enviar Ι envoy ίnνίare=πορεύομαι 
envoi άποστολη ίηνίο envio (convoy) έκ τού via =όδός, 

παράγωγο ν τού 
eo = έω, είμι=πορεύομαι 

(Fέω) 

ΕΝΖΥΜΕ ένζυμον enzima enzima enzyme Enzyme ένζυμον 

EOCENE eocene eoceno eocene ήώκοινος 
(miocene, pIiocene) miocene mioceno miocene μειόκαινος 

pliocene plioceno pliocene πλειόκαινος 

έΟΝ αιωνιότης eόn οίων 

EPACTE έπακτή epatta epactas epact Epakte epactae έποκτή (κοσμογρ.) 
(έτ. έπί + όγω) 

EPAGOG�QUE ''Quam dialectici έπογωγικός 
epagomene έμβόλι- έπαγωγην 

[μος ημέρα appellant" 
(Α. Gellius Noct. 

Att. νί, 3,35) 

EPAIS παχύς, πυκνός spesso espeso SpiSSUS =πuκνός σπιδνός =πuκνός (Ήσ.) 
epaisseur πάχος, spessezza σπιδης = έκτεταμένος 

καί s' epaissir πήζω espesar πυκνω (έξ ού σπιθαμη) (Όμ.) 

EPANCHER διαχέω, ex -Ρaηdο=άπλω πετάννυμι =άπλώνω 
άπλώνω 

καί epandre 
epanchement, 
epandage 

EPARS διεσπαρμένος sparso esparcido spargo = σπείρω 
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ΕΡΑυΙΕ ωμος spaIIa espalda ράχις (arm ώμος (Achsel ώμος spathula =ώμο- σπάθη 
epaulement παραπέ- spaIIetta espaldaI' έτυμ. άρμός) έτυμ. όγω) πλάτη, έκ τού (άντιδ. : σπάλα, σπάτουλα) 

τασμα spatha 
epaulette έπωμίς spaIIina epaulet Epaulette 

epee ξίφος spada espada spade άξινη Spaten 

EPENTHESE έπένθε- epentesi epentesis epenthesis έπένθεσις 
[σις epentetico epentetico epenthetic έπενθετικός 

EPERON πτερνιστηρ sperone espuela spur Sporn μέσιμ του φραγκ .  είς +πείρω 
eperonner κεντρίζω sprone espolear Ι spur spornen s-poro περόνη, πειρούνι 

Κ.α. (άντιδάν. : σπιρούνι) 

ΕΡΗΕΒΕ έφηβος efebo etebo ephebus εφηβος 
ephebie έφηβεία Ephebie έφηβεία (έπί + ηβη) 

EPHEMERE έφήμε- effimero efimero ephemerai ephemer έΦήμερος (έπί +ήμέρα) 
ρος έφημερίς 

ephemerides ημερο- effemeride efemerides ephemeris 
λόγιον 

EPICE όρτυμα spezie especia spice, -cy Spezerei species 1 )  όψις,  σκέπτομαι, (σκέπσομαι) 
epicer άρτύω especiar (especial είδος 2) άρώματα' (έκ μεταθέσεως skep -
epicier παντοπώλης speziale especiero είδικός) έκ τού specio spek) 

φαρμακοποιός =σκοπώ σκοπιάζω = θεώμαι άΦ' 
eΡίcerίeπαντοπωλείον spezieria especieria spicery ύψr)λoϋ 
(σπαντα έκ τού φαρμακείον άρώματα 
especes, με άρχικη 

σημασία "εϊδη, πρ6ιόvτα") 

EPICURIEN φιλήδονος epicureo epicureo eΡίcύre epikurisch έπικούρειος (Φιλοσοφ.) 
epicureismo έκ τού φιλοσόφου 

E PIDEMIE έπιδημία 
Έπικούρου 

epidemia epidemia epidemie Epidemie epidemia έπιδημία 
epidemique epidemico epidemico epidemic epidemisch έπιδημικός 

EPIGASTRE epigastrio epigastrio epigastrium Epigastrium έπιγάστριον 

EPIGRAMME epigramma epigrama epigram Epigramm epigramma έπίγραμμα 
epigrammatique epigrammatico epigramatico epigrammatic epigrammatisch έπιγραμματικός 

EPIGRAPHE έπιγραφη epigrafe epigrafe epigraph Epigraphik έπιγραΦι'ι 
epigraphique -ικός epigrafico epigratico epigraphic epigraphisch έπιγραφικός 

EPILEPSIE έπιληΨία epilessia epilepsia epilepsy Epίlepsie epilepsia έπιληψία 
epileptique -ικός epilettico epileptico epileptic epileptisch έπιληπτικός 

(έπί +λαμβάνω) 

EPILOGUE έπίλογος epilogo epilogo epilogue Epilog epίlogus έπίλογος 
epiloguer έπικρίνω epilogar epi logize 

ΕΡΙΝΕ άγκάθι spina espina Ι pin καρφώνω Splitter spina, spin(c)a, σφήξ, σφηκός , σφηκα 
epingle καρφίτσα spiIIa espino, -oso pin spica = στάχυς, σφηκίσκος =όξυ ξύλον 
spinal νωτιαίος Κ.α. espinaze όκανθα (συνήθης τροπή Φ είς π) 

σπονδ. στήλη 

ΕΡΙΡΗΑΝΙΕ Θεοφάνεια epifania epifania epiphany Epiphaniasfest epiphania ΈπιΦάνεια, (ΘεοΦάνεια) 

EPISCOPE κλπ.: 
βλ. λέξι "eνeque" 

EPISODE έπεισόδιον episodio episodio episode Episode έπεισόδιον 
episodique έπεισο- episodico eΡίsόdίcο episodic έπεισοδιακός 

[διακός 
EPISTEMOLOGIE epistemologia . . . . .  epistemology έπιστημολογία 

έπιστημολογία 

ΕΡΙΤΑΡΗΕ έπιτύμβιον epitaffio epitafio epitaph Epitaph epitaphium έπιτάφιον 
& pitaffio 



336 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

ΕΡΙΤΗΑLΑΜΕ έπιθαλά- epitalamio epitalamio epithalamium . . . . .  epithaIamium έπιθαλάμιος 
[μιος epitalamico 

ΕΡΙΤΗΕLlυΜ έπιθήλιον epitelio epitelio epithelium έπιθήλιον 
epithelial -ιακός (epitelioma) έπιθηλιακός 

ΕΡΙΤΗΕΜΕ έπίθεμα (epitesis) epitema Epithema epithema έπίθεμα 

ΕΡΙΤΗΕΤΕ έπίθετον epiteto epiteto epithet Epitheton έπίθετον 

ΕΡΙΤΟΜΕ έπιτομή epitome epitome epitome epitome έπιτομη 
epitomare epitomar epitomize 

συντέμνω 

EPITRE έπιστολή epistola epistola epistle Epistel epistola έπιστολη 
epistolaire έπιστολικός epistolare (epistolar) epistolary 
epistolier έπΙγράφος epistolario epistolario epistoler 

epistolografo epistolografo 

ΕΡΙΖΟΟΤΙΕ epizoozia epizootia epizooty έπιζωοτία 
epizootique epizootico epizootico epizootic έπιζωοτικός 

EPODE έπωδός epodo epodo epode epodos έπφδός 

EPONGE σπόγγος spugna esponja sponge Schwamm spongia = σπόγγος 
eponger σπογγίζω spugnatura esponjar spongy Schwammig =σπόγγος 

κaί ponce (έκ τού άποσπόγγισις σπογγώδης (καί poros, 
eponge) έκ τού πόρος) 

έλαφρόπετρα 
Ροncer στιλβώ 

EPONVME eponymo eponimo eponymous έπώνυμος 

ΕρορΕΕ έποποιία, έπος epopea epopeya epopee Epos epos έπος 
epique έπικός epico epico epic episch epicus έπικός 

EPOQUE έποχή epoca epoca epoch Epoche epocha έποχη 

EPOUSER νυμφεύομαι sposare esposar Ι espouse (spenden spendo =σπένδω σπένδω, σπένδομαι = 
χειροδετώ δωρίζω) έξ ού sponso  = κάνω σπονδές 

epouseur νυμφίος esposado espousal Spender =έγγυώ, spondeo ("Επειδή έπεκράτει κατά 
νεόνυμφος γαμήλιος χορηγός = πίστιν δίδω την συνομολόγησιν συν-

epoux σύζυγος sposo esposo spouse (Spende δωρεά) sponsor θηκών νά κάνουν σπονδές. 
esposas (κaί wife, έκ =έγγυητής έσήμανε καί "κάμω συνθή-
χειροπέδες τοίί Fίμβω κη", δίδω έγγυήσεις) 
espondeo =ζεύγνυμι) "σπένδεσθαι τ.fι 
σπένδω πρεσβεί(;Ι''. 

EQUESTRE έφιππος equestre ecuestre equestrian equester =ίππι- ϊκκος ="ίππος 
equin ίππειος equerry κός, έκ τού equus (διά τού ϊκκου, άΦ-ίκοντο) 

σταβλάρχης =ϊππος ("Αρχικώς ίκF ος) 
equitation ίππασία equitazione equitacion equitation 

ERECTION άνέγερσις, ΘΓΘΖίοηΘ ereccion erection Errichtung erectio =ορθωσις, όρέγω =έκτείνω 
στύσις eretto όρθός erectil erecter έκτ ού e-rego "χείρα όρέγω" 

erectile διεγερτικός ίδρυτής errichten =άνορθώ, εύθύνω 
eriger άνεγείρω, ίδρύω erigere erigir Ι erect (rego) 

ERETHISME έρεθισμός eretismo eretismo erethism Erethismus έρεθισμός 
(ίατρ.) 

ERGASTULE κάτεργον ergastolo ergastulo (ergotine (Ergonomie ergastulum = έργαστήριον 
(ergologia) (ergonomia) έργοτίνη) έργονομία) κολαστικόν έργα-

[στήριον 
ERGO λοιπόν ergon έργασία ergo έπί πλέον ergo Erguss, έκχείλι- ergo =λοιπόν έργον, "έπι Τ41 έργψ" 
ergoteur σοφιστής ergotista erg φυσική σις (ergeben 
ergoterie στρεψοδικία ergotismo παράγω) 

ERISΤΙQUE έριστικός eristico eristico eristic έριστικός 

ΕΑΜΙΤΕ έρημίτης eremita eremita eremite Eremit eremita έρημίτης 
ermitage έρημητήριον eremitico eremitico eremitic Eremitage eremiticus έρημιτικός 

έξοχική κατοικία 
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ΕΑοτιουΕ erotico erotico erotic erotisch έρωτικός 
erotomanie erotomania erotomania erotomania Erotomanie έρωτομανία 
erotisme erotismo erotismo erotism (erotoisieren) έρωτισμός 
eros έρως eros 

ΕΑΑΕΑ πλανώμαι errare errar l err irren erro =πλανώμαι ερρω =βαδίζω, σύρομαι 
erreur πλάνη errore error error irre =πεπλανη- "errare, dictum -Ίλ. Σ-421 : "μέ έρροντι 
errone έσφαλμένος erroneo erroneo erroneous μένος est άπό του συνή ντε το " =μέ συνάν-
aberrer άποπλανώ" aberrare aberrar aberration ερρειν". -Α. Gellius, τη σε πλανώμενον' 

άποπΝσις Noct. Att. lνl, 1 2- "(άπό + ερρω) 

ERUBESCENCE erubescenza erubescencia, erubescent Erythem e r u b e 5 c ο έρεύθω =καθιστώ 
έρύθημα eritema έρυθρώ έρυθρόν 

ruber =έρυθρός "αί'ματι Υαϊαν έρεύθων". 
έρευθός = έρυθρός 

ERUCTATION έρυγή erutazzione eructacion eructation Rϋlps ructus = έρυγή, έρευγμός 
eructer έρεύγομαι eruttare eructar eructate rϋlpsen ructo = έρεύγομαι, έρυγγάνω 

e -ructo = έξ - ερεύγομαι 

ERUDIT πολυμαθής, erudito erudito erudite e -rudio =έκπαι - ρύζω =βρυχώμαι 
λόγιος δεύω' έκ του (ένοιολ. :  παύω νά εΤμαι 

erudition πολυμάθεια erudizione erudicion erudition ex -rudis =άγροίκος άγροίκος, νά γρυλλίζω) 
rudo =ρύζω, 

βρυχώμαι 

ERYSIPELE έρισίπελας erisipela erisipela erysipelas erysipeIas έρυσίπελας (Ίππ.) 
erytheme έρύθrμα (ίατρ.) eritema eritema erythema Erythem έρύθημα 

ESCABEAU σκαμνί sgabello escabel (shambles -Schemel scabeIIum = σκίμπους =σκαμνί, 
escabelon ύποπόδιον sgabellino σφαγείον) σκίμπους (έκ του σκίπτομαι 

=έμπήγομαι) 
(άντιδ.: σκαμπω) 

ESCALE λιμήν άνεφοδ. scalo escala escalade scaIa σκάλλω =σκάπτω 
escaIier κλίμαξ scala escalera έφοδος (Leiter, έκ του σκάλωμα =κλίμαξ έκ 
echelIe άποβάθρα scalino scale lehnen =στηρί- σχοινίου' σκάλσις =σκά-
καί echantillon δείγμα echelon ζω, όπερ έκ τού λισμα -ό.σκαλος = ό μη 
(ένν.: κατόπιν συγκρίσε- (scaling κλίνω) σκαλισθείς. 

ως άναβαθμών) άναρρίχησις) (δημιουργία άναβαθμων είς 
άνηφορικόν πεδίον διά 
σκαπτικού όργάνου' 
σκαλιστές βαθμίδες). 

σκαλοπιά =σωρός χώμα-
τος, όθεν χωμάτινα σκα-
λοπάτια (άντιδ.: σκάλα) 

ESCAPE βάσις κολώνας . . . . . escapo scapus = σκάπος =σκηπος, κλάδος 
στέλεχος, στύλος 

ESCARGOT σαλιγκά- (Iumaca) (muschel) διασταύρωσις τών 
ρι, κοχλίας -έτ. :  λείμαξ- -έτ.: μύς- λέξεων 

escargotiere scarabaeus σκαραβαίος +κογχύλιον 
κοχλιοτροφείον +conchylium 

ESCARRE έφελκίς escara escara +asco scab Eschara eschara =έσχάρα έσχάρα = 1 )  πυρά 
=άποστροφή 2) έφελκίς 
asquear άηδιά-

[ζω 
ESCHATOLOGIE escatologia escatologia eschatology έσχατολογία 
eschatologique escatologico escatologico έσχατολογικός 

ESCLANDRE scandalo escandalo scandal Skandal scandalum = σκάνδαλον, σκανδάλη-
σκανδαλώδες συμβάν -θρον "σκανδάληθρα 
scandaIe έπών" =παγίδες λόγων 

ESCRIME ξιφασκία scherma esgrima schirmen ύπε- φραγκ. escremie σκάριφος=καρφί' σκαρι-
scherzo [ρασπίζω φισμός: τό έπιξέειν 

άκκισμός 
ESCULAPE ίατρός, asclepiade asclepias asclepiades -Asklepias AescuIapius 'Ασκληπιός ( 'Ο θεός της 

"άσκληπιάδης" (βοτανολογ. ) ίατρικης' έτυμολ. ,  ό "τό 
όσκελη ποιών fJrrtg".) 
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ESOTERIQUE έσωτε-
esoterisme [ρικός 

ESPACE διάστημα 
espacer διαχωρίζω 
espacement διάστασις 

μεταξύ δύο 
spacieux εύρύχωρος 

ESPADON σπάθη, ξιφίας 
espaIe τελευταία σειρά 

κωπηλατών 

ESPECE είδος 
speciment δείγμα 

ESPION κατάσκοπος 
espionnage » /σκοπεία 
espionner » /σκοπεύω 
(όρχικ. epier: 1) σταχυούμαι 

2) κατασκοπεύω) 
έκ τού epi =στάχυς-
πιθανή έννοια: κρύβομαι 
στά στάχυα καί παρατηρώ 

ESPOIR, esperance, 
έλπίς 

esperer έλπίζω κλπ . .  

ESPRIT πνεύμα 
aspirer είσπνέω 
expirer έκπνέω 
soupirer στενάζω 

καί διάφ. δλλα παράγ. & 
σύνθετα ίδία ς ρίζης: 
apre =τραχύς 

ESQUIF σκάφος, πλοιά-
ές ού: [ριον 
equipe 1 )  σειρά πλοίων 

2) συνεργείον 
equipage πλήρωμα 

πλοίων 

ESQUILLE σχιζα 

ESQUINANCIE κυνάγχη 

ESSAIM σμήνος, πλήθος 

ESSAYER δοκιμάζω 
essai δοκιμή, προσπάθεια 
essayerie δοκιμαστήριον 
essayiste δοκιμιογρά-

[φος 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

essoterico 

spazio 
spaziare 
περιΦέρομαι 
spaziosita 

εύρύτης 
spazioso 

εύρύς 
spada 
spalla ώμος 

specie 
(specioso 

πιθανός) 

spione 
spionaggio 
spiare 

speranza 

sperare 

spirito 
spirare 
(spiritoso) 
πνευματώδης 
spiritato 
δαιμονισμένος 

aspro 

schifo 

equipaggiare 

equipaggio 

scheggia 

chinanche 

sciame 

saggiare 
saggio 
(saggiatore 
δοκιμαστής) 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

esoterico esoteric Esoterik έσωτερικός 
έσωτερισμός 

espacio space spazieren spatium =χώρος σπάδιον =τό στάδιον 
espaciar (περιπατώ) (Δωρ)- σπίζω=έκτείνω 

(ές ού σπιθαμίς, άσπΙς) .  
espaciosidad "Διό σπιδέος πεδίου" 

=δι' άχανούς πεδίου. 
espacioso spacius (Ίλ. Λ. 754) 

espada spathe Spaten spatha σπάθη 
espalda (spall) (σκαπάνη) spathula (άντιδ.:  σπάτουλα) 

(ύποκοριστ.) 

especie species species όψις βλ. λ. epice 
especimen speciment 

espia spy Spaher (θρί έκ τού σΦήξ, σφηκός, σφηκα 
espionaje espionage Spionage spicum, spica σφηκίσκος =όξύ ξύλον 
espiar, Ι spy spahen =στάχυς, όκανθα) 
acechar Πιθανότερον όμως 

καί έκ τού specio (άντιδ.: σπιούνος) 
=σκοπώ δηλ. 

έπι- σκοπώ. 

esperar (sprinkle spes =έλπίς σπέρμα=1 )  σπόρος 
ραντίζω) άρχικώς sperem 2) τέκνον "σπερμαίνειν 

esperanza spero =έλπίζω Υενεήν" (όθεν έλπίς, 
spargo =σπέρνω προσδοκία) 

σπείρω αίολ. σπέρω 

Κατ' όλλους έκ τού θέματος "Φθ"τού Φθάνω. 'Όμως οί Ίσπανοί έχουν μία παροιμία πού 
λέει: arar sembrar Υ esperar =όργώνω, σπέρνω καί έλπίζω. Πρβλ. καί τό άσπαίρω 
=άναπνέω. Έν όσιμ άναπνέω, έλπίζω Τό Έτυμολ. Λεξ . Carassiti γράφει: "11 significatoj 
originale e quello di tendenza, aspirazione" (=άναπνοή) (Dum spiro spero) Βλ. λ. esprit 

espititu spirit Spiritus spir itus =πνεύμα, άσπαίρω =άσθμαίνω. 
respirar Ι respire (Atem άναπνοή) έκ τού spiro 'Επί νεΟΥεννήτου, 
expirar Ι expire =πνέω κινούμαι ζωηρώς 

"έπάλλοντο καί ησπαι-
ρον" -Ήρόδ. 9, 1 20-
"νεοσφαΥούς τού σώ-
ματος καί σπαίροντος" 
Διον. Άλικ. Ρωμ. Αρχ. Δ. 39.3 

aspero (asperity) (aspirieren "άσπαίροντα σώματα" (ώς έκ τού όνεμος ---> 
δασύνω) anima (ψυχή) έκ τού άσπαίρω ---> spiritus = 

=πνεύμα) (άντιδ. : σπίρτο, σπιρτόζος, όσπρο) 

ship Schiff skif (Λογγοβαρδ. )  σκάΦος =τό κύτος τού 
equip Τό γαλλ. equiper, πλοίου (θέμα: σκαπ) 

equipar equipment έκ τού eshiper. σκαφίον =πλοιάριον 
έξοπλισμός "ούδ' έπόντισε σκάφος" ΑΙσχ. (άρχ. έννοια: 

equipaje equipage πλοιάριον κατασκευασθέν διά κοιλάνσεως 
μεγάλου κορμού δένδρου) 

schidiae =σχίζαι σχίζαι ,  έκ τού σχίζω 

angina quinsy Angina cynanche κυνάγχη 

(swarm) (Schwarm) examen =έσμός 
έκ τού ex -ago εξ - αγω 
μέ τήν έννοια, 
σπρώχνω, πιέζω 

ensayar Ι essay exagium =ζυγός, 
ensayo essay ζυγαριά 

(όθεν, δοκιμή) 
ensayista essayist εκ τού ex - ago εξ - αγω 
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ESSENCE ούσία, άπό- essenza esencia essence Essenz essentia ούσία 
σταγμα μύρον 

essentiel ούσιωδες essenzial esel1cial essential essentialis ούσιώδης 

ESSIEU όξων asse eje axie, axis Achse axis αξων 
κaί axe όξων 

ESSOR πτήσις, όρμή ex +aura=aOpa έξ +αϋρα 
essorer στεγνώνω 
essorage στέγνωμα 

κ,δ, 
EST άνατολη est est east Ost aurora =αύγή έως καΙ ήως =αύγή, 
ouest δύσις ovest (eόο oeste west (eoan Westen άρχικως: ausosa άνατολη 

=έωος) =έωος) εώος = άνατολικός 

ESTAMET μάλλ ύφασμα stame (στήμων) estambre stamen στήμων staub, . ,  stamen = στήμων 
etamine λεπτόν " stamigna 

ESTAMPER έκτυπω stampare estampar Ι stamp stampfen κοπα- μέσιμ φρaΥκικου στέμβω = κινω μετά 
estampe έκτύπωμα stampa estampa stamp νίζω stamΡόn =κοπα- ταχύτητος 
estampeur έκτυπωτής stampatore estampador stamped Stampfe κόπανος [νίζω στείβω = καταπατώ 
estampil ler έπισφρα- stamperia estampillar ένσημος στέμφυλον: άποπίεσμα 

[γίζω κ,δ, τυπογραφείον (stamping) βότρυος, ελαίας. 
(άντιδάν,: στάμπα, 

σταμπάρω) 

ESTHETIQUE αίσθηTIΚ!l estetica estetica aesthetics Asthetik aesthetica αίσθητική 
estheticien κ,δ . .  estetico estetico asthetisch αίσθητικός 

ESTIMER έκτιμω estimare estimar estimate aestimo =διατιμω αϊθω +τιμώ, 
estimation έκτίμησις estimazione estίmacίόn estimation δηλ. διακαώς, λίαν, τιμώ 
estime ύπόληψις estimo estima (estimator) (έπί δικοστου: όρίζω 
estimable άξιότιμος estimabile estimable estimable τιμωρίαν) 

κλπ, κλπ, 
ESTIVER στοιβάζω stivare estibar Ι stow στείβω =πατώ 
estive φορτίον πλοίου stiva esteva stowage Stanung στιβόω =συνθλίβω 

stivale estevado Stiefel στοιβάζω =συσσωρεύω 
ύπόδημα ραιβόπους στιβάς =στρωμνή 

ESTOMAC στόμαχος stomaco estόmagο stomach (Magen)* stomachus στόμαχος 
estomaquer κατα- stomacare (estomacal) stomachic * έκ του μάσσω' μαγίς = 

[πλήσσω άηδιάζω stomachache ' . . . .  ζυμαρικόν' μαγηες 
=μάγειροι (Ησύχ,) 

ESTOUFFADE στιφάδο stufato estufa stuffy ex -tufo, tupus = τύφος (άτμός, καπνός) 
stufare ψήνω φούρνος πνιγηρός (άντιδ,: στούφα) 

ESTRADE 1 )  έξέδρα strada estrado estrade Estrade stratum, έκ του στρωτή =όδός 
2) όδός street όδός Strasse όδός sterno =στρώνω στορέννυμι, στόρνuμι= 

=στρώνω ( πρβλ. όδό-
στρωμα) 

ESTROPE κρίκος strapazzo estrofa στροφή strop λωρίον Stropp strophus στρόφος =στριφτό 
καλωδίου κακομεταχείρη- estrobo σχοι- striving πάλη Strapaze σκοινί 

estrapade βασανιστή- [σις [νίον ταλαιπωρία "στρόφος ήεν άορτήρ" 
ριο μέ σκοινί strapazzare (estrόfίcο) strapazieren στρίβω, στρέφω 

estrapasser κυρτώνω ταλαιπωρω 
κακομεταχειρίζομαι (άντιδ, : στραπάτσο) 

estropier άκρωτηριά- strappare estropear Ι strive μοχθω 
-ζω, διαστρέφω 

ΕΤ =καί e e (& Υ) and und έκ του et ετι =άκόμη, προσέτι 
et cetera =καί λοιπά yet =έτι ceterus έτερος (ή δε = καί) 

(δηλ, έτι καί έτερα) 

ETABLE στάβλος stalla establo stable Stall stabu!o έκ του ίστάνω =ϊστημι 
etal θέσις stallo (estal la στά- stall stano =ϊστημι σταθμός 
stalle στασίδι stabile κτήμα βλος) 
etabl i r  άποκαθιστω stabil ire establecer Ι establish etablieren stab i l i re στερεω , ως ονω 
etabli όκρίβας stabi l imento (estable σταθε- stabil στερεός έκ τοο sto, stano (Τό etage, κατό τόν 
etablissement καθί- stabilita estable- [ρός) establishment Etablissement Κοραη, εκ τοΟ "στέγη", 

δρυμα και etage όρσφή, στερεότης -cimiento Stab βακτηρία "στέγω") 
etagere [όροφος* estabil idad (άντιδ, : εταζέρα) 

σκευοθήκη stage έξά- stage έξέδρα 
[σκησις 
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ΕΤΑΤ κατάσταmς, κράτος stato estado state Staat status =στάσις, στατός = έγκατεστη-
etatisme κρατισμός (statizzare) (estadia δια- stateliness κατάστασις μένος 
constance επιμονή constare μονή) constancy konstant στα- γενικώς τό εστάναι "στατόν ϋδωρ" = 

κλπ. κλπ. constancia θερός cum +status στάσιμον ύδωρ 

ΕτΕ θερος 
συν +στατος 

estate verano*, estio (Summer Sommer) aestas =θερος αίθος =καύμα 
estival θερινός estivo estival, estivo εκ τοΟ άμα Ρ εκ τοΟ aestus α'ίθω = καίω 
estuaire άμμώδης άκτή =ημαρ, δηλ. =καΟμα (αϊθοuσα: δωμάτιο πού 
estiver παραθερίζω ήμερα, εποχή βλέπει στην άνατολη) 

πρβλ.: "άμαρ 
χειμεριον" (πρβλ. Αϊτνα -τό ήφαίστειον ώς παράγον καΟμα) 

"άμαρ θερινόν" * (Τό "Ισπανικό verano, έκ τού Fεαρ =έαρ) 
vernal εαρινός 

ΕΤΕΑΝlτΕ αίωνιότης eternita eternidad eternity Ewigkeit aeternitas, εκ τοΟ αίων (άρχικώς αίFών, 
eternel αίώνιος eterno eterno eternal ewig aeviternitas, τοΟ αίFως) αίέν =πάντοτε 
eterniser διαιωνίζω eternare eternizar eternalize aevus =αίων (αίες (Δωρ. )  -Γραμμ. Β': 

Κ.α. αίFεί =(αίεί, άεί) 

ΕΤΕΑΝυΕΑ mαρνίζομαι starnutire estornudar sternuo = πτάρνuμαι 
eternument mάpvuoμa starnuto estornudo 

ETESIENS ετησίαι etesio etesio etesian etesiae ετησίαι 
(όνεμοι) 

ΕΤΗΕΑ αίθήρ etere eter ether Aether aether αίθήρ, έκ τού αϊθω 
ethθre αίθέριος etereo etereo ethereal atherisch =καίω, λάμπω 
etheriser αίθεροποιώ eterizzare etherealize 
etheromanie αίθερομανία eteromania 
ethyle αίθύλιον κ.α .. . etile etilo ethyl 

ETHIQUE ήθικός, ήθική etico etico ethic Ethik, Ethos ethicus ήθικός 

ETHNIQUE έθνικός etnico etnico ethnic ethnisch ethnicus εθνικός (έθνος) 
ethnographie etnografia etnografia ethnography Ethnographie έθνογραφία 
ethnographe etnografo etnόgrafο ethnographer ethnographisch έθνογράφος 
ethnologue, ethnie, Κ.α. etnologo etnόlοgο ethnologist Ethnologe έθνολόγος 

etnia 

ETlNCELLE σπινθήρ scintiIIa centeIIa stencil σχέδιον scinti l la =σπίθα έκ τού σπινθηρ & στίλ-
etinceler σπινθηροβολώ scintillare centeIIear ( Ι  stencil χρω- βω (βλ. κα; λ. scintil le) 
etincellement scintiIIamento centeIIeo ματίζω) 

ETlOLOGIE etiologia, -ico etiology Aetiologie αίτιολογία 

ΕΤιουΕΠΕ έπιγραφή, etichetta etiqueta etiquette Etikette sti(g)mulus στίζω =σημειω δι' 
tiquete διάστικτος ticchio έξις tick σήμα όξέος όργάνου. 
tiquer έχω "τίκ", tic σύσπασις στίγμα, στικτός, 

δηλ. "στίγμα" (άντιδάν. : έτικέττα, τίκ .) 
ticket είσιτήριον tiquete ticket 

ETOFFE Οφασμα stoffa estofa stuff Stoff -παλ, γερμ. stuppa στύππη ( Ηρόδ.) 
etoffe όΦθονος, παχύς estofado stuffer stophon- στυπεΙ0ν =χονδρον 
stoff μάλλινο ν ϋφασμα estofar κεντώ (Ι stuff) Stempeln λινάριον 
etape διάστημα (μέσψ (άντιδ.:  στόφα, τάππα) 
όλλανδ. "stape") tappo πώμα taΡόn taper 

ETOILE άστήρ steIIa estreIIa star Stern , Gestirrn steI Ia & sterula άστήρ 
etoile έναστρος steIIato estreIIado starred sternatrig έκ τού sterno 
constellation άστερι- consteIIazione cοnstelacίόn consteIIation άστεροειδής (έννοιολ . :  οί άστέ- στόρνuμι, στρώνuμι 

[σμός Sternchen = ρες κατεσπαρμένοι, (βλ. κα; λ. "asrre") 
stellaire άστρικός stellante estelar steIIar άστερίσκος, κατεστρωμένοι 
κα; starlett "στάρλετ" KonsteI Iation είς τόν ούρανόν.) 

άστερισμός 

ΕΤΟΙΕ περιτραχήλιον stola estola stola Stole stola στολή 
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ΕΤΟΝΝΕΑ έκπλήττω stonare desentonar 
etonnement έκπληξις stonatura 
etonnant έκπληκτικός stonato 

ΕΠΟUFFΕR πνίγω stufare (tufo 
ματαιοδοξία) 

etouffeur πνίκτης stufato tufarada 
etoufferment φύσημα 

stufa φούρνος estufa 

ΕτουΡΕ στυπείον stoppa estopa 
etouper στουπώνω stoppare estopar 
etoupiIe φυτίλι stoppino estofa ϋφασμα 

ETOURDI άφηρημένος, stordito aturdido 
etourdir ζαλίζω stordire aturdir 
etourderie άνοησία stordimento aturdimiento 
etourdissement ζάλη storditezza 

ΕτουΑΝΕΑυ 1 )  ιj,oρόνι storno estornino 
2) ανθρωπος κακού 

χαρακτήρος 

ETRANGER ξένος straniero extranjero 
etrange παράξενος strano extrano 

ETRANGLER στραγ- strangolare estrangular 
[γαλίζω 

etranglement στραγ- stragolamento estrangulacίόn 
γαλισμός 

κaί strangulation 
etrangleur στραγγα strangolatore estrangulador 

[λιστής 

ρήμα ΕΤΑΕ εΙμαι 
je suis sono soy 
tu es sei eres 
ί l  est e es 

ns. sommes siamo somos 
vs. etes siete sois 
i ls sont sono son 

ETREINDRE σφίγγω stringere estrechar 
etreinte περίπτυξις stringimento estrechamiento 

etroit στενός stretto estrecho 
etroitesse στενότης stretezza estrechez 

ETUDIER μελετώ studiare estudiar 
etude μελέτη, σπουδή studio estudio 
etudiant φοιτητής, studente estudiante 

studieux 

Ετυι θήκη, δακτυλήθρα astuccio estuche 
(έκ τού estuier, όπερ 
έκ τού studeo) 

ΕτυνΕΑ θερμαίνω, stufare estufar 
ξηραίνω 

etuve άπολυμαντήριον stufa estufa 

ETYMOLOGIE έτυμο- etimologia etimologia 
λογία (paretimologia) 

etymologique -ικός etimologico etίmοlόgίcο 
etymon έτυμον etimo etimo 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ι astonish 
astonishment 
astonishing 

suffocate 

suffocation 
stuffΥπνιγηρός 

stuff 

starling 

stranger 
strange 

Ι strangle 

strangulation 
strangling 

strangler 

am 
Υου are 
he,she, ί! is 
(we are 
you are 
they are) 
(άγνώστου ρΙζης) 

Ι stress 
Stress (έντα-

σις) 
strait 
straitness 

Ι study 
study 
student, 
studied 

chest (έκ τού 
κύστις) 

stove θερ/στρα 

etymology 

etymological 
etymon 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

erstaunen 
Erstaunen 
erstaunl ich 

stoffen 
Stbpsel βύσμα 

Star 

strangulieren 

Strangulation 

Strang βρόχος 
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Λ ΑΤ ιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

ex-tono τέννει (δωρ.) =στένει, 
tonus =βροντή βρυχάται 

στένω=στενάζω, βογγώ 

ex - tufo έκ -τυΦώ 

tupus καπνός τύφος =καπνας 
άντιδ.: στιΦάδο 

stuppa στύππη 
στυππεϊον = χονδρα 

λινάρι 
άντιδ.: "στόφα" 

turdus στρουθίον 

sturnus =ψάρ, "άστραλός, ό ψαρας 
κοινώς ψαρόνι (ψαρόνι) ύπα Θετταλών 

λέγεται". 

extraneus, ό έξ + τρύω, τρυπώνω 
έξωθεν, ό άλλο- είσχωρώ 

δαπός (ex+truo) 

strangulo στραγγαλάω-ώ, 
στράγγω 

(έτρουσκ. esume-εσυμε) 
(ich bίn,έΤ "φύω") sum (su-mi) είμί (και έσμί ) 
du bist es εί (και έσσί) 
er ist est έστί 
ννίΓ sind sumus έσμέν (και είμέν) 
ihr seid estis έστέ 
sie sind sunt είσί (καί έντί) 

d rϋcken strίngο=σφίγγω στράγξ =πίεσις 
"κατά στράΥΥa ρείν" 

("Αριστοφ.) 
(eng έτ. αγχω) strinctus, τού (πρβλ στραγγίζω) 

stringo ώς aνω 

studieren studeo σπουδάζω-σπεύδω -
Studie, Studium σπουδη (συνήθης τροπη 
Student τού π είς τ.) 

(άντιδ. : στούντιο) 

Etui κaί studeo ώς δνω 
Kastchen ( Τό άγγλ & γερμ. έκ τού 
(έκ τού κύστις) "κύστις") 

ex - tufo τύφος =καπνας 
(βλ λ. etouffer) 

Etymologie etymologia ετυμολογία 
έτυμολογικας 

etymologisch έτυμον=άληθές 
(έκ τού έσμί, έστί) . 
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EUCAL γPTUS εύκάλυ- eucal itto eucalipto eucalyptυs Eukalyptus εύκάλυπτος 
[πτος 

EUCHARISTlE εύχαρι- eucaristia eucaristia eucharist ElIcharistie eukharistia εύχαριστία 
στία 

eucharistique εύχαρι- eucaristico eucaristico eucharistic 
[στικός 

Λέξεις μέ a' συνθ. Ευ ε υ  eu . .  (εύ) έUς =θεοειδης, 
eudemonisme εύδαιμο- (eutrapelia) eudaemonism Eudamonismus εύγενής, εύειδης 

[νισμός eugenic εύδαιμονισμός 
eudiometre εύδιόμετρον eudiemetro (eufonia) eudiometer εύδιόμετρον 
eugenisme εύγονία eugenetica eugenesia Eugenik εύγονία 
eulogie εύλογία eulogia eucologio eulogy, eulogia εύλογία, εύχολόγιον 
eutexie εύτηξία κλπ. εύχολόγιον euchology 
(βλ. καί κάτωθι) 

EUNUaUE εύνούχος ennuco eunuco eunuch Eunuch eunuchus εύνούχος (ό τήν εύνήν 
έχων,  ό φυλάττων τήν 
συζυγ. κο[την παρά τοίς 
βαρβάροις). 

EUPHEMISME εύφημι- eufemismo eufemisrno euphemism Euphemismus εύφημισμός 
σμός 

euphemique εϋφημος eufemico eufemico euphemistic euphemistisch εϋφημος 

ΕυΡΗΟΝΙΕ εύφωνία eufonia eufonia euphony Euphonie euphonia εύφωνία 
euphonique εύφωνικός eufόnίcο eufόnίcο euphonious (Euphonium) εύφωνικός 

ΕυΡΗΟΑΙΕ εύφορία euforia euforia euphoria Euphorie εύφορία 
euphorique eufόrίcο eufόrίcο euphorisch 

EUROPEEN εύρωπαίος europeo europeo european europaisch Europa Ευρώπη -θυγάτηρ 
εύρωπαίκός (europeanize) "Αγήνορος καί ΤηλεΦάσ-

eurocrate εύρωκράτης εύρωπαΤζω σης, άπόγονος τής "ιοϋς 
τού "ινάχου, έξ ··Αργοuς. 

EUTHANASIE εύθανασία eutanasia eutanasia eutllanasia Euthanasie ευθανασία 

EVANGILE Εύαγγέλιον Evangelio Evangelio Evangel Evangel ium evangeIium Ευαγγέλιον 
evangeliste εύαγγελι- evangelista evangel ista evangelist Evangelist (εύ +άγγελία) 

στής 
evangelίque εύαγγελικός evangelico evangel ico evangelic evangelisch 
evangeIiser εύαγγελί- evangel izzare evangelizar evangelize 

[ζομαι 
EVEaUE έπίσκοπος vescovo obispo bishop Bishof episcopus έπίσκοπος 
episcope, archeveque arcivesovo arzobispo archbishop Erzbishof 

άρχιεπίσκοπος 
episcopal έπισκοπικός episcopale episcopal episcopal bischoflisch άρχιεπίσκοπος 
evecM έπισκοπή K.Q . .  vescovato, obispado bishopric (Diozese)* 

(diocesi)* * (έκ τού Διοίκησις) 

EVOLUTlON έλιγμός θνοl υΖίοηθ eνοlucίόn evolution e-volutio, έκ τού έλύω, (Fελύω) =κυλίω, 
evoIuer έξελίσσομαι svolgere evolucionar evolve νοΙνο = κυλίω κυλάω 
evoIutif παραλλάξιμος (evoluto) evolutivo evolute (πρβλ. Fελιξ, έλιξ) 
evoIutionnisme evoluzionismo νοlνθΓ έπιστρέ- . . . . .  

θεωρία έξελίξεως [φω 

EVULSION άπόσπασις evulsione evulsion e +veIIo =τίλλω τίλλω: άποσπώ, τραβώ 
"τίλλε κόμην" lλ. χ 406 

EXACT άκριβής esato exacto exact exakt ex - ago έξ + αγω 
exactitude άκρίβεια esatezza exactidad exactness Exaktheit 
exactement άκριβώς esattamente exactamente exactly 

κ.α. 
ΕΧΑΜΕΝ έξέτασις esamen examen examination Eχamen eχamen=πλάστιγξ έξ + αγω 
examiner έξετάζω esaminare exanlinar Ι examine examinieren έκ τού ex -ago 
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ΕΧΑΝΤΗΕΜΕ έξάνθη esantema eχantema eχanthema Eχanthem exanthema έξάνθημα 
[μα έξανθηματικός 

exanthemateux esantematico eχantematico eχanthematic 

EXAUCER είσακούω esaudire escuchar hear . . .  * horen* ex - audio έξ -άΤω, (άκούω) 
όρώ =προσέχω, 

άντιλαμβάνομαι 

EXCAVER άνασκάπτω scavare eχcavar Ι eχcavate ex + cavo (έκ + σκάπτω) 
excavation όρυγμα scavamento eχcaνacίόn eχcavation Konkavitiit cavus =κοίλωμα κόοι, κώοι =κοιλώματα 

(κοιλότης) (KwF οι) 
excavateur έκσκαφεύς scavatore eχcavator Konkav =κοιλος KoF οι (άΡΧ.) 

EXCELLER έξέχω eccelIere Ι eχcel ex -ceIIo =έξέχω έξ + κέλλω =κινώ 
exceIIent έξοχος eccelIente eχcelente eχcellent θχΖθllθΠΖ πρός τά έμπρός 
exceIIence έξοχότης, ecceIIenza eχcelencia eχcelIence ΕχΖθllθΠΖ (έννοιολ. :  τό έξέχειν) 

ύπεροχή Κ.α. Eccelso eχcelso 
'Ύψιστος 

EXCEPTER έξαιρώ eccetuare eχceptuar to eχcept ex +CipiO = έξ + απτω, κάπτω = 
exception έξαίρεσις eccezione eχceΡcίόn eχception =έξαιρώ έκ τού άρπάζω 
exceptionneI έξαιρε- eccezionale eχcepcional eχceptionaI θχ + capio 

[τικός 
καί exciper ένίσταμαι. . . . . . 

κλπ . .  
EXCITER παροτρύνω eccitare eχcitar Ι eχcite θχ + CiO =έκκινώ κίω =πορεύομαι, 
excitable εύερέθιστος eccitabile eχcitable eχcitable κινοΟμαι 
excitation διέγερσις eccitazione eχcίtacίόn eχcitation "κίομεν .. θυμψ " -'Ομ. Φ456-

ύποκίνησις eχcitement (άντιδ.: έξιτάρω) 
excitateur διεγερτικός, eccitatore eχcitante eχciter 

ύποκινητής 

EXEGESE έξήγησις esegesi eχegesis eχegesis Eχegese έξηγησις (έξ +ήγοομαι) 
exegete έξηγητής eχegeta eχegete Eχeget έξηγητής 
exegEHique έξηγητικός esegetico eχegetico eχegetic έξηγητικός 

ΕΧΕΜΡΙΕ παράδειγμα esempio ejemplo eχemplar Eχempel eχemΡlum , έκ τού νέμω =μοιράζω 
exemplaire άντίτυπον eselηΡlare ejemplar eχemplary Eχemplar θχ -emo νέμομαι =κατέχω 

=λαμβάνω 

ΕΧΕΜΡΤ άπηλλαγμέ νος esente eχento Το eχempt eχemptus, έκ τού 
exempter έξαιρώ esentare eχentar eχemption θχ -emo έκ + νέμω 
exemption άπαλλαγή esenzione eχencίόn (έξαιρώ) 

EXERCER έξοσκώ esercitare ejercitar to eχercise eχerzieren θχ -erco, έξασκώ, άρκέω-ώ (έμποδίζω, 
exercise έξάσκησις esercizio ejercicio eχercise Eχerzitium έκ τού arceo άποκρούω, έπαρκώ) 

=άρκέω-ώ, έπαρκώ 

EXERGUE έξεργον esergo eχergo eχergue έξ + έργον 

EXERESE έξαίρεσις Eχaresis έξαίρεσις 
(χειρ.) 

EXFOLIER άποφλοιώ (scortecciare * descortezar) * eχfoliate ex -folio έκ + Φύλλον. 
=άποφλοιώ *(έκ + χόριον) 

ΕΧΗ IΒIΤιΟΝ προσφο- esibizione eχhίbίcίόn eχhibition eχ+hibio, habeo έξ + απτω (βλ. λ. "avoir") 
ρά, έκθεσις 

exhiber έκθέτω esibire eχhibir eχhibit 

ΕΧΗΟΑΤΕΑ παροτρύνω esortare eχhortar Ι eχport eχhortor =προτρέ- δρω, δρνυμι, (κινώ, έξε-
exhortation παρακί- esortazione eχhοrtacίόn eχorte έκ τού [πω γείρω) (έξ ού "όρος". 

νησις, παρότρυνσις πρόλογος θχ+ΟΓίΟΓ =όρνυμι Σχηματισθέν άπό ηΊν 
πρός τά όνω κίνησιν 
τοΟ φλοιοΟ της γης). 

EXIGER άπαιτώ esigere eχigir eχigo, ex-ago έξ - αγω 
exigible άπαιτητής esigibίle (eχigente) eχigent =έξάγω έξελαύνω 
exigence άπαίτησις esigenza eχigencia eχigence 

Κ.α. 
EXIGU έλάχιστος esiguo eχiguo eχiguous ώς ανω ώς ονω 
eΧίguϊte λιτότης esiguita eχiguidad eχiguity 
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ΕΧΙL έξορία esiIio θΧίΙίο θχίΙθ ΕΧίΙ θΧ -si I ium έξ + βλ. λ. "asseoir" 
exiIer έξορίζω esiIiare exiIiar Ι θχίΙθ (δηλ. έκτός έδρας) 

EXISTER ύπάρχω esistere existir Ι exist existieren existo, έκ τού έξ +ϊστημι 
existence ϋπαρξις esistenza existencia existence Existenz θΧ + sisto ϊστημι (τροττη δασείας είς ς) 
existentialisme ύπαρ- έξίστημι, μέ τήν έννοια 

[ξισμός τού έξέχω, προέχω 

Λέξεις μέ α '  σuνθ. ΕΧΟ .. έξω ... 
exogamie esogamia (exoterico) exogamy Εχο . .  έξωγαμία 
exosmose esosmosi έξόσμωσις 
exostos esostosi exostosis έξόστωσις 
exothermique exothermic έξωθερμικός 
exophtalmie Κ.α .. esoftaImo exoftaImia exophtaImic έξωΦθαλμία 

EXOCET έξώκοιτος exocoetus έξώκοιτος (είδος ίχθύος' 
('Ονομασία είδους πυραύ- βγαίνει καί άναπαύεται 

[λων) στήν ξηρά) 

EXODE έξοδος (τραγ.) esodo exodo exodus Exodus έξοδος 
exit =έξοδος* * έκ τού έξιτε"=έξέλθετε 

EXONERER άπαλλάσσω esonerare exonerar exonerate exonero, έκ τού 
exoneration άπαλλαγή esόnerο eχοneracίόn exoneration θΧ +onus άνία η όνία (αίολ.) 

βάρους =βάρος φορτίον =βάρος, θλίψις - "δαιτός 
ανίη"=βάρος τού δείπνου 

EXORCISER έξορκίζω esorcizzare exorcizar exorcise exorcizare έξορκίζω 
exorcisme έξορκισμός esorcismo exorcismo exorcism Exorzismus 
exorciste έξορκιστής esorcista exorcista exorcist Exorzist 

EXOTlQUE έξωτικός esόtίcο eχόtίcο exotic exotisch exoticus έξωτικός (έκ τού "έξω") 
exotisme έξωτισμός esotismo exotismo Exoten έξωτισμός 

EXPEDIER άποστρέφω, spedire expedir expedite expedieren θΧ -pedio, άπο- έξ + πούς 
άπολύω λύω, άπαλλάττω, (πρβλ. "πήρε πόδι" = 

expediteur άποστολεύς spedizioniere expedidor (expediente Spediteur έκ τού ex -pes έξεδιώχθη) 
σκόπιμος) 

expedition άποστολή spedizione eΧΡedίcίόn expedition Expedition 

EXPERIENCE πείρα esperienza experiencia experience Experiment θΧ -per ient ia ,  έκ έκπειρώμαι =δοκιμάζω 
πείραμα τού ex -perior = πείρα, πέρρα (αίολ.) 

expert έμπειρος esperto experto expert πειρώμαι έμπερής, έμπειρος 
experimenter esperimentare experimentar experiment experimentieren 
experimental esperimentaIe experimentaI experimentaI experimentaI 

ΕΧΡLιουΕΑ έξηγώ espIicare expIicar expIicate ex-pIico =έξελίττω πλέκω 
explication έξήγησις espIicazione eΧΡΙίcacίόn expIication plico, plecto ( πρβλ. έννοιολ . :  "ξεμπλέ-
explicabIe εύεξήγητος espIicabiIe expIicabIe expIicabIe =πλέκω κω" έκ τού έξ-έν-
explicatif έπεξηγημα- espIicativo expIicativo explίcative πλέκω) 

[τικός 
explicateur έξηγητής espIicatore expIicador expIicatory 
expIicite ρητός espIicito expIicito expIicit ExpIosion 
άκόμη: exploit κατάρ- expIoit έκρηξις 

θωμα 
exploiter έκπονώ espIodere expIotar expIodieren 
exploitabIe έκμεταλ- έκσπώ expIotabIe 

λεύσιμος (espIodente 
exploitation έκμετάλ- έκπληκτικός) eΧΡΙοtacίόn expIoitation 

λευσις Κ.ά . . 

EXPULSER άπελαύνω, espeIIere expuIsar θΧΡθΙ expuIso, έκ τού έξ + πάλλω=κραδαίνω, 
έκδιώκω (im-peIIere ex +peIIo =ώθώ σείω, όρμώ 

expulsion άπέλασις, προτρέπω) eΧΡuΙsίόn expuIsion 
έξωσις 

EXTASE έκστασις estasi extasis ecstasy Ekstase extasis έκστασις ("έκ τού 
(5') extasier έκστασιάζο estasiare estasiarse ecstasized έκστήναι, τό χωρίζειν 

[μαι μάλιστα από τού σώμα-
extatique έκστατικός estatico extatico ecstatic ekstatisch τος τήν ψυχήν". 

Κ.ά. Πλάτων Φαίδρος). 
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ΕχτΕΝυΕΑ έξασθενω estenuare extenuar extenuate ex -tenuo τένω, τείνω 
μετριάζω =λεπτύνω 

extenuation άτονία estenuazione eχtenuacίόn extenuation 

ΕχτΕΑIΕυΑ έξωτε- esterno exterior exterior exterior έξωτερικός 
[ρικός esternare exteriorizar exteriority 

exterioriser έξ/κεύω estero ξένος externo external 
externe έξωτερικός, & άλλοδαπ. 
exoterique 
externat έξ. ύπηρεσία 
καί extreme έσχατος, estrerno extremo extreme Extrem (άντιδ.: έξτρα) 

άκρος 
άκόμη: etres τά κατα- extra τά έκτός 

τόπια 

ΕχυΒΕΑΑΝΤ άφθονος esuberante exuberante exuberant exubero =γέμω οUθαρ =μαστός, κυρίως 
exuberance άφθονία esuberanza exuberancia exuberance εκ του uber ζώου 'Όύθαρ άρούρης": 

ubre =μαστός =μαστός (τό 'Άργος, ώς εϋφορος 
ζώου χώρα) 
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Fa n t a i s i e  

« 'Η λέξις Φαντασία εΙσήχθη εΙς την Λατινικην έκ της Έλληνικης , ύπό τοϋ Κικέρωνος , . , »  

Λεξ. Liddel -Scott 

• 

«Τή άρxαίζl ελληνική γλώσση χρώμεθα καΙ άναντικατάστατόν τι εν τψ εύρωπαικψ πολιτισμψ 
άνακτασθαι πειρώμεθα . . .  Ή Έλλάς, της Εύρώπης τό λίκνον καΙ η παιδαγωγός εστΙν η μεγίστη . . .  
Χάριτας πλείστας όμολογω» 

Άριστείδης Πολιάναξ 
ό λεγόμενος JUAN Jοsέ PUJANA ARZA 

('Από τήν Είσήγησί του της 8.5. 93 είς τό Β '  Παγκόσμιο ν  Γλωσσικόν Συνέδριον της Καβάλας. Ε{ναι ό Βάσκος 
Γερουσιαστής ό όποιος έπεισε τούς Ίσπανούς Εύρωβουλευτας να καταθέσουν πρότασι στό Εύρωπαίί<ό Κοινοβούλιο 
προκειμένου να καθιερωθη Γι Έλληνική ώς έπίσημη γλώσσα της Εύρωπαίί<ης Κοινότητος.) 

« .. . 'Οποιαδήποτε όλλη γλωσσα δεν είναι τίποτε όλλο παρά μία ύποδιάλεκτος της Έλληνικης» 

Α.  Jacobs "ΤΗΕ NEW PENGUIN DICTlONARY OF MUSIC 

* 

«'Η έλληνικη γλώσσα, ό μακρόβιος αύτός ζωντανός όργανισμός, ξέρουμε πώς δικτυώθηκε καΙ 

βοήθησε στη διαμόρφωση των εύρωπαικων γλωσσων καΙ όχι μόνον αύτων, άφοϋ διεισδύσεις της 

άνακαλύπτοuμε καΙ στΙς άνατολικες γλώσσες, όπως είναι γιά παράδειγμα η Ιαπωνική. 

Ό Κ ικέρων έλεγε πως ή γλώσσα της ρωμαϊκης αύτοκρατορίας ξεκίνησε με 250 άγροτικες 

λέξεις και στι πλούτισε το λεξιλόγιό της παίρνοντας με το τσουβάλι τις λέξεις άπο την έλληνικη 

γλώσσα". 

Νικηφόρος Βρεττάκος 
Διάλεξίς του "Ή Φθορά της γλώσσας" - 12.5. 1 990 
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FABLE μΟθος favo!a fabula fable Fabel fabula, έκ τού 
fabuliste μυθογράφος favolatore fabul ista fabulist Fabulist for, fatus sum, φάσκω, φημί, εφατο, 
fabuleux μυθώδης favoioso fabuloso fabulous fabelhaft fari =φάσκω (όμηρ. Φάτο) 

famen =φατόν, φΙ;μα =ρημα 
έπίσης: fatal μοιραίος fatale fatal fatal fatal φήμη, λόγος, 
fatalite πεπρωμένον fatalita fatalidad fatality Fatalitat fatalis, fatum 

(δηλ. προλεχθέν) hab lar  =όμιλώ συμφορά [(fatum, quod φατός: ρημστ. έπίθ. τού 
(έκ τού fabulari) =αύτό τό όποιον φημί 

feu μακαρίτης, έκλιπών defunto difunto είμαρμένην (φατόν) Φάτιες =αί Μοίραι 
Graeci vocant 

(=άποκαλοΟν)] 

FABR�QUER κατασκευάζω fabricare fabricar fabricate fabrizieren faber τεχνίτης βαφεύς 
fabrique έργοστάσιον fabbrica fabrica fabric Fabrik μετάλλων, βαφ ή :  σ ' σημασία, κατα-

(κλπ. παράγωγα) "χαλκευτής". βύθισις πυρακτωμένου 
"faber ferrarius" μετάλλου είς το ϋδωρ ' 

"βαπτόμενος σίδηρος" 
"άνήρ χαλκεύς πέλεκυν 
έν ϋδατι βάπτει". Όδύσ. 
(άντιδάν . .  · φάμπρικα) 

FACE όψις faccia faz face facies =όψις φαικός =λαμπρ6ς 
faγade πρόσοψις facciada fachada facade Fassade ( ίδίως καλή, φάηκες = 6φθαλμοί 

κσί πλήθος παράγωγα λαμπρή όψις) φάσις = έμφάνισις 
"facies significa φύσις, φωΊ=μορφή, 
l'ίΠΙθΓΒ forma e όψις προσώπου, ή 
la struttυra ". των μελων άναλογία. 

(άντιδάν. "φάτσα") 
FAGOT δέσμη fascio haz faggot fascί s=φάκελος, 
fascine φάκελος fascicolo fascine δέσμη (δέσμη φάκελος = δέσμη 
fagoter κάνω δέσμη fasciare hacinar ράβδων, ώς σύμ- "Φάκελος ράβδων" 
fagotage δεμάτιασμα fascinata hacina βολον έξουσίας "ϋλης Φάκελοι " 
fagotin δεματάκι fagotto fajo Fagott τών Ρωμαίων 
faisceau δέσμη fascetta βαρύαυλος δημάρχων, έδωσε βάσκιοι = δέσμαι 
fasce ζώνη, ταινία fascia faja fascia τόν διεθνή πολιτι- φρυγάνων (Ησύχ.) 
faix φορτίον, βάρος Κ.α. fajar τυλίγω κό όρο φασισμός). (άντιδάν. : φασισμός, 

φάσα, φασκιά 
φακιόλι, φασκιώνω) 

FAIBLE άσθενής, άδύνα- flebile feble, flebil feeble flebilis =άξιοδά-
faiblesse άδυναμία [τος flojedad feebleness κρυτος, έκ τού φλέω =γέμω, εΙμαι 
faiblir άδυνατώ flojear 11eo =κλαίω πλήρης (κυρίως έξ ύγροο) 
affaibiir έξασθενώ* Κ.α.  • ab +fleo απο (=άηο) +φλέω 

FAIM πείνα fame hambre, μέσcρ hunger * Hunger* fames (θεωρείται 
famine λιμός famelico τού πσρτογαλ. famine (* έκ τού άγνώστου έτυμολ.) πρβλ. φα(γέ)μεν 
κλπ. πσράγ & σύνθετα πειναλέος fome κάγκανος= "φαΥέμεν τε πιέμεν" 

κατάξηρος) Οδ. 0,378 
-έπιθυμία φαγητοϋ-
(πρβλ. καί τΟ σημερ. 
" νά φαμε " ) . 

FAILLIR σφάλλω, άμαρ- fal l i re fal l i r  fail fallieren fallo =σφάλλω σΦάλλω, φαλκιδεύω 
[τάνω, χρεωκοπώ fallecer θνήσκω χρεωκοπώ φηλός= άπατηλός, φολ-

faillite χρεωκοπία fallimento fallido fai lure fallen καταπίπτω κός. φηλόω =έξαπατω 
fail l ible έπισφαλής fal ibi le fallo σύλληψις false ψευδής Fallissement "έφήλωσεν φρένας" 
καί defaut έλάττωμα (fallacia άπάτη) falta (λάθος) fall πτώσις Fall (Αίσχ. Άγ. 492) 
detail lance λιποθυμία fallecimiento (faltar θάνατος) fal l ing Falle παγίδα (άντιδάν.: φαλλίρω, 
faux πλαστός Κ.α. falso πλαστός κατάπτωσις φάλτσος) 

FAIRE ποιώ κλπ. παράΥ. - fare hacer fact γεγονός faktisch πραγ- facio+fio= ποιώ, φύω =ΓΙοιω, 
σύνθ. ώς facile εύκολος όμσίως ματικός γίγνομαι γεννω 
faγοn κατασκευή 
affaire έργασία 
fetish φετίχ 

FALLACE δολιότης fallacia falacia fallacy Falschheit fallacia έκ τού βλ. λέξι "fai l l i r" 
fallacieux δόλιος fallace falaz fallacious Falscher fallo 

Ι Σχετικό μέ τό faiIIir -+ τό faΙΙ�ίr=ΠΡέπει (έννοια: petit s' en faut, PUiS ίΙ faut) δηλ. : λίγο λείπει, τόσο λείπει, όρα κάτι "χρειάζεται", "πρέπει". 
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FAISAN φασιaνός fagiano faisan Phasianbird Fasan phasianus φασιανός 

FAITE κορυφή, στέγη (first =πρώτος First κορυφη μέσιμ τοϋ γερμ. παραστός (παραστάδες: 
fa1tage δοκός (μέ την έννοια: στέγης First εκ τοϋ τά στηρίζοντα τήν 
faΊteau άκροκέραμον "κορυφαίος") pa(ra)stas θύραν ξύλα) 

Κ.α. πολλά. 

FALAISE άπόκρ. άκτη falesia Fels βράχος μέσιμ φρaγκ. faIisa εκ τοϋ πέλλα =λίθος 

FALBALA ποδόγυρος falpala falbala falbala Falbel & faIda =πτυχές φάλαρα =κοσμήματα 
falda =κράσπε- falda =φούστα, fold Falz (φρaγκ.) έξέχοντα της περικε-

[δον κλιτύς flounce φαλαίας η τού πλοίου, 
=διακόσμησις γενικώς προμετωπίδες. 

FALOT λαμπτηρ falo faro Φάρος (συνήθηςενaλλaγΓ, 
τοϋ ρ είς λ) 

FALSIFIER νοθεύω, falsificare falsear falsify falschen falsifico, fal lo = σΦάλλω 
παραποιώ FalschmϋnΖereί φηλόω =έξαπατώ 

faIsification παραχά- falsificazione falsίfίcacίόn falsification φηλός =άπατηλός 
[ραξις (βλ. κaί λ. faiIIir) 

faux πλαστός falso falso false falsch φηλητής =κλέπτης 
fίlou κλέπτης falsita ψεύδος falsedad falsity filou 

FAMEUX διάσημος famoso famoso famed famos famosus =διάση- φημισμός, φημισμένος 
famosite διασημότης, fama fama fame Fama [μος φήμη, φάμα (δωρ. )  

φήμη fama =φήμη 
κaί diffamer δυσφημώ diffamare difamar Ι difame 
infame δτιμος' infame infame infamous infam ίη +fama* * αν(ευ) +φήμη 
infamie άτιμία Κ.δ. infamia infamia infamy Infamie 

FΑΝΑΙ Φάρος fanale fanal Fanal φανός -φάω =φωτίζω 
fanion σημαιούλα, Fahne φανίον 

[φανίον 
FANATlQUE φανατικός fanatico fanatico fanatic Fanatiker fanum =ίερόν φαίνω, φανώ=φανερώ-
fanatiser φανατίζω fanatizzare fanatizar fanaticize fanatisieren fano =ίερώ νω, άποκαλύπτω 
fanatisme, -ισμός fanatismo fanatismo fanaticisme Fanatismus profanus δηλ. ό ίεροφάντης :  ό φαίνων 
profane βέβηλος κλπ. profano profano profane profan προφαίνων, ό τά ίερά. 

καταμαρτυρών πρβλ. :  Φαναϊος Απόλλων 
(άντιδάν. φανατισμός) 

FANER μαραίνομαι fenum =χόρτος, φύω 
fane ξηρά φύλλα έκ τοϋ feo =φύω 

FANFRELUCHE fanfaluca famfaIuca εκτοϋ -> πομφόλυξ =φούσκα, 
εύτελές κόσμημα πομφός (Ιππ.) 

freIuche φούντα fanfano κaί κόσμημα 

FANTAISIE φαντασία fantasia fantasia fantasy Phantasie phantasia φαντασία "φαντασίαι καί 
δόξαι " Πλότων. 

fantaisiste καλλιτέχνης fantasioso fantasioso fantasticism Phantast "quas (=όποίας) ,  
φαντασίωσις φαντασιοκόπος φαντασίας phi/osophi 

fantasque άλλόκοτος fantastic appe//ant  (=όνoμάζouν)" 
fantastique φαντ/κός fantastico fantastico (fantasticaIIy phantasieren A.Gellius 1 8, 1  
fantasmagorie fantasmagoria fantasmagoria άπίθανα) phantastisch 

φαντασμαγορία fantasear fancy ίδέα φαντ. 
fantome φάντασμα κ.δ. fantasma fantasma phantom Phantom phantasma φάντασμα 

FARCIR παραγεμίζω farcire farsante farcical farcio, άρχικώς φράγνυμι, φάργνυμι ,  
farcissure γέμισμα farcino κωμικός farce pharcio (εννοιολ. φράσσω, φράττω 
farce θεατρ. άστείον farsa farsa Farce παραγεμισμένο 

έργο άπό έπει-
σόδια.) 

FARD ψιμμύθιον farda Farbe χρώμα μέσιμ φρaγκ. περκνός =σκοτεινό-
farder χρωματίζω farben farwjan χρωμος 

περκαίνω=χρωματίζω 

FASIOL φασίολος fagiolo frijol φασίολος 

FARFELU δτακτος, fanfarone fanfarrόn fanfaron famfaIuca, εκ τοϋ πομφόλυξ = φούσκα 
τρελούτσικος άλαζων (άντιδ. : φανφάρα, 

φανφαρόνος) 
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FAVEUR εύνοια favore favor favour favor, τού faveo εύφημώ 
favorabIe εύνο"ίκός favorevole favorable favourable =εύνοώ, εύφημώ (aντιδ.: φαβοριτισμός) 
faνοrί εύνοούμενος favorito favorito favourite Favorit 
favoriser εύνοώ favorire favorecer (favourited favorisieren 

fausto εύτυχής προικισμένος) 

FAROUCHE αγριος foraneo = foraneo farouche Frema έκ τού φρaγκ/κού έκ τού θύρασδε, θύρα-
(κλπ. πaρaγ.) ξένος άλλοδαπός foreign άλλοδαπός forache σιν =εξω, έκτός ο"ίκου, 

forum άγορά forastero άλλοδαπός Fremde άλλο- έκτός πόλεως· 
fuori έξω ξένος (door θύρα) δαπή foris θύρασιν, έξω θύρδα, θύρφι =εξω 

afuera έκτός (ΤϋΓθ θύρα) fores =θύραι "έκ δέ θύραζεν έδρα-
μον" -Ίλ. Σ, 29-

FASCINER βασκαίνω, fascinare fascinar Ι fascinate faszinieren fascinus, άλλοιω- βασκανία =κακολογία, 
γοητεύω μένη προφορά τού μαγεία, έκ τού βάζω= 

fascination γοητεία fascino, -ΖίΟΠθ fascίnacίόn fascination Faszination bascanum λέγω + καίνω =φονεύω· 
fascinateur βάσκανος, fascinatore fascinador fascinating faszinierend "fascinare, est "έβάσκηνε πάντα" 

γόης quasi bascinare, 
bascanum" 

(Γέλλιος 16, 12) 

FAUCARD δρέπανον falcetto falconete Balken δοκός faIx δρέπανον φάλκης =κεκαμμένον, 
faucon ίέραξ (γαμψή falcone halcόn falcon Falke γαμψόν ξύλον 

μύτη) κ.α. (aντιδ.: φαλ τσέτα) 

FAUNE ζωολογία, πανίς fauna fauno fauna Fauna faunus έκ τού Πάνες, Πάν 
fat άνόητος Fauni =θεοί (πρβλ. πανΙς) 
fade ανοστος fad fade δασών 

FAUTE σφαλμα fallo (falto fault fallen πίπτω fallita, τού fallo = σφάλλω 
faux κίβδηλος, ψευδής falso έλαττωματικός) fake έξαπατώ Fall πτώσις σφάλλω (έκπεσόν- φηλόω =έξαπατώ 
fautif σφαλερός false faulty τος τού σίγμα) φηλός = άπατηλός 

falsus =φηλός (βλ. & λ. faίl l i r, falsifier) 

FAUTEUIL πολυθρόνα (poltrona sίllόn fauteuil Fauteuil μέαψ φρaγκ. ώς πρός τό a ' σuνθ. βλ. 
faIdistoire θρόνος πολυθρόνα) (ρίζα εδ- σεδ, stool σκίμπους Stuhl faId-stoI δηλ. λ. "falbala". Τό -stol έκ 

έπισκόπου σελ-) πτυσσόμ. κάθισμα τού στήλη ,  (έννο/ολ . :  
μέ στολίδια. κάθισμα στολισμένο 

με πτυχωτά ύφάσματα 
καΙ στόλίδια:"Φάλαρα") 

FAUVE ύπόξανθος fulvo (fallow falb μέαψ τού φρaγκ. πολιός =ύπόλευκος, 
χέρσος) fahl ώχρός faIw φαιός 

FAX (tele -FAX) fax -facis= φέΥΥω - φαίνω =φανε-
=δαυλός ρώνω, φάναξ =φανός 

(τηλε =μακράν) 
πaρaκείμ.: πέφαγγα 

FECOND γόνιμος fecondo fecundo fecund fecundus, φύω =παράγω, γεννώ 
fecondite γονιμότης fecondita fecuntidad fecundity έκ τού feo =φύω (πρβλ. : Φύκιον) 
feconder γονιμοποιώ fecondare fecundar Ι fecundate 
fecondation γονιμοποί- fecondazione fecundacίόn fecundation 

[ησις 
FEE νεράίδα fata hada fay Fee fatum: τό ύπό της φατόν (βλ. λ. fable) 
faήadet μορμολύκειον μοίρας ρηθέν 
feerie μαγεία fatare μαγεύω hado μοίρα fate μοίρα Feerei fata: θεά τού φάτις: χρησμός 
feerique μαγικός fatato ατρωτος feerico Fatum μοίρα πεπρωμένου Φάτιες: ΜοΤραι 

(for, fari, fatus φάτης: λάλος 
sum) (φημί, φάσκω, εφατον) 

FELICITE εύτυχία felicita felicidad felicity felicitas, έκ τού θαλία =εύτυχία 
feIiciter συγχαίρω felicitare felicitar Ι felicitate feIIo =θηλάζω θηλέω =άκμάζω, άνθώ 
feIicitations συγχαρη- feIicitazioni feιicίtacίόn feIicitation feIix: άρχική σημα- θάλλω (εχω άφθονίαν 

τήρια feIice εύτυχής feIice, feIiz feIicitous σία, ''ούτός πού τινός) 
μακάριος δίδει γάλα". θηλάζω 
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ΓΑΛΛΙΚΑ 

FEMM E  γυνη 
femelle θήλεια 
feminin θηλυκός 
"feminisme" 

FENDRE σχίζω 
fente σχισμη 
fendeur σχίστης 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

femmina 
(femmineo) 
femmini le 
femminismo 

fendere 
fenditura 
fendente 
πληγη 

Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ 

(mujer)* 
femenil 
femenino 
feminismo 

hender 
henditura 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(woman)** 
female 
feminine 
feminisme 

to fissure 
fissure 
(schist) 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

(Weib)** 
feminin 

Feminismus 

ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ 

femina 
έκ τού feo =φύω 
*(έκ τού λατιν. 
mulier, όπερ έκ 
τής συνεκδοχής 
"γυνή μοχλός" = 
=άκμαία, όργώσα) 

-Άχ. Τάτ. Ζ' 1 6-

findo =σχίζω 

εκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

φύω, φύμα 

(**έκ τού γυνή ' "τό όνομα 
"γυνή", έκ τού "γονή" 

μοι φαίνεται είναι ". 
-Πλάτ. Κρατύλος) 

φιτρός =σχίζα, τεμάχιον 
δένδρου 

"φιτρούς ταμόντες" 

καί fesse γλουτός fessura σχισμη hendedura 

FENETRE παράθυρον 
fenetrage θυρίδωμα 

FER σίδηρος 
(μέ πολλά παράγωγα) 

finestra 
finestrino 

ferro 

FERIR κτυπώ ferire 
feru πληγωμένος Κ.α. ferito 

FERME στερεός 
(μέ πολλά παράγ. & 
σύνθ. ) 

καί : 

fermo 

fermer κλείω (μέ τήν fermare 
έννοια καθιστώ τι στερε- άναχαιτίζω 
όν, όρα άπαραβίαστον.) 
firmer ύπογράφω 

FERMENT ζύμη 
ferveur ζήλος, ζέσις 
fervent διάπυρος 

FEROCE θηριώδης 
ferocite θηριωδία 
effarer τρομάζω 

FERTlL εϋφορος 
fertίl ite εύφορία 
ferti l isation γονιμο-

[ποίησις 
farine όλευρον (κ.α.) 

FEUILLE φύλλον 
feuίllee Φύλλωμα 
feuillage " 
feui l leton έπιφυλλίς 
exfolier άποφλοιώ 

(κ.α.) 

FETE έορτη 
festin συμπόσιον 
festival 
ferie άργία 
foire πανηγύρι 
feston έορταστ. 

στέφανος, κέντημα 

fermento 
fervore 
fervente 

feroce 
ferocita 
ferino όγριος 

fertile 
fertilita 
(fertilizzare) 

farina 

foglio 
foglίa 
fogliame 
(sfogliata) 
sfogliare 

festa 
festino 
festivale 
feria 
fiera 
festone 

(fenico) 

hierro 

herir 
herido 

firme 

firmar 
ύπογράφω 
(καθιστώ τι 
έγκυρον) 

fermento 
fervor 
ferviente 

Fenster 
fenestel la 

(ίΓοη Eisen 
σχέσις καί με 
aes, όρείχαλ-

κος ,  
βλ. λ. "airain") 

firm 
firmness 
στερεότης 

ferment 
fervour 
fervent 

firmen χρίω 
Firma 
έμπορ. Έπων. 

Ferment 
Warme θερμός 
(fenrig) 

fenestra =φωστήρ, φωστήρ =φωταγωγός. 
θυρίς, όπη "φωστήρ θυρίς" =παρά-

φανή =φανός (άντιδ. : φινιστρίνι) [θυρον 

Κατά "Etymologica" Isidori, έκ τού 
''ferre et ne molliatur" δηλ. φέρει (ύποφέρει) 
καί δεν φθείρεται. Πρβλ. καί τό "όρης ό εστί 
σίδηρος" Ε .Μ .  λήμμα "άγρός". 

ferio φερω ( δηλ. καταφέρω 
κτύπημα) ( πρβλ. τό σημε
ρινό: "μοΟ την έφερε"). 

firmus Προφανώς έκ τού Fίς, 
firmo =στερεώ =ίσχύς -Fip-
(θεωρείται άγνώ- Βλ. καί λ. "νίΓί l" 
στου έτυμολογίας) 

(άντιδ. : Φίρμα) 

fermentum,  έκ θερμός 
τού ferveo =ζέω θερέω =ζέω, θερμαίνω 

συνήθης τροπη θ--->φ 

feroz 
ferocidad 

ferocius 
ferocity 
(deer έλάφι) 

tierartig ferus =όγριος φήρ =θήρ, θηρίον 
Φήρες : οί Κένταυροι 

fertil 
fertilidad 
(fertilizar) 

harina 

hoja +folio 
folleto φυλλάδ. 
follaje 
fοlΙetόn 
hojear 
exfoliar 
infolio δίπτυχον 

fiesta 
festin 
festival 

fertile 
fertility 
fertilization 

farina 

folio 
foliage 
foliate 
φυλλοφόρος 
foliation 
Φύλλωσις 

feast 
feasting 
festival 

ferie διακοπές 
feriante έμπει- fair 
festόn [ρος Festoon 

tierische 
(ΙίθΓ =θήρ, θ

/
ηρίον) 

Folio 
Folie πετάλιον 
Foliant μεγάλος 

τόμος 

Fest 
Festrede 
πανηγ/κός 
Festival 
Ferium 
Feston 

fertilis εϋφορος φέρω 
έκ τού ferο =φέρω (ρηματ. έπίθ. φερτός) 

far 

fol ium =φύλλον 

feriae :εορτάσιμες 
ήμέρες, συνήθως 
καλοκαιρινές: 

θέρειοι 

φάρος =i:'ιρoτρoν 

Φύλλον, φύλλιον 
φυλλείον 
(άντιδ.: σφολιάτα) 

έκφυλλίζω, έξεφύλισσα 

θέρειος =θερινός 
θερεία =καλοκαίρι 
όθεν θερισμός, έορτη 
(Συνήθης έναλλαγή 
θ, φ . ,  όπως θήρ,  φήρ) 
(άντιδ. : φεστιβάλ, 

φεστόνι) 
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FEU πύρ fuoco fuego fire Feuer focus βωμός φώγω =ψήνω 
focal έστιακός focale Fackel πυρσός έσχάρα "τό πϋρ, Φϋρ έστί " Ε.Μ. 
foyer έστία focolare hogar focus Foyer φώ =Φώς 
fusiI τυφέκιον fucile fusil fusil 8acker ψήστης 

άρτοποιός 
FEUTRE συμπίλημα, feltro fieltro felt Filz μέσψ πίλος 

τσόχα φραγκ. fiItir πιλητόν =συμπιεσμένα 
filtre διϋλιστήρ filtro filtro filter Filter έρια 
filtrer διυλίζω filtrare filtar filtrate filtrieren 

FEVE κύαμος fava haba vote, vetch faba φάβα 

FICHER έμπήγω ficcare hinear φυτεύω fichu figo =σφίγγω πήγω, σφίγγω 
fiche σφηνίσκος ficha (βλ. καί λ. fiχe) 
fichu περιθώριον (fίjacίόn) 

καί affiche τοιχοκόλλημα affisso afijo ad (όντα) +figo 

FIDELE πιστός fido fiel fiducial fidelis, fides = -+ πίστις, πειθω 
fiducie έμπορ. πίστις έμπιστευτικός fidel fido = πείθω , άόρ. έπιθον 
fidelite έμπιστοσύνη fiduccia fidelidad fidelity εύθυμος έπ. τύπος: πιθέω 
(se) fier έμπιστεύομαι fidarsi fiar έγγυώμαι fiduciary vertrauen Πρβλ. καί φίντις =φίλος 
άκόμη (defier, mefier) diffidare desafiar έμπιστευτικός έμπιστεύομαι (δωρ. )  

δυσπιστώ fe πίστις faith 
καί fiancer άρραβωνίζω fidanzare fianza έγγύησις fiancee μνηστή 
confiance έμπιστοσύνη confidenza confianza confidence 

κλπ. 
FIEF τιμάριον feudo feudo (Timar) φραγκ. fehu έκ τού βίος βλ. λ. "vie" 
feoda l  φεουδαλικός feodal feudal feudal feudal (άντιδ. : Φέουδον κλπ.) 

(έννοια: άπόλουσις ζωής) 

FIEL χολή fiele hiel bile Galle fel =χολή χολή 
fieIIeux χολώδης (ahelear) bi l iary gall ig 

FIER ύπερήφανος fiero fiero όγριος fierce όγριος ferus =όγριον φήρ =θήρ, θηρίον 
fierte ύπερηφάνεια fierezza fiereza fieriness ζώον, όγριος (βλ. καί λ. feroce) 

άγριότης 

FIEVRE πυρετός febbre fiebre fever Fieber febris, πυρετός, θερέω, θέρω =θερμαί-
fievreux πυρετώδης febbroso febrίl feverisch fieberhaft έκ τού ferveo νω. θίβρός =θερμός 
febrile πυρετικός Κ.ά. febbrile febril febrile fieberartig =ζέω (άντιδ.: Φεβρουάριος) 
δπωςfevrίer ΦεβραχΊριος febbraio febrero february Februar 
(έννοια: προσφοραί θερμού 
όλα τος κατά τάς έορτάς 

τού καθαρμού) 

FIGUE σύκον fico higo fig Feige ficus =σύκον σϋκον'  φήληξ, 
φήληκος=άγριόσυκον 

FIGURE μορφή, πρόσωπο figura figura figure Figur fingo =έγγίζω θιγγάνω=έγγίζω 
figurer "φιγουράρω" figurare figurar figurate figurieren (διά συνήθους πρόσωπον, ζυμώνω, 
figurant βωβό πρόσ. είς figurante figurado fίgϋrlίch τροπής θ-φ) σχηματίζω 

έργον μεταφορικώς θίγημα =-ψαϋσις 
figurine "φιγουρίνι" κλπ. figurino figurin figurine figura (άντιδ.:  φιγούρα, 

φιγουρίνι) 

FILM ταινία κινηματογρ. pellicola pelicula fi lm Fi lm peIIis =δέρμα πέλλα =δέρμα 
filmer κινηματογραφώ μεβράνη fi lmar fi lmen (βλ. λ. "peau" 

Κ.α. filmare (pelliza) pelisse Pelzmantel' *(πέλλα +μανδύας) 
(pelliccia = pellejeria μεμβρανώδης γούνα (άντιδ. : Φίλμ, φιλμάρω) 
διφθέρα, γουνα) βυρσοδεψειον 

FIN τέλος fine fin fine Fine finis =τέλος τέρμα σχοϊνος, σχοινί. 
final τελικός finale final final final έκ τού funis -Εννοια: τέρμα πεδίου, 
finir τελειώνω finire fenezer finish Finisch τέρμα =σχοινος, σχοινί δρόμου, όριζόμενον 
fin λεπτός-fίnesse fino, finezza fino, fineza fine, finesse Finesse διό σχοινίου 
πλείστα παράγ. & σύνθ. (Finanzen 

τά οίκονομικά) 

FIL νήμα fi lo hί lo file filum =νήμα, πίλος =έρια 
filet δίκτυον fi letto filete fillet Filet τρίχες (βλ. λ. feutre) 
filage κλώσιμο κλπ . .  fί la σειρά fί lόn φλέβα filament Α ντιδ . :  φιλέ, φιλέττο , 

μετάλλου felt πίλημα Filz φιλάρω 
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FIOLE φιάλη 
fIacon φιαλίδιον 
fIasque φλάσκη 

fiaia frasco phiaI 
fIacone fiasco 
fiasca, fiasco fiasca fIask 

FILS υίός figIio 
fiIiaI υίικός fiIiaIe 
fiIIe θυγατέρα figIia 

fiIIeuI βαπτιστικός figIioccio 
affi I ie συνεταίρος κ.ο. affiIiato 

FISC δημόσ. ταμείον 
fiscaI ταμιακός Κ.δ. 

FIXE άκίνητος 
fixer στερεω 
fixation στερέωσις 
(Κ.δ. όπως prefixe 

πρόσφυμα) 

FLAGRAND αύτόφωρος 
en fIagrand delit = 

έπ' αύτοφώρψ 
καί τό fIageIIer =μαστι

γώνω 
(τό έν τη Κ.Δ. μετατραπεν 

είς φραγγέλιον) 
άκόμη: fIeau =μάστιξ 
(έκ τοο flageI Ium) 

FLANELLE φανέλλα 

FLAMBE ρομφαία 
flamber φλογίζω 
flambeau πυρσός 
fIambee άναλαμπή 
fIamboyer σπινθηρο-

[βολος 
&ό χορός FLAMENCO 

fIamme φλόγα 
enfIammer φλογίζω 
καί fIammeche 

σπινθήρ 
foudre κεραυνός 

FLASQUE πλαδαρός, 
μαλακός 

FΙΑΠΕR κολακεύω, 
θωπεύω 

flatterie κολακεία 
fIatteur κόλαξ 

FLECHE βέλος 
flecher τοξεύω 

FLEGME φλέγμα, 

fisco 

fisso 
fissare 
fissazione 

fIagrante 

in -fIagrante 

fIagellare 

fIagello 
fIagellazione 

fIanel la 

i nfiammare 
fiaccoIa 
fiaccoIata 
λαμπαδηφορία 

(=φλογώδης) 

fiamma 
infiammare 
fiammifero 

σπίρτο 
foIgore 

fIoscio 
fIoscezza 

freccia 
frecciare 

ψυχραιμία 
fIemma flegmatique φλεγμα-
fIemmatico τικός 

hijo (έτ. "υίός") 
fiIiaI 
hija 

ahijado 

fisco 

fijo 
fijar 
fίjacίόn 
fizar κεντω 

fIagrante 

en fIagrante 

fIageIar 

fIageIo 
fΙageΙacίόn 

franeIa 

son (έκ τοΟ 
υίός) 

*daughter 
θυγάτηρ 

affiIiate 
υίοθετω 

fiscaI 

fixed 
Ι Ιίχ 
fixeness 

fIagrant 
κατάφωρος 
fIagrance 
φλογερότης 
fIagellate 

fIagellation 

fIanneI 

fIamy 
(fIogistico) φλογερός 
(fIogosis) fIambeau 
(fIamenqueria) δαυλός 

fIama+llama* 
infIamar 
fIamante 
fIamear 
άστράπτω 

fIojo, fIacido 
fIojedad 

fIecha 

fIema 
fIematico 

Ι fIame 
Φλέγομαι 
phIegm 
φλέγμα 

fIame 
infIame 
fIaming φλογε
fIash [Ρός 
άστραπή 

fIabby 
fIabbiness 

fIatter 

fIattery 
fIatterer 
& fIat επίπεδος 

όροφος 

fIing βολή 
fl ίnger σφεν

δονιστής 

phIegm 
phIegmatic 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

PhioIe 
PokaI 
FIasche 

Sohn υίός 
έτυμ. υίός, ίνις 

*Tochter 
θυγάτηρ 

FiIiaIe 
ύποκ/μα 

Fiscus 

Ιίχ 
fixieren 
Fixierung 

in fIagranti 
έπ' αύτοφώρψ 

FIanell 

fIammend 

FIamme, 
PhIegm 

fIammen 

FIige στόχαστρον 
FIieger άεροπό

[Ρος 
FIegma 
phIegmatisch 
(PhIegmonie) 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

phiaIa 

fIasca 

fiIius =υίός 

fiIia =θυγάτηρ 
(πρβλ . :  "παϊδα 
φίλην" Ιλ. Α 447) 

fiscus 

έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

φιάλη 
"φιάλη χρυσέη" ( Όμ.) 
φλάσκων :  είδος ποτη
ρίου (άντιδάν. : φιάσκο) 

φίλιος: έπί προσώπων, 
ό άγαπημένος (Φίλιος 
υίός) "φίλια βρέφη" 

Εύριπ. Τρώες 557 
• έκ τοΟ θυγάτηρ. Πρβλ. 
τό δημωδες "δυχατέρα", 
τό γκρεκάνικο "kiatera". 
(Τό άγγλο gίrΙ=κορίτσι, 
κόρη, έκ τοΟ κωραλίσκη, 
κοράλλιον, "κορούλα") 

φάσκωλος = 1 )  βαλλάν-
2) ίματιοφορεΙον [τιον 

fixus τοΟ fixo = πήγω, σφίγγω 
= πήγω, σφίγγω (βλ. καί λ. ficher) 

(άντιδάν.: φιξάρω) 

fulgeo, flagro = 

= φλέγω 

paenula 

flamma (φλόγα) 
έκ τοΟ fIagro 

phlegma 

fIaccus 

έκ τοΟ φραγκ. 
flat = pIat 

φλέγω, φλεγέθω 
(φλογερός, φλεγυρός) 
(Ή έννοια "μαστιγώνω", 
φλόγωσις των πληγων 
έκ τοΟ μαστιγώματος) 

φ α ι λ ό ν ι ο ν  
έπανωΦόριον  
ΕΓΠΟUΙ 

=βαρύ 
-Λέξ. 

Μθί//θΙ: "ΡΓΟΙΟΙΥΡθ dorien"-

Φλέγμα, φλόξ, έμφλέγω 

φλέγμα 
"πηγή Φλεγμαίvουσα" 
"Φλεγμαίvουσα πόλις" 
*(έκ τοΟ Ι Ιama,τό ζώον 

"λάμα") 

βλάξ -βλακός 

πλατύς 
"Έννοια: θωπεύω με τό 
πλατύ μέρος τής χειρός, 
σύρω τήν παλάμη. (ίδία 
έννοια στό νεοελληνικό 
"ξεσκονίζω" με τήν σημα
σία τού κολακεύω, φέρομαι 
δουλοπρεπως) . 

βέλος, έκ τοΟ βάλλω 
(βλ. καί λ. "voler") 

phIegma = 
φλέγμα φλέγμα = θερμότης, 

φλέμμα: τό συνεπείζ] έσωτερικής φλεγμονής, 
ψυχρόν άποχρεμπτόμενον. 
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FLEUR όνθος fiore fIor fIower, bIoom FIor, BIume flos-fIoris =όνθος φλόος=ανθησις, ανθος 
fleurir άνθίζω fiorire fIorear fIoraI, fIorieren φλύσις =έξάνθησις 
fleurer άναδίδω όσμήν fiorame όνθη bIossom bIumig άνθηρός φλέω=γέμω έξ άΦθο-
flore χλωρίς fIora fIora άνθεστήριος FIora [νίας 
floraison όνθησις fioritura fIorecimiento fIora blϋhend "τήν χλωρότητα καΙ τό 
fleuriste άνθοπώλης fioraja & fIorista & fIoweriness άνθισμένος 6νθος τών καρπών, 

(κ.α. σύνθετα) Firenze fIorero fIorist άνθοπώ- BIatt φύλλον "Φλόον" προσαΥορεύ-
άκόμη: deflorer διακορεύω ή Φλωρεντία desfIorar [λης defIorieren ε/ν . . .  " -Πλοuτ. Ήθ. 8-436 
florin :  τό νόμισμα φλορίνι Ι defIower (FIorett (άντιδ. :  φιοριτούρα, 

(ώς διακοσμημένον μέ & FIoride ξιΦίδιον) φλουρι) 
όνθη) ή Φλώριδα 

FLEUVE ποταμός fIume Γίο* river* FIuss fIuvius, έκ τού φλύω, άναβλύω 
fluvial ποταμώδης fluviaIe rioIado fIuviai fluo (* Γίο +river (πρβλ Φλέψ) 

άφθονία fIush ροή έκ τού rivus) ..... *ρέω, ρεύμα 

FLEXIBLE εϋκαμπτος fIessibiIe fIexibIe fIexibIe FIexibeI fIex ib i I is  =εϋκαμ-
flexibil ite εύλυγισία fIessibiIita fIexibiIidad fIexibiIity FIexibiIitat πτος έκ τού fIexo 
flexion κάμψις κλπ. fIessione fιeχίόn fIexion (fIechten ) iΊ plecto = πλέκω, πλεξείω 

FLlRT έρωτοτροπία fIirt to fIirt FIirt fluo φλύω 1) άναβλύζω 
(έκ τού άγγλ. fl irt) έκτινάσσω fIirten 2) φλυαρω 
fl irter έρωτοτροπώ fIirtation fΙϋstern (άντιδ.: φλέρτ, φλερτά-

έρωτοτροπία κρυφομιλώ ρω) 

FLΟΠΕR έπιπλέω fIottare fIotar Ι fIoat bIeiben fIuctuo =κυματίζω φλύω, πλέω, πλωτός 
flot κύμα fiotto fIotiIla FIosse σχεδία έκ τού fluο=φλύω φλυδάω =ύγραίνομαι 
flotte στόλος fIotta fIota fIeet FIotte fIuctuus =ροή 
Κ.α. ώς flotteur, κυρ/ολ. 

"πλωτήρ". 

FLOU χάρις, "φλού" Iau χλιαρός μέσιμ φραγκ. χλίω =θερμαίνω, 
hlaο=χλιαρός είμαι χλιόεις 

FLUCTUATION κύμανσις fIuttuazione fΙuctuacίόn fIuctuation FIattein fluo =φλύω φλύω 
fluctueux κυματώδης fIuttuante fIuctuente (fIuctuate (πρβλ φλύκταινα, φου-

κυμαίνομαι) σκάλα στο χέρι, 
κυρίως μετά άπο 

κωπηλασία) . 

FLUER χύνομαι fIuire fluir Ι fIow FIuίdum ρευστό ώς ανω ώς ανω 
fluide ρευστός fIuido fIuido fIowing, fIuid fΙϋssίg 
fluidite ρευστότης fIuidita fIuidez fIuency fIiessen ρέω 
flux πλημμυρίς fIusso fIujo fIux, fIood FIut 
(fIUX et reflux) Κ.α. (e rifIusso) (e refIujo) FIuss ποταμός 

FLUOR φθόριον fIuore fIuor fIuor FIuor fluor (ροή) ώς ανω 

FOETUS έμβρυον feto feto foetus Fotus fetus =γόνος φυτός, φυτον 
foetal έμβρυακός fetaI έκ τού φύω 
faon νεβρός, έλαφάκι fawn feo =φύω 

FOI πίστις fede fe faith fides, έκ τού πείθω, πειθω 
fido =πείθω (βλ καί λ fideIe ) 

FOIE ηπαρ fegato higado (I iver* Leber*) ficatum (*έκ τού "λιπαρον") 
(έννοιολ. : ηπαρ 
χήνας, παραγεμι- σύκον "ήπαρ σύκο/ς 

σμένο μέ σύκα) μεστόν" και "ήπαρ 
ficus =σΟκον σuκωτόν" έξ ού και το 

"συκώτι". 
FOIN χόρτον, όχυρον fieno heno hay Heu foenum =χόρτος, φύμα 

έκ τού feο=φύω φύω 

FOIS φορό (μία φορά . .  ) voita vez vice . .  ViCiS (έναλλαγή (F)είκω =ύποχωρω 
autrefois όλλοτε τάνάπαλιν άμοιβαδόν) 

( προβλ. vicari us :  
όλλος άντί όλλου) 
νοlνο κυλίω Fελύω, έλύω 



358 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ Ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

FOND βάθος, πυθμήν fondo fondo founder Boden fundus =πυθμήν σχοϊνος 
pro-fond βαθύς profondo βυθίζομαι έκ τού funis (έννοιολ . :  μέτρησις τού 

έξ ού: funicuIaire bοttοmβένθος =σχοινί βάθους διό σχοινίου). 
fondement θεμέλιον fondamento fundacίόn foundation Fundament ,  (άντιδ . :  φούντο, 
fondamentaI θεμε- fondamentale fundamental foundamental Fond φουντάρω, Φόντο) 

λιώδης Ι found fundamental 
fonder ίδρύω fondare fundar (foundress fundieren 
έπίσης: (μέ α' έννοια: θεμελιώτρια) καταθέτω 

κυλίω πρός τό κάτω), 
fondre τήκω fondere fundir Fundgrube 
fonderie χυτήριον fonderia fundacίόn foundry μεταλλείον 
πρβλ. "fondue" 

FONGUS μύκης fungo hongo fungus Schwamm fungus =μύκης σφόγγος (σπόγγος) 
( πρβλ.: σφουγγίζω) 

FONTAINE πηγή fontana fontana, fountain Fontane fons κρήνη έκ τού χώνος = 

fonts κολυμβήθρα fonte fuente fond χώνη, χοάνη 

FOOTBALL ΙοοΙ πούς+ball Fussball πούς , ποδός 
σφαίρα πάλλα =σφαίρα (έκ του 

πάλλω) βλ. λ. balle 

FORAIN άλλοδαπός forestiero forastero foreign frem d  fores =θύραι θύραι (έναλλ. τού θ με Ι) 
fors έκτός ΙυΟΓί fuera (ουΙ, έτυμ. (forum όγορά, (κυρίως αύλειαι θύραι, 

έξ ού foret δάσος foresta seIva δάσος* ύστερος) δημ. χώρος) θύρηφιν, έννοια τού "έξω") 
(δηλ. έξω τής πόλεως) forestale forestal forest Forst *(forestis siIνa = βλ. καί λ. farouche 
forestier δασοφύλαξ (τρβλ. θύρασιν= ferester Fbrster == έξω δάσος) ' ύλη:  δάσος (πρβλ. ύλο-

= έξω) τόμος) βλ. λ. "sylvestre" 

FORME σχήμα forma forma form Form forma =μορφή μορφή, δωρ. μορφά. 
former μορφώ, πλάττω formare formar Ι formise fo rmen  (διό μέσου τής 
formel τυπικός formale formal formal fo rmal  έτρουσκικής) 
formul συνταγή formula formula formula Forme l  τύπος 
in-formation πληροφο- in-formazione ίn-fοrmacίόn in-formation I nformat ion 
formidabIe [ρ  ία  κ.Ο. formidabile (hermoso formu l ie re n  
con-former ώραίος) διατυπώνω 

FORT δυνατός, farde forte, fardello fuerte, fard fort φρούριον Fort φρούριον fortis δυνατός, φόρτος =βαρύ φορτίον 
φορτίον fortaleza φρού- force, fortitude εύρωστος Φόρταξ = άχθοφόρος 

force δύναμις forza fuerza [ριον forte fortia (ούδ. πληθ.) φορτικός =κυρίως άρμό-
(πολλά τά παράγωγα) =δύναμις, κυρίως διος πρός μεταφοράν 

π.χ. fortification fortificazione fοrtίfίcacίόn fortification πράξεις θάρρους. φορτίων, φερτός = 

όχύρωσις ό δυνάμενος φέρειν 
effort προσπάθεια sforzo esfuerzo effort 
conforts άνέσεις κ.Ο. conforto (confortare) Komfort 

FORTUNE τύχη fortuna fortuna fortune Fortuna fortuna (τύχη) φέρω Τό φέρον =τύχη 
fortuit τυχαίος ΙΟΓΙυίΙο fortuito fortuitous έκ του fero (πρβλ. συμφορά) 

(fortunale d i  "εί τό φέρον σέ φέρει. . .. 
mare =ή τρικυ- (άντιδ.: φουρτούνα) 

μία, φουρτούνα) 

FOU τρελλός (ρazzo* & (Ιοll =τρελλός, fol l is =φούσκα θύλλις (θύλακος άέρος) 
foIie τρέλλα matto)** (dementia -έτ. mad,** Ιοοl έκ τού "θολός") άέρος 
foIatre φιλοπαίγμων folia de +mens, foolery μωρία **(Τό matto καί *(Tc ρazzo έκ τού πάθος) 

folletto στοιχειό μένος, μανία-) (craze παρά- mad έκ του 
φρων, έκ τού μάταιος =οφρων 

κρίσις) μάτη =άφροσύνη 
ήλέματος=άνόητος) 

FOUET μαστίγιον (fagotto δέσμη) (fagot) fagent fagus =φηγός φηγός, φαγ6ς = δρϋς, 
(δρχ σημασία, μικρή όξυά) Ι fag faginus =φήγινος φήγινος 6ξυά 
fouetter μαστιγώνω fugue (μουσ.) 

κ.Ο. 

FΟUGUΕ φυγή fuga fuga (fugacious Fuge όρμός,  fuga =φυγή, φυγά φυγή καί φύζα (·Ομ.) , 
fougueux όρμητικός foga όρμή fogata φευγαλέος) "φούγκα" έκ του fugio, φεύγω Fύγα (έπιγρ.) 

fugace φυγάς (fugaz fugacity φεύγω, φυγγάνω 
fougasse ύπόνομος καί fuggiasco παροδικός) άστασία (φύζα. έκ του φύγια) 

"δεσμά ΦUΥΥάνω" -Αίσχ.-
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FOULE πλήθος, όχλος folla Ιυll πλήρης Fϋ l l e  πληθώρα, plenus =πλήρης πολύς, πλήρης, 
νίΘI πολυς πίμπλημι 

(άντιδ. : "φούλ") 

FOULON =γναφεύς, Ιοllο ful lero ful ler Walker fullo γναφεύς, φαλός = λευκός, 
έξ ού foulard λευκαντής φαληρός · φαληριάω 

=είμαι λευκός. 
(άντιδ. : "φουλάρι") 

FOUR κλίβανος forno horno Kamin* fermus θερμός θερμός 
fourneau κάμινος fornace hornillo furnace Furnier *κάμινος 
fournir χορηγω fornire (hornear) furn ish καπλαμάς 

(πρβλ. "φουρνίρω") 

FΟURCΗΕΠΕ δίκρανον fora horca όγχόνη fork Forke forca δίκρανον φόΡKες=xάραKες [H�) 
πειρούνι forchetta horcada δικρα- Forkette (χάραξ =ράβδος 

[νιά δισχιδής) 
πρβλ : Φόρκuς = 
=θαλάσσιος δαίμων, 
υίός τού Ποσειδωνος, 
έκφράζει τήν θαλασσο-
ταραχή. 'Αναταράσσει 
τήν θάλασσα. 
Φορκίδες: θυγατέρες 

Φόρκυος. 
"Πλήν τού Ποσειδωνος, καί 
όλους τούς θαλασσίους 
δαίμονας τούς παρίστων 
τριaινoφόρoυς. " 

- Γ Ν .  Πολίτης -Πaραδόσεις-
(άντιδ. : φουρκέττα, 

φούρκα) 

FOURGON 1) σκαλιστήρι furgone furgόn fur =κλέπτης φωρ =κλέπτης 
2) σκευοφόρος (έκ τού Φέρω) 

fourgonner hurgar (πρβλ έπ· αύτοΦώρψ) 
άναμοχλεύω 

FOURMI  μυρμήγκι formica hormiga formication form ix-icis μύρμηξ, βόρμαξ [Ησ. ) ,  
fourmiller βρίθω formicolare hormiguear μυρμηκίασις =μύρμηξ δρμlκας (αίολ) 

(έξ αύτής τής ρίζης 
ή "φορμόλη") 

FOURRAGE φορβή foraggio forraje fodder Futter μέσψ φραγκ. φορβή =vομή 
fourrier σιτιστής ΙυΓίΘΓΘ ΙυΓΓίΘΓ ΙυΓΓίΘΓ Fϋtterer * fοdr-μέ σημασία (άντιδ.: φουρρώ, 
fourreau κολεός foraggiare forrajear "animaux errants" φόδρα) 

χορτοκοπω =ζωα πλανώμενα 

FOURRURE γούνα fodera forro Futter ύπόρραμ- μέσψ βύρσα=έκδαρέv δέρμα 
Κ. πολλά παράγωγα "Φόδρα" μα, "Φόδρα" φραγκ. "fodr" 

FRAGILE εϋθραστος, fragile, -ίΙΒ. fragi l ,  -idad fragile, -ίΙΥ frango =θραύω ρήγνυμι ,  ράττω 
- ite, τό εϋθραστον θέμα ραγ + F (F)pay-

fragment δείγμα frammento fragmento fragment Fragment φρηξις =ρηξις ( Αλκαϊος) 
fraction κλάσμα, κλάσις fragor κρότος fraction Fraktion μερίς, (πρβλ ραγίζω) 
frέΗe άδύναμος κόμμα FράΚΟς, ράκος, Fρωγμή 
fracture ρήγμα, κάταγμα frattura fractura fracture (Fraktur fragor =θραύσις, 
frayeur πάταγος, φόβος (fratturare) (fracturar) rag ράκος ·Η Γοτθ. γραφή) κρότος 
K.Q . . .  fracas, briquet. .. Wrack συντρίμια 
ίδίας ρίζης: 
franc έλεύθερος franco franco free, frank frank 
franchise είλικρίνεια franchezzo franqueo frankness (frankieren) 

[Εκ τού franc - Frank, Franς:aίs, "Φράγκοι". 
·Εννοια: άποσπασθέντες, ρήξαντες δεσμά καί άπαλλαγέντες άπό τής είσφοράς δασμων.] 

FRAISE φράουλα fragola fresa fraga (F)ρόγα, ράξ, ραγός 

FRAPPER τύπτω, κτυπω rap κτύπημα Rapier ραπίς μέσψ φραγκ. ( F)ρ α π ί ζ ω  =τύπτω , 
frappant έκπληκτικός rapt frappant hrappan κτυπώ ραπίς =ράβδος 
frappe έκτύπωσις frappa κρόσσι franja fringe frappieren ριπή,  ράπισμα 

έκπλήττω 
FREGATE φρεγάτα fregata fragata frigate Fregade έκ τα) "ναύς αφρακτος", 

δηλ μή ώχυρωμέ\ιη 
(άντιδ. : φρεγάτα) 
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FREIN χαλινός freno freno Bremse freno =χαλινώ φρενόω-φρενω =συνε-
freiner τροχοπεδώ frenare enfrenar bremsen frenum, frena, τίζω, συγκρατω, ποιω 
palefrenier ίπποκό- χαλινός. φρόνιμον· φρόνις = 

μος έννοια: διό τού φρόνησις, φρήν, -ενός 
χαλινού συγκρα- "τίθημι φρένα" 

τούνται, τιθασσεύ- "κτίζω φρένα" (ΑΙσχ.) 
ονται αί φρένες "ή φρόνησις, φοράς 
τού ίππου. έστί καί ρού νόησις" 

-Πλατ. Κρατ.-
(άντιδ.: φρένα, 

φρενάρω) 

FREMIR φρικιώ fremo fϋrchten fremo γογγύζω βρέμω = 1 )  θορυβω 
fremissement φρίκη fremito Furcht 2) κραυγάζω 

FRENESIE φρενίτις frenesia frenesi frenzy Phrenesie phrenesis φρενίτις 
frenetique φρενιτιώ- frenetico frenetico frantic phrenetisch 

[δη ς 

FRERE όδελφός frateIIo hermano* brother Bruder frater όδελφός φράτωρ: μέλος φρατρίας 
fraternel όδελφικός fraterno brotherIy brϋderΙίch άδελφός. έτ πατρίς 
fraternite όδελφό- fraternita hermandad brotherhood Βrϋdergemeίn-- *(τό ίσπ. hermano, έκ τού germen =σπέρμα· 

[της, όμόνοια de "Αδελφότον germen, έκ τού genus =γένος) 
con-frere σuνάδελφoς confraleIIo confrere 

FRIABLE εϋθρυπτος friabiIe friabIe friabIe frio θραύω θρύπτω, θραύω 
friabilite τό εϋθρυmον friabίl ita friabiIidad friabilίty 

FRICASSER φρύγω friggere freir τηγανίζω Ι fry frigo φρύγω φρύγω =ξεροψήνω 
fricassee ψητό (κρέας) fricassea fricase fricassee Frikassee φρυκτός =ψητός 
fricot καρύκευμα fricando refrito fricandeau φρύγανον, φρυγανιά 
fricoter καρυκεύω fricassa fritada (άντιδ.: φρικασσέ) 

FRIGIDE ψυχρός frigido frio frigid frigid frigus Ψύχος, Fρίγος, ψύχος 
frigidite ψυχρότης frigidita frialdad frigidity Frigiditat ρίγος "φρίσσονες όμβρο" Πινδ. 
frigorifere ψυγείον frigorifero frigorifico refrigerator Frigidar frigus + fero ριγεδανός =ό ψυχρός 
frigidaire " (frigidezza) (frigorizar) ψυκτήρ ρίγος +φέρω 
frileux εύαισθ. στό friolero frost πάγος frostig 

Ψύχος friera χιονίστρα Frostbeule 

FRIRE τηγανίζω friggere ΙΓθίΓ fry frigo φρύγω φρύγω 
friture τηγάνισμα frittura freidura frying (βλ. καί λ. fricasser) 
friand λαίμαργος fritto τηγανητός . . . . .  (άντιδ. : φριτούρα) 
friandise 1 )  λιχουδιό (fritteIIa fritanga fried 

2) ζαχ/στείον τηγανίτα) 
FRISSON ρΤγος fremito frigidez frish σκίρτημα Frost frictus, τού Fριγέω-ώ, φρίσσω 
frissonner ριγώ fremere enfriar thriI I frosteln frigeo = ριγώ "φρίσσονες όμβροι " 
frais, frisquet δροσ. fresco fresco fresh frisch -Πινδ.-
froid κρύο freddo ΙΓίο frost frisch frigidus =ψυχρός φρικτός, φρίξ, φρίκη 
froideur ψυχρότης, freddezza frialdad frosty frostig (άντιδ.: φρέσκος) 

όδιαφορία cooI ΚϋhΙ 
έκ τού λατ. geIu, όπερ έκ τού 
·Ελλην. γέλα =πόχνη, 
γελαδρόν =ψυχρόν 

FROMAGE τυρί formaggio queso* cheese* Kase* formatio =μορφή 
(όρχικώς formage) έκ τού forma --+ μoρφrι, μoρφό 
fromagerie formaggigio Kaserei (έννοια: γαλακτερό (βλ. λ. forme) 

τυροκομειον (Προφανώς έξ μέ στερεό μορφή) * έκ τού "caseum 
αύτού τό κασέρι) formaticum" δηλ. τυρός 

"φορμαρισμένος". Τό 
*caseum έκ τού κεάζω 
=κόπτω, δηλ. κόπτεται 

ώς στερεόν. 

FRONDE σφενδόνη fionda honda front Fronde funda =σφενδό- σφενδόνη ( ·Ομ.) 
(όρχ. fonde) (hondero) νη, δι" έκπτώσεως σφεδανός =όρμητικός 
fronder σφενδονίζω τοϋ σ. 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

FRONT μέτωπον 
frontal μετωπικός 
frontiere σύνορον, 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

fronte 
frontale 
frontiera 
(frontone 

μετόπη) 
fronteggiare 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

frente 
frontal 
frontera 
frοntόn 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

front 
frontal 
frontier 
(frontage 

πρόσοψις) 
frown 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Front 
frontal 
(& Stirn, 
έκ τού "στέρνον") 

ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ 
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έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

frons -ntis =μέτω- έκ τού φροντίς 
πον, (έννοιολ. :  τό μέτωπον έκλαβάνεται ως ο 

καθρέπτης τών συναισθη
μάτων ( Πρβλ. συνοφρυω
μένος, έμφροντις). 

μεθόριος 
frontal ier συνοριακός 
con-fronter άντιμετω
affronter κ.ο. [πίζω 

afrontar 
συνοφρύωσις konfrontieren 

affront** 

cum +frons 
** (Τό af-tK 

τού ad .... 

συμ-φροντίζω 
όπερ εκ τού όντα = 

έναντι) 

FRUIT καρπός 
fruiterie όπωροπωλείον 
fructueux καρποφόρος 

κ.ο. παράγ. & σύνθ. 

FUIR φεύγω 
fuite φυγή 
fuyard, fugitif φυγάς 
fugace έφήμερος 

καί futile ούτιδανός 
re-fuge καταφύγιον 

FULGURATlON άστραπή 
furlgurant κεραυνοβό-

[λος κλπ. 
της ΙδΙας οίκογενεΙας: 

frutto, -a fruto 
fruttiera fruteria 
fruttuoso fructuoso 
frutteto φυτεία (huerto 

fuggire 
fuga 
fuggitivo 
fugace 
futile 
rifugio 

έτ. χόρτος) 

fugarse 
fuga 
fugitivo 
fugaz 
futil 
refugio 

προσβάλλω 

fruit 
fruiterer 
(fructify 
καρποφορώ) 

fugue (μουσ.) 
fugitive 

fugacious 
futile 
refuge 

fulgore λάμψις fulgor λάμψις fulgency 
fulgido fulgurar λάμπω λάμψις 

φωτεινός fulgent 

fulminer κεραυνοβολώ fulminare fulminar 
(fulmίnacίόn 
κεραύνωσις) 
fulminante 
fulminico 

fulminate 
(fulmination 
έκπυρσοκρότη
σις) 
fulminating 
(fulminatory) 

fulmination έκπυρσο- (fulmine 
[κρότησις κεραυνός) 

fulminant κεραυνοβόλος fulminante 
fulminique καπνώδης & fulmineo 

(κ.α.) 

FUMER καπνίζω 
fumee καπνός 
fumeux καπνώδης 

fumare 
fumo 
fumatore 

fumar 
humo 
fumador 

Ι fume 
fume 
fumous 
(+smoke*) 
smoking 

Frucht 

fruchtbar 
(fruchten 
συμφέρω) 

fliehen 
Flucht 
flϋchtίg 
Flϋchtlίng 
φυγάς 

fruor καρπούμαι 

fructum καρπός 

fugio =φεύγω 
fuga =φυγή, φυγό 

fulguratio 
έκ τού fulgeo = 
=φλέγω 

fulmen, κεραυνός, 
έκ τού fulgimen 

dampfen fumus =τύφος, 
Dampf άτμός καπνός 

(schmauchen)* 

βρύω =είμαι πλήρης, 
κατάφυτος 

"βρύω έλαίας" 
''βρύω άμπέλοu'" 
πρβλ. :  βρύον, έμ-βρυον: 
ό καρπός της κοιλίας. 
"βρύτεα": τά στέμφυλα. 

(άντιδ.: φροΟτο, 
φρουτιέρα) 

φεύγω, φuγγόνω 
φυγη καί φύζα, φυγάς 
"Φύζαν έμβάλλω " Όμ ο 62 
φύζα: έκ τού φύγια 
(βλ. +λ. "fougue") 
έκφούγιν =καταφύγιον 

φλέγω, φλεγέθω 

(βλ. καί λέξεις flagrand, 
flambe, flamme) 

θύμος, θύμον, πρός 
καύσιν έπί τοΟ βωμού. 
θύω =καπνίζω, άτμίζω, 

φυσάω 

*Τό άγγλικό "smoke", καπνίζω, καί τό 
γερμ. "schmauchen" έκ τού σμύχω = 
=καίω βραδέως 

πρβλ. θυμιάω, θυμιατίζω, 
θυμίαμα. Κατά την 
καΟσιν τοΟ προσφερο
μένου, παράγεται 
"καπνός". 

FUNAMBULE σχοινο- funambolo 
[βάτης 

funiculaire σχοινικός funicolare 
fune σχοινίον fune σχοινι 

FUNEBRE πένθιμος 
funerailles κηδεία 
funeraire έπικήδειος 
funeste όλέθριος 
Κ.α. όπως: defunt μακαρί

[της 

FUREUR μανία 
furie 
furieux μαινόμενος 
furibond μανιώδης 

funebre 
funerale 
funereo 
funesto 

furore 
furia 
furioso 
furibondo 

funambulo 

fύnicular 
(cuerda 

fύnebre 
funeral 
funerario 
funesto 

furor 
furia 
furioso 
furibundo 

funambulist 

funicular 
cord)* έκ τού 

"χορδή" 

funeral 

fury 

furious 

funeral 
πένθιμος 

Furore κρότος 
Furie Μαινάς 

funis =σχοίνος, 
+ ambullo = 

άμπολέω 

funebris νεκρικός 
funeralia κηδεία 
funus =νεκρός 
(έννοιολ. :  νεκρός: 
αίτ ία θανάτου ,  ό 
φόνος) 

σχοϊνος, σχοινι 
όνο + πολώ, πέλω 
βλ. λ. ambullant 

funus, έκ τού φόνος 
φένω =φονεύω 

furo =μαίνομαι θοuρώ =έφορμώ 
( συνήθης έναλ- θούρος =όρμητικός, 
λαγή τού θ--'φ). θούριος "θoιJρoς"Aρης": 

μαινόμενος 'Άρης 
(άντιδ.: φούρια) 
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FURTIF λαθραίος, furtivo furtivo furtive furtivus φώριος, φωρίδιος = 

κρυφός hurto =κλοπιμαίος κλοπιμαίος 
καί: κλοπιμαίον έκ του fur = φώρ =κλέπτης 

furet ίκτίς, νuφίτσα furetto fuina ferret κλέπτης φωρά =κλοπη 
fureter έρεuνώ furare hurtar κλέβω ( πρβλ. "έπ· αύτοφώρψ") 
furoncle δοθιην foruncolo fοrύncοlο furuncle Furunkel (fur + 6νυξ) <-+ έννοια: "κλέβει" τούς 

χυμοUς τού σώματος 

FUTUR μέλλων futuro futuro future Futurum feo φύω, φυτώριον 
futurisme futurismo futurismo futurismus Futurismus έννοια: 6 "μέλλων" είναι 

6 άναφυόμενος, ό μέλ-
λων νά ύπάρξη. 

(άντιδ. : φουτουρισμός -
κuριολ. "μελλοντισμός"). 
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«Τό ότι εμεϊς οί Γερμανοί διακρίνουμε τό ρήμα καί τό ουσιαστικόν , τίς κλίσεις καί τίς εγκλίσεις, 
καί διαπιστώνουμε Τ11ν ϋπαρξι Νόμων, είναι γιατί τά παραλαμβάνουμε άπό τους Ρωμαίους, οί δε 
Ρωμαϊοι τά παρέλαβον δουλικώς άπό τους 'Έλληνες, 

Άπό τους 'Έλληνες προέρχονται οί όροι όνομαστική, γενική, δοτική, προστακτική, παρακείμε
νος, έπίρρημα, άντωνυμία κ.λπ , τής γ ρ α μ μ α τ ι κ η ς » , 

ΤΕΟΝΤΟΡ ΜΠΕΡΤ 

« . , . 'Όλος ό κόσμος έχει διαπερασθή άπό τό ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟ . .  , Δεν υπάρχει πολιτισμένη γλώσσα, 
εκτός άπό την Κ ινεζική,  στην όποία τά πιό βασικά πράγματα τής πνευματικής ζωής νά μην εκφρά
ζονται με ελληνικες λέξεις , χωρίς καν νά υπάρχουν αυτες οί έννοιες με άλλες λέξεις σ' αυτες τίς 
γλώσσες, Θέατρο, δρόμα, τραγtρδία, Kωμtρδία, ποίηση, λυρική, ήθική, φιλοσοφία, πολιτική, δημο
κρατία, μουσείο, γ υ μ ν ά σ ι ο  . .  , δεν έχουν στίς ευρωπαικες γλώσσες άντίστοιχες, που σημαίνει ότι 
αυτες οί έννοιες δεν υπήρχαν στη συνείδηση τών λαών .. , Παντού είναι παρόντες οί ·Έλληνες . . .  » 

Λαυρέντιος Γκεμερέυ 
"Ή Δύση της Δύσης" (έκδ, ΠΑΠΑΖΗΣΗ) 

« ο  ΆριστοΦάνης εκ Βυζαντίου εν τη Άλεξανδρείζ1 εσπούδαζε την έλληνιικην γλώσσαν καί περί 
τής Γραμματικης έγραψεν ο'ίας θεωρίας καί τοσαύτας, ωστε νύν τόν δημιουργόν τής Γραμματικής 
είναι λέγομεν» ,  

Federico Sagredo 
-Πρακτικά Β '  Παγκοσμ, Γλωσσ. Συνεδρίου Καβάλας - 1993 

«την μελέτην τής Γραμματικης ουδείς εθεράπευεν εΙς την Ρώμην . . . Ό πρώτος ό όποϊος είσήγα
γε μελέτην Γραμματικής είς αυτην την πόλιν υπήρξεν ό -έλλην- Κράτης ό Μαλλώτης . . . » 

Σουετώνιος - Περί Γραμματικών 

« 'Η  μελέτη τής Ρητορ ικής είσήχθη ε ίς την πόλιν μας όπως άκριβώς καί η Γραμματ ικ ή .  
Μετέφραζαν έργα έλληνικά . . .  ήσκούντο κατά τόν τρόπον τών Έλλήνων . . . » 

Σουετώνιος - Περί Ρητόρων 

«'Αλέξανδρος, τρισμυρίους παϊδας Περσών έπιλεξάμενος,  έκέλευσε γράμματα μανθάνειν 
έλληνικά.» 

Πλούταρχος 

« 'Αγεωμέτρητος μηδείς είσίτω , »  Πλάτων 

"Ή γεωγραφία μίμησις εστί διαγραΦής τού κατειλημμένου τής γής μέρους . .  , καΙ διαφέρει τής 
χωρογραφίας επειδη αϋτη μέν, άποτεμνομένη, τους κατά μέρος τόπους . . .  εκτίθεται. . .  " , 

Κλαύδιος Πτολεμαιος Α '  1 
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GABARRE φορτηγίς gabarra gabarra Krabbe κάραβος . . . . . κάραβος (όστρακό-
δερμον) βυζαντ. είδος 

πλοίου, "καράβι". 

GAFFE άρπάγη, ''γκάφφα'' gaffe gafas gaff κάμαξ Geier γύψ gausapa γαυσός, γαύσος (αιΌλ. )  
gaffer γαντζώνω γυαλιά ήλίου γυαλιά ήλίου =κυρτός. γαυσάομαι 
gaffeur "γκαφατζής" =κυρτοΟμαι 

(άντιδ.: γκάφα, 
γκαφατζής) 

GAGE ένέχυρον gaggio gaje άντιμισθία gage έγγύησις Gage άναμισθία μέσψ τού φραγκ. γυίον: μέλος σώματος 
gagerie κατάσχεσις (sequestro* secuestro*) wett έξοΦλώ wad i ,  πού σημαί- έγγύη :  ένέχυρον τιθέ-
gageure ένέχυρον, Wette στοίχημα νει μέλος σώματος μενον είς την χείρα 

στοίχημα Geisel όμηρος τινός ώς άσΦάλεια , 
gagiste ένεχυρούχος, ingaggio engaging ώς έγγύησις. 

μισθωτός στρατολογία έπαγωγός (* βλ. λ . "suivre") 
κσί engager ένεχυριάζω ingaggiare engage 

GAGNER κερδίζω guadagnare ganar gain gewinnen γάνυμαι, γαίω , =χαίρω 
(& παράγ.) γάνος = χαρά 

"λάφυρα, άρχαίον 
γάνος" (Αίσχ. Άγ. 579) 

GAI εύθυμος gaio gozoso gay Gaukelei gaudeo =χαίρο- γαίω , γηθέω =χαίρω 
gaiete φαιδρότης Κ.δ. gaiezza gozo gaiety γοητεία [μαι "γηθέω κατά θυμόν" 

γήθος =χαρά 
(βλ. & λ. "joie" 

GALA έορτή gala gala gala Gala μέσψ τού φραγκ. άγάλλω: χαίρω, τιμώ, 
galant φιλόφρων galante galan(te) galanty galant gale τέρπομαι 
galanterie φιλοφροσύνη galanteria galanteria gallantry Galanterie άγαλλητός, άγαλλα-

κσί re-gal τέριjλς, "ρεγάλο" Galan έραστής τός, άγαλλίασις. 
Κ.δ . . .  (άντιδ. : "ρεγάλο") 

"soiree de gala", 
κυριολεκτικώς "έσπερίς 

άγαλλιάσεως" 
Λέξεις μέ α '  σuνθ. GALA . . .  γάλα 
galactite galattite galactites galactite galactitis γαλακτίτης 
glactose (galattoforo) galactosa galactose γαλάκτωσις 
galactometre galattometro galactometro lactometer γαλακτόμετρον 
galactophagie Κ.δ. galattofago galactofago galactophagist γαλακτοφαγία 
galaxie γαλαξίας galassia (& galaxia (& galaxy Galaxie galaxias γαλαξίας (έτ. άπό τό 

via lattea) via lactea) γάλα τοΟ μαστοΟ τής 

GALENE γαλήνη 
θεός 'Ήρας) 

galena galena galena γαλήνη 

GALERE γαλέρα galera galera galley Galeere γαλέα :  είδος μικροΟ 
(βυζαντινής προελεύσεως) galeotto καπετ. galeoto ίχθύος 
galerien κατάδικος galere φυλακή Galeerensklave (Άπό τίς κινήσεις αύτού 

τού ίχθύος, έπήρε τό 
όνομά του τό πλοίον). 
(άντιδ. : γαλέρα, 

γαλεότος) 
GALET χαλίκι μέσψ τού φραγκ. χάλιξ 
galette πήττα galetta gal =χάλιξ (άντιδ. : γαλέτα) 

GALETAS ύπερψον Πύργος τοΟ Γαλατά 
(du nom dela tour Galata a Constantinople) είς Κων/πολιν. 

GALIMATlAS άσυναρτη- galimatias galimatias 1 )  baIiematia 1) βαλλημάτιον, 
[σίες =χοροί ή βάλλημα (βλ. λ. bal) 

2) baIIemathia 2) βαλλισμός+μανθάνω 
="βαλλημαθία" 

GALLINACES gall inaceo gaIIinaceo gallinaceous gallus =άλέκτωρ κάλλαιον =τό λειρί καί 
άλεκτοροειδή gallo, gall ina όρνιθοειδής gall ina όρνις τά ούραία πτερά τοΟ 

gall ine όρνις gaIIo,gaIIina gaIIaruza: (gallant) άλέκτορος 
'Ιδίας οίκοΥ.: gaillard* gagliardo έπανωφόρι μέ κάλλεα: τά πτερά τού 
τολμηρός, αύθάδης, κουκούλα κόκκορα μέ τά μεταβαλλό-
όρμητικός, παλληκαράς ώσάν κάλλαιον μενα χρώματά τους, έκ τού 
galon διακοσμ. σειρήτι, gallone 

(λειρί) gaIIoon κάλαίς = πολύτ. λίθος πρα-
gaIIardo σι νοκυανούς. * (πρβλ. ''γαλόνι'' galon "κόκκορας", χαρακτηρισμός 

παλληκαρα). (άντιδ.:γαλόνι) 
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GALLON γαλλόνι gallone gallon gaIIeta, gaIea γαυλός =μέγα δοχείον 
(μετρ. χωρητ. ύγρών) γάλακτος ''Υαuλοί τε 

σκαφίδες τε" Όδ. ι, 223 
(άντιδ. : "γαλλόνι") 

GALOCHE πηλοβατίς galoscia galocha galoche Galosche gaIopia καλόπους (καλον= 

(γαλότσα) =ξΟλον +ποΟς) 
δηλ. ξυλοπάπουτσο 
πρβλ. καλαπόδι 
(άντιδ.: γαλότσα) 

GALOPER καλπάζω galoppare galopar Ι gallop galoppieren μέσψ φρσγκ. καρπάλιμος =ταχύς 
(κλπ. πσράγ.) laufen τρέχω hIaupan (έκ τού κάρα +πάλλω) 

κάλπης δρόμος =άγών 
ίπποδρομίας 

GAMBADE χοροπήδημα gambada gambeta gambol (Gamasche έκ τού ίτσλ. όπερ έκ τού καμπη -
gambader χοροπηδώ (gambale gambetear σκίρτημα περικνημίς) gamba =κνήμη δωρ. καμπά-
gambier είδος έργα- περικνημίς) Ι gambol 

[λείου gambetto gambito 
τρικλοποδιά 

GAMETE σύζυγος gamete Λέξεις μέ σ' +β' gamete (Βιολ.) . . . . .  γαμέτης, γάμος 
σuνθ. "gamo": 
endogamia, 
poligamo κλπ. 

GAMIN άγυιόπαις, gamin χαμάνδι : έπί τοΟ 
άλητάκι, "χαμίνι" έδάφους "χαμ/τις αμπε-

λος": ή χαμαί κειμένη 

GAMME μουσ. κλίμαξ gamma gama gamma, Άπό τό Γ ,  τό 30ν γράμμα 
καί γενικώς κλίμαξ gammaute gamut τού έλλην. Άλφαβήτου. 
gammee χειρουργικόν gammadion Γάμμα , ώνόμασε ό 

έργαλείον σβάστικα, G. d' Arezzo τό ντό, 
σχήματος Γ γαμμάδιον σύμφωνα με τήν όνομα-

σία πού έδινε ό Πυθα-
γόρας στήν νότα σόλο 

GANACHE 1) γνάθος ganascia (quijada γνάθος (Στην Πολυ-
2) νωθρός [ίππου σιαγών έτ. κάμψα) νησία ngau =δάκνω, 

μασώ, τρίζω όδόντας) .  

GANGLION γάγγλιον ganglio ganglio ganglion Ganglion γάγγλιον 

GANGRENE γάγγραινα cancrena gangrena gangrene Gangrana gangraena γάγγραινα 
gangreneux γαγγραι- cancrenoso gangrenoso gangrenous έκ τού γράω =τρώγω 

Ινώδης 

GΑRς:ΟΝ άγόρι garzone barόn garς:οn μέσιρ γσλστ. Fάρσην, γάρσην=αρσεν 
garς:οnnίere οίΚ.άγά- gwas =νέος Fάρρης ,γάρρης=αρρην 
gars παλληκάρι [μου ('Ησύχιος) 

'Εξ σύτού κσί διά Fάρρης =αρσην, 
πσρσφθορός--> νassaI, άρσενικός 
νaIet ύπηρέτης (άντιδ.: γκαρσόν, 

γκαρσονιέρα) 

GARDE φρουρά guardia guarda guard, ward Warte (μέσψ φρσγκ. Fερύω =διασώζω 
garder διαφυλάττω guardare guardar Ι ward wahren warjan σχέσις καί με έΦ-όρώ-
gardien φύλαξ guardiano guardian guardian Warter πρβλ. βαρδιάνος) (βλ. κσί λ. guerir, garer) 

Κ.δ.  πολλά πσράγ. κσί (warn προει- (Wahrung (άντιδ. : βάρδια, βάρδα! 
σύνθ. όπως: re-garder δοποιώ) διατήρησις) γκαρνταρόμπα) 

κυττάζω 
garde-robe ίματιοθήκη 
ίδ. οίκογ. garantie garanzia garantia guarantee Gewahr 

έγγύησις 

GARER: ύποστεγάζω, garage (ware (wahren έκ τού νereor όπερ, έκ τού δρομαι= 
προσορμίζω (έκ τού έμπορεύματα) διαφυλάττω) εύλαβούμαι, =έπιτηρώ φυλάττω, 
γερμσν. wahren) έξ ού (steward φυλάττω έκ τού (Fορώ) 
garage (κυριολ. garage garage ύπηρέτης Fόρος =ούρος =φύλαξ 

χώρος προστασίας) "ίσταται καί 
gare σταθμός έφορδ") 
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GANSE σειρήτι gancio gancho (Tresse*) άπ' εύθείας έκ τού: γαμψός (* έκ τού τριχιά) 
gansette γα'ίτανάκι ογκιστρον gauchudo (άντιδ.: γάντζος, 

τρέσσα) 
GARGARISME γαργάρα gargarismo gargara gargle gurgeln gargarisma γαργάρα 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
GASTER . .  γαστήρ 

π.χ. gastrique gastrico gastrico gastric gastrisch γαστρικός 
gastrite gastrite gastritis gastritis Gastritis γαστρίτις 
gastroenterite gastroenterico gastroenteritis gastroenteritis (Gastrokritiker) γαστροεντερίτις 
gastrologie gastrologia gastrologia gastrology γαστρολογία 
gastronomie κλπ. gastronomia gastronomia gastronomy Gastronomie γαστρονομία 

GATEAU γλύκισμα Wastil τροφή Wastel μέσψ φραγκικού πάστη (βλ. & λ. "pate") 
(παλ. άγγλοσα- wastίl =τροφή 

ξων.) 
GAULE κάλαμος (bacchiare = calamus κάλαμος (βλ. & λ. 
gauler ραβδίζω ραβδίζω, έκ τού "chaume") 

βακτηρία) 

GAZ φωταέριον gas gas gas Gas χάος 
gazeux άεριοΟχος gasoso gaseoso gaseous gashaltig (άντιδ.: γκαζόζα, γκάζι 
*gazoline gazol ina gasolina gasoline γκαζολίνη) 
gazogene άεριογόνος gasogeno gasogene gaserzeugend * (χάος +ελαιον) 

κ.ο . . .  (gape χάσκω, (Chaos) 
χασμώμαι) 

GAZETTE έφημερίς gazzetta gazette (μέσψ βυζαντ. γάζα = θησαυρός 
έφημερίς (gazetteer: λεξιλογ.) (ΘεόΦρ.) 
(άπό τό όνομα γεωγρ. λεξικόν) 
Βενετσιάνικης 
έφημερίδος) 

GΕΑΝΤ γίγας gigante gigante giant Gigant gigas -gigantis γίγας, γίγαντος 
gigantesque γιγαντιαΤος gigantesco gigantesco gigantic gigantisch (έτυμ. γίγνομαι) 
gigantisme γιγαντι- giganteo (Gigantomanie) 

[σμός 

GEINDRE μεμψιμοιρώ gemere gimotear gemo στενάζω γέμω =είμαι φορτωμέ-
gemir στενάζω (gemente) gemir [νος, βρίθω 
geignard γκρινιάρης (gemito (gemido) 

στεναγμός) gimoteo κλάψα 

GEL παγετός (+gelee) gelo hielo (gelly) gelu =κρύος « ''γέλα'' την πάχνη ν οί 
geler παγώνω gelare helar ίδίας ρίζης, Kalt Σικελοί" -Στέφ . Βuζ.-
gelatine πηκτή (κλπ.) gelatina cool, gelatine γελανδρόν =ψυχρόν 

gelato παγωτό helado παγωτό (Ήσύχ.) 
(άντιδ.:  ζελατίνα, ζελέ) 

GEMEAUX δίδυμοι (ζωδ.) gemelli gemelo Gemini gemellus δίδυμος γέμος =βάρος, φορ-
gemme πολύτ. λίθος gemma gema gem gemma: α' σημα- [τίον 
gemmer βλαστάνω Κ.δ. σία, βλαστός γέμω =είμαι πλήρης 

δένδρου 

GENCIVE =ούλα gengiva encia gums Kinn πηγούνι giva καί μέ άναδι- γένυς =γνάθος 
κλπ. παράγωγα . . .  πλασμόν gin-giva 

GENEALOGIE γενεαλο- genealogia genealogia genealogy Genealogie genealogia γενεαλογία 
genealogique [γία genealogico genealόgίcο genealogical genealogisch γενεαλογικός 

GENRE γένος genere genero gender Genre είδος, genus γένος γένος 
general  στρατηγός generale general general General [γένος 
generalement γενικώς genera lmente generalmente generaly (Genetik γενετική) 
generaliser γενικεύω generalizzare generalizar generalize generalisieren 
generalite γενικότης generalizzazio generalidad general ity 
congenere συγγενής congenere [ne (homogeneo) Generator (μηχ.) cum+genus συν +γένος, συγγενης 
generation γενεά generazione generacίόn generation Generation generatio γένεσις γενετήριος, γενετηρ 
generateur γεννητικός generatore generador generator (generieren παρ-
generatif " generativo generativo generative Schwager [άγω 
καί: gendre γαμβρός geneto yerno (Ι generate) (Genosse γενέτωρ 
engendrer παράγω ingenerare engendrar engendrer σύντροφος) in + genus έν + γένος 
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degenerer έκφυλίζω degenerare degenerar degenerate 
Κ.α. παράγωγα καί σύνθ. 
άκόμη: 
genereux γενναίος generoso generoso generolls (Genuss generosus 
generosite ,, -οδωρία generosita generosidad generosity άπόλαυσις) generositas 
generique γενικός generico generico generic 
genitif ή γεν. πτώσις genitivo genitivo genitive Genitif 
gentil εύγενής gentile hentil genteel genug ίκανός 
genethl iaque Uaunty ζωηρός) genethliacus γενεθλιακός 

Κ.α. πολλά . . .  

GENESE γένεσις genesi genesis genesis Genesis γένεσις 
(βιβλ.), παραγωγή genitori γονείς γεννήτορες, γενέτορες 

genetique γενετικός genetico genetico genetic genetisch γενετικός 
Κ . α  . . .  

GENIE πνεύμα, εύφυΙα genio genio genius Genie genius δαίμων, γνήσιος, γενητός: 
genial πνευματώδης geniale genial genius genial έκ τού gens ό λαβων άρχήν 
Κ.α. παράγ. καί σύνθ. jinn, jinni ,djinn =γένος γένος (άντιδ. : τζίνι) 

GENOCIDE γενοκτονία genocidio genocidio genocide γένος +καίνω =κτείνω, 
φονεύω 

GENOU γόνυ ginocchio (rodilla)* Knee Knie genu =γόνυ γόνυ, γεύνα=γόνατα 
s' agenouiller γονα- s'inginocchiare (arrodillarse)* Ι Kneel . .  Knien (* έκ τού ρuτός=έλκυστός) 

[τίζω 
GENS οί όνθρωποι gente gente gens gentry άστοί gens =genus γένος, γενεά, γένη 
gendarme χωρσφύλαξ gendarme gendarme gendarme Gendarm 
(έτ. gent d'armes βλ. kiIld γένος Kind παιδίον 
καί λέξι arme) Κ.α . .  k in  συγγενής 

GENT έθνος, φυλή gente gentio πλήθος gentile έθνικός Genus gens ώς ανω 
gentil εύγενής, άβρός gentile gentil genteel edel γενέτης ,  γενέθλιος 
gentil lesse εύγένεια gentilezza gentileza gentility Edelmut 
gentilhomme εύπα- gentiluomo gentilhombre gentleman Ede!man γεννήτορες 

[τρίδης (κ.α.) genitori γονείς 

Λέξεις μέ α' αuνθ. GEO .. γiΊ, γαία 
πχ geocentrique geocentrico geocentrico geocentric γεωκεντρικός 
geodesie geodesia geodesia geodesy Gedasie γεωδαισία 
geographie geografia geografia geography Geographie γεωγραφία 
geologie geologia geologia geology Geologie γεωλογία 
geometrie geomentria geometria geometry Geometrie γεωμετρία 
geophysique geofisica geofisica geophysics Geophysik γεωφυσικη 
geothermie geotermica (geΟΡόnίca) (Gau=νομός, γεωθερμία 
geohistoire geomorfologia περιΦέρεια) 
geomorphologie 

Κ.α . . .  
GEOLE φυλακή (arcere φυλακή (galera φυλακή gaol (Loch φυλακή caveola, έκ τού κώος =κοίλωμα 
geolier δεσμοφύλαξ έκ τού έρκος) βλ. λ. "galere" gaoler) έκ τού λόχμη = cavus =κοίλος άρχικώς κοFος, κώFος. 

φωλεά) 
GERCER σχίζω, σκάζω (ragada) charaxo =χαράσ- χαράσσω 
gerς:ure ραγάς [σω 

GERER διοικώ gero, fero φέρω 
gerance διαχείρησις 

κλπ. σύνθετα .. 

GERMAIN άδελφός germano hermano german gero =Φέρω, φέρω 
germer βλαστάνω germinare germinar βλαστικός έξ ού germen (έννοια: φέρω είς τόν 
germe σπέρμα germe germen germinate, =σπέρμα κόσμον) 
gerondif "γερούνδιον" gerundio germ, gerund 

GERONTOLOGIE gerontologia gerontologia gerontology Gerontologie γεροντολογία 
gerontocratie gerontocrazia gerontocracy Gerontokrat γεροντοκρατία 
geronte, gerontisme geriatria 

κα. 
GESTE χειρονομία gesto gesto gesture Geste gero =φέρω φέρω 
gestation κυοφορία gestazione gestacίόn gestation Συχνά τό έλλην. 
gestion διαχείρησις gestione gestίόn (gesture "Φ" είς την λατινικήν 

χειρονομία) παρίσταται διά τού 
"g" 

Π.χ. νίφω ->ningo 
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GIBBEUX κυφός gibboso jorobado gibbous gibbus =ύβός κυφός ,  έκ τού κύπτω 
gibbosite κυφότης gibbosita joroba gibbosity ύβος =καμπούρωμα 

GILΕΤγιλέκι gile j i leco cloak χλαμύς (Weste έτυμ. λόκκη ,  λόκη, λέκκη, 
gi letier ράπτης έσθής) λόκμη =έπενδύτης, 

χλαμύς 
κολόβιον =χιτωνίσκος 

(Ήσύχ.) 
(άντιδ. ,' γιλέκο, ζιλέ) 

GIRATION κυκλική κίνη- girare γυρίζω girar gird περιζώνω girieren gyrare =γυρίζω γυρίζω 
[σις giro (Giro γύρος 

giratoire κυκλικός girata γύρος (giratorio girder στεφάνη όπισθογράφησις) 
girandole πολύφωτον girandola περιστροφικός) 
girouette άνεμοδείκτης girella girasol όνθος 

GIROFLE γαρύφαλλον garofano clavel clove caryophyllon καρυόφυλλον 

GITAN τσιγγάνος, zingaro gitano gipsy** Zigener έκ τού έλλην. άθίγγανος, 
άθίγγανος· άτσίγγανος + 

* Έτυμολογικώς έκ τού α (στερητ.) +θιγγάνω =έγγίζω: ''αί τήν αίρεσιν ταύτην έχοντες, ουδέν παρ' όλλου Αίγύπτιος -'γύφτος** 

λαμβάνουσι, μή θέλοντες προσεγγίσαι".- Λεξ. Liddell -Scott-

GLACE πάγος, κάτο- ghiaccio hielo glass ύαλος Glass glacies ϋαλος, ϋελος 
[πτρον glassiness, G laser κρύσταλλος (έκ τού ϋω=βρέχω' δηλ. 

glacer κρυσταλλώ ghiacciare helar -ώδης ύαλοποιός gelu χιών άρχικώς. στογών βροχής 
glac;:ure ύαλοβερνίκωμα glacial παγω- glasίerenστιλβώ θαλάσσης, άλός, διά τήν 
glass ποτήριον, ύαλικόν [μένος όμοιότητα. )  
καί: gl isser όλισθαίνω glacier Glatze φαλάκρα 

Κ.δ. πολλά . . .  παγετών 
glad glatt λείος 

χαρούμενος 

GLADIATEUR μονομά- gladiatore gladiador gladiator G ladiator gladies =μάχαιρα κλαδάω=σείω, έπισείω 
[χος (gladiatorio) (gladiolo Gladiole (συγγενές :  clades κλάω =κόπτω, τσακίζω 

glaϊeul σπαθόχορτο σπα8άκι) =όλεθρος πολέμου) (άντιδ.,' γλαδιόλες) 
glaive ρομφαία 

GLAND βάλανος ghiando balano banacle glans βάλανος βάλανος, έκ τού βάλλω 
glande άδήν Κ.δ. glandula glandula gland 

GLAUQUE γλαυκός glauco glauco glaucous glaucus γλαυκός 
glaucome γλαύκωμα glaucoma glaucoma glaucoma Glaukom 

GLOIRE δόξα gloria gloria glory G lorie glοrί =κλέος, δόξα κλέος 
glorieux ένδοξος glorioso glorioso glorious glorreich ("pro c, "g" Ιittera" άγλαας =λαμπρας 
glorifier δοξάζω glorificare glorificar Ι glorify δηλ. άντί τού c, άγλάισμα : κόσμημα, 
κaί gloriette μικρό δωμ. (gloriuzza glorieta (gloss γράμμα g). τιμή. 

(έκ τού ίσπaν.) φιλοδοξία) λαμπρότης) 

GLOSE έρμηνεία, glossa glose gloss Glosse glo(s)sa =γλώσσα γλώσσα, γλωσσάριον 
σχόλιον 

gloser σχολιάζω glossare glosar (glossarist glossieren 
σχολιαστής) 

glossaire γλωσσάριον glossario glosario glossary G lossar 
glotte γλωττίς glottide glotis glottis γλωσσiς 
epiglotte έπιγλωττίς epiglotta epiglotis epiglottis Epiglottίs έπιγλωττίς 

GLOUSSER κλώζω chiocciare clοquearκρεμώ Ι cluck glucken glocio κλώζω κλώζω 
gloussement κλωγμός chioccia cloqueo clucking Glucken κλωγμας =φωνή όρνί-

GLU ίξός 
θων 

gluant, g lutineux glutinoso aglutinante glue κόλλα Kleister κόλλα glus γλοιός γλοιός =πάσα 
γλοιώδης gluish (gleiten κολλώδης ούσία, 

gluten άλευρόκολλα glutίne gluten gluten όλισθηρός) "γλlττόν". 
de-glutiner άποκολλώ (ag-glutinare) deglutinar glutinate kleistern κολλώ 

Λέξεις μέ α' συνθ. 
κολλώ 

GLU (Y)C . . 
γλυκ . . .  γλευκ . . .  

Π.χ. glucose γλυκόζη glicosio glucosa glucose Glykose γλυκόζη 
glycine γλυκίνl) glicine glicina glucina γλυκίνη 
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gIycosurie glicemia glucosuria, sugar diabetes Zucker . . .  (γλυκ +ούρον) :  σακχα-
ζαχαροδιαβήτης glucemia glycerine (έκ τού σάκχαρις) ροδιαβήτης γλυκαιμία 

gIycerine κ.Ω. glicerina glicerina Glyzerin γλυκερίνη 
(άντιδ. : γλυσίνα) 

GLYPTIQUE γλυπτική glittica gliptica glyptic Glyptik γλυπτικός, γλυπτική 
gIyptotheque glittoteca glyptotheca Glyptothek γλυπτοθήκη (γλύφω= 

σκαλίζω) 

GNOMIQUE γνωμικός, gnomico gnomico gnomic γνωμικός 
άποφθεγματικός Gnοm ' .... '·Ορος πλασθείς άπό τόν Παράκελσο, άπό τήν λ. ΓΝΩΜΗ gnome =στοιχειό, gnomo gnomo gnome 

δαιμόνιο, γνώσις 

GNOMON γνώμων gnomone gnomon γνώμων 
(ήλιακόν ώρολόγιον) 

GNOSE γνώσις gnosi (pro-gnosis) gnosis gnosis γνώσις 
gnostique γνωστικός gnostico (pronostico) γνωστικας 
gnosticisme gnosticimo gnosticismo gnostic gnostich γνωστικισμας 

GOBIE κωβιός ghiozzo gobio goby κωβιός 

GODET κάμινος guthus είδος πο- κώθων: εϊδος ποτηρίου 
[τηρίου 

GOLFE κόλπος golfo golfo gυlf Golf (wolbung coIphus κόλπος 
=καμάρα) 

GOLF ''γκόλφ'' golf golfo golf (kolf) Golf coIaphus κόλαφος 

GOMME γόμμα gomma goma gum (τσίχλα) Gummi g u m m i  (δάνειον κόμμι, κόμμεως 
καί παράγωγα . .  σιαγών μέσω της έλληνικής) (Λέξις την όποία ν συναν-

τάμε aτόν "Ηρόδοτο, 
Ίπποκρ., Γαληνό, άγνώ-
στου έτυμολογίας, πιθανόν 
ξενικής προελεύσεως). 

(άντιδ.: γόμμα) 

GOMPHOSE gonfosi γόμφωσις, γόμφος 
γόμφωσις 

gond στροφεύς έξ ού 
engoncer =κρύπτω 

GONDOLE γόνδολα gondola gondola gondola Gondel condy +-uIIus, a κόνδυ: είδος ποτηρίου 
(έκ τού έλλην. κόνδυ, dondolare gondeln: (ή κατάληξις -uI Ius με σχετικα σχήμα. 

λόγω σχήματος) λικνίζω κάνω βαρκάδα έκ τού αίολ. -ύλλιον, πρβλ. "κόνδυ πικρίας 
gondolier γονδολιέ- gondoliere gondolero gondolier πρβλ. είδύλλιον, έκπέπωκα" 

[ρης dondolo δενδρύλλιον) 
gondoIer: κυρτούμαι έκκρεμές 

είς τά Ωκρα (gondoletta) 

GONFLER φουσκώνω gonfiare inflar confIo συν + φλάω, φλέω, 
gonfIement έξόγκω- gonfiamento inflamiento influx συρροή (con+ Ιlυο) φλύω 

[μα 

GONIOMETRE γωνιό- goniometro goniometro goniometer γωνιόμετρον (γωνία + 
μετρ ον μέτρον) 

goniometrie goniometria goniometry 

GONNE μακρύς χιτών gonna φούστα gown τήβεννος gunna ένδυμα τό γόνυ, πληθ. τα γούνα 
gonneIIa έσω- "έπιγονατίς" "γόννα οί Αίολείς τα 

-φόριον μέχρι γονάτων γόνατα" Στεφ. Βuζ. -
-"έπιγονατίς" 
(άντιδ.: γούνα) 

GONOCOQUE gonococo gonococo gonorrhoea Gonorrhoe γονόκοκκος 
gonorrhee gonorrea gonorrea (γόνος+κόκκος) 

γονόρροια (γόνος +ροή) 
GOSIER φάρυγξ (faringe) (faringe guIIet, pharynx (Pharynx) gosier, έκ τού 
gorge λάρυγξ (Iaringe) (Iaringe) (Iarynx), geusiai =παρειαί ..... έκ τού γεύσις 
gorgee ρόφημα, κ.α. gorge (τά λοιπά έκ τού ..... Φάρυγξ, λάρυγξ) 
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GOUFFRE βάραθρον βλ. λ. goIfe (κόλπος) 
έκ τού ίταλ. golfo 

GούΤ γεύσις gusto gusto gust Κοst τροφή gustus =γεύσις γεύσις, γεύομαι 
goCιter γεύομαι gustare gustar kosten γεύομαι (άντιδ.: γούστο) 
de-goCιter άηδιάζω digustarsi disgustarse Gaumen 
degustateur δοκιμαστής gustatore degustador ούρανίσκος 
ragoCιt καρύκευμα Κ.α. regosto 

GOUVERNER κυβερνώ governare governar Ι govern (regieren)* guberno := κυβερνώ, κυβερνήτης 
gouverneur κιβερνήτης governatore gobernador governer Gouverneur :=κυβερνώ (έτ. κύβη = κεφαλή 
gouverne καθοδηγία (governativo) (gονernacίόn) +νέω =πλέω) 
gouvernement κυβέρ- governo gobierno government (Regierung)* (άντιδ.: γκουβερνάντα) 

[νησις *(έκ τού rego =όρέγω, 
gouvernante παιδα- governante gobernante governess Gouvernante βλ. λ. "Γοί") 

[γωγός 
gouvernail πηδάλιον governatorato governalle 

GRABAT εύτελής κλίνη glabatus = κράββατος, κρεββάτι 
grabataire κλινήρης κράββατος 

GRACE χάρις grazia χάρις gracia grace Grazie gratia =χάρις, χαριτία 
(grazie εύχαρι- (gracias) greet χαιρετώ (γοτθ.: garws) έκ τού gratus χαρτός = άρεστός 

gracier δίδω χάριν graziare [στώ) agraciar (charisma := άρεστός (τού χαίρω) 
graciabIe συγγνωστός graziabile agraciado χάρισμα) " . . σοί χaρτά τυγχάνει " 
gracieux θελκτικός grazioso gracioso gracious grazibs (Σοφ.) 
gracieusement φιλο- graziosamente graciosamente graceful χάρισμα, χάρις 

[φρόνως χαρίσιος 
gratitude εύγνωμοσύνη gratitudine gratitud gratitude G ratifikation 
ingratitude άγνωμσσίινη ingratidudine ingratitud ingratitude δωρεά 
gratuit δωρεάν gratuitamente gratuitament gratis gratis 
gre θέλησις (grato (de grado (agree συμ-

προσφιλής) έκουσίως) φωνώ) 
agreabIe εύχάριστος agradable agreeable 
gratifier φιλοδωρώ gratificare gratificar gratify 
con-gratuIer συγχαίρω congratularsi congratular congratulate gratulieren 

Κ.α . . .  (garbο=χάρις, έξ ού s-garbato =όχαρος καί έξ αύτού τό άντιδάνειον "όγαρμπος") 

GRAFFITI έπιγραφή graffito graffito graffito Graphik graphium := γραφείον, γραφίς 

GRAIN σπόρος, κόκκος grano grano grain Gran *(δώμα χρησιμεύον γράω, γραίνω 
grenier σοΦίτα* granaio granero **(attic=aOΦiTa) ώς άποθ. σπόρων =τρώγω, ροκανίζω 
έξ ού: grenade = 1 )  ρόδι mela-grana granada grenade Granate iΊ στρωμένο μέ κόκκους. (**έκ τού 

(γέμει άπό κόκκους) (grandine (granizo) ροκανίδια) "άττική" άρχιτεκτο-
2) χειροβομβίς χαλάζι) νική συνήθεια) .  
(όμοιάζει μέ  ρόδι) (άντιδ.: γρεναδιέρος) 

grenadier γρεναδιέρος grenatiere granadero grenadier 

GRAMEN γρασίδι, χλόη gramigna gramma (gram) Grass gramen=χορτάρι , γράστις =χλωρα 
graminees σιτoειδiΊ gramignoso gramineo grass χλόη χόρτα, χλόη 

GRAMMAIRE γραμμα- grammatica gramatica grammar Grammatik grammatica Γραμματική -ή περ! τα 
[τική γράμματα Έπιστήμη. 

grammairien γραμμα- grammatista gramatico grammarian Grammatiker (Α' Γραμματική, ή "Τέχνη 
το διδάσκαλος Grammatisch Γραμμαl1κή" τού Διονυσίου 

grammaticaI γραμμα- grammatico gramatical grammatical Grammatikalisch τού Θρακός, Β' π.χ. αΙ) 
τικός καί grimoire μαγ. gr imario γραμ- grimoire 

βιβλίο, Σολομωνική ματοδιδάσκαλος 

GRAMME γραμμάριον grammo gramo gramme iΊ Gramm gramma γράμμα , γραμμή 
gramil γραμμή gram Υραμμάριον: βάρος ίσο-

(glamour := δύναμον πρός 3 όβολους 
μαγεία, άπό 
τό γραμμάριον, 
μέτρον βάραις 
ύλικών μαγικης 
συνταγής) 

GRAMOPHONE grammofono gramόfοnο gramophone Grammophon γραμμόφωνον 
(έγγράφει τήν φωνήν) 
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G RAND μέγας, ίσχυρός grande grande grand, great Grand χονδρη grandis =μέγας κραντήρ, κραταιός, 
grandeur ίσχύς, τιμη grandezza grandeza grandeυr όμμος κρατερός (εκ τοΟ κρός 
grandir αύξάνω ingrandire engradecer aggrandize grandig άμμώ- = κεφαλ!Ί) 
grandiose μεγαλο- grandioso grandioso agrandiose δης κραίνω, κρατοίνω = 

[πρεπής ίδίας ρίζης: Harte σκληρότης εξουσιάζω 
hard σκληρός (πρβλ. κάρτα = κρείσσων, κράσσων 

=λίαν) =δυνατότερος 

GRAPHIE grafica grafia (graphical (Graphik γραφη 
γραφικος) Γ ραφικη τέχνη) 

graphique grafico grafico graphic graphisch γραφικός 
graphologie grafologia grafo!ogia graphology Graphometry γραφολογία 
graphite γραφίτης Graphisma 

GRAPPIN μικρη όγκυ- grappino grapa grapυel Harpυne (έκ του φρaγκ. όπερ έκ του γρυπός ,  
ρα, άρπάγη Krumm κυρτος krappo) Ύρυπότης =ΤΊ κυρτότης, 

grappe βότρυς grappolo grape(s) Krapfen κυκλ. τ6 αγκιστροειδές 
έξ ου group ομάς gruppo grυpa (grapple λουκουμάς (πρβλ. γραπώνω) 

άρπάζω) 

GRAS παχύς, λιπαρος grasso grasa λίπος grass χόρτον crassus γράω = τρώγω 
gros παχύς, όγκώδης grosso gordo graze βόσκω (grassus) γράστις γρασίδι 
grossesse έγκυμοσύ- grossezza grosor γραστίζω (έννοια: ο τρώγων γρασίδι, 
Κ.δ. πaράγ. & σύνθ. [νη gross πάχος gross χόρτον -ό χορτάσας- όθεν 

(grocery Gros δωδεκάς εύτραφής.) 
παντοπωλείον) (δηλ. χονδρικώς) (άντιδ.: γράσσο) 

Grosse μέγεθος 

GRAVE βαρύς grave grave 1 )  βαρύς grave 1 )  βαρυς Grab τάφος* gravis =βαρύς βαρυς 
2) τάφος* 2) τάφος* Graben τάφρος *Υράβα = τάφος (τσaκων.) 

gravite βαρύτης, �ravita gravedad graveness G ravitation γραβαν =βόθρος (Ησύχ.) 
σοβαρότης (gravierend 

gravement σοβαρώς (gravezze (gravoso grieve λυπώ έπιβαρυντικός) 
φόροι) δαπανηρος) grief λύπη (gravitatisch) 

grever έπιβαρύνω Κ.δ. (gravidanza (gravidad) σοβαρός) 
έγκυμοσύνη) agravar 

έπιβαρύνω 

GRAVER χαράττω, graft έμβόλιον graben χαράτ- (φραγκ. graban) γράφω = 1 )είκονίζω διό 
έγγράφω graving, [τω, σκάβω 2) σημειώνω, [γραμ. 

gravure χαλκογραφία gravυra gravura graffiti γράφω 
(aντιδ. : γκραβούρα) 

GREFFE οβελίας, graffio grafico graft graphium γραφίς 
μπόλιασμα δένδρου άμυχη χάραξις 

greffer ένοΦθαλμίζω (sgraffiare) ( esgrafiar) Ι graft Schreiber graphiarium γραφείΌν =γραφίς 
greffier γραφεύς scrivano escriba greffier 
greffe άρχείον grafia γραφη grafia 

GREGAIRE άγελαίος gregge άγέλη grey gregarius Heerde grex =άγέλη γέργερα =πολλό (αίολ.) 
(gregarisme) gregario στρα- gregario egregioυs grego =άγείρω άγείρω =συναθροίζω 

[τιώτης διαβόητος 

GREGEOIS (feu) τό (grecita (grisoO) graecus Γραικός (προκατα-
ύγρόν πύρ έλληνικη gresca θόρυ- graeca κλυσμιαιος ηρως, δισεγ-

gregue, grison, γραμματεία) [βος γονος τοΟ ΠελασγοΟ) .  
άέριον εοφλεκτον gringo ξένος (ΆναΦέρεται ότι οί άρνητι-

grec άπατεών ( ! )  (έκ του griego, κές έννοιες έσχηματίσθηκαν 
grieche καυγατζού ( ! )  =έλλην) βάσει τού λεξιλογίου τών 
griveIer αίσχροκερδώ graeciscus φράγκων σταυροφόρων) 

άκόλαστος! 

GREMIAL έπιγονάτιον gremial gremial gremiaIe κρήμνυμι, κρεμάννυμι, 
έταιρικον κρεμώ 
gremio 
σωματείον 

GRENOUILLE rana rana rana φρύνα, φρύνη = 
βάτραχος βάτραχος 

grenouiI Iere τέλμα 
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GRES ψαμμόλιθος gres gres Griess όμμος, μέσ4J φραγκ. χόνδρος 
gresiI λεπτή χάλαζα greto όμμος συμιγδάλι griot ;όμμος 
greIe χάλαζα Grund πυθμήν 

καί: θαλάσσης 
greve 1 )  άμμο άκτή 

2) άπεργία, εκ τού 
ότι οί άπεργοί στό Παρίσι 
συνηθροίζοντο στήν 
πλατεία Greve. 
ίδίας ρίζης: 
ground γήπεδον ground 

έδαφος 

GRIFFON γυπαετός grifone gipaeto griffin Greif gryphus ;γρύψ γρύψ, γυπαετός 
griffade νυχιά (grifagno (Griff χειρολαβή) γρίφος η γρίπος = 

άρπακτικός) (Griffen κονδύ- 1) άλιευτικ6ν δίκτυον 
griffe νύχι όρνέων, grifo 1 )  δίκτυ grifo [λιον) 2) λόγος άσαφής, 

σκληρότης 2) γρίφος 1 ) ταραγ μένος (greifen άρπάζω) α'ίνιγμα 
griffonner κακογραΦώ gril ia όνυξ 2) κρουνός "Υρίφοuς έμελέτησε 
griffonneur κακογράφος όρνέων πλέκειν". 
griffure άμυχή griffa άρπαγή γριφω =γράφω (Λακων.) 

γριφω: "Υράφειν οί 
Λάκωνες οί δέ ξύειν 
καί άμύσσειν". 

GRIGNER παραπονούμαι ΓθπίΓ grin τρίζω grienen μέσ4J φραγκ. γρύζω = γογγύζω, 
grigre παράπονο, riiia φιλονεικία όδόντας grinau μουρμουρίζω' 

''γκρίνια'' grima θλίψις "παιδ6ς Υρύξαντος" 
grignoter ροκανίζω 'Όύκ έτόλμα Υρύξαι " 

(άντιδ.: γκρίνια) 

GRIL έσχάρα gril l Grind crates =κόφινος κάρταλλος =κόφινος 
griIIe κιγκλίς griglia (gril lo) gril le grindig κύρτος =άσπίς πλεκτη 
griI Ier ψήνω gril lettare (grillon) (άντιδ. : γρίλλια) 
griI Iada ψητό (grillonar) 
grίl Iager κιγκλιδώ Κ.α. 

GRILLON γρύλλος gril lo gril lo cricket Grille gryIIus γρύλλος 

GRIMACE μορφασμός grinta grimazo grimace Grimasse χρεμίζω =χρεμετίζω 
grimacer μορφάζω grimo όθλιος grimadar grim Grimmen χρόμη =όρμή, θράσος 
grime κωμ. θεατρ. πρό- grinza ρυτίδα grima άπέχθεια άγριωπός κωλικός χρόμαδος =ηχος, 
grimer ψιμμυθιώ [σωπο grimness Grimm άγριότης θόρυβος 

βλοσυρότης grimmig όργίλος γρύπτω =κυρτοϋμαι, 
ρυτιδοϋμαι 

(άντιδ.: γκριμάτσα) 

GRINCER+CRISSER strido crujir grate Krachen έκ τού φραγκ. έκ τού τρίζω 
τρίζω crisan κρίζω =ξεφωνίζω 

GRIPPER άρπάζω grippare gripe greifen έκ τού φραγκ. γρυψ = 1 )γυπαετ6ς 
έξ ού grimper άναρ- grope gripan =άρπάζω 2) αγκυρα 

[ριχώμαι ψηλαφώ γρυπώ =κυρτώνω τά 
grippage προσαρμογή grip λαβή greifbar άπτός νύχια μου (βλ. καί λ. 
grippe γρίππη (έκ τού grippe gripe grippe Grippe griffon καί grappin) 
αίφνιδίου τρόπου έκδη- (πρβλ. γρίπος =δίκτυ) 

λώσεως τής άσθενείας) 

GRIS φαιός, ''γκρίζος'' grigio & gris gray grau έκ τού φραγκ. γραΤς =γραϊα, γρηϊίς 
griser ζαλίζω grigiastro grisaceo graish (grauen ύποφώ- gris γρήιος 
griserie ζάλη Κ.α . .  grisetta ύπόφαιος [σκω) (άντιδ.: γκρίζος) 

κομψευομένη Grauen αύγή 
Greis γέρων 

GRIVE κίχλη, τό πτηνόν έκ τού φραγκ. (δηλ. έλληνικόν, 
έξ αύτού: ["τσίχλα" griu =grec γραlκόν, πτην6ν) 

griveler αίσχροκερδώ 

GROGNER γρυλλίζω grugnire gruiiir Ι grunt grunzen grunnio, grundio γρύζω, γρυλλίζω, 
grognard γκρινιάρης gruiion grudge Griesgram =γρύζω γρυνίζω (βλ. καί λέξι 
grognement μεμψιμοιρία grugnito gruiiido γογγύζω Grunzen grigner) 
groin ρύγχος κλπ. grugno grunding γρυλλισμός 
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GRONDER έπιπλήττω sgridare grind τρύζω grundio ώς 6νω 
gronderie έπίπληξις sgridata grund γρυλλίζω 
grondement βροντή sgrido έπίπλη-
grondeur δύστροπος sgridatore [ξις 

GRΟΠΕ σπήλαιον grotta gruta grotto Grotte crypta κρύπτη , κρύπτα 
grotesque γελοϊος grottesco grutesco grotesque grotesk 

GRUE γέρανος gru grύa crane Kran grus =γέρανος γέρανος 
gruau όλφιτον (grufolare 

σκάπτω) 

GUE πέρασμα guado vado ("goal") Wade κνήμη νadum=βατόν, έν βατόν, βάδος 
gueer περνώ ποτάμι guadare vadear guest ξένος waten,  διασταυρώσει μετά ''βάδοv βαδίζειν"  
gueabIe διαβατός "διαβάτης" τσαλαβουτώ τού γερμ. wad. -Άριστοφ. "Ορν.4-
guetre περικνημίς guadoso vadoso Gast (άντιδ. ''γκόλ'' !) 

GUEPE σφηξ vespa avispa wasp Wespe vespa =σφηξ σφήξ, άρχικώς Fέσπηξ 
guepier σφηκοφωλιά vespajo avispero (waspish) Wespennest Fίψ =σκώληξ 

GUERIR θεραπεύω guarine guardar σώζω guard wehren έκ τού φρaγκ. (F)ερύομαι =σώζω, 
(guarida άπαγορεύω, warjan & τού φυλάττω' σχετικόν κaί τό 

guerison ϊασις guarigione καταφύγιον) άμύνομαι γερμ. wehren Fόρος, ούρος = φύλαξ 
guerisseur θεραπευτής (guarible Wehr όμυνα & τά δύο έκ τού (άντιδ.: γαρνίρω) 
ίδίας οίκογενείας: θεραπεύσιμος) Wache έλληνικού βλ. καί λ. "garde", "garer" 
garnison φρουρά guarnigione guarnicion garnish φρουρά 
garnir 1) έφοδιάζω guarnire guarnecer wac h e n  άγρυ-

2) στολίζω κλπ. garnieren[ πνώ 

GUERRE πόλεμος guerra guerra war Krieg* φραγκ. werra γηρυς ,  γαρυς=δυνατή 
guerrier πολεμιστής guerriero guerrero warrior Krieger* πόλεμος φωνή 
guerroyer πολεμώ guerreggiare guerrear Ι wage, war Wirre ταραχη Λατιν. garrio = (στοvόεσσα Υηρuς) 
gueril la κλεφτοπόλε- guerriglia guerilla gueril la knarren τρίζω γαρύω, κραυγάζω γαρύω, γηρύω =κραυγά-

[μος groan girren μουρμου ζω, γαρύζω, γκαρύζω. 
στεναγμός [ρίζω *έκ τού κριγή =τριγμός 

όδόντων, μούγκρισμα 
κρίζω =κραυγάζω 

"Ενvοια: ό "πόλεμος" χαρακτηρίζεται άπό τίς "δυνατές φωνές" καί τά μουγκρίσμα-
τα, κατά την μάχην. 'Όπως άκριβώς: "Φύλοπις" είναι ή κραυγη τής μάχης καί 
συνεκδοχικώς η ϊδια η μάχη. 

GUI ίξός visco viscoso glue viscum ίξός ίξός (Fιξός) 

GUIDER όδηγώ guidare guiar Ι guide wissen φραγκ. guis Fείδος Fοίδα =γνωρίζω 
guide όδηγός guida guia guide έπίσταμαι (τόσο ή δασεΤα όσο και 

Wissen τό F τρέπονται συχνά 
αί γνώσεις εις g. πρβλ. ηρως ρωσ. 

γκερόι) 

GYMNASE γυμνάσιον ginnasio gimnasio gymnasium Gymnasium gymnasium γυμνάσιον 
gymnaste γυμναστης ginnasta gimnasta gymnast Gymnasiast γυμναστής 
gymnastique γυμνα- ginnastica gimnastico gymnastic Gymnastic γυμναστική 

[στικη ginnico gimnico γυμνικός 
gymnique γυμνικός 

GUITARE κιθάρα chitarra guitarra guitar Gitarre cithara κ ίθαρις, κ ιθάρα, κιθαρί-
guitariste κιθαριστης ch itarrista guitarrista ζω (έτuμολ. έκ τού κεύθω 

=καλύπτω, κιθών =χιτών. 
την πρώτη κιθάρα την 
κατεσκεύασε ό Έρμής άπό 
"καύκαλο" χελώνης, τό 

όποϊον κεύθει, καλύπτει Τήν 
χελώνην. Είναι ό κιθών της.) 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
GYNECO . .  γυναικο . . .  

π.χ. gynecoIogie ginecologia ginecologia gynaecology Gynakologie γυναικολογία 
gynecee gineceo gineco gynaeceum (Gynakomanie) γυναικωνίτης 
gynecocratie ginecocrazia (poliginia) gynaecocracy Gynakokratie γυναικοκρατία 

(misoginia) & τό queen = 

βασίλισσα έκ τού γυνή 
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GYPSE γύψος gesso yeso gypsum Gips γύψος 

GYROSCOPE γυροσκό- giroscopio giroscopio gyration (Giro όπισθο- γυροσκόπιον (γΟρος) 
gyrostate [πιον girostato περιστροφή γρόφησις) 
gΥrοmancίeκλπ. κλπ. . autogiro 
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« . .  :0 'Ηρόδοτος είναι ό πρωτος πού όνόμασε τό άφήγημά του Ί στορ ία  . . . » 

ΟΛΙΒΕΡ ΤΑΠΛΙΝ 

• 

,,'Έστι γάρ άρμονία πολυμιγέων ένωσις, καί δίχα φρονεόντων συμφρόνησις" .  

-Φιλόλαος ΠυθαΥόρειος-
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"Στην Κλασσικη 'Αρχαιότητα ό όρος 'Αρ μ ο ν ί α ,  πού προέρχεται άπό τό όνομα μιας θεότητας 
τού έρωτα (κόρη τού 'Άρη καί της Άφροδίτης) . . .  έδειχνε τόν σοφό συνδυασμό διαφορετικων καί 
άντίθετων στοιχείων . . . Οί άρχαϊοι 'Έλληνες έχαρακτήρισαν "άρμονίες" τά διάφορα ε'ίδη της κλίμα
κας της όκτάβας καί τά ξεχώρισαν άνάλογα με τη θέση των τόνων καί των ήμιτόνων . . .  » 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΟ ΥΣΙΚΗΣ 

,, 'Η άρμονία (harmonia) είναι κλάδος της Μ ουσικης δύσκολος καί σκοτεινός, ίδίως γιά όσους 
άγνοούν την έλληνική. Γιά νά την έρμηνεύσουμε είναι άνάγκη νά χρησιμοποιήσουμε λέξεις έλλη
νικες πού δεν έχουν άντίστοιχες στην λατινική . »  

Vitruv ius  "Περί άρμονίας, Ι Υ"  

« . .  : Η  έλληνικη γλωσσα εχει τό χαρακτηριστικό νά προσφέρεται θαυμάσια γιά την εκφρασι όλων 
των ίεραρχιων, με μιά άπλή άλλαγη τού πρώτου συνθετικού. Άρκεϊ κανείς νά βάλει πaν-, πρωτο-, 
ύπέρ (hyper) άρχι-, μπροστά σε ένα θέμα. Κι αν συνδυάσει κανείς μεταξύ τους αύτά τά προθέμα
τα παίρνει μιά άτέλειωτη ποικιλία διαβαθμίσεων . . .  Τά προθέματα έγκλείονται τά μεν μέσα στά δέ, 
σάν μία σημασιολογικη κλίμακα όρθωμένη πρός τόν ούρανό των λέξεων . . . » 

ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ 
* 

,,'Η εκφραση " hermeneutish" -έρμηνεUΤική- προέρχεται άπό τό έλληνικό ρημα "έρμηνεύειν". 
Αύτό άναφέρεται στό ούσιαστικό "έρμηνεύς" τό όποϊον δύναται νά συνδεθη με τό όνομα τού θεού 
Έρμού . . .  Ό Έρμης είναι ό άγγελιαφόρος των θεων. Φέρνει τά αγγελμα της μοίρας -έρμηνεύει . . . » 

Μάρτιν ΧάίντεΥκερ 
"Μιά συνομιλία Υιά τήν Γλώσσα" Έκδ. ΡΟΠΤΡΟΝ 
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,(Ο Ίπποκράτης ξεχώρισε τέσσερις κράσεις πού κάθε μιά τους είχε σχέσι με την επικράτησι 
ένος άπο τούς τέσσερις χυμούς τού άνθρωπίνου σώματος . . .  Ή έλληνικη λέξις χυμός επέρασε στο 
λατινικο λεξιλόγιο ώς h u mor ,  γιά νά γίνει άργότερα στούς Γάλλους humeur, δηλαδη ίδιοσυγκρα
σία καί ψυχικη διάθεσις, καί στούς 'Άγγλους το διεθνώς καθιερωμένο "χιούμορ" . »  

Μενέλαος Παλλάντιος -άκαδημαίκός- "Τεύχος Πολύθροον" 

«Ό δε " η ρ ω ς " τί αν εϊη ; . . .  τό όνομα δηλοί την εκ τού ερωτος γένεσιν . . .  ούκ οίσθα ότι 
ήμίθεοι οί ηρωες ; Πάντες γεγόνασιν ερασθέντος η θεού θνητής,  η θνητού θεός.» 

-Πλάτωνος Κρατύλος 398-

" . . .  Ή μοναδικη αύτη λέξις η ρ ω ς ,  σε όλες τις δυτικες γλώσσες, και όχι μόνον, είναι ελληνική. 
Δεν έχουν άντίστοιχη δική τους . Ό ήρωισμος δηλώνεται ελληνικά. Άκόμη και Ο "Κύριος" -HERR 
στά γερμανικά, (κατά τον Κούρτιον) είναι η δική μας λέξις ΗΡΩΣ . .  Και ο ι  σλαβικες γλώσσες "δανεί
σθηκαν" τον ηρωα εκ της έλληνικης. ΟΙ Ρώσοι τον προφέρουν "γκερόΙ". (Άλλά και οι Ίάπωνες , 
"χιρόσι") . . .  

Ή λέξις "ηρως",  ποιός ξέρει άπο πότε , ταξίδεψε και στην Π ολυνησία. Ό καθηγητης Νορς 
Γιόζεφ σον,  στο βιβλίο του "Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages " - Έκδ. 
Πα νε πι στ. ΧαίδελβέΡΥης-, καταγράφει : 

Έρμη. 

Στην διάλεκτο Maori, "whi ro" σημαίνει τον θεο τών ταξιδίων. 
Χαβάης, "h i lo" είναι το όνομα θαλασσοπόρου. 
Tuamotus, "h i ro" είναι ό θεος της μορφώσεως. ( ! )  
Rarotonga, " ί ΓΟ" είναι ό διάσημος πρόγονος. ( ! )  
Ταιτης, "hiro" είναι ό θεος τών κλεπτών. 
Mangaia, " ί ΓΟ" είναι ό προστάτης τών κλεπτών, κάτι άνάλογο με τον θεο 

Είναι φανερό, ότι μέσα σε όλες αύτες τις έννοιες, οι ιθαγενείς διατηρούν άναμνήσεις άπο 
πολύ παληά, κάποιων μακρινών επισκεπτών πού τούς εντυπωσίασαν και πού ποτε δεν εξέχασαν. 

Α. Τ.Ε. 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΗΑΒΙΙΕ ίκανός, εύχερης abile 

habiIete ίκανότης abiIita 
habiIement έπιτηδείως abilmente 
in-habiIe άδέξιος inabile 
debiIe άδύνατος κ,δ, debole 

ΗΑΒΙΤΕΑ κατοικώ abitare 
habitation κατοικία abitazione 
habitant κάτοικος abitante 
κ,α, παρά γ, καί σύνθ, 

ΗΑΒιτυΕΑ συνηθίζω abituare 

habitude έξις abitUdine 
καί habit ένδυμα abito 

ΗΑΒΙΙΙΕΑ ένδύω abligl iare 
καί παράγωγα 

ΗΑΒΙΕΑ μεγαλαυχώ 
habIerie άλαζονία 
hableur άλαζών 

HACHE άξίνη ascia 
hacher πελεκώ (asciata 
hachette φτυαράκι κ,α, κτύπημα) 

HAGIOGRAPHIE άγιο- agiografia 
[γραφία 

hagiographe agiografo 
hagiologie agiologia 
hagiotoponymie κ,δ, 

ΗΑΙΑ μισώ odiare* 
haine μίσος odio 
haϊssabΙe μισητός odioso 

κλπ 

ΗΑΙΑΕ τρίχινος χιτών 
h irsute χνουδωτός 
herisser άνατριχιάζω 

HALLES άγορά τροφί- cella οίνοθήκη 
μων (κυρίως έστεγασμένη) 
haII μεγάλη αίθουσα 

ΗΑΙΕΑ έλκω alare 
haIage ρυμούλκησις alaggio 
hourque όλκάς κ,α, 

(Η) ΑΙΙΟ γειά σου 

ΗΑΙΙΕυΤιουΕ άλιευ- alieutίca 
[τικός 

HALLUCINATON παραί allucinazione 
[σθησις κ,δ, 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

hcibil able 

habilidad ability 
habilmente 
inhabil inability 
debil (debi l ity) 

habitar Ι inhabit 
habίtacίόn habitation 
habitante inhabitant 

habituar (Ι habit 
ένδύω) 

habitud habitude 
hcibito habit 

habiliment 
ένδυμασία 

hablar όμιλώ 
habl il la κακο-

λογία 
hablador 
φλύαρος 

hacha hatchet 
hachear (hatching 
(hachero κτύπημα) 

ξυλοκόπος) 

hagiografia hagiography 

hagίόgrafο hagiographa 
hagiologia hagiology 

odiar* hate 
odio hate 
odioso hateful 

hair θρίξ 
hairiness 

δασύτης 

celda cellar κελλάρι 
cal le όδός στενή, Hall διάδρο-
οίονεί σκεπαστη [μος 

halar 

hola halloo, hel loo 

hallucination 
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(habilitieren= habeo =έχω απτω, κάπτω, χάπτω 
γίνομαι ύφηγητης) 
(Habe περιουσία) 

(wohnen)* habito (κατοικώ) ώς 6νω 
έ πιτα τ, του habeo ( ' έκ του εύνη =κατοικ[α, 
(έννο/ολ, "απτομαι κοίτη) 
τοΟ μέρους") 

habituor =έξιν ώς 6νω 
(Habitus τό έχω έκ τοΟ habeo 
παρουσιαστικόν) 

άμπέχω =περιβάλλω δι' 
ίματίοu (άμπέχονον, 

άμπεχόνη) -σε συνδ, 
καί με τό "habit"-

for = φημί φημί 
+fabulor βλ. λ. fable 

Axt μέσψ φραγκ, άξίνη 
hapja (έκ του ρ, όγω) 

άγιογραφία 
άγιογράφος 

Hagiograph άγιολογία 
άγιοτοπωνuμία 

hassen κύδος =όνειδος, οβρις 
Hass κuδάζω =Οβρίζω 
hassenswert Σχέσις καί μέ στη =σύγχυ-

σις φρενών' άτέω =δαιμο-
νιώ, παραφέρομαι 

Όdίare, odiar * έκ του όδύσσομαι =μισω 

Haar θρίξ φρaγκ, harja εθειρα=θρίξ έθειράς = 

haarig γενειάς, έθειράζω = 
τρέφω κόμην-κάρ = θρίξ 

Keller cella =άποθήκη καλιά =καλύβα, 
Halle στοά, τροφίμων, οίνου άποθήκη, σιτοβολών' 

άγορά caΙΙ ίs=στενη όδός έτ, κάλον =ξύλον 
(άντιδάν,: κελλάρι) 

holen κομίζω φραγκ, haIen ελκω, ελξις 
όλκάς 

hallo ούλε =ύγίαινε (δηλ, νά 

Ηθίl =όλοός, είσαι "όλος", άρτιμελής) 

άβλαβης 'Όύλέ τε καί μέγα χαίρε" 
=γειά καί χαρά, 

άλιεUΤικός 

Halluzination aIucinor =παρα- άλύσκω η άλύω = 
"alucinor, [παίω άνησuχω, είμαι έκτός 
quod (=αύτό τό έαuτού 
όποίον), Graece 
"άλύεΙΥ", Γέλλιος 

1 6 , 1 2  
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ΗΑΙΟ όλως, φωτοστέ- alόne halo halo haIos αλως 
φανον 

ΗΑΙΤΕ ! στάσου! alto alto Halt σταμάτημα Halt μέσψ γερμαν. κέλλειν = 1 )  έλαύνω 
haIter σταματώ (halter καπί- halten ha I te n ,  άρχικώς 2) καλώ κατ' όνομα 

στρι) έσήμαινε έλαύνω προστaκτ. : κελέσθω! 
(κε, κι, συλλαβαί 

HALTERE άλτήρ 
δασείαι) 

alteri haIter άλτήρ 

ΗΑΜΑC αίώρα amaca hamaca hammock Hange . . .  (μέσψ τ ο ύ  ίσπαν. κάμαξ: 1 )  ύποστήριγμα 
hamacu) κλάδων 2) μακρύ ξύλο 

HAMADRYADE amadriade hamadriade hamadryade άμαδρυάς 

ΗΑΜΕ<;ΟΝ άγκίστρι amo anzuelo hanger κρεμά- hθ.ngen κρεμώ hamus όγκιστρον χαμός =καμπύλος 
[στρα Hang κατήφο- "χαμόν καμπύλον"Ήσύχ. 

[ ρος 

HANCHE ίσχίον anca anca, haunch Hanke μέσφ του φρaγκ. έκ του έλλην. άγκή ,  
isquion h inken χωλός hanka άγκάλη, διότι "ώς 

άΥκάλη δέχεται τήν 
τού μηρού κεφαλήν". 

(Σημ. :  τό ίσχίον λέγεται 
κaί κοτύλη. κοτύλη =πόν 
κοϊλον ώς άγκάλη) 

ΗΑΡΡΕΑ χάπτω capio έκ του χάπτω 
έξ ού habin =σκύλος lardin ύπηρέ- (βλ. λ. habile) 

της 
μέσφ του φρaγκ. 

HARDI τολμηρός, θρασύς ardito ardido hard σκληρός hart hardir - έκ τού--. κρατύς καρτερός 
hardiesse τόλμη, arditezza ardimiento (hardening Harte =κραταιός= δυνατός 

άναίδεια σκλήρυνσις) καρτερία, κραταιότης 
enhardir ένθαρρύνω ardire τολμώ harden σκλη-

[ρύνω 

ΗΑΑΕΜ χαρέμι arem harem harem Harem μέσψ άρaβ. ίερόν +χηραμός =κοί-
harim =ίερόν λωμα, χάσμα, φωλιά 

ζώου "κρυφό διαμέρι-
[σμα". 

ΗΑΑΜΟΝΙΕ άρμονία armonia armonia harmony Harmonie harmonia άρμονια 
harmonieux άρμονικός armonioso armonioso harmonius harmonisch (έτυμ. έκ του άρμόζω, 
philarmonique filarmonica filarmonica philarmonic Philharmoniker "συναρμόζω ηχους"). 
harmonium, armonio armonio harmonium Harmonium ( φιλαρμονικη) 
harmonica μουσ. όργα- armonica armonica harmonica Harmonika 

Κ.α. [νον (enarmόnίcο) harmonisieren 
έναρμονίζω 

ΗΑΑΡΟΝ κάμαξ arpione arpόn harpoon Harpune harpago άρπάγη άρπάγη 
harpagon φιλάργυρος άρπεδόνη =παγίς 

ΗΑΑΡΙΕ στρίγγλα arpia arpia harpy Harpyie 'Άρπυιαι: άρπακτικαί 
δαίμονες 

ΗΑΑΡΕ όρπα (μοuσ. arpa arpa harp Harpe φραγκ. harpe = αρπη = 1 )  άρπακτικόν 
όργανον) =νύχι πτηνόν 2) δρέπανον 

harpiste άρπιστής arpista arpista harper Harfenspieler λατιν. harpe 
harpege (μουσ.) arpeggio arpegio =όρπη 

HASARD τύχη, azzardo azar δζος=κόμβος, όΦθαλ-
τυχ. παίγνιον zara ό-ζάρι-ον μας κλάδου, όγκίδιον 

hasarder διακινδυνεύω azzardare azarar Ι hazard έξ ού όζάριον -> ζάρι 
Κ.α. 

ΗΑυτ ύψηλός alto alto high hoch altus, μτχ. του aIo αλω = τρέφω 
hautement (ψηλοφώνως altamente alto highly hoch =τρέφω, σέ συνδυα-
hautain ύπερήφανος (alterezza altanero (old γηραιός) (alt γέρων) σμό μέ τό φρaγκ. 
aItitude ύψος ύπερηφάνεια) altitude ύψος Altertum hoh (έκ του ύψος ϋψος Ηυψος) 
hausser ύψώνω alzare alzar άρχαιότης 
exalter έκθειάζω asaltare exaltar Ι exalt Alter γήρας 
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altesse ύψηλότης asaltare exaltar Highness altern γηράσκω πρβ. καί χάιος = ευγενης 
autel βωμός (ό ύψηλά altezza alteza altar Hoheit ,,>:αία Κορινθία" 

εύρισκόμενος -ώρτός altare altar elder πρεσβύ- Altar (Λυσιστρ. 90) 
=βωμός) [τερος 

HEAUME κράνος elmo yelmo helmet Helm έκ τού φραγκ., χελώνη , χελώνιον 
& heaume helm, helmus στρατιωτ. : σκέπη προ-

=κράνος, περικε- φυλάττουσα τους στρα-
[φαλαία τιώτας, η καί στρατιω-

τικός σχηματισμός έν 
ε'ίδει χελώνης. 

HEBDOMADAIRE ebdomadario hebdomadario hebdomadal hebdomadaire hebdomadarius έβδομαδιαίος 
έβδομαδιαίος 

HEBERGER φιλοξενώ (albergo μέσιμ φραγκ. ερι =λίαν +πύργος (δθεν 
heberge προστασία ξενοδοχείον) heriberga ίσχυρά προστασία) 

HECATOMBE έκατόμβη ecatombe hecatombe hecatomb Hekatombe hecatombe έκατόμβη 
hectare έκτάριον κλπ. ettaro hectarea hectare Hektar έκατόν 

HECTIQUE έκτικός etico etico hectic hektisch hecticus έΚΤικός (δηλ. καθ· έξιν) 
etique Φθισικός (ίατρ.) hector έκ τού μελλ. τού ρήμ. έχω, 

=άνδρείος "έξω") .  

HEDONISME ήδονι- edonismo hedonisme Hedonismus ήδονισμός 
[σμός 

HEGEMONIE ήγεμovία egemonia hegemonia hegemony Hegemonie ήγεμονία 
hegemonique egemόnίcο hegemόnίcο hegemonisch 

ΗΕΙΙΑουΕ ήλιακός eliaco heliaco heliac Helium ήλιακός 
heliante ήλίανθος κ.Ο. elianto (heliotropio) helianthus ΗθlίΟΙΓΟΡ ηλίανθος, ηλιοτρόπιον 

HELICE, helίx, έλιξ elica helice helix (&Spiral)* (Spiral)* helix ελιξ 
heιicοϊde έλικοειδής elίcόίde helίcόίde helicoide * (Τό άγγλ. & γερμ. έκ τού σπεϊρα) 
helicoptere έλικόπτε- elίcόtterο helίcόΡterο helicopter Helikopter 

κ.Ο. [ρον 
Λέξεις μέ α' σuνθ. 

ΗΕΙΙΟ . . .  ήλιο . . .  
heliographie el iografia helίόgrafο heliography Hel iographie ήλιογραφία 
heliotherapie elioterapia hel ioterapia (heliotrop) Hel iotherapie ήλιοθεραπεία 
heliometre κ.λπ. elίόmetrο helίόmetrο heliometer Heliometrum ήλιόμετρον 

ΗΕΙΜΙΝΤΗΕ έλμινς, elminti helminto (helmintho- Wurm vermis ελμινς =σκώληξ 
σκώληξ logy) (τροπη τής δασείας είς 

ν καί τού λ είς r) 
Λέξεις μέ α' quve. 

Η ΕΜΑ . . .  (a lmorrauas)* αίμα 
hematie έρι-θρ. αίμσσφ. emazia hematie (* έκ τού 
hematique αΙματικός ematico hematico haematic haemorr heuma) 
hematologie αΙματο- ematologia hematologia haematology Hamatologie 

λογία 
hemophi l ie αίμοφιλία emofilia hemofilia haemophilia Hamophilie 
hemorragie αίμορρα- emorragia hemorragia hemorrhage 

γία 
hemostatique αίμο- emostatico hemostatico haemostatic Hamostatikum 

στατικός 

Λέξεις μέ α' σuνθ. Η ΕΜΙ . .  ήμι . . . (αίολικός τύπος: αίμί 
hemicycle ήμικύκλιον emiciclo hemiciclo hemicycle hemizyklisch π.χ. αίμίθεος =ήμίθεος) 
hemione όγρ. ήμίονος (hemiptero) 
hemiplegie ήμιπληγία emiplegia hemiplejia hemiplegia Hemiplegie 
hemisphere ήμισφαί- emisfero hemisferio hemisphere Hemisphare 

[ριον 
hemistiche ήμιστίχιον emistichio hemistiquio hemistich 
migraine ήμικρανία emicrania migrafia hemicrania Migrane 

Λέξεις μέ α '  σuνθ. emeroteca hemeroteca ήμερο . . .  (ήμέρα) 
HEMERO . . .  ήμεροθήκη "ήμεροθήκη" 

(περιοδ.) 
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Λέξεις μέ σ '  συv�. 
HENDECA .. 

hendecagone ένδεκά- endecagono endecagono hendecagon ενδεκα . . .  
γωνον endecasillabo endecasilabo hendeca-

hendecasyIlabe ένδε- syllabe 
κασύλλαβος Κ.α. 

ΗΕΝΝΙΑ χρεμετίζω (hin)nitrire Ι whinny wiehern hinnio ϊννος, γίννος=ήμίονος 

ΗΕΡΑτιουΕ epatico hepatico hepatic ήπατικός 
hepatite epatite hepatitis hepatitis ήπατίτις 

(epa =κοιλία) 

HEPTACORDE έπτά- ettacordo heptacordo heptachord έπτό ... 
χορδος 

heptaedre έπτάεδρον ettaedro heptaedro Heptaeder 
heptagone έπτάγωνον eptagono heptagono heptagon 

Κ.α. 
HERAUT κήρυξ araldo heraldo herald Herold μέσψ φρσΥκ. hiran γηρύω γαρύζω 
heraIdique "έραλδική", araldico heraldico heraldic Heraldik =φωνάζω δυνατό 

σημολογία (Έραλδική: ή έπιστήμη ή 
άναφερομένη είς τά 
οίκόσημα, τά όποϊα 
έπεξηγούσε ό κήρυξ 
όταν άνήγγελλε τούς 
εύγενεϊς κατό τούς 

άγώνας) 
ΗΕΑΒΕ χόρτον, χλόη erba hierba herb (Herbarium herba =βοτάνη φέρβω =βόσκω 
herborisateur βοτανο- erborista (botanica) herbalist βοτανολόγιον) φορβή =βοσκή, τροφή 

λόγος (& botanista) botanista Botaniker (βότανον) 

HERCULE ρωμαλέος ercole Hercules Ήρακλής 
herculeen ήράκλειος ercUΙeo herculeo herculean herkulisch 

HERESIE αϊρεσις eresia herejia heresy Ketzerei haeresis αϊρεσις 
heresiarque αίρεσιάρ- eresiarca heresiarca heresiarch 

[χης 
heretique αίρετικός eretico heretico heretic haretisch 

HERITER κληρονομώ ereditare heredar Ι inherit (erben)* heres =κληρο- χηρωστής =πλάγιος 
heritage κληρονομιά eredita herencia inheritance (erbschoft) νόμος συγγενής κληρονομων 
heritier κληρονόμος erede heredero heir (Erbe)* τόν θανόντα (έτ. έκ τού 
hereditaire κληρονο- ereditario hereditario hereditary (erblich) χωρις) "χηρωσταί κτήσιν 
μικός καί hoir: όμεσος δατέοντο" (=μοιράσθη-

κληρονόμος καν) Ίλιός Ε 1 58 
ex-hereder άποκληρώ * έκ τού orbus = όρφανός 

Κ.α. 
HERMAPHRODITE ermafrodito hermafrodita hermaphrodite Hermaphrodit έρμαφρόδιτος 
hermaphrodisme ermafrodismo hermafroditi- hermaphrodism έρμαφροδιτισμός 

[smo 
ΗΕΑΜΕΝΕυτιουΕ ermeneutica hermeneutico hermeneutics Hermeneutik έρμηνευτικός 

(έτυμ. Έρμης) 

ΗΕΑΜΕτιουΕ ermetico hermetico hermetic hermetisch έρμητικός (έκ τού 
hermetisme ermetismo hermetismo Hermes έρμητισμός Έρμης) 

hermeticidad =Έμπόριον 

ΗΕΑΜΙΝΕ έρμίνα ermina ermina ermine Hermelin armenius Άρμένιος 
(έvvοιολ. :  τύπος 
γούνας αφθονος στήν 

Άρμενία) 
(σημ.: γενάρχης τών 
Άρμενίων, ό 'Έλλην 
άργοναύτης 'Άρμενος) 

HEROS eroe heroe hero Heros heros ηρως (ή λέξις "ηρως" 
herοϊque eroico heroico heroic heroisch άρχικώς, είδος τίτλου' 
herοΊ-sme eroismo heroismo heroism Heroismus όπως εύγενής, όξιότι-

καί here δυστυχής Κ.α . .  (herοίnόmanο) καί τό Herr -μος, κύριος). 
(antiheroe) (κύριος) έκ τού "ήρως Λαέρτης", 

ηρως "ηρως Αχιλλεύς "  Κ.Ο.Κ. 
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HERPES έρπης erρete herpe herρes Herρes herpes ερπης 
herpetique έρπηστικός erpetico herpetico herpetisch 
herpetologie erpetologia herpetologia herρetology έρπετολογία 

HETAIRE έταίρα etera hetera hetaira Hetare έταίρα 
hetairie σύντροφος hetairism 

Λέξεις μέ α' συνθ. 
HETERO . . .  ετερος 

πχ heteroclite eter6clito heterόclίtο heteroclite (Heterogenitat) heteroclίtus έτερόκλιτος 
heterodoxe eterodosso heterodoχo heterodoχ heterodox έτερόδοξος 
heterogamie eterogeneo heterogeneo heterogene heterogen έτερογαμία 
heteronomie (Κ. δ.) eteronomia (heteroplastia) heteronomy Heteronom έτερονομία 

HEUR & AUGURE: augurio agϋerο augury Augurium augurium οίωνο- αύξηρός =ό τελείως 
τίιχη, καλός οίωνός σκόπημα, έκ τού ηύξημένος, ό μέγας. 
heureux εύτυχής augure augural augur Augur augeo =αύξω αϋξω, αύξάνω 
heureusement οίωνοσκόπος augurar (augural (έ ννοιολ. : οίωνός ("κοσμοκράτωρ, αύξητά"!) 

εύτυχως augurare μαντικός) ό όποίος προλέγει -Όρφ. 'Ύμνος-
bon-heur εύτυχία εύχομαι τήν αύξησιν, 
mal-heur δυστυχία δηλ. εύνοΊκός) 

άκόμη: inaugurer inaugurare inaugurar inaugurate Ι nauguralrede = (ιπ +augurium) 
έγκαινίαζω =λόγος έγκαινίων 

inauguration έγκαι- inaugurazione ίnauguracίόn inauguration 
[νίασις 

HEURE ωρα ora hora (ahora= hour Uhr hora ωρα, ώρος 
τώρα) year έτος" Jahr" * "τούς μέν έ νιαυτούς. 

horaire ώράριον orario horario horary (heuer έφέτος) άρχικώς, ώρους έλεγον". 
horoscope ώροσκό- oroscopo horoscopo hcroscop Horoskop Πλουτ. Συμποσ. 677-

[πος ''οί ένιαυτοί ώροι λέγονται " 
καΙ lors, alors τότε allora (entonces that τότε" dann τότε)** έκ τού "i I Ia hora" -Άθήν. Έπιτ. 2.2.30-

Iorsque όταν τότε** (έκείνην τήν ωρα) ** έτ. έκ τού έν-τότε, ότε, 
όταν 

HEXACORDE έξάχορ- (heχametro hexameter) Hexachord έξάχορδος 
[δος έξάεδρον 

hexaedre esaedro hexaedro hexadron hexagon έξάγωνον 
hexagone Κ.α. esagono heχagono heχagon 

HIATUS χάσμα, iato hiato, hiatus Hiatus hiatus =χάσμα χάσμα, χαώδης 
χασμωδία casmodia chasm έκ τού hio=xaivw χάω, χαίνω 

ΗΙΕΑ ieri ayer yester (day) gestern heri =έχθές έχθές (έκ τού έκθεΤναι) 

HIERARCHIE gerarchia jerarquia hierarchy Hierarchie hierarchia ίεραρχία 
hierarchique gerarchico jerarquico hierarchical hierarchisch ίεραρχικός 
hierarchiser (essere (hierolatry) ίεραρχω 
hierarchisation gerarca) ίεράρχησις 
hieratique ieratico hieratico hieratic hieratisch h ieraticus ίερατικός 
hieroglyphique ieroglifico jeroglifico hieroglyphic Hieroglyphe ίερογλυΦικός 
hierophante ierofallte hierofanta hierophant ίεροφάντης 

ΗΙΙΑΑΕ ίλαρός i lare hi larante hi larious hί laris ίλαρός ίλαρός (έκ τού ϊλεως) 
hilarite ίλαρότης i larita hi laridad hi larity εύθυμία 
hiIarant (i larotragedia) (Hi lary) ον. κύρ. 

HIPP�QUE ίππικός (ippica ίππική) hipico ίππικός 
hippocampe ippocampo hipocampo hippocampus ίππόκαμπος 
hippodrome ippodromo hίΡόdrοmο hippodrome Hippodrom ίππόδρομος 
hippologie ippologia hipologia hipopology ίππολογία 
hippopotame ippopotamo hίΡΟΡόtamο hippopotamus Hippopotamus ίπποπόταμος 
hippiatre ippiatria (hipotecnia) ίππίατρος 
hippophagique (ipparchia (h ipomania) hippophagist 

ίπποΦάγος, όθεν βάρ- ίππαρχία) (hipogrifo) 
βαρος κατό τούς όρχαί-
ους 'Έλληνας 

HIRONDELLE, golondrina* celandine hirundo, χελιδων 
hirondeau χελιδών rondine golondro άρχικώς hi lundo * έκ τού κάλανδρος 

ματ. έλπίς (γαλιάντρα) 
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H ISTOLOGIE (κ.α.) istoIogia histoIogy HistoIogie ίστολογία 

H ISTOIRE ίστορία storia historia history+story Historie h istoria ίστορία - έκ τού Fείδω, 
historien ίστορικός storico hίstόrίcο historian Historiker Fοίδα =γνωρίζω 
historique " historic historisch ϊστωρ 
historiographe ίστο- istoriografo hίstοrίόgrafο historiograph Historiograph 

[ριογράφος historiar (Historizismus) 
historier ίστορώ historian 
prehistoire προίστορία preistoria prehistoria prehistory prahistorisch 

Κ.α. 

ΗινΕΑ χειμών inverno invierno (winter *) (Winter)* (hibernus χειμών, χείμα 
hivernaI χειμερινός invernaIe invernaI winterIy winterIich tempus) έκ τού χειμάζω 
hiverner διαχειμάζω invernare winter wintern hiems-hiemis *(πιθανον έκ τού "ύδωρ") 
hiemaI χειμωνικός invernata invernada hibernaI (χειμών) h iemo 

(χειμάζω) 

HOLOCAUSTE όλοκαύ- oIocausto hoIocausto hoIocaust HoIocaust hoIocaustum όλοκαύτωμα (καύσις 
κσί διάφ. αλλσ μέ σ' [τωμσ hοΙόmetrο (hoIophotaI) καθ' ολοκληρίαν -
0lNθ. "όλο"" (hoIometre) έμπυρος θυσία) .  

ΗΟΜΕ οίκία (έκ τοΟ άγγλ.) Como (ή όμώ home οίκία heim οίκία, κώμη έκ τού έλλην. -- κώμη (έτ. κείμαι) 
hameau χωρίον νuμη πόλις, (άρχ. hoom) (διό τροπής τού 

Κώμον) κ είς χ) 

ΗΟΜΕΙΙΕ άνιαρός λόγος omeIia homiIia homiIy θρησκ. HomiIie homiIia όμιλία 
& omi Ietico (συνομιλία μέ λόγος 

ΔιάΦ. λέξεις. μέ σ' σuνθ. οίκειότητα) homiIetic 
homeo, homo ... όμοιο .. όμο ... 

πχ homeopathie omeopatia homeopatia homoeopathy Homoopathie ομοιοπαθητικη 
homocentre (con-centrico) (con-centrico) homocentric konzentrisch ομόκεντρος 
homegene omogeneo homogeneo homogeneous homogen ομογενης 
homoIogue οmόΙοgο hοmόΙοgο homoIogus όμόλογος 
homonyme omonimo hοmόnίmο homonym Homonyme όμώνυμος 
homophone κλπ. κλπ. omofono hοmόfοnο homophone όμόφωνος 

ΗΟΜΜΕ όνδρας, όνθρω- uomo hombre (man, πληθ. (Mann)* homo έκ τού χθων (γαία, γη) έκ τού 
[πος (hombrada men)* Humus χώμα humus =χθών, γη χαμα ί ,  χ ο ύ ς ,  χώμα 

hommage σέβας omaggio άνδρεία) homage humin =χαμαί (έννοιολ. ό άνθρωπος ό 
hombre όνδρας χαμαιγενής) (καί σήμε-

κσί in-humer ένταφιάζω inumare inhurnar inhume Humanitat (in+humo ρα στά γκρεκάνικα τό 
ex-humer έκθάπτω esumare exhumar exhume φιλανθρωπία =έγχώννuμι, χώμα προφέρεται χοΟμα) 
κσί humain άνθρώπινος umano humano human exhumieren κοινώς"χωματίζω") "άνθρώπων χαμαιγενέων" 
humanite άνθρωπότης umanita humanidad humanity human (homo +caedo)= Θέογνις, 87 

όκόμη: homicide άνθρω- omicidio homicida homicide** φιλάνθρωπος καίνω** *έκ τού μένος. 
[ποκτονία 'Εκ τών έκφράσεων: 

κσί ή άόρ. όντων. οη =τίς (nostromo (some =τίς, "μένος Α γαμέμνονος" 
έκ τού homo "λοστρόμος,, 1 έκ τού άμός) ''μένε ' άνδρών" ''μένος 
δηλ. "όνθρωπός τις" ναύκληρος) Αχιλλέως" κλπ. 
Humanisme Umanismo Humanismo humanism Humanismus Humanismus **καίνω, κταίνω, 

Άνθρωπισμός κτείνω =φονεύω 
1 (έκ τού nostro homo, 
δηλ. "νωίτερος homo: 
ό ίδικός μας, ο άνθρω-

πός μας) .  
(άντιδ.: Ούμανισμος, 

λοστρόμος) 

ΗΟΝΝΕυΑ τιμή onore honor, honra honour (Ehre)* honor, άρχικώς Fώνος =άντίτιμον 
honorabIe άξιότιμος onorevoIe honorabIe honorabIe Honoratioren honos =δώρον, όνειαρ =τιμή, κέρδος 
honorer τιμώ onorare honrar Ι honour honorieren βραβείον "ώνον δίδω" 
honnete τίμιος onesto honesto honest "oνεaρ καί χάρμα" -Όμηρ. 

Κ.α. πσράΥ & σύνθ. (honorarium (Honorar 'Ύμνος είς Δήμητρα-
μισθός) άμοιβή) "κaί τιμής ώνον άρέσθαι " 

-Όμ. Έπιγρ. 1 4-
σίολ. όννα 
*(έκ τού αίδώς) 
(βλ. & λ. vendre) 
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ΗΟΝΝΙΑ καταισχύνω παλ. γερμ. honida (μέσφ του γερμ.) όνειδος 
honte αισχύνη onta hohnen 
honteux έντροπαλός χλευάζω 

ΗόΡIΤΑΙ νοσοκομείον ospedaIe hospitaI hospitaI HospitaI hospes =ξένος αεσσα (άέσκω) =κείμαι 
hospice ξενών ospizio hospicio hospice Hospiz hospitium κοιμάμαι, έξ ού καί άστυ: 
hote ξένος και ξενΙζων ospite, oste huesped hoste Hostess φραγκ. osteI άρχ. σημασία: κατοικία' 
hotel ξενοδοχείον hόteΙ hόteΙ hosterIy, hoteI HoteI (�bh αξιον παρατη- "αστυδε Ιέναι ". " .. έασιν, 
καί: hostile έχθρός ostiIe hostίl hostiIe ρήσεως ότι στά 6σοι οίκον έχουσι " -Ε.Μ. 
hostie σφάγιον ostia hostia Hostie έλληνικά ξένος ''ένθα νύκτ' άέσαι"Όδ. ο. 40 
otage όμηρος (έwοιολ. Geisei σημαΙνει και "φίλος". "νύκτ' ασαμεν" -π, 367-

τρόφιμος) (τό ξεν/χείον hostage Gasterei "ξένοι πατρψοι", (περάσαμε τήν νύκτα) 
ost έχθρ. στρατός λέγεται καί aI- (στην άγγλο τό συμπόσιον δηλ. πατρικοί φίλοι. άέσκω -+ άέσπω 

bergo έκ του ξενοδοχείον Ένώ στίς δυτ. hospes (συνήθης έναλ-
γοτθ. Burg = λέγεται καί inn γλώσσες τό λαγή χειλικούπερωικών). 

Πύργος) έκ του lν, έν, hospes =ξένος, (άντιδ. : σπίτι, όστια) 
δηλ . :  έντός έγέννησε την λέξι 

inner =ένδον, hostis =έχθρός). 
έντός) 

ΗΟΑΙΖΟΝ όρΙζων orizzonte horizonte horizon Horizont horizon όρίζων 
horizontal όριζόντιος orizzontaIe horizontaI horizontaI horizontaI "ό τοΟ ορίζοντος κύκλος" 

HORLOGE ώρολόγιον oroIogio reIoj horoIoge Uhr horologium ώρολόγιον 
horloger ώρολογο- oroIogiajo roIojero horoIogiste Uhr-macher -+ (τό ρημα machen, έκ τού μηχανώμαι) 

[ποιός Uhrfabrik 
horlogerie ώρολογο- oroIogeria roIojeria horoIogy 

[ποιία 

ΗΟΑΜΟΝΕ όρμόνη ormone hormon hormone Hormon όρμόνη (έκ του όρμή) 
hormonique ormonico hormonaI hormonic (Hormonothe-

rapie) 
HORREUR ΦΡlκη ΟΓΓΟΓθ horror horror horre =φρίττω όρρωδέω =φοβοΟμαι 
horrible τρομερός orribiIe horribIe horribIe horror =φρίκη όρρωδίη =τρόμος 
horrifier τρομάζω orridezza hόrrίde horridness 

φρίκη 
HORS έκτός (έκ του fuori fuera (out =έκτός, έκ (ausser) fors +--+ τό φέρον .. (έκτός) 
fors) afuera του " ϋστερος") του fero +--+ φέρω 
hormis έκτός 

HORTlCOLE κηπουρός orticultore horticuItor horticuIturaI Garten . . .  hortus =χόρτος, χόρτος =περιοχή περι-
horticulture κηπου- orticuItura horticultura horticulture (βλ. λ. jardin) κηπος φραγμένη και καλλιερ-

Κ.λπ. [ρική [γημένη 
χόρτος +κολέω =πολέω 
(πρβλ. βουκόλος, 

αίπόλος, περίπολος) 

HOULE φouσκoθαλασσιά hohI κοίλος μέσφ φραγκ. hol έκ του έλλην. καυλός. 
houleux ταραχώδης Έννοια: έκ της καμπυλό-

τητος -κοιλότητος- των 
κυμάτων: ''κοίλη θάλασσα". 

HOURD φραγμός HOrde φραγμός φραγκ. hurd έκ του κύρτος,  κάρταλ-
μαντρί =πλέγμα λος =πλεκτόν άγγείον 

HOURET κραιπάλη whore πόρνη Hure πόρνη φραγκ. hourier κάρος =νάρκη έκ μέθης 
huren έκδίδομαι hora =δημοσ. γυνή "κάρος καΙ κραιπάλη ". 
ΗυΓθΓθί πορνεlα 

HUILE έλαιον οΙ ίο oIeo οίΙ ΟθΙ oleum ελαιον ( Ομ.) 
hui lerie έλαιοτριβείον (oIiare λαδώνω) (oIeada λαδιά) oiI ing OeImOche οϋαρον (κυπρ.) 
hui leux λιπαρός κλπ. oIeoso oIeario,oIeoso οίΙΥ oIig Γραμμική Β:  έλαιFον 

Ηυιτ όκτώ otto ocho eight acht octo όκτώ 
έξ ού Octobre Όκτώβρ. 
(παλαιά, όγδοος μήν) 

HUITRE στρείδι ostrice ostra oyster Auster ostreum όστρεον, όστρακον 
(Τό h έτέθη γιά νά μή 
προφερθη vitre) 

HUMBLE ταπεινός umiIe humi Ide humbIe humil is χαμηλός, χαμηλός, χθαμαλός 
humil ite ταπεινότης umiIta humi lίdad humbIeness ταπεινός (βλ. & λ. homme) 
humil ier ταπεινώνω umiI iare humiIar Ι humiIiate Είδικώτερη εννοια: 

humil iation ταπείνωσις umiI iazione humί lΙacίόn humiIiation μικρός, μηδαμινος 
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ΗυΜΕΑΑΙ ώμιαίο'"; omeraIe homeral humeral humerus =ώμος ώμος 
humerus βραχ. όστοΟν omero hombro 

κ.α. 
HUMEUR 1 )  χυμός umore humor humour, Humor humor =ύγρός χuμόρ =χυμός 
2) ίδιοσυγρασία (χιοΟμορ) humorada humor (Στήν διάλεκτο των 
humoraI ύδρογενής (umorale) humorous humoristisch Εύβοέων, όπως άναΦέ-

άστείος ρεται καί στόν Κρατύλο 
humour εύθυμία umorismo humorismo humorness Humoreske τοΟ Πλάτωνος, τό τελικό σ 
humoriste εύθυμογρά- umorista humorista humorist Humorist προφέρεται ώς ρ .  

ίφος humedecer πχ σκληρότηρ άντί 
καί: humecter ύγραίνω umettare σκληρότης. "Αρχαία έπι-
humectation διάβρεξις -azione γραφή Ερέτριας: 
της ίδίας οίκογενείας: "όπωρ αν", άντί "όπως αν" 
humide ύγρός umido hύmedο humid (flOssig humeo =ύγραίνω (άντιδ. : χιούμορ) 
humidite ύγρασία urTιidita humedad humidity έκ του φλύω) χύμευσις-χΟμα =ύγρόν 

(πρβλ. Ζεύς Ύμήττιος 
=·"Ομβριος) 

HUPPE άγριόπετεινός upupa abubilla hoopoe Hupe (μτφ. σει- upupa =έποψ εποψ (τσαλαπετεινός) 
ρήνα, κλάξον-
έκ ης φωνης του 
άγριοπετεινου) 

HURLER ωρύομαι urlare aullar Ι howl heulen UΙυΙο =όλολύζω ολολύζω, ωρύομαι 
hurIement ωρυγή urlamento aull ido howling Heulen 
hurIeur ώρυόμενος urlatore 

ΗυΠΕ καλύβη huta hut καλύβη Hϋtte μέσψ φραγκ. hutta κεύθω=καλύπτω, 
Ι hide κρύπτω Hoter Φύλαξ φυλάττω κύτος = 

κάλυπτρον 

ΗΥΑLΙΝ ύαλώδης ialino hialino hyaline hyaIinus ύάλινος 
hyaIographe ύαλογρά- ialografia hyalograph ρίζα Οω =βρέχω 

φος 
hΥaΙοϊde ύαλοειδής κ.α. hyaloideo hyaloid 

HVBRIDE ύβρίδιον ibrido hibrido hybrid μιγάς Hybrid hybrida =νοθο- ύβρίδιον (έτ. ϋβρις) 
hybridite νοθογένεια ibridazione hίbrίdacίόn (hybridous) Hybris άσέβεια γενής ϋβρισμα 
hybrider κλπ. (hybridismo) 

Λέξεις μέ α' συνθ. HVDR(O) ύδωρ ύδρο . . .  

π.χ. hydrargyre ύδράρ- idrargirio hidrargirio hydrargyrum Hydrargyrum 
[γυρος 

hydrater ένυδατώνω idratare hidratar hydrate 
hydraulίque ύδραυλικός idraUlico hidraulico hydraulic hydraulisch 
hydre Οδρα idra hidra hydra Hydra ύδρία 
hydrocephale ύδροκέ idrocefalo hidrocefalo hydrocephalus (Wasserkopf) ύδροκέφαλος 

[φαλος (idrante) 
hydrogene ύδρογόνον idrogeno hίdrόgenο hydrogen Hydrogen hydrogen ύδρογόνον 
hydrographe idrografo hίdrόgrafο hydrographer Hydrographie ύδρογράφος 
hydroIogie idrologia hidrologia hydrologie Hydrologie ύδρολογία 
hydrophiIe idrofilo hίdrόfίlο (hydropathie) (Hydromanie) ύδρόφιλος 
hydrophobie idrofobia hidrofobia hydrophobia Hydrophobie ύδροφοβία 
hydropisie indropico hίdrόΡίcο (hydromel) (Hydropathie) ύδροπικία 
hydrosphere hidrosfera (hydroplane) Hydrosphare ύδρόσφαιρα 
hydrotherapie idroterapia hidroterapia hyd rothe rapy Hydrotherapie ύδροθεραπεία 
hydrostatique idrostatico hidrostatico hydrostatic Hydrostatik ύδροστατικός 
anhydre ανυδρος (κ.δ.) anidro anhidro Cινυδρoς 

HVENE ϋαινα iena hiena hyena Hyane hyaena ύαινα (έκ του ύς =χοΤρος) 

HVGIENE ύγιεινή igiene higiene hygiene Hygiene ύγιεινη 
hygienique ύγιεινός igienico higienico hygienic hygienisch 

κλπ. Hygiea ύγιεία 

HVGROMETRE ύγρόμε- igrometro hίgrόmetrο hygrometer Hygrometer ύγρόμετρον 
[τρον 

hygroscope ύγροσκό- igroscopio higroscopio hygroscope Hygroskop ύγροσκόπιον 
κ.λπ. [πιον higroma 

ϋγρωμα 

HVLOZOISME hylozoism ύλοζωισμός 
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ΗΥΜΕΝ + hymenee imene, himeneo hymen (Hymen) hymenaeus ύμέναιος, ύμην 
γάμος imeneo 

HVMENOPTERE imenbtteri hίmenόΡterί hymenoptera Hymenopterem ύμενόπτερα 
ύμενόπτερα 

ΗΥΜΝΕ ίππο hίrηnο hymn Hymne hymnus ϋμνος 

HVPALLAGE ύπαλ- (enalage) hypallage hypaIIage ύπαλλαγη 
λαγή 

Λέξεις μέ α' σuvθ. 
HVPER . . .  ύπέρ . . .  

πχ hyperbate ύπερ- iperbato hiperbaton hyperbaton Hyperbaton 
βατόν 

hyperboIe ύπερβολή iperbole hiperbole hyperbole Hyperbel ύπερβολη 
hyperboreen iperboreo hΥΡerbόreο hyperborean ύπερβόρειος 
hyperesthesie iperestesia hyperestesia (hypermarket) ύπεραισθησία 
hypermetropie ipermetropia hipermetropia ύπερμετρωπία 
hypertrophie ipertrofia hipertrofia hypertrophy ύπερτροφία 

(κaί παράγωγα) κ.Ο. 

HVPNOSE ύπνωσις ipnosi hipnosis hypnosis Hypnose ϋπνωσις 
hypnotique ipnotico hίΡnόtίcο hypnotic hypnotisch ϋπνωτικόν 
hypnotiser ipnotizzare hipnotizar hypnotize hypnotisieren ύπνωτίζω 
hypnotisme κλπ.. ipnotismo hipnotismo hypnotism hypnotismus ύπνωτισμός 

(hypnology) (Hypnotiseur) 
Λέξεις μέ α' σuvθ. 

ΗΥΡ(Ο) ύπο . . .  
π.χ. hypocondrie ipocondria hipocondria hypochondria Hypochondrie ύποχονδρία 
hypocoristique ipocoristico hipocoristico hypocoristic ύποκοριστικός 
hypocrisie ipocrisia hipocresia hypocrisy Hypokrisie ύποκρισία 
hypocrite ipocrita hίΡόcrίta hypocrite Hypokrit ύποκριτης 
hypogastre ipogastrio hipogastrio (hypodermic Hypogastrium ύπογάστριον 
hypogee ipogeo hipogeo έξ ού ό όρος ύπόγειον 
hypophyse ipofisi hίΡόfίsίs "χίπυς") Hypophyse ύπόφυσις 
hypostase ipostasi h ίΡόstasίs hypostasis Hypostase ύπόστασις 
hypostyIe ipostilo (h ipotalamo) ύποστύλιον 
hypotenuse ipotenusa hipotenusa hypotenuse Hypotenuse ύποτείνουσα 
hypotheque ipoteca hipoteca hypothec Hypothek ύποθήκη 
hypothequer ipotecare hipotecar Hypothekar ύποθηκεύω 
hypothese ipotesi h ίΡόtesίs hypothesis Hypothese ύπόθεσις 

(h ipotermia) (καί πρόβλημα) 
hypothetique ipotetico hipotetico hypothetic hypothetisch ύποθετικός 
hypotypose κ.Ο . . .  ipotiposi hipotiposis Hypotypose ύποτύπωσις 

hipocras 

HVPOCRAS ποτόν Ποτόν, η συνταγη τού 
άρωματικόν όποίου άποδίδεται είς 

τόν Ίπποκράτη. 

HVPSOMETRE ύψό- ipsometro hίΡsόmetrο hypsometer ύψόμετρον 
[μετρον ύψομετρικος 

hypsometrique ύψο- ipsometrico hipsometrico hypsometric 
[μετρικός 

HVSTERIE ύστερία isteria histerismo hysteria Hysterie ύστερία (έκ παθήσεως 
hysterique ύστερικός isterico histerico hysteric hysterisch τής μήτρας) ύστερικός -
hysterotomie ύστε- hysterotomy ύστεροτομία 

ροτομία ύστέρα =μήτρα 
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«τα ελληνικα δεν είναι όποιαδήποτε γλώσσα , είναι ή γλώσσα μοιραίων κειμένων για την ανθρω
πότητα, η μήτρα τού δυτικού πολιτισμού . . .  

. . .  εαν λογαριάση μάλιστα κανείς , ότι όλόκληρο τμήμα τής λατινικής έρχεται άπό τα ελληνικά . .  

. . .  ή ελληνικη λέξις είναι σύμβολο μ ε  δύναμη σημείου.  Ό όρος ί δ έ α ,  αϊφνης , ενσαρκώνει την 
ένέργεια τής όράσεως (ίδείν) . . .  » 

Στέλιος Ράμφος, 
'Ή ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ", έκδ. ΚΕΔΡΟΣ 

• 

« Εϊδωλον: δεν βρίσκει κανείς λέξι παράλληλη στίς όλλες γλώσσες . »  

Ρ. Chantraine, Dict. Etym. de la /angue grecque 

« Οί 'Έλληνες έχουν μια λέξι για τό κάθε ΤΙ . »  

,Ι, 

'Ι' 

« Πολλαί μεν θνητοίς γλώτται, μία δ' αθανάτοισιν . »  

ΈΥκυκλ ο παιδικό ν Λεξικόν ΓΟ ΥΕΜΠΣΤΕΡ 

Έκδοτικός Οίκος ΙΟΝDΙΝ/ SUMPTlBUS SAMUELlS BAGSTER 
(φράσις ή όποία κοσμεί τό έσώφυλλον τών έλληνικών του έκδόσεων) 

« Η  έπιρροη τής Άθήνας ήταν κυρίαρχη στην Μ .  Άσία , στα νησιά, στην Σικελία ,  στην Μεγ.  
Έλλάδα , ακόμη καί στην Προβηγκία μας καί στην Ί σπανία . Άπ' όλες αύτες τίς χώρες πήγαινε 
κόσμος στίς γιορτές της. Καί γύριζαν πίσω με τίς ΙΔΕΕΣ της,  τούς μύθους της,  την χάρι της καί τό 
χαμόγελό της .  Άπό τον "Ολυμπά της έπήγαζαν όλα τα ρεύματα πού έφούσκωναν την θάλασσα τού 
μεσογειακού πολιτισμού . »  

Ζάν Ρισπέν, ΕΛΛΗΝ/ΚΗ Μ ΥΘΟΛ OΓlA 

* 
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ΙΑΜ Β Ε  ϊαμβος giambo yambo iambus lambus iambus ίΌμβος (έκ του 'ίημι = 
iambique ίαμβικός giambico yambico iambic iambisch =ρίπτω' 

ρυθμός όρμητικός) 

IBER�QUE ίβηρικός iberico iberico iberian Iberier Iberia =Ίβηρία, ϊβηρ: "χερσαϊον θηρίον, 
Ίσπανία άφ ' ού 'Ίβηρες" (Ήσύχ.) 

IΒΙ5 ibis ibis ibis Ibis ibis ίβις (πτηνόν) 

ICHNOGRAPHIE ίχνο- icnografia icnografia ichnography Ichnographie ichnographia ίχνογραφία 
[γραφία 

ICHOR αίμα τών θεών icore icor ichor ίχώρ, ίχωρος. Έτυμολ. 
ichoreux ίχωρώδης icoroso icoroso έκ του ίκμάς. 

Λέξεις μέ Q' συνθ. 
ICHTYO . .  ίχθύς ίχθυο .. . 

Π.χ. ichtyocolle ittiocola (ictiografia) ichtyocolla Ichtyologie ίχθυόκολλα 
ichtyologie (ittico) ίχθυογραφία ( Ichtyomantie) ίχθυολογία 
ίchtΥοϊde ittiologia ictiologia ichtyology ίχθυομαντεία ίχθυοειδής 
ichtyophage ίttίόfagο ίctίόίde ichtyoid ίχθυοφάγος 

Κ.α. ίctίόfagο ichtiophagist 

ICI έδώ qui, ecco aqui here hier ecce -hic έ (κεί) 

ICONE είκών icona ίcόn icon I kone icon είκων 
iconoclaste iconoclasta iconoclasta iconoclast I konoklast είκονοκλάστης 
iconographie iconografia iconografia iconography I konographie είκονογραφία 
iconolatre iconolatra ίcοnόlatra iconolater I konolater είκονολατρία 
iconologie iconologia iconologia iconology Iconologie είκονολογία 
iconostase Κ.α. iconoteca iconostasio iconostasis ( I konoskopion) είκονοστάσιον 

icastico είκονοθήκη 

ICOSAEDRE είκοσάε- icosaedro icosaedro icosahedron Icosaeder icosaedrum είκοσάεδρον 
[δρον 

ICTERE ϊκτερος ίΙΙΘΓΟ ictericia icteric Ikterus ϊκτερος 
icterique itterico icterico icterical 

ICTUS κτύπημα ictus ictus ictus βολή, πληγή ίκτέα =άκόνTlον 

IDEE ίδέα idea idea idea Idee idea ίδέα (έκ του ίδεϊν) 
ideal ίδανικός ideale ideal ideal ideal 
idealiser έξιδανικεύω idealizzare idealizar idealize idealisieren 
idealisme ίδεαλισμός idealismo idealismo idealism Idealismus 
idealiste ίδεαλιστής ideal ista idealista idealist Ideal ist 
ideologie ίδεολογία ideologia ideologia ideology Ideenlehre 
ideologue ίδεολόγος ideologo ίdeόlοgο ideologue Ideologie 

ideologisch ίδ/κός 

IDEOGRAPHIE ίδεο- ideografia ideografia ideography Ideographie ίδεογραφία 
[γραφία ίδεόγραμμα 

ideogramme ίδεό- ideogramma ίdeόgramma ideogramm Ideogramm 
[γραμμα 

ΙΟΙΟΜΕ ίδίωμα, idioma idioma idiom Idiom idioma ίδίωμα -δηλ. ίδία, ίδιαι-
διάλεκτος τέρα διάλεκτος 

idiomatique ίδιωμα- idiomatico idiomatico idiomatic idiomatik 
[τικός 

ΙΟΙΟΡΑΤΗΙΕ ίδιοπάθεια idiopatia idiopatia idiopathie ( Idiopathie) ίδιοπάθεια 
idiopathique idiopatico idiopatico idiopathic idiopathisch 
idiosyncrasie idiosincrasia idiosincrasia idiosyncrasy Idiosynkrasie ίδιοσυγκρασία 

ΙΟΙΟΤ ήλίθιος idiota idiota idiot Idiot idiota =ίδιώτης ίδιώτης 
idiotie ήλιθιότης idiozia idiocy Idiotie (έννοιολ. :  ό παρά- Κατά τόν Άριστοτέλη: 
idiotisme ίδιωτισμός idiotismo idiotismo idiotish Idiotismus ξενος, ό μέ ίδίου ς "ίδιώτης" είναι αύτός πού 

γλώσσας τρόπους) άποσύρεται άπό τά κοινά 
καί ίδιωτεύει - με ύποτιμη-
τική σημασία. Ώς έκ τού-
του, κατήντησε νά σημαίνη 
στά γαλλ. "ήλίθιος", άλλά 
καί κατά Σουίδαν ίδιώτης 
=άγράμματος 
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IDOLE είδωλον idolo idolo idol Idol idoIum είδωλον 
idolatre είδωλολάτρης idolatra ίdόlatra idolater 
idolatrie είδΙλατρεία idolatria idolatria idolatry Idolatrie 
idolatrer ύπεραγαπώ idolatrare idolatrar idolatrize 

Κ.α. doiI κούκλα, 
είδωλον 

IDYLLE είδύλλιον idi l l io idi l io idyll Idyll idyI l ium εΙδύλλιον (βραχU ποίημα) 
idylIique είδυλλιακός idiI I iaco idil ico idyl l ic Idyllisch έκ τού "είδος" 
idyll iste είδυΝγράφος 

IGNE πύρινος igneo igneo igneous glOhend igneus =πύρινος ί'κνυς, ί'γνυς = τέφρα, 
ignicole πυρολάτρης ( ignivoro (ίgnίcίόn (ignition έκ τού ίgnίs=πύρ σκόνη 

πυρβόλος) άνάφλεξις) άνάΦλεξις) (ignis + colo :  λιγνυώδης =πλήρης 
ignifere πυρφόρος ignifero ignifero λιγνυς +ρ. κολ) καπνοΟ' λιγνύς =πΟρ 
ignifuge πυροφυγής ignivomo ignivomo ignite (ignis + fero :  σκοτεινόμαυρον 
ignifuger καθιστώ ignicolo άναφλέγω λιγνυς +φέρω) "στέροψ λΙΥνύς" 

όφλεκτον Κ.α . .  πυρολάτρης (ignis + fugo: Σοφ. Άντιγ. 1 1 2  
λιγνυς +φεύγω) (πρβλ λιγνίτης) 

IGNOMINIE όνειδος ignominia ignominia ignominy ί η  + nomen ανευ+όνομα (βλ λ. nom) 
ignominieux ότιμος ignominioso ignominioso ignominius =όνομα δηλ άνώνυμος, άφανης. 

IGNORER όγνοώ ignorare ignorar Ι ignore ignorieren ignosco έκ τού αν(ευ) + γνώσκω 
ingnorance όγνοια ignoranza ignorancia ignorance Ignoranz ίη  + nosco 
ignorant άμαθής ignorante Ignorante ignorant ignorant 
ignorantisme άμάθεια ignorantaggine Ignoto 

Κ.α. όγνωστος 

ΙΙ αυτός lu ί  Θl i l le =έκείνος ί'λλε =γύρισε καΙ κύπαξε 
(άΡΥότερα τό θηλ elle) (he -έτυμ. έ (sie έτυμ. έ) (προστσκτ. τού ϊλλω = 

=αύτός) στρέφω καΙ βλέπω. )  
'ίλλος = όΦθαλμός 

εννoιa: δεικνύω λέγων ίλλε = κύττα' συνεκ-
δοχικώς "αύτός" "έκείνος" πρβλ. τό = αύτό 
τοί =αύτοί -έπί δεικτικής σημασίας. 
Πρβλ. ίδου = 1 )  ίδε 2) έδώ 

ΙΙΕ νήσος isola isla island Insel, Eiland insula =νήσος εναλος 
insulaire νησιωτικός isolano isleno insular insulanisch εκ τού en salos σάλος 1) παλινδρ. κίνη-

άκόμη: isoler άπομο- isolare aislar Ι isolate isolieren salum =σάλος, σις θαλάσσης, 2) άνοικτη 
νώνω σάλασσα, όλς θάλασσα 

isolation όπομόνωσις isolamento aislamiento isolation Isolierung (πρβλ σαλεύω) 
isolateur μονωτήρ isolatore aislador insulator Isolator (Έκ τού insula καί τό όνομα τής'lσλανδίας. 
insouline ίνσουλίνη Κυριολεκτικώς νησιωτική χώρα, νησίς) 
(έκ τών "νησίδων" τού 

παγκρέατος) 

lιΕΟΝ είλεός ίlθΟ ileo ileus i leum εΙλεός έτ. εϊλω = περι-
iliaco στρέφω 

ΙΙΟΤΕ 1) είλως i lota ί lota helot Helot iIota ε'ίλως 
2) δοιιλοπρεπής 

ilotisme δουλοπρέπεια ilotismo ilotismo 

lιιυΜIΝΕΑ φωτίζω i l luminare i luminar Ι i l luminate i l luminieren ίη +Iumen, έκ λύκη (Φώς) (πρβλ λυκό-
i l lumination φώτισις i I Iuminazione ί lumίnacίόn i l lumination i I Iumination τού lux (λύκη) φως, λυκαυγές, άμφιλύ-
i l lumnisme θεοφωτι- i l luminismo (i I Iuminator κη, Λυκαβηττός). 

[σμός φωταγωγός) 

ILLUSION πλάνη i l lusione ίlusίόn i l lusion I l l usion i l lusio =έμπαιγμός 
i l lusioner άπατώ (i I Iuso φαντα- i l lusionarse έκ τού in+ludo λίζει =παίζει 
i l lusioniste θαυματο- σιοκόπος) i lusionista i I Iusioniste i I Iusorisch =παίζω λίζουσι =παίζουν (Ήσ.) 

[ποιός (κατ' όλλους έκ τού λοιδορώ: ύπάρχει 
i l lusoi re άπατηλός ί l lusorio ί lusivo i l lusory έπιγραφή μέ τήν γραφή loίdos άντί ludus) 

Κ.α. άπατεών 

ILLUSTRE λαμπρός i l lustre i lustre i l lustrious i l luster in+lustrum ίν+λοετρόν, λουτρόν, 
i l lustter λαμπρύνω i l lustrare ilustrar i l lustrate i I Iustrieren =καθαρμός λοΟσις. Καθαρμός βωμού. 
i l lustration λαμπρό- i l lustrazione ί lustracίόn i l lustratIon i l lustration ( 'Έννοια: άπαστράπτουσα 

[της καθαριότης) .  
(άντιδ. : λούστρον) 
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IMBECILE ήλίθιος imbecil le imbecil imbecile imbeciIlus = 
imbecill ite βλακεία imbeciI Iita imbecilidad imbecility άσθενής. 'Εκ τού 

in+baculum αν(ευ) + βάκτρον, 
(βακτηρία) δηλ βάκηλος 
ανευ στηρίγματος, 
όθεν έτοιμόρροπος 

ΙΜΙΤΕΑ μιμούμαι imitare imitar imitate imitor =μιμούμαι μιμήτωρ =μιμητής, 
έξ ού image είκών immagine imagen image imago =είκών μιμία =μίμησις, μίμημα 
imagination φαντασία immagina- ίmagίnacίόn imagination imaginar (κατάληξις -ago, =άντίτυποΥ' ρ. μιμέομαι 

Κ.α. πολλά -zione magin όραμα φαντασιώδης έκ τού όγω) 

ΙΜΜΑΝΑΝΤ ύπάρχων, immanente inmanente immanent ίη +maneo έν +μένω, έμμένω 
ένεργών 

immanence έμμονή immanenza inmanencia immanence 

IMMEDIAT όμεσος immediato ίnιηedίatο immediate (inmitten =άνά- ίη +medius έν +μέσος (έμμεσος) 
μεσα) =μέσος 

IMMENSE πελώριος immenso inmenso immense in+metior μετρώ έν +μετρώ 
immensite άπεραντο- immensita inmesidad immensity 

[σύνη 

IMMISCER άναμειγνύω mischiare mezclar Ι mix mischen misceo =μίσγω μίσγω, μείγνυμl 
immixtion άνάμειξις mischianza mescla mixture Mischung (μίγμα) 

mezcolanza mixed Mischling 
κυκεών άνάμικτος μιγάς 

ΙΜΜΟΙΕΑ θυσιάζω, immolare inmolar Ι immolate immolo =σφάζω μύλλω =συντρίβω, 
σφαγιάζω in+molo =μύλω, πιέζω (πρβλ μύλος, 

immolateur θύτης immolator ίnmοlacίόn immolation άλέθω μύλη) 
immoIation θυσία immolamento 

IMPERITlE άπειρία imperizia imperitia, άπείρητος =aπειρος , 
imperitus aνευ πείρας 

IMPETUEUX όρμητικός impetuoso impetuoso impetuous ίη + peto =πετώ πετώ, πίπτω 
impetuosite όρμή impetuosita impetu impetous impetus (έν +πίπτω) 

έμπετες =ένέπεσες 

IMPULSION ωθησις, impulso impulse impulse Impuls pulsus =ωθησις πάλσις (δοράτων πάλ-
κρούσις έκ τού ίη +pello ίν +πάλλω σις) 

impulsif ώστικός impulsivo impulsivo impulsive impulsiv 
impulsivite παρόρμησις impulsione impulsar ώθώ παρορμητικός 

ΙΝΑΝιτΕ ματαιότης inanita inanidad inanity ίνάσθαl =έκκενοϋσθαι 
inanition άτροφία inanizione ίnanίcίόn inanition ιναω =κενίϊ) ( Ησ.) 

ίνηθμός =κενότης 

INCARCERER φυλακίζω incarcerare encarcelar incarcerate- ίη +carcer κάρκαροι=δεσμοΙ (Ήσ.) 
incarceration κάθειρξις -ramento -Iamiento -ation κάρκαρον =δεσμωτή-

[ριον 
INCARNER ενσαρκώνω incarnare encarnar incarnate βλ. λ. chair (έν +κάρνος) 
incarnation ένσάρκωσις incarnazione encarnacίόn incarnation Incarnation =σάρκα 

INCENDIE πυρκαγιά incendio incendio incendiarism ίη +candeo κάνδαρος, καίω 
έμπρησμός (βλ λ chandelle) 

incendiaire έμπρηστής incendiario incendiario incendiary 

INCHOATlF άρχικός incoativo incoativo incoative in-choativus, έκ τού χόη ,  χάος 
incoare άρχίζω incoar inchoate έκ τού in-choo 

ίncοacίόn inchoation =άρχίζω 
έναρξις (έννοια: άναφύομαι 

έκ τού χάους) 

INCINERER άποτεφρώ incinerire incinera Ι incinerate ίη +cinero έν +κόνις 
incineration άποτε- incinerazione ίncίneracίόn incineration έκταj cinis =κόνις κόνις (σκόνη) 

[φρωσις 

INCITER παρακινω incitare incitar incite ίη +cieo =κινώ έν + κ ίω =βαδίζω 
incitation προτροπή incitazione incitamento incitation ταχέως 
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INCLINER κλίνω inclinare inclinar Ι incl ine ίn +cIino έν + κλίνω =γέρνω 
s' incI iner ύποκλίνομαι inclinarsi incl inarse (ύποκλίνομαι, ύπόκλισις: 
incIinaison κλίσις inclinato όροι μεταγενέστεροι. 
incIination ύπόκλισις incIinazione ίncl ίnacίόn inclination Οί Ελληνες δέν 

κ.ο.. ροπη ύπεκλίνοντο .. .) 

INCRUSTER εγκολλώ incrostare incrustar Ι incrust ίπ +crusta =λtπι έκ τού κρύσταλλος 
incrustation λιθοκόλ- incrostazione ίncrustacίόn incrustation (άντιδ. :  κρούστα) 

[λησις 

INCUBATlON επώασις incubazione ίncubacίόn incubation Ι nkubationszeit ίn +cubo =κείμαι κείμαι 
incuber επωάζω incubare incubar Ι incubate κύβελα =φωλιές άγρίων 
incubateur επωα- incubatrice incubador incubator Inkubations θηρίων 

[ στικός επωάστρια κύβος: εκτός τών ο.λλων, 
καί incube εφιάλ της incubo incubo incubus (Ephialtes) σημαίνει κοίλωμα τού επάνω 
(εννοιολ. κείμαι επί. . .  ) μερους μηρού ζώου. 

INDIGENE ίθαγενης indigeno indigena indigenous indigena, έκ του ένδο -γενής 
indigenat ίθαγενεια indigente Indigenat indu +gigno ένδοί =ενδον, έντός 

πενης indu =εντός 

INDlaUER δεικνύω indicare indicar Ι indicate ίn +dico έν + δεικ(νύ)ω 
indicateur δείκτης, indicatore indicador indicator (άρχαίκά, δείκω) 

όδηγός 
indication ένδειξις indicazione ίndίcacίόn indication index ένδείκτης 
i ndicatif δηλωτικός indicativo indicativo indicative Indikativ 

INDUSIE ύπενδημα indusio indumentaria indusium ενδυμα, ενδυσις 
indut ενδεδυμένος ένδυματολογία 

INDUSTRIE βιομηχανία industria industria industry Industrie industria =έπιμέ- έντός + στόρνυμι = 

instruire γυμνάζω, istruire instruir instruct όδηγώ, instrumentieren λεια άπλώνω, στρώνω, 
καθοδηγώ διδάσκω (endo+sterno) έκθέτω 

καί πολλά παράγωγα ... (άντιδ.:  ίνστρούκτορας) 

ΙΝΕΡΤΕ άδέξιος inetto inepto inept ίn  +apto αν(ευ) + απτω 
ineptie άδεξιότης inettezza inepcia ineptness (βλ. καί λ. "apte") 

INFESTER λυμαίνομαι infestare infestar infest ίn + fendo φένω =φονεύω 
infestazione =φονεύω (Άργειφόντης: 

καταστροφή ό φονεύς τού ·"Αργου) 
infesto infesto 

επιβλαβής 
defendre ύπεραμύνο μαι difendere defender defend 
offensive επίθεσις κ.ο.. offensiva ofensiva offensive 

ofensa προσ-
βολή 

INFLATlON πληθωρι- in flazione ίnflacίόn inflation Inflation in-flatio, τού flo φλέω =γέμω, είμαι 
[σμός (χαρτον. )  φλέω κατάμεστος 

deflation (τό άvriθετον) deflazione deflacίόn 

INFLIGER επιβάλλω πανή infliggere infligir Ι inflict ίπ + fligo = πλήγω (θλίβω) 
inflizione infliction 

INFLUER επιδρώ influire influir Ι influence ίπ + fluo είσρέω φλύω, φλέω 
infIuence επίδρασις influenza influencia influence 
influencer έπηρεάζω influenzare 
influx ρευστό (όργOV1Κό) influsso influjo influχ 

Ι influenza η γρίππη (έmστεύετο ότι ώφείλετο είς δυσμενείς είσροές). 

INGAMBE εύκίνητος (in+gamba) έν + καμπή - έγκάπτω 
=λυγίζω(βλ. καί λ. jambe) 

INGENIEUR μηχανικός ingegnere ingeniero engineer Ingenieur ίn  +genium = έγγενής =σύμφυτος 

s'ingenier μηχανεύομαι ingegnarsi ingeniar φύσις ψυχής, νού, νούς 

ingenieux εύφυης i ngegnoso ingenioso ingenious ingenios εκ τού gens γένος 
ingeniosite εύφυία ingegno ingeniosidad ingenuity (γένος) τού ρ .  γίγνο-μαι 

καί ingenu άφελής ingegno ingenuo ingenuous gigno =γεννώ γείνω = γεννάω 

ingenuite άφέλεια ingenuita ingenuidad ingeness (άντιδ.: τζίνι) 

engin μηχάνημα engine 
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INGESTlON κατάποσις ingestione ίngestίόn 
digestion χώνευσις digestione dίgestίόn 

ΙΝΗΙΒΕΑ άπαγορεύω proibire prohibir 
inhibition άπαγόρευσις proibizione Ρrοhίbίcίόn 

IΝIΤιΑΙ άρχικός iniziale inicial 
in itiation μύησις in iziamento ίηίcίacίόn 
initiateur μυσταγωγός iniziatore in iciador 
iniative πρωτοβουλία iniziativa iniciativa 
initier είσάγω, διδάσκω in iziare iniciar 

INNOCENT άθώος 
(βλ. λ. nocif) 

INSERER παρεμβάλλω inserire insertar 
insertion παρεμβολή, inserimento ίnsercίόn 

καταχώρησις 
INSIDIEUX δόλιος insidioso insidioso 

I NSISTER έπιμένω insistere insistir 
insistance έπιμονή insistenza insistencia 
insistant έπίμονος insistente insistente 

INSPECTER έποπτεύω inspezionare inspeccionar 
inspecteur έπιθεωρητής ispettore inspector 
inspection έποπτεία ( inspettorato ίnSΡeccίόn 

έφορεία) 

I NSTALLER άγκαθιστώ installare instalar 
installation έγκ/στασις installazione ίnstalacίόn 
stalle στασίδι stallo (estable 
etaler έκθέτω stalla στάβλος σταθερός) 

κλπ. σχεηκά establo 

INSTANCE έπιμονή, istanza instencia 
ένστασις 

instant 1 )  έπίμονος istante instante 
2) στιγμή 

instantane στιγμιότυπον istantaneo instantaneo 
instantaneite τό istantaneita instantanea 

άκαριαίον Κ.δ. 

Α Ι' INSTAR =όμοίως 

INSTlLLER ένσταλάζω instil lare insti lar 
instiI Iation ένστάλαξις instil lamento ίnstίlacίόn 

INSTlNCT ένστικτον istinto instinto 
instinctif αύθόρμητος istintivo instintivo 

κλπ. 
INSTlTUER ίδρύω istituire instituir 
institut 'ίδρυμα istituto instituto 
instituteur παιδαγωγός istitutore instituidor 
institution, ϊδρυσις Κ.δ. istituzione ίnstίtucίόn 

INSTRUMENT έργαλείον istrumento instrumento 
(καί παράγωγα) 

INTEGRAL άκέραιος integrale integral 
integralite όλοκληρότης integralita integridad 
integrer όλοκληρώ integrare integrar 
integration όλοκλήρωσις integrazione ίntegracίόn 

καί entier όλόκληρος intero entero 
intact όθικτος intatto intacto 

INTELLECT διάνοια intel letto intelecto 
intellectuel διανοητικός intel lettuale intelectual 

καί inteIIigent νοήμων intelligente inteligente 
intelligence νοημοσύνη intell igenza inteligencia 
intel l igible σαΦώς Κ.δ. intell igibi le inteligibile 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

digestion 

Ι prohibit (verbieten) 
prohibition (Verbieten) 

(bieten =προ-
σφέρω, παρέχω) 

in itial I nitiale 
in itiation 
initiatory 
in itiative 
initiate Initiative 

Ι insert inserieren 
insertion Inserat 

insidious 

Ι insist instandig 
insistance 
insistent 

Ι inspect inspizieren 
inspector Inspektor 
inspection Inspektion 

install Stollen ύπομονή 
installation Stallung 
stable (stabil )σταθερός 
stabling Stall 

instance Instanz 
(ίη) standtend 

instant 

instantaneous 
instantly 

(Ιο) Insti l insti l l ieren 
instίlation 

instinct Instinkt 
instinctive instinktiv 

institute Institut 
institute 
institutor I nstitution 
institution 

instrument Instrument 

integral I ntegrale 
integrity 
Ι integrate integrieren 
integration ( integrierend 
entire όλοκληρωτικός) 
intact intact 

intellect I ntellekt 
intellectual intel lektuel 
intell igent intell igent 
intelligence Intel l igenz 
intel l igible 
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ίη +gero (Φέρω) φέρω (πρβλ. έννο/ολ. 
φάρυγξ) 

in+hibeo, habeo έν + απτω, κάπτω 
(βλ . λ. avoir) 

(τό γερμ. bieten έκ 
του πυνθάνομαι) 

init ium, του eo εω, ϊημι  
=έω (πορεύομαι) ίν + εω 

ίη + eo ένίημι =πέμπω, παρα-
κινώ, έμπνέω 

ίη +sero =εϊρω, έν +εϊρω =συνδέω 
συνείρω 

in-sidiae =ένέδρα έν -εδρα, ϊζω , έζομαι 
έκ τού sideo (βλ. +λ. asseoir) 

=κάθημαι 

ίη + sisto έφίστα- έν +ϊστημι, 'ίσταμαι 
-μαι, ένίσταμαι (ή δασεία έτράπη είς s) 

ίη + specio σκοπέω, σκέπτομαι 
=σκοπώ 

έν +στέλλω = στήνω, 
τοποθετώ. 

Σχετικό καί μέ τό 
'ίστημι, 'ίσταμαι 

(άντιδ. : στάβλος) 

ίη +sto έν + στάω, στώ, 'ίστημι 
ένστασις 

ad instar =όμοίως στατήρ (μέτρον 
βάρους) 

ίη -stil lo =έκ του ένσταλάζω 
sti l la =στάλα στίλη ,  στάλα 

instictus = ενστικτον(έτ. έν + 
= ένστικτον +στίζω = σημαδεύω) 

ίη -stituto 

έκ του in+sisto έν +ϊστημι 
(βλ. καί λ. insister) 

ίη +truo ίν + τρύω 

in-teger =άκέραιος τάγω ( Ομ.) (άχρ. ένεστως) 
έκ του tango, ("ρίψε ποδός τετaΥώv) 
tago = έγγίζω Ίλ. 

inter +Iego ή πρόθ. inter, έκ τής 
lego =συλλέγω ίη = έν, ίν +τρύω 
lego ="όναγιγνώακω" λέγω =συλλέγω 

(μέ τήν έννοια: διό τών όφθαλμών συλ�έγω) 
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INTERCALER παρεμ- intercalare intercalar Ι intercalate inter + caIo 
[βάλλω παρεμβάλλω 

i ntercaIaire έμβόλιμος intercalare intercalar caIo ;καλω καλώ 
intercaIation παρεμ- intercalazione ίntercalacίόn intercalation 

[βολή 

INTERFERENCE interferenza interferencia interference inter+fero ;φέρω φέρω 
άλληλεπίδρασις κ.Ο. έπέμβασις inter (in+truo) (ίν +τρύω) 

INTERIEUR έσωτε- interiore interior interior intus έντός έντός 
[ρικός 

interne οίκότροφος interno interno intern intern 
internat οίκοτροφεΤον internato internado (internal 
interner έγκλείω internare internar έγκλειστος) 

INTERJECTlON έπι- interjezione ίnterjeccίόn interjection Interjektion inter +jacio ="ίημι ϊημι (Fιημι) 
[φώνημα 

INTERMEDE μεσοδιά- intermezzo intermedio intermezzo Intermezzo inter medium μέσον, μέττον (βοιωτ.) 
[στημα =μέσον 

i ntermediaire ένδιά- intermezzio intermediario intermediary 
μεσος 

INTERSTlCE διάλειμμα interstizio intersticial interstice ίΠΙθΓ +sto στώ, ·ίστημι 
χρόνου 

interstituel ένδιάμεσος 

INTESTlN έντερον, intestino intestino intestine (Darm)* intestinus = έντός, έντοσθε, 
έντόσθιον ό ένδον, έκ του έντόσθια, ένδινα 

intestaI έντερικός intestinale intestinal intestinal intus =έντός *(έκ του τόρμος =κοιλό-
της) 

ΙΝΤιΜΕ οίκεΤος intimo intimo intimate intim intimus =ένδότατος έντός 
intimite οίκειότης intimita intimidad intimacy I ntimitat ύπερθετ. του 
intimation κλήτευσις intimazione ίntίmacίόn (intimation intus =έντός 
intimer κλητεύω intimare intimar ύπαινιγμός) 

intimate ύπο-
δηλω 

INTREPIDE άτρόμητος intrepido intrepido intrepid intrepidus = ατρεπτος =aκαμπτος 
intrepidite άφοβία intrepidita intrepidez intrepidy ότρομος έκ των: τρέπω, τρόπαιον, 

trepido & tremo τροπή, τρέμω, τρόμος 

INTRIGUE σκευωρία intrigo intriga intrigue Intrige in +trico μηχα- (πρβλ "έντρίχωμα") 
intriguer ραδιουργω intrigare intrigar intriguer intrigieren νορραφω έκ του 

περιπλέκω (intrico περι- ( intricate ( Intrigant tricae = μηχανορραφία 
πλέκω) πολύπλοκος) δολοπλόκος) 

έκ του τρίχες (έννοιολ . :  "quasi capil l i pedibus 
(inticacy implicati"): δηλ. σάν μπερδεμένα μαλλιά. 
περιπλοκή) Πρβλ. τό σημερινό "μαλλιά κουβάρια". 

(άντιδ. : ·ίντριγκα) 

INTHRONISER ένθρο- intronizzare entronizar inthronisieren inthronizare ένθρονίζω 
νίζω, καθιερώ 

intronisation ένθρόνι- intronizzare entrοnίΖacίόn enthroning Thronbesteigung 
[σις 

INTRUS παρείσακτος intruso intruso intrusive ίπ + trudo έν + τρύω =Φθείρω, 
intrusion παρεισαγωγή intrusione ίntrusίόn intrusion παρεμβάλλω, ώθω τρυπώ 

( πρβλ. τρυπώνω 
=είσχωρώ) 

INVENTER έφευρίσκω inventare inventar invent Inventar άπο- ίπ +venio έν + βαίνω 
invention έφεύρεσις invenzione ίnνencίόn invention γραφή (βλ. λ. venir) 

inventarisieren 
καταγράφω 

INVITER προσκαλω invitare invite invite ίπ + vitus (άρχ. έν +Fϊτuς =στρογγυλη 
invitation πρόσκλησις invito ίnνίtacίόn invitation έ ννοια :  προστα- άσπίς 

τεύω διά τής άσπί-
δος, περιποιούμαι) 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

INVOLUCRE περικά- involgo 
[λυμμα περιτυλλίσσω 

i nvoIution άνέλιξις, involuzione 
περιέλιξις 

10DE ίώδιον iodio 
iode ίωδιούχος Κ.α. 

ΙΟΝ ίόν (ήλεκτρ. μόρ.) ione 
ionosphere Κ.α. ionosfera 

10ΤΑ έπακριβως iota =ούδέν 

IRIS ίρις (όφθ.-t<Jύρ. τόξο) iride 
irrisation ίρίδωσις Κ.α. iridare ίριδω 

ΙΑΟΝΙΕ είρωνεία ironia 
ironique είρωνικός ίrόnίcο 

Κ.λπ. κ.λπ. 

IRRADIER άκτινοβολω irradiare 
irradiation άκτινοβολία irradiazione 

ΙΑΑΙΤΕΑ έρεθίζω, irritare 
έξάπτω 

irritation έρεθισμός irritazione 
Κ.λπ. 

ISCHEMIE ίσχαιμία 
ischurie έπισχ. ούρων 

ISCHION ίσχίον ischio 

Λέξεις μέ α '  συνθ. ISO, .. 
isobare (isomorfo) 
isocele, isogonal isoscele 
isochone (ίsόmerο) 
isotope Κ.λπ. Κ.λπ. ίsόtορο 

ISTHME ίσθμός istmo 
isthmique ϊσθμιος istimico 

ITHOS έθος etico ήθικός 
etica ήθική 

ITlNERAIRE δρομολόγιον itinerario 
iteratif έπαναληπτικός iterativo 
καί πολλά παράΥ. & σύνθ. 
όπως: ambition = ambizione 

=φιλοδοξία 

lνΑΕ μέθυσος ebbro, 
ivresse μέθη ubriaco 
κλπ. παράΥ. ebbrezza 

Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

envolver invollucre 

envolmiento involution 
envoltario δέμα Ι involve περι-
envolvedor βάλλω 
συσκευαστής 
volver γυρίζω 

yodo iodine 
yodado iodide 

ίόπ ίοπ 
ionosfera ionosphere 

iota 

iris i ris 
i risacion * irish =ίρλαν-

[δός 

ironia ίΓΟΠΥ 
ironico ironic 

irradiare, radiar I (ir)radiate 
irradiacion irradiation 

airar irritate 

iracundia θυμός irritation 
i ra όργή 

ischaimia 

isquion (ischiatic) 

isobarico isobar 
isosceles isosceles 
isogono isochronal 
isocrono 
isotopo 

istmo isthmus 
isthmian 

etico ethic 
etica ethics 
etopeja 
ήθοποιία 

itinerario itinerary 
iterativo (ίteration) 

ambίcίόn ambition 
exit έξοδος 
(πρβλ. έξιτε 
=έξέλθετε) 

ebrio 
embriaguez 

403 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

involvieren ίη + νοlνο έν +έλύω =τυλίγω 
συνελίσσω =κυλίω (Fελύω) 

lod ίώδιον -ίώδης : ό έχων 
jodhaltig τό χρώμα τού ϊου 

lοπ έκ τού ίόν (μτχ. τού είμι 
=έρχομαι) 

ίώτα (τό γράμμα ι) 

I ris iris ίρις: ούράν . τόξον 
*Ίρλανδία: ή χώρα τής 

'Ίριδος 

I ronie ironia είρωνεία 
ironisch 
ironisieren είρωνεύομαι 

ίπ +radius άκτίς έν +ράβδος 

irritieren ίπ + ira =όργή, (" ίρός οίστρος" =ίερά 
έρις όργή) έκ συνεκδοχής. 

"οίστρος Έρινύων" 
Σχέσις καί μέ έρις 

'ίσχω =έμποδίζω +αίμα 
+ ούρα 

(Ischias) ίσχίον 

ϊσος 
isobare ίσοβαρης 

isosceles ίσοσκελης 
isochron ίσόχρονος 

ίσότοπον 

Isthmus isthmus ίσθμός, έκ τού είμι = 
πορεύομαι 

ethisch εθος 
Ethik ήθος 

("ήθος, έθος εστί 
πολuχρό νιον ") 

Itinerarium eo =πορεύομαι ε ω ,  ί έ ν α ι  -προστοκτ. 
Iterativum iter =πορεία, ίτέοv ,rίτε" 

ίτ6ς =διαβατ6ς 
ambitios ϊτης =ίταμ6ς 
φιλόδοξος (άμΦί +ιτης -έξ +ϊτε) 

Κ .Ο .Κ .  

e-brius, έκ τού βρύτεα = στέμφυλα 
brisa =βρύτεα (πατημένα σταΦύλια) 
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Jalousie 

« Οί λέξεις jaloux (ζηλιάρης), jalousie (ζήλεια), jalouser (ζηλεύω) , προέρχονται άπα τα λαίκα 
λατινικα zelosus, προσαρμογη τού Deus zelotes, θεας ζηλωτής.  (μετάφρασις Άγ. Γραφης, έκ της 

έλληνικης- Πρόκειται περί της "Vulgata") .
* 

Ή λέξις είσηλθε είς στην Γαλλικην μέσιμ τών τροβαδού-
ρων". 

Λεξ. Larousse Etym% gique, -Έκδ. 1971-

• 

«'Η έλληνικη παρουσία βρίσκεται άκόμα παντού . Στα λεξιλόγιό μας, στην καθημερινή μας ζωή . . .  
Είναι άπίστευτη ή έπίδρασις πού όσκησαν σε όλες τίς έποχες καί σε πoλλtς χώρες, τά έλληνικά 
έργα . . .  οί ελληνικες λέξεις . . . » 

• 

ΖΑΚΛ/Ν ΝΤΕ ΡΟΜ/ΓΥ, Γαλλίς Ακαδημαϊκός 
"POURQUO/ ΙΑ GRECE" 

Ch ig l iade ΖΖθ chronu  apissu 
perannonda t i  thalassa,  
i rtasi appoten pera 
ta pappudia d icama . . .  

(παληό τραγούδ ι τών Έ λληνοφώνων τή ς Κάτω Ί ταλίας) 

• 

« Θα είναι για πάντα χρεώστες στην Έλλαδα . . .  
Σε όσα έγραφε ό 'ΈΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" την 1 / 1 2 ,  με άφορμη την δημοσίευσι τού λεξικού τών 

εύρωπαίκών λέξεων με έλληνικη προέλευσι, θά ηθελα να προσθέσω κι έγω λίγα λόγια : 
Ή έλληνικη γλώσσα είναι η πρώτη γλώσσα πού διαμορφώθηκε στην Εύρώπη . .  "Αν έμείς σαν κρά

τος σήμερα τούς χρωσταμε μερικα χρήματα, θα σφίξουμε λίγο τη ζώνη μας καί θα τούς πληρώσου
με. Αύτοί όμως, τόσο οί 'Άγγλοι όσο καί οί όλλοι Εύρωπαίοι, μας χρωστανε τη γλώσσα πού μιλανε, 
πού δεν μπορούν να έξοφλήσουν ποτέ , γι' αύτα θα είναι για πάντα χρεώστες προς την Έλλάδα . . .  » 

* 

Βασ. Χαραλαμπάκης, Όμότ. Καθηγητής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Από έπιστολήν του πρός τήν έφημερίδα ΕΛ. ΤΥΠΟΣ) 

"* 

Vulgata: ή άποτuχημένη λατινική μετάφραοις (έκ τής έλληνικής) τής Άγίας Γραφής, κατάλληλη μόνον διά τον όχλον 
(volgus) κα! όχι διά τους έλληνομαθεΙς. (Fόχλος --> volgus vulgata) . 
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JACINTHE ύάκινθος giacinto jacinto hyacinth Hyazinthe hyacinthus ύάκινθος 
jais λαμπερή μαύρη (gagates)* *γαγάτης (πέτρα τού 

πέτρα Γάγαντος) 

JACTANCE άλαζονεία iattanza jactancia jagen κυνηγώ jacto, jacio =ίημι, 'ίημι =ρίπτω, έξακοντίζω. 
(yacht θαλα- (jacht θαλα- ρίπτω *(μέ τήν έννοια 

μηγός)* μηγός)* όρμώ, έπι ύδατίνου 
ρεύματος, έξ ού "γιώτ") 

JALOUSIE ζήλεια gelosia celos, celosia jealousy jalousie = zelus ζήλος, ζόλος, 
jaloux ζηλιάρης geloso celoso jealous =παραθυρόφυλλον ζαλοσύνη 
jaIouser ζηλεύω ingelosire celar (πιθανόν μέ τήν ζήλωσις, ζηλωτης 

έννοια παραμο-
νεύω, κρυφοκυτ-

τάζω) 

JAMBE κνήμη, ποΟς gamba gamba shank κνήμη:* Schienbein gamba =άρμός καμπή, καμπά (Δωρ . ) 
& p ierna*  σκέλος κνήμη όπλής, έκ τού -+ (πρβλ. :  γωνία ..... γόνυ) 

jambiere περικνημίς gambiera jarretera jamb στύλος Schiene έλλην. (άρχικώς (άντιδάν. : γάμπα, 
jambon χοιρομήριον gabale jamόn ham,gammon άντικνήμιον ήτο camba) ζαρτιέρες, ζαμπόν) 

καλαπόδι χοιρομέρι 
jambe εΟκνημος gambetto gambito gambit (έπίσης wade * Τό ίσπ. pierna, 

τρικλοποδιά gambito =κνήμη)*** έκ τού λατιν. 
jambage θεμέλιον, gambo ούρά, jamba gambol (Τ ό χοροπηδώ perna, 6περεκ πτέρνα = 1 )  σχελις 

έρεισμα Κ.δ. μίσχος έρεισμα χοροπηδώ στά γερμ. είναι τΟΟ 2) πτέρνα (πτέρνα, 
kapriolen, έκ **Τό άγγλ. shank λέξις ομηρ.) 
τοΟ "κάπρος"). καί τό γερμ. εκ τού σχίζειν σχελις = 

Schienbein .... =τεμάχιον κρέατος, 
ίδίως τό πλευριμαΤον 

(Σουίδας) 
'** Τό wade εκ βάτραχος = 1 )  τό ζώον 
τού λατιν. vatrax βάτραχος 2) μέρος 
=ραιβόπους όπλης 'ίππου 

JANTE κύκλος τροχοΟ (cerchio cerco) άντuξ =περιΦέρεια 
έκ τοΟ κίρκος παντός κυκλοτερούς. 

όντυγες =περιφέρειες 
τών άρμάτων, 
"όντυξ ούρανίη"=ούρανός 
(άντιδάν. : ζάντα) 

JANVIER Ίανουάριος gennayo enero January Januar Janus Ίανός : υίός Άπόλλωνος 
(πρός τιμήν τοΟ ΊανοΟ) -θεός πολέμου- καί Κρεούσης, θυγα-

τρός τοΟ Έρεχθέως. 
Μεταβάς είς Λάτιον, 

JΑQUΕΠΕ "ζακέττα" έβασίλευσε. Μετά θάνατον 
(βλ. λ. sac) έθεοποιήθη. 

JARDIN κήπος giardino, orto jardin garden Garten φραγκ. jart χόρτος=τόπος καλλιερ-
jardinier κηπουρός giardiniere jardiniero gardener Gartner (χόρτος) γημένος και περιφραγ-
jardinage κηπουρική giardinaggio jardineria gardening Gartenbau λατ. hortus μένος. 
jardiniere γλάστρα giardiniera jardinera jardiniere (χόρτος) 
horticole κηπουρικος huerto έπίσης yard= "αύλή έν χόρτψ" 
κλπ. παράγ. & σύνθ. λαχανόκηπος 1 )  αύλή περι- (άντιδ. : γυάρδα, 

huerta πεδιάς φραγμένη ζαρντινιέρα) 
2) μονάς μετρ. 

JARGON κίτρινο giargone jergόn jargoon Zirkon εκ τού φραγκ. εκ τού ύάκινθος 
διαμάντι άχυρένιος jagonce, (άντιδ.: ζιρκόνιον) 

JASPE ϊασπις jaspide jaspis jasper Jaspis jaspis ϊασπις 
jasper χρωματίζω jaspear 

ποικίλως 
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JAUNNE κίτρινος giallo yellow gelb hΟIUS=λαχανικόν, χλόη ,  χλωρός. 
& gold Gold χλόη 'Έίώθασιν οί "Έλληνες τό 
χρυσός χλωρόν λέγειν άπό τής 

χλόης καί τού ταύτης χρώ-
ματος . . .  καί τούς ώχρούς, 
προσαγορεύοuσι χλωρούς". 

-Γαληνός είς τό ΣΓ Έπιδημ. 
Ίπποκρ. 66-

JΑΠΕ γαβάθα gabata ζάβοτον η ζάβατον 
="γαβάθα" (έκ τού βόσκω) 

γαβαθόν=τρύβλιον (Ηούχ.) 

JE έγώ ίο ΥΟ Ι ich (παλ. :  ik) έκ τού ego έγώ, ίγώ, ίώ -βοιωτικά-
me μέ, μού me, mi me (my) (mein) (ε) μού, (ε)μέ 

JETER ρίπτω, βάλλω gettare . echar ρίπτω Ι jet έκπηδώ (abjagen jacio =Ιημι ϊημι =ρίπτω, βάλλω 
ab-ject άπόρριμμα ab-ietto jactarse abject καταπονώ) ab-jectus άπο +Ιημι 
jet ρίψιμο getto καυχώμαι jet φωτοβολίς ίήτης =τοξότης 
ab-jection άγένεια abiezione jactancia abjection (πρβλ. καί δίκω =Ιημι, 
jeton σήμα, κέρμα gettone κομπασμός jetty προκυμαία ρίπτω) 
Κ.Ο. σύνθ. & παράγ., ώς iniezione echaΖόn 
i njection εγχυσις ίnjeccίόn injection Injektion εν-ϊημι 
jeu παιχνίδι giocatollo juguete play* Spiel* * πλήττω, πάλλω 

JEUDI Πέμπτη Giovedi jueves Thursday Donnerstag Jovis dies "Διός δία" (δία =ήμέρα) 
(Donner 
=βροντή, έκ τού 
στένω) 

JEUNE νέος giovane joven young jung juvenis =νέος ίνις=υίός, νεαρος, 
jeunesse νεότης gioventύ juventud (newness Jugend juventus =νεότης, αίζηός. ήβητης =νέος 
jouvenceau νεανίσκος giovanotto έκ τού νέος) Junker ηβη ηβη (Ηηβη), ήβαιος 
juvenile νεανικός Κ.Ο. giovani le juvenil juvenile jugendlich 

JOIE χαρά gioia gozo joy gaudium =χαρά γηθοσύνη, γαδεώ=χαρά 
joyeux χαρούμενος, gioioso gozoso gay φαιδρός gaudeo =χαίρω, γαίω, γαύδω, γαθέω = 
gai giocoso joyness γαύδω χαίρομαι. γάδεσθαι = 
jeyeusete άστειότης ηδεσθαι ( Η σύχ.) 
καί ίουίΓ άπολαμβάνω godere, gioire gozar Ι enjoy γαίω (καμαρώνω) 
joissance άπόλαυσις godimento goce enjoyment "κύδεί Υaίων "  γαυριων 

Κ.Ο. πιθανόν καί: joyeau gioiello joya jovial εϋθυμος Zier έπί τη δόξη' γαύρος = 
κόσμημα ίοlί εϋθυμος, καυχώμενος 

όμορφος 

JOINDRE συνάπτω giungere enjugar joint jungo ζεύγνυμι ζεύγνυμι 
jointure συνάρθρωσις giogaia yugada jugum ζυγός ζυγός 

όροσειρά yugo ζυγός juncture ζύγωσις 
jonction ένωσις giogo ζυγός cοnjuncίόn άρμός Joch 
conjonction congiunzione vuguero junction ένωσις 

σύνδεσμος ζευγάς conjuction Konjunktion 
Κ.Ο. παράγ. &σύνθετα. 

JOUE παρειά, μάγουλο (gota, guancia (carillo έκ τού Uaw =γνάθος (Wange έκ τού μέσψ τού γένυς =παρειά, γνάθος, 
έκ τού γαμφη- κάρα=κεφαλή) έκ τού γνάθος) γνάθος) γαλατικού gen ηιον (Ησύχ.) 
λαί =σιαγόνες) (παρήιον - έξ ού παρειά) 

JOUG ζυγός giogo yugo yoke Joch jugum ζυγός 
conjugaison συζυγία congiunzione cοnjugacίόn conjugation Konjugation cum+jugum συν +ζυγός (συζυγία) 
junte όμάς yunta όμάδα junta συνωμο- (άντιδ. : χούντα) 

[σία 
con-joint σύζυγος (κ.Ο.) jonction δια-

[σταύρωσις 

JOUR, journee ήμέρα giorno dia day Tag dies =ήμέρα "δ ία" έλεγαν οί κρητες 
journal έφημερίς giornale diario journal Journal diurnus =ήμερή- την ήμέρα, εύδία =καλο-
journaliste δημ/γράφος giornal ista (periodista journalist Journal ist σιος. καιρία - ένδιος 1 )  μεση-
Κ.Ο. παράγ. +σύνθ. δπως: Ρerίόdίcο) journey ταξίδι 'Εκ τού diurnus: μεριανός, 2) ήμερήσιος. 
sejourner διαμένω soggiornare Ι sojourn jour, giorno, tag το ένδιον = 1 )  μεσημβρία 
sejour διανομή soggiorno sojourn 2) έσπέρα 
diurne ήμερήσιος κλπ. daisy ες ένδιον = κατά το 

μαργαρίτα μεσημέρι 
διανδης = πολυχρόνιος 
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JUBILER φωνάζω άπό giubilare jubilar jubilant περι- jubelu iubiIo = ίύζω, δηλ. φωνάζω ίύ 
χαρά άποσύρομαι χαρής Jubel φωνάζω " ίυ"  

jubίlation εύθυμία giubilazione jubί lacίόn jubilation 
giubilato σύνταξις άγαλλίασις 
συνταξιούχος 

(ενν. : χαρά άπό τήν συνταξιο-
δότησι) Σκοτεινής έτυμολογίας. 

JUGE δικαστής giudice juez judge Justiz . . .  j u s  = δίκαιον ύσμίς, ύσμίνη: άγών, 
juger δικάζω giudicare juzgar Ι judge Uustieren) judico δικάζω. Έκ μάχη, "δικαστ. άγών" 
jugement κρίσις giudizio juicio judgement Justizsache τοο "jus dico" --t (ύσ-μίνη) (βλ. λ. "dire"). 
έξ ού: Κατ' όλλους, σχετικόν μέ 
jurer όρκίζομαι giurare jurar jury ένορκοι Jura Νομικά "ίσμερος - "ίμερος - ίότης 
jure ένορκος giurato jurado juror ένορκος Jurist νομικός = βούλησις, θέλησις, 
juste δίκαιος giusto justo just δίκαιον just αίτία, όργή, χάρις ( Ησύχ.) 
justice δικαιοσύνη giustizia justicia justice δικαιο- Justiz Πρβλ. καί jacio =ρίπτω, 
Κ.δ. πολλά παράγ. +αύνθ. σύνη έκ τοΟ "ί ημι =ρίπτω. 

JUIF ίουδαίος giudeo judio jew Jϋdίsch «"ιουδαία .. ώς Κλαύδιος "ιούλιος, άπό Ούδαίου, 
καί παράγ. Σπάρτων ένός, έκ Θήβης, μετά Διονύσου 

έστρατευκότος» Στ. Βυζάντιος 

JUILLET lούλιος luglio ju l io July Jul i  Julius, lu l ius Ίούλιος -έκ τοΟ 'ίουλος 
(πρός τιμήν Ίουλίου = 1) χνούδι 2) δράγμα 

-Καίσαρσς-) στάχυος 

JUIN Ίούνιος giuguo junio June Juni Juno ='Ήρα Ίουλώ =ή Δήμητρα 
(πρός τιμήν Ίουνίου Junius: ό άναφε- Πρώτη έκδοχή: 
Βρούτου) Τό Junius έκ ρόμενος είς τήν Juno, έκ τού "Διώνη": α' 
τοΟ Juno ='Ήρα ·Ήραν. σύζυγος τού Διός, Κατ' 

όλλους έκ παραφθορός 
τής λέξεως γυνή.  

JUMEAU δίδυμος gemelio gemelo twin* ZwiIIing* gemeIIus =δίδυμος γέμος =βάρος 
gemeaux "Δίδυμοι" (άστρ.) "gemeIIi" "gemelos" "Gemini" "ZwiIIinge" έκ τοΟ gemo= γέμω =είμαι πλήρης , 
didyme (βαταν.) didimo "didymous" =γέμω γεμάτος, 

(βατ.) "(Τό άγγλ. &τό γερμ., δύο (πρβλ. καί "τώ", 
έκ τοΟ duo =δύο) δυικός άριθ. άρα, δρθρου) 

JUMENT φορβάς giumenta yegua jumentus ύποζύ- ζεύγνυμ ι '  ζεϋγμα= 
έξ αύτού, jumenteux = zeugma ζεύγμα γιον, έκ τού jungo γέφυρα, ζυγός 

θολός sicigia συζυγία = jugum ζυγός (βλ. καί λ. joindre, youg) 

JUS 1 )  χυμός 2) ζωμός jumo, quimo juice (Saft)* jus ζωμός, ζύμη 
juteux χυμώδης zumoso juicy & Chymus * Τό γερμ. SAFT (πρβλ. ζουμί) 
juter δίδω χυμόν quilo χυλός gist ούσία Gischt άφρός έκ τοΟ sapa (έτυμ. εκ τοΟ ζέω) 

(quimio- yeast προζύμι όπερ έκ τοΟ --t όπός =ό γαλακτώδης 
terapia) χυμός των φυτων 

JUSaUE έως, μέχρις ότου hasta (έως) (before) έκ τοΟ (bis zu) usque έκ τοΟ 
amphi+prae έκ τοΟ: "έως τού" us +que εως + καί 
άμφί +παραί είσόκε 
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την λέξι "χίλια" τά περισσότερα Έτυμολ. Λεξικά την θεωρούν "άγνώστου έτυμολογίας" ,  ένω όλλα 
κάνουν άπόπειρες άνασυστάσεως της "άρχικης" ρίζας με άπιθάνους συνδυασμους φθόγγων ώς π .χ .  -

gheslio-. Ούδεν άνακριβέστερον. Ή λέξις είναι άκραιφνως έλληνικη καΙ έμπεριέχει άρχέγονο νόημα. 
Κατάγεται άπό την λέξιν "χιλός" που σημαίνει "χλωρός χόρτος διά τά ζωα" ("πάντα τα κτήνη χιλφ 
έτρέφοντο ").  Αί έκφράσεις "προέρχεσθαι έπί χιλ6ν"  (=έξέρχομαι προς έξεύρεσιν χιλού) η "ϊπποις 
χιλ6ν έμβάλλειν"  μαρτυρούν φροντίδα καΙ κύριον μέλημα, ίδίως σε περιπτώσεις έκστρατείας, νά 
έξασφαλισθη τροφη διά τά ύποζύγια καΙ τά βοσκήματα · Το ρημα "χιλόω" σημαίνει έφοδιάζω με χιλόν· 
''χιλοϋσθαι = παχύνεσθαι, σιτίζεσθαι " κατά τον λεξικογράφον Ή σύχιον· "χιλιόσιτος" είναι ό περιέχων 
μεγάλες ποσότητες τΡοΦιϊς ,  σίτου .  Άπο αύτην την συνεκδοχή , η λέξις "χίλιος" κατέληξε νά σημαίνη 
την άφθονία, τον μεγάλο άριθμό, καί έχρησιμοποιήθη στην μέτρησι, μετά την έξάντλησι των έκατον
τάδων. Με παρόμοιο σκεπτικό , άλλά άρνητικως, η λατινικη γλωσσα έξέφρασε την παντελη έλλειψι 
"χιλού" ώς "nihi I" =ούδέν, μηδέν .  Έκ τού neque h i lum =ούδε τάγυρι, δηλ. οϋτε ψίχουλο : "νη χιλος" 
(άρνητικον μόριον νή· πρβλ. νηνεμία =έλλειψις άνέμων) . 

··Αξιον παρατηρήσεως καί σχολιασμού είναι ότι ό επόμενος μεγάλος θεωρούμενος άριθμος κατά 
την μέτρησιν (μύρlOι= 1 Ο .000 -μυρίοι =άμέτρητοι) έπλάσθη άπο την άρχαιοτάτη ρίζα της λέξεως ''μύρα '' 
που σημαίνει θάλασσα. (μύρα: έκ τού μαρμαίρω =άπαστράπτω, αμαρύσσω =λάμπω. Ή άπαστράπτουσα 
ελληνικη θάλασσα, η όμηρικη "όλς μαρμαρέη") . Άπο την μύρα =θάλασσα κατάγεται η σημερινη "πλημ
μύρα" (πλείων+μύρα) , η "άλμύρα" (ό όλς =όλας της μύρας) , η άρχαία νύμφη της θαλάσσης νηρηίς 
Μαϊρα, - (Μαίρη) η Μαρία -Μυριάμ που σημαίνει "κυρά της θάλασσας" ,  το Άμαρύσσιον (Μαρούσι)τόπος 
με πολλά ϋδατα, η μαρις = μέτρον ύγρων, η άμάρα =αύλάκι ϋδατος,  ό παραθαλάσσιος θάμνος "μυρίκη" 
καί όλλα πολλά. ·Άρα : μύριοι (= 1 0 .000) καί μυρίοι (=άμέτρητοι) , μυριάδες , δεν είναι άγνώστου έτυμολο
γίας καί δεν έχουν σχέσι με ξένες ρίζες. Έκφράζουν την έννοια "άμέτρητοι ώς η θάλασσα",  άτελείω
τοι, πλημμυρία =πλημμυρίς. "Μυρία όδος" κατά τον Πίνδαρο, είναι η μακρά, η άτελεύτητος . 

Οί μύριοι, οί μυρίοι, είναι οί μυριοπληθεϊς . Αύτο που καί έμεϊς σήμερα έκφράζουμε ώς "άνθρωποθά
λασσα" η "λαοθάλασσα" περιγράφοντας το μεγάλο πληθος . 

·Η λέξις "μύριοι", μετά συνήθη τροπη τού Ρ είς λ, έγινε στά λατινικά mi l le καί έπανέκαμψε ώς άντιδά
νειον : "μίλλια" .  (βλ. λέξι "mi l le" τού παρόντος Λεξικού).  

,ο, 
'0' 

""Α ννα Εύσταθίοu 

« . . .  ··Η γε των Έλλήνων φωνη πολλαχη άνά την οίκουμένην διέσπαρται καί συχναϊς 
έγκαταμέμεικται. . .  » 

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Α ποδείξεις ίστοριών Α '  2 

* 

«Χωρίς την Έλληνικότητα δεν εϊμαστε τίποτα . »  ΕΡΑΣΜΟΣ 

* 

« . . .  Είμαι ένας Ίάπωνας, ό όποϊος έμαθε τά Έλληνικά καί έπιθυμω νά συνεχίσω νά μάθω. Γι" αύτό , 
σας παρακαλω, νά μού στείλετε την εφημερίδα σας,  ωστε νά άποκτήσω τον άνθρώπινο θησαυρο έδω, 
στην Χώρα τού Άνατέλλοντος Ήλίου . . .  » 

ΤΟΥΟΚ/ FUJ/WARA, 
MAEBASH/ JAPAN 

(Επιστολή όπά 7. 7. 1993, πράς τάν "Ομιλον Πειpaιώς Υιό τήν Διόδοσι τής Ελληνικής Γλώσσας'ϊ 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Λ ΑΤ ιΝ ΙΚΑ εκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

KALEIDOSCOPE caleidoscopiO caleidoscopiO kaleidoscope Kaleidoskop καλειδοσκόπιον 
(καλόν + είδος +σκοπψ) 

κΕρl πηλήκιον chepi kepi kappe =πιλίσκος βλ. λέξι "cape" 
kappi =σκούφια 

KERATlNE queratina κερατίνη (έτ. κέρας, 
keratite ceratite queratitis keratitis Keratitis όπερ έκ τού κάρα 
keratoceIe =κεφαλή) 
keratose (cerasta) κερατίτις 

κερατοκήλη 
κεράτωσις 

KERMESSE μεγάλη kermis μέσψ φλαμανδ. 
έορτή kerk+miss δηλ. βλ. λέξεις "eglise" Kai 

έκκλησία +λειτουρ- "mettre" 
[γία 

KEROSENE cerosina kerosena kerosene ΚΘΓΟΖίη κηροζίνη (έτ. κηρός) 

KILOGRAMME chilogrammo kilogrammo kilogramm Kilogramm χιλιόγραμμον 
kiIometre chilometro kίlόmetrο kolometre Kilometer χιλιόμετρον 
kiIometrer (κ.α.) χιλιομετρώ 

ΚLΙ Τ σκωτσ. ένδυμα, kilt βλ . λέξι culotte 
έσωφόριον 

KINESIE κίνησις cinesi cinesis kinema κίνημα κίνησις 
akinesie άκινησία cinetico κινη- cinetico kinetic κινη- kinetic κινέω-ώ 

[τικός [τικός κινητοσκόπιον 
kinetoscope cinetoscopio kinetoscopio Kinetiker 
kinesthesie (κ.α.) cinesiterapia cinematica 

κινηματική 
ψυχοκινητικός 

KIOSQUE περίπτερον chiosco quiosco Kiosk Kiosk Ώρισμένοι τό έτυμολογούν, κακως, έκ τού τουρκ. 
KiOsk. 'Όμως τό τουρκ. προέρχεται έκ τού έλλην. σκιά, 
ϊσκιος, σύσκιος = ό πάντοθεν έσκιασμένος. σκιω =σκιά-
ζω σύσκιο: πυκνή σκιά έν εϊδει ούρανού, θολωτή σκεπή. 
Σκιάς =ή έν Άθήναις "Θόλος", όπαντα έκ τού ρήματος 
σκέπω, σκεπάζω. (άντιδ.: κιόσκι) 

ΚΙΑΧΟΝ σάλπιγξ αύτοκ. clacson klaxon klaxon cΙangοr=κλαΥγή, κλαγγη =πας όξυς 
kIaxonner ήχω ήχος. τού ρήμ. ήχος (ρήμα κλάζω) 

clango =κλάζω κλαγκτός: ό κράζων 
όξέως. (πρβλ. :  κλαγγή 

τής μάχης) 
(άντιδ. : κλάξον 

ΚΙΕΡΤΟΜΑΝΕ cleptomane cleΡtόmanο kleptomaniac Kleptoman κλεπτομανης 
kIeptomanie cleptomania cleptomania kleptomania Kleptomanie κλεπτομανία 

ΚΑΟΝΡΑΙΝΖ διάδοχος ΚΓοηΡΓίηΖ κορώνα +πρίγκιΨ 
θρόνου (βλ. λέξεις couronne 

καί prince) 

ΚΑγΡΤΟΝ (τό άέριον cripto crίΡtόn krypton Krypton κρυπτόν 
κρυπτόν) (criptograma) 

ΚΥΑΙΕΙΙΕ 1 )  μακρά chirie (κύριε) los Kiries . . .  kyrielle έκ τού: "Κύριε Έλέησονr' 
σειρά 2) λιτανεία μακρά σειρά 

έπαναλαμβανομέ-
νων πραγμάτων 

KVSTE κύστις cisti quiste cyst κύστις 
kystique κυστικός Κ.λπ. (cistite) cistico cystitis κυστικός 

cistoscopio cystoscop Cystoskop κυστοσκόπιον 
colecistis cystoscopy κυστοσκόπιον κυστεοσκόπησις 
cistotomia cystotomy κυστεοτομία 

κυΜΜΕΙ ποτόν comino comino Κϋmmel κύμινον 
κύμινον 
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«'Η έλληνική λέξη Λογ ικ ή ,  με τήν Άριστοτελική της έννοια, πέρασε σε όλες τΙς γλώσσες της 
Εύρώπης, χωρΙς να ύπάρχη σε καμμία γλώσσα όχι μόνον ή λέξη, άλλα καΙ ή έννοια της λέξης 
ΛΟΓΟ Σ .  Αύτή ή καταπληκτική λέξη που άπό τήν άρχαιότητα δεν όλλαξε τό περιεχόμενό της, καΙ 
δεν έκφράζει μόνον τήν κατανοητή προφορική λέξη, τόν άνθρώπινο λόγο,  άλλά ταυτόχρονα τήν 
αίτία ένός γεγονότος (καΙ στήν Δημοτική ακόμα σαν προσωπική άναφορα με τό "ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΣΟΥ") όπως εϊπαμε δεν ύπάρχει σε καμμία γλώσσα καΙ βασικα δεν μεταφράζεται . .  , »  

Λαυρέντιος Γκεμερέυ, "Ή δύση τής Δύσης" (Έκδ. Παπαζήση) 

• 

« Στήν έλληνική φιλοσοφία τό πρόβλημα τών έννοιών στήν γλώσσα ήταν ένα άπό τα σπουδαιότε
ρα ζητήματα .. Ό Άριστοτέλης έπεχείρησε στήν "Λογlκιl" του (Logique) να άναλύση τΙς μορφες 
της γλώσσας . . .  έτσι συνεισέφερε σε μέγιστο βαθμό στήν έρμηνεία (hermeneutique), στήν δημιουρ
γία μιας όρισμένης τάξης στήν μέθοδό μας (Methode) της σκέψης. Έδημιούργησε πραγματικα τήν 
βάση (Basis) για τήν επιστημονική γλώσσα » .  

Βέρνερ Χάιζεμπεργκ, "Φυσική καί Φιλοσοφία", Έκδ. ΚΑΛΒΟΣ 

«'Η Έλληνική γλώσσα είναι ή επιτομή τών εγκοσμίων πραγμάτων καΙ τό Λ ε ξ ι κ ό ν  (Lexique) της 
Έρμηνείας τού Σύμπαντος» .  

Σ. Μιχαηλίδης, "Έγκυκλοπαίδεια τής Άρχαίας Έλληνικής Μουσικής", 
Έκδ. Μορφ. Ίδρ. Έθνικής Τραπέζης 

« Λ  ύ κ ε ι ο ν δέ, (Lycee, Lyceum . .  ) άπό μεν τού Λύκου τού Πανδίονος έχει τό όνομα, Άπόλλωνος 
δε ίερόν εξ άρχης ένομίζετο, Λύκειός τε ό θεός ενταύθα ώνομάσθη πρώτον» .  

(Παυσανίας -Ά ττικά-) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

ΙΑΒΑΑυΜ στρατιωτ. labaro lcibaro labarum Iabarum λάβιον (χερούλι) 
σημαία (έλαβον, λαβών, λαβή) 

LABEUR μόχθος laνoro labor labour Labor Iabor =μόχθος λαιψηρός =ταχύς, 
Iaborieux φιλόπονος laborίoso laborioso laborious l a b a r, τό ρήμα ,  εύκίνητος- "λαιψηρά 
Iabourer μοχθώ laνorare laborear I labour laborίeren πάσχω σημαίνει όλισθαίνω γούνα", "λ αιψηροί 
Iaboratoire έργαστήριον laboratorίo laboratorίo laboratory Laboratorium πόλεμοι ". 
Κ.α. πολλά, όπως: laborante labrador (Iabouring Laborant πρβλ. καί "λάβρος" 
Iapsus σφαλμα έργάτης (labrar έργατικός) (Iabil λάβα) =όρμητικός 
col laborateur συνερ- (Iava λάβα) όργώνω) Kollaborateu r 

[γάτης 

ΙΑΒΙΑΙ χειλικός labiale labίal labial labίal labium, labrum λάπτω =πίνω, ροuφώ 
Ievre χειλος labbro labio l ίρ Lippe & Lefze =χειλος, έκ τού λάπτης=οίνοπότης 
I ippe κάτω χειλος Laffe ήλίθιος Iambo =λείχω 
I ippee μπουκιά 
Iamper ρουφώ to lap 

ΙΑΒΥΑΙΝΤΗΕ labirinto laberinto labyrinth Labyrinth Iabyrinthus λαβύρινθος 
λαβύρινθος, σύγχισις 

LAC λίμνη lago lago lake, lac la(c)cus=6ρυγμα, λάκκος =δεξαμενή, 
lacustre λιμναLoς lacustre lacustre δεξαμενή, λίμνη φρέαρ, λίμνη 
Iagune λιμνοθάλασσα laguna laguna lagoon Lagune lacuna =λάκκος, λακίς =σχίσμα 
lacune χάσμα lacuna laguna lacuna Ιϋcke βόθρος 

(Iagone: 
θερμές πηγές) 

LACERER σχίζω, lacerare lacerar lacerate reissen lacerο=λακίζω, λακίζω =σπαράττω 
τεμαχίζω Reissen σπαράττω "δράκων φυσηθείς 

laceration σχίσιμο lacerazίone laceracίόn laceration zerreissen lacer =λακερός, έλάκησε". 
diIacerer διασπαράττω dilacero (enlace κατεσχισμένος λακίς =ράκος 
lacer ίμάς lacero ρακέν- σύνδεσις) (άντιδ. : λασές, λάσο) 
lasso "λάσσο" δυτος lazo lace Lasso 

LACHE 1 )  χαλαρός relajado lax lax Iaxus =χαλαρός λαγαρός =χαλαρός, 
2) δειλός ύποχωρητικός 

lacher χαλαρώ lascare laxar relax λαγγάζω =ύποχωρώ 
lachete δειλία laxίdad άτονία laches Lassigkeit " . .  ού . .  πνέει μέγα, 
lascif άσελγής (χαλ. ηθη) lascivo lascivo lag βραδύνω νωθρότης άλλά λαγανίζει". 
Iachage χαλάρωσις rilascio re-Iajamiento re-Iaxation Nachlassen άλύσκω, άλύξω =άπο-
laxatif ύπακτικόν lassatίνo laxativo laxative laxίeren φεύγω, έγκαταλείπω 
laxίte χαλαρότης Κ.α. lassita lasitud άτονία laxity Laχheit (άντιδ.: λασκάρω) 

LACON�QUE λακωνικός lacόnίcο lacόnίcο laconic lakonisch λακωνικός 
laconiquement λακω- laconally "Τό λακωνίζει ν έστί 

[νικώς φιλοσοφείν" 
laconisme βραχυλο- laconismo laconismo laconism Laconismus 

[γία laconίzzare laconίsar 
Λέξεις μέ α '  σuνθετ. 

"LAGO" .. .  λαγός 
Iagopede, lagostome, 
lagophtalmie 

ΙΑΙΝΕ μαλλί, έριον lana lana wool" Wolle" lana =έριον λήνος, λόνος =έριον 
lainage μάλλινο ϋφασμα lanaggio lanar woollens laena =χλαινα χλαϊνα=μάλλινον ίμά-
lainerie έριουργία laneria laneria woolen ΤΙΟν' χλίω =θερμαίνω 
lanifere τριχωτός lanifero lanίfero woolly μαλλώ- woIIen μάλλινος **wool &woI Ie  έκ **γέλλαι =μικρά χνού-
(Iange σπάργανον) έριουργός δης, σvoυρός τού νίΙΙus=μαλλός, δια, ούλος=έριοΟχος, 

καί lanoIine* Κ.α. πολλά lanolίna* lanolίne* μαλλί μάλλινος ("χλαίναν 
(*λήνος+έλαι- οϋλην") -Όδ. Τ. 225-

[ον) 

ΙΑΊΌυΕ λα'ίκός laico laίco laίc Laie λαίκός, laίcus λαϊκός (λαός, έτ. 
lai lego lay, layman άδαής λάας =λίθος) 
laϊcίte λαίκότης laίcίta laity οί λαίκοί 
laϊcίsme λαίκισμός laicismo (Iaical) Laizismus 
laϊcίser έκλαικεύω (Iaicato λαίκοί) laίcίzar laίcίze 
Ιaϊcίsatίοn έκλαίκευσις laίcίzzare 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝIΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ 

LAISSER άφήνω lasciare dejar & lascar let lassen laxo =χαλαρώνω λαγαρός, χαλαρός 
(έννοια: χαλαρώνω, rilascio (ίδία ς ρίζης & τά lass κόρη (βλ. καί λ. lache) 
όθεν έλευθερώνω) αφεσις δύο) (έννοια: "άδέ- λίσσωμεν =έάσωμεν, 
laise σχοινί, λουρί Κ.α. lascito dejo σμευτη") lassig ας άφήσουμε 

κληροδότημα έγκατάλειψις όκνηρός (άντιδ.: λασκάρω, λάσκα) 
dejaded 
όκνηρία 

LΑΙΤ γάλα latte leche m ilk* Mi lch* lac, lactίs γάλα γάλα, γάλακτος 
laitage τά γαλακτερά lattίcίnί lactίcίnίo mi lky Άγγλ.&Γερμ. έκ τού 
laίterίe γαλα/πωλείον latterίa lecheria mi lk-shop Mi lchladen *mulgeo =άρμέγω * άμέλγω =άρμέγω 
laitier γαλακτοπώλης lattaio lechero milk-man Milchmann 
lactation θηλασμός allattamento lactancia lactation 
lacte γαλακτώδης latteo lechoso γαλουχία 
lactifere γαλακτΟΦόρος lattίfero lactifero lacteous milchartig, 
lactose γαλάκτωσις lattίco γαλακτι- lacteo lactίferous milchig 
allaiter θηλάζω Κ.α. lattare [κός lactar milchfϋhrend 

LAIUS (λέξις τής ΛάΊΌς (ό πατηρ τού 
σχολικής άργκώ, σημαί- Οίδίποδος) 
νουσα "όμιλία". Άπό 
φοιτητική διάλεξι μέ 
θέμα τόν Λάιον.) 
laϊcίsser: τό σχετικό ρ .  

ΙΑΜΒΕΑυ ράκος, άπό- lambel lo labulo (λοβός) lap ποδόγυρος Lappen κουρέλι μέσψ φραγκ. label έκ τού έλλην. λοβός :  
[κομμα (Iobulado) lobe πτυχή Lappchen =κορδέλλα καί 1 )  λοβός ώτός 

lambin άργοκίνητος λοβός labba =κουρέλι 2) κέλυφος, άπορριπτό-
(έννοιολ. :  μαλακός σάν μενον, τών όσπρίων. 
label ρόκος) label σήμα 
lambiner βραδύνω 
άκόμη: lambrequin 
τμήμα κουρτίνας 

ΙΑΜΕ έλασμα, λεπίς lama lamina lamina Lametta lamina, έκ τού έλασμα (έκ τού ρήματος 
lame μεταλλόχρους lamellato lamίnado laminated lamίnίeren έλα- lamma όπερ έκ έλαύνω) 

Κ.α. λεπιδωτός σματοποιώ τού έ-λασμα 

(SE)LAMENTER θρηνώ lamentare lamentar I lament lamentieren lamentor θρηνώ λαήμεναι=φθέγγουσαι, 
lamentable άξιοθρήνη- lamento θρήνος lamentable lamentable κραυγάζουσαι ( Ησύχ.) 

[τος λαίειν =κραυγάζειν, 
lameηtatίoη θρήνος lamentazίone lamentacίόn lamentatίon ληρεϊν 

ιΑΜIΕ λάμια lamίa lamia lamia lamίa λάμια (Λάμια: μυθώδες 
τέρας) 

ιΑΜΡΕ λαμπτήρ lampa(da) lampara lamp Lampe lampas - λαμπάς, λαμπάδος 
lampadaire πολύφω- lampadario lampareria lamp -post lampadis -λάμπω 

[τον, λυχνία *(πρβλ. "λάμπει" =είναι 

lampion λυχνίσκος lampione lamΡίόn lampion Lampchen καθαρός) 
lampisterie λυχνοποιία lampadaio lampisteria lamplighter 
limpide καί lampant λυχνοποιία l impiar =καθα- φανοποιός 

διαυγής lampo= ρίζω* 
(Κ.α . . .  .) άστραπή lampino 

=ατριχος 

LANCE λόγχη, δόρυ lancίa lanza lance Lanze lancea =λόγχη λόγχη, λογχάριον 
lancette νυστέρι lancetta lanceta lancet Lanzette "χαλκέας λόγχας άKμςj" 
lancier λογχοφόρος lanciere lanzo lancer Lanzenreiter Πινδ. 
lancer ρίπτω, άKOVΤίζω lanciare lanzar Ι lance λογχίζω . . . . .  λογχεύω, λογχάσθη 
lancement καθέλκυσις lancio βολή lanzamίento launch Lanzenstoss "τήν λόγχην, λαγκίαν οί 

πλοίου βολή Γαλάται -όνομάζουσι- " 
lanceur άKOVΤιστής, lancίotto lanzador Διόδ. Σικελ. 

τολμηρός λαγχίδιον άκοντιστής 
relancer ξαναρρίχνω relanzar 
relance Κ.α. Κ.α. άπωθώ 

LANDE έκτασις γής landa landa land Land μέσψ γαλατικού πλαταμων = έπίπεδος 
landgrave τιτλοΟχος, καί βασκικού χώρα, πλάτα ....... λατα ....... 

"λαντγκράβος" landa ....... Ianda 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

LANGOUSTE καραβίδα Iangosta Iocust άκρίδα krebs καραβίς* Iocusta = 1 ) άκρίς έκ τού ληκαν = 
Iocuste άκρίδα Iocusta άκρίδα Krabbe γαρίς 2) καραβίς όρχεϊσθαι 

camarόn* crab ληκάω =πηδω 
καραβίδα κάβουρας** *κάμμαρος=καρίς, 

άστακός 
**κάραβος = όστρακό-

δερμον 

LANGUE γλώσσα I ingua Iengua tongue Zunge I ingua λαuχάνη=γλωσσα 
Ianguage ίδίωμα I inguaggio Ienguaje Ianguage ( Idiom) (Ήσύχ.) 
I inguaI γλωσσικός I ίnguaIe I inguaI Iinguistic εϊτε έκ τού I ingo= λείχω =γλείφω, λειχάζω 
I inguiste γλωσσολόγος I inguista I inguista Iinguist εϊτε (κατά Marius 
s-Iang "σλάνγκ" δηλ. Victorius) εξ άρχι-

χυδαία γλώσσα κού τύπου dingua 
(φθόγγος) εκ τού --t φθογγη 
(Σημ.: έκ τού 
I ingua, τό ρήμα (έκ τού I igurio, τό άντι-
I igurio =όρεγομαι) δάνειον λιγουρεύομαι, 

λιγούρα.)  

LANGUEUR άτονία Ianguore Ianguidez Ianguor καί (Atonie) Ianguor =άτονία λαΥΥάζω =όκνω 
Iangoureux μαλθακός Ianguido Ianguido Ianguidness Iangueo =aτονώ ( πρβλ. λαγγεύω = 

Ianguir  μαραίνομαι, Ianguire Ianguidecer Ianguid λιγώνομαι) 
άτονώ Κ.α. Ianguish "λαγγεμένη Α νατολη" 

Iazy όκνηρός 

ΙΑΝΤΕΑΝΕ φανάρι I interna Iinterna Iantern Laterne Ianterna =φανός, 
Ianternier φανοκόρος Ianternone IampIighter Laternenan- λαμπτήρ- Κατά τόν Έκ τού έλλην. λαμπτηρ 
Ianterner ματαιοσχολώ φανός Ζϋnder Ισίδωρον (Etymolo- (άντιδ.: λατέρνα) 

gica) lυχ internus, 
δηλ. ΦΙ:;)ι; έσωπρι-
κόν, "εντός". 

ΙΑΡΑΑΟΤΟΜΙΕ λαπα- Iaparotomia Iaparotomia Iaparotomy Laparotomie λαπαροτομία (λαπάρα 
ροτομία =τό μαλακόν μέρος 

τού σώματος) .  

ιΑΡΕΑ & ΙΑΜΡΕΑ Iappare (Iapachar) Iap Iappare λάπτω =πίνω, ρουφω 
ρουφώ λάπτης =οίνοπότης 

LAPIDER λιθοβολώ Iapidare Iapidar *stone λιθο- *steinigen lapis λίθος λαας =λίθος-άρχικως 
βολώ λαFας' "λάας άνaιδης" 

lapidation λιθοβολισμός Iapidazione ΙaΡίdacίόn (Iapidify =ό λίθος τού Σισύφου 
lapidifier λιθοποιώ Iapide (έπιτύμ- Iapida άπολιθώ) 

βιος λίθος) stoning Steiningung *(Ta stone & 
lapidaire λιθογλύπτης Iapidario (καί Iapidario stony λιθώδης steinern λίθινος Stein έκ τού: -> στία=λίθος, ψηΦίς 

άρχαιολόγος) Iapidary στϊον =λίθος, ψηφίς) 
lapil l ί  Κ.α. παράγ. +σύνθ. IapiIIo χαλίκι Iapiz Iapi I I i  

όπως: Iapis μολυ- stone λίθος Stein λίθος 
di lapider διασπαθίζω βδοκόνδυλον 

χρήμα diIapidare diIapidar diIapidate 

ΙΑΡΙΝ 1 )  κουνέλι conigIio conejo cony Kaninchen cuniculus = κύνικλος =κουνέλι 
2) πανούργος κουνέλι λεβηρίς =κόνικλος 

lapiniere κονικλοτροφεΤον conigIiera conejera Ieveret lepus =λαγωός λέπορις (σίαλ.) =λαγός 
I ίevre λαγός Iepre Iiebre 
levrier κυνηγόσκυλο (κ.α.) 

LAQUE βερνίκιον Iacca Iaca Iac Lack lacca Κατά τόν Σαλμάσιον, λάκκα η λάκχα 
laquer βερνικώ (κ.λ.π.) Iacar είναι ή ελληνική Κάλχη, κατά ματάθε-

ές ού laquais ύπηρέτης Iacche (a) Iacayo Lakai σιν στοιχείων: κάλχη (α) --t λάκχα 
έπισήμου προσώπου λάκκα. κάλχη =πορφυρα βαφή - καλ-

χαίνω = 1) πορφυρώ 2) έξετάζω 
(ές ού τό όνομα Κάλχας) 

LARD λαρδί, στέαρ Iardo Iardo Iard laridum λάρδος=τό λίπος των 
larder λιπάζω κρεας Iardellare iardear Iarder κελάρι & lardum χοίρων, λαρός=εύχάρι-
delarder άφαιρώ λίπος Iardoso iardoso χοιρινό λίπος στος είς την γεύσιν' 

ίδίας οίΚΟΥενείας: λιπώδης "λαρόν δειπνον" 
largeεύρύς, γενναιόδωρος Iargo Iargo Iarge -Ίλ. Τ31 6-
largesse γενναιοδωρία Iarghezza Iargueza Iargeness λαρινός = σιτευτός, 

largue χαλαρός (κ.α.) Iargura Iargura IargeIy παχύς βούς 
λαρινεύομαι =παχύνομαι 
(πρβλ. λαρδί) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΙΑΑΜΕ δάκρυ lagrima lagrima tear* trane* 
larmier κανθός tear 

οφθαλμοϋ tranen 
larmoyer κλαίω, lagrimare lagrimear lachrymose 

δακρύζω δακρυόεις 
lacrymal δακρυακός lagrimale lagrimal lachrymal Tranensach 
lacrymatoire δακρυο- lagrimatorio lacrimatorio lachrymatory (δάκρυ +σάκος) 

[δόχη Tranengas 
lacrymogene δακρυ- lagrimogeno lacrίmόgenο (δάκρυ +χάος) 

-γόνον κ.Ο. 

ΙΑΑΑΟΝ κλέπτης, ladro ladrόn 
λωποδύτης latrocinio κλο-

larronneau μικροκλέ- ladronceIIo πή, μισθοφορία 
[φτης 

larcin κλοπή ladrone ληστής (Iadronzuelo) 
larronner κλέβω ladrerίa κλοπή 

ΙΑΑΥΝΧ λάρυγξ laringe laringe larynx Larynx 
larynge λαρυγγικός laringeo laringeo laryngeal laryngal 
laryngite λαρυγγίτις laringite laringitis laryngitis Laryngitis 
laryngotomie λαρυγ- laringotomia laringotomia laryngotomy 

[γοτομία 
laryngologie λαρυγ- laringologia laringologia laryngolology 

[γολογία 
laryngoscopie laringoscopia laringoscopia laryngoscopy 
λαρυγγοσκόπησις κ.Ο. 

LAS κατάκοπος lasso *cansado lassig νωθρός 
lassίtude κόπωσις lassίtudίne cansada lassίtυde 

κλπ. παράγ. *Τό ίσπ. έκ τού camΡsο =κάμπτω (έvvοιολ . :  παρακάμπτω θαλασσίαν 
όδόν, iΊ γενικώς χάνω τόν δρόμο μου, όπότε είμαι κατάκοπος) 

ΙΑΤΕΝΤ λανθάνων latente κρυφός 
latence λl;θη latinanza 

φυγοδικία 

ΙΑΤΕΧ ύγρόν, χυμός lattίce 
φυτών 

LATITUDE πλάτος latidudine 
(γεωγρ.) 

latitudinaire (μτφ.) lato πλευρά 
άνεξίθρησκος 

di-Iater διαστέλλω di-Iatare 
καί le=Φύλλον ύφάσματος 
lateral πλάγιος laterale 

ΙΑΤΟΜΙΕ λατομία latomia 

ΙΑΤΑΙΕ (έκκλ.) λατρεία latrίa 
monalatrie (κλπ.) 

LATRINES άποχωρητή- latrina 
[ριον 

LAUDANUM λάβδανον laudano 

LAURE μοναστήρι, κελλί . . . . .  

LAURIER δάφνη, δόξα lauro, aIIoro 
laure δαφνοστεφής laυreato 
laureat άριστεύσας laureato 
laureole δάφνη, θάμνος laυrea 
laudes αίνοι (& lodS) (Iaude) 
baccalaureat baccalau reato 
(προλύτης έπιστήμης) 

louer έπαινώ (Κ. ο.) lodare 

latente latent latent λανθά-
latebra λαθραίος νων, ύποκρυπτό-
κρύπτη [μενος 

latex lettuce 
μαρούλι 

latitud latidud 

latitudinario latitudinarian 

di-Iatar di-Iate 

lateral lateral lateral 

(cantera) *quarry Marmorbruch 
βλ. λ. chantier (έκ τού μάρμα-

[ρον) 

latria latria (Kult έκ του 
(ίdόlatra) monolatry κολέω) 

latrίne Latrine 

laυdano laυdanυm Labdanum 

lobby προθά-
[λαμος 

10ft ύπερώον 

lauro laurel Lorbeer 
laυreado laureate Laureatus 

» laureled Lied άσμα 
laurel 
laude, loa laud 
laurear baccalaureate 
στεφανώνω 
(encomiar) to laυd 

ΛΑΤ ιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

lacryma iΊ 
lacrυma έκ τού δάκρυμα 

άρχικώς dacruma "πίμπλαται δακρύμασιν" 
''/acrimas, quod Αίαχ. Πέρα. 
Graeci "δάκρυα" 
vocant" ( Isidori , 
Etymologica) 

latro =λάτρις, λάτρις =μισθωτός, 
μισθοφόρος έργάτης , ύπηρέτης 
(συνεκδοχ. ληστής) "λάτριες δούλοι "  

(πρβλ. καί "λάθρα") 

λάρυγξ 

lassus κατάκοπος λαγαρός, χαλαρός 
έκ τού lascus, (βλ. λέξι lache) 

laxus κάμπτω 

lateo =λάθω, λάθω, λανθάνω 
λανθάνω 

latex, laticis λάταξ -λάταγος=σταγων 
=ύγρόν "λάταΥες ποτέονται " 

latus πλατύς, πλατυς 
πλευρά έvvοιολ . :  ό διαθέτων 

πλευράς, όθεν πλατυς 

latomiae λατομία λατομία, λατομειον 
(έκ τοΟ λCΊς +τέμνω) 

*curo (κορέω) *κορέω (βλ. λ. curer) 

latria λατρεία 

latrina =λουτρόν, λουτρών 
άφεδρών 

ladanum λάδανον, λαύδανον 

λαύρη =στενή όδός 
(έτυμ. λαός+ρέω) 
λαύρα =μεγάλο μονα-
στήρι μέ πολλά κελλιά 
(ίδία ρίζα μέ λαβύρινθος, 

Λαύριον.)  
laurus δάφνη λάφνη =δάφνη 
lau(ru)s =επaινoς λαΟρον, λάειρα =δάφνη 
bacca +Iaureatus (·Ηαύχ.) 
(δαφνοστεφής) 
bacca =δαφνίς, --' έκ τού Βάκχος 
καρπός δένδρου: 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

ΙΑνΕΑ πλένω laνare lavar I lave (waschen)** lavo & luο =λούω λούω, λόFω 
lavage ξέπλυμα lavatura laνacίόn (Iaver λεκάνη) Lange abluo =άπολούω άπό +λούω 
laνandίere πλύντρια lavandaia laνandera (Iye στακτή) λόFετροv =λουτρόν, 
lavabo νιπτήρ* laνabo laνabo laνabo laben δροσίζω λοετρόν (έτυμ. έκ τού 
laverie πλυντήριον lavatoio laνanderίa lavatory νιπτήρ Labsal δρόσισμα ότι λύει την κόπωσιν) 
lavande λαβάντα (έπειδή lavanda laνandυla laνender lavendel (*πρβλ. λοβάβηρ = λεκοvίσκη 

άρωμοτίζει τό ύδωρ τού Ήσύχ.) 
λουτρού) 

lotion (λοσιόν) 10ΖίΟΠθ lοcίόn lotion λοΟσις 
Κ.δ. παράγ. & σύνθετα. (**έκ τού "υδωρ") 

ΙΕ, ΙΑ, LES ό, ή, οί -αί i l , la e l , la [the έκ τού der, die βλ. λέξιν "ίl" 
luί =αύτός leur =των lu i , la ή,  ήδε] (ή, ii = αύτή) 
la =έκεί das = τό 

LECHER & licher λείχω leccare lamer* Ι lick, lecher lechen μέσφ τού φραγκ. λείχω, λείχειν, λείχω ν 
leche φέτα (Ieccatura (Iamedura licking Leck ρήγμα lekkon 
luncher προγευματίζω κολακεία) γλείψιμο) lunch γεύμα * ΤΟ ίσπαν. έκ τού 
lecheur λαίμαργος, leccardo relamido l ίckerίsh lecker γευστικός lambo =λείχω λάπτω =ροφω 

κόλαξ lecco γλύκισμα lechery άκολα-
[σία 

leech βδέλλα 

LECITHINE λεκιθίνη lecitina lecίtίna lecithin Lezithin λέκιθος φακων, τό 
(&κρόκος αύγού) ένδον τοΟ λέπους 

(Ίπποκρ.) 
ΙΕς:ΟΝ μάθημα (έννοιολ. :  IΘΖίΟΠθ leccίόn lection Lection lego =άναγιγνώ- λέγω =συλλέγω, άπα-
αυτό πού έχει άναγνωσθή) [σκω ριθμω, διηγοΟμαι' 
lecteur άναγνώστης lettore lector lector Lektor (έννοιολ. :  διά των άναλέγομαι=άναγιγνώ-

Iecture άνάγνωσις lettura lectura lecture Lektϋre όφθαλμων συλ- σκω "λέκτο δ' άριθμών" 
leggio legible lectern Lesepult λέγω) - Οδ. δ, 451 -
άναλόγιον εύανάγνωστος άναλόγιον legen θέτω (βλ. & λ. " Ι ίΓθ", "lίνΓθ") 

LECYTHE λήκυθος lecitina lecithin λήκυθος =δοχεϊον έλαίου 

ιΕαΕΝΟΕ 1 )  μύθος, leggenda legenda, legend Legende lego =συλλέγω λέγω =συλλέγω. 
παράδοσις 2) έπεξήγησις leyenda Gelage συμπό- Συλλογή παραδόσεων 
legendaire μυθικός leggendario legendario legendary [σιον (βλ. λ. lθγοπ) 

legendenhaft (άντιδ.: λεζάντα) 

LEGER έλαφρύς, leggiero ligero+leve light leicht levis =έλαφρύς έ λ α χ υ ς  = β ρ α χ ύ ς ,  
όστατος levedad (έτ. : συνδυασμός έλαφρύς.  "έλαχυ σκά-

legerete έλαφρότης leggerezza ligereza lightness Leichtheit τού έλαχύς +έλα- φος" 
legerement έλαφρως leggiadria lightly leichthin φρύς) ( πιθανη σχέσις μέ 

χάρις λεϊFος =λεϊος , ψιλός, 
alleger έλαφρύνω a l legger i re aligerar I l ighten leίchter- άποψιλωμένος), 
liege φελλός (sughero (corcho = (fellow =φελ- machen (κουΦίζω, όθεν έπαίρω' 

=φελλός έκ φελλός έκ τού λός- φελλός έκ (Τό machen έκ δηλ. έλαφρύνω, δρα 
τού σύφαρ) χόριον) τού φλοιός) τού μηχανωμαι) ύΨώνω) 

ιΕαlΟΝ λεγεών, πλήθος legione legίόn legion Legion lego 
legionnaire λεγεωνά- legionario legionario legionary Legionar legio κυριολ. λέγω, συλλέγω 
ριος, μέλος Λεγεωνος έκλογή λογάς=έκλεκτιι όμάς 

Τιμής λογάδες=έπίλεκτοι 
ό.νδρες, "λοκατζηδες", 
"στρατηγών λογάδες" 
"στρατιη λογάδων 

ηρώων" 
(CΊντιδ,: λεγεων) 

ιΕαυΜΕ λαχανικόν legume legumbre legume (Kohl legumen 
leguminoso leguminoso έκ τού λαχαίνω =σκάπτω 

καυλός=κοτσάνι) λάχανον' 
λάχειος =ευσκαφος 
λαχανία =κηπος 

ΙΕΜΜΕ λήμα lemma lema έμβλημα lemma Lemma lemma 
λημμα (έτυμ, έκ τού ρ. 
λαμβάνω) 

LEMNISaUE ταινία lemnisco lemnίscus lemnίscus-
=λημνίσκος λημνίσκος (διακοσμητ. 

ταινία) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ιΕΜυΑΕ Φάντασμα, lemuri ψυχές lamίa lemυr Iemures ψυχαί "λάμιες" . Λάμια: μυθικόν 
πνεύμα τεθνεώτων λάμια κερκοπίθηκος τέρας λαμυρός =λαί-

μαργος, άκόλαστος 
λάμια =χάσματα 

LENITlF μαλακτικός lenίtίνo lθπίΙίνο lθπίΙίνθ lindernd Ienis =άπαλός έκ τού "λείος" 
lenifier καταπραΟνω lθπίΙθ. lenίdad lθπίΙΥ l indern 

άπαλότης καταπραΟνω 
lenience Lindernung 
πραότης καταπράυνσις 
lθπίθΠΙ l ίnd ηπιος 
πραος l indernd 

καταπραϋντικόν 

ΙΕΝΤ άργός, βραδύς lento lento late lίnd ηπιος lentus,  βραδύς 
Ienteur βραδύτης lentezza lentitud laziness έκ τού Ienis λείος (βλ. ώς δνω) 
ra-Ientir έπιβραδύνω rallentare relentecer 

χαλαρώνω 

ΙΕΝΤιΙΙΕ φακός, φακή lentίcchίa φακή lentejas lens Linse Iens, lentis = λάθυρος: είδος όσπρίου 
lente φακός lente lens Linse =φακή, φακός σχήματος φακοϋ, φακη 

LEOPARD λεοπάρδαλις leopardo leopardo leopardo Leopard leopardus λεοπάρδαλις 

LEPIDOPTERE lepidottero leΡίdόΡterο lepidoptera λεπιδόπτερον 
lepidoIithe (Iepisma) λεπιδόλιθος 
Iepidodendron λεπιδόδενδρον 

ιΕΡΑΕ λέπρα lebbra lepra leper ΙeΡra λέπρα (έτυμ. λέπος = 
Iepreux λεπρός lebbroso leproso leprous leprakrank Φλοιός, λέπι) 

LESTE ταχύς lesto listo lasten πιέζω ΦΡuγκ. lest = λαστός �λησηΊ(; 
Iest φορτίον πλοίου, lest alistar Last φορτίον = φορτίον λήζομαι=λεηλατω 

ερμα ναυτολογω Laster κακία 

ιΕΤΑΙ θνητός, letale letal lethal Ietum =θάνατος έκ τού λήθη 
θανάσιμος lθΙίfθΓΟ 

let(h)ifere θανατηφό-
[ρος 

LETHARGIE λήθαργος letargia letargo lethargy Lethargie Iethargia λήθαργος 
aletargar (Lethognomic) 
ναρκώνω 

ΙΕΠΑΕ στοιχειον, lettera letra letter Letter l ittera 1 )  στοιχειον όλίνω =άλείφω 
γράμμα γραφής 2) γράμμα διφθεράλοιφος = 

lettre λόγιος letterato letrado lettered Literal άλφαβήτου έκ τού ό γραμματοδιδάσκαλος 
Ι ίηο =άλείφω (δηλ. ό άλείφων τήν διφθέ-

l itterature φιλολογία letteratura literatura literature Literatur (Ή λέξις έπέρασε ραν μέ ύλικόν κατάλληλον 
Iitteral κατά γράμμα letterale literal literal διά μέσου των πρός γραφήν.) 
Κ.δ. ποροΥ. & σύνθ. learn μανθάνω Έτρούσκων) 

Διάφ. μέ ο' συνθ. 
LEUCO- λευκός. 

ieucemie leυcemίa leυcoma leucemy Leukamie λευχαιμία 
ieucorrhee leucorrea leυcemίa leυcorrhoea λευκόρροια 
Ieucocyte (Κ.ό.) leucociti leucorrea leucocyt Leukozyten λευκοκύτταρον 

leucocito 
LEUDES πολίτες leudo ligio ύποτελής Leute λαός, Κατά J. Hofmann έκ τού 

κόσμος "έλεύθερος", κρητικά 
έλούθερος. Βασική σημα-
σία, ό άνήκων είς τόν λαόν. 

ΙΕνΕΑ άνυψω, αϊρω leνare levar άπαίρω lθνΥ είσπράττω lϋften άνεμίζω Ievis =έλαφρύς έλαχύς, έλαφρυς 
Ievis κινητή γέφυρα Ilevar κομίζω I lift άνυψω Luft άήρ (βλ. λ. leger) 
le lever εγερσις, levata leνa όρσις levity 

άνατολή έλαφρότης 
I iftier ύπάλλ. I levador elevator 

άνελκυστήρος κομιστής άνελκυστήρ 
Ievain ζύμη (Οψωμα) I levadura (elevation, 
Ievitation όνωσις leνίtazίone I levadero lifting, 

ύποφερτός άνύψωσις) 
levant άνατολή levante leνante levant Levante 
levantin άνατολίτης levantino levantisco ..... 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Ievee όρσις Ievata Ievantamiento 
Ievier μοχλός Ieva μοχλός • paIanca Iever μοχλός *p(h)aIanga ·φάλαγγαι (ή λέξις 
κ.ά. παράγωγα & σύνθ. μοχλός φάλαγξ στόν πληθυντικό 
όπως: e-Iever 1 )  ύΨώ eIevare eIevar eIevate σημαίνει: ξύλινοι κύλινδροι 

2) άνατρέφω eievazione eΙeνacίόn eIevation πρός μετακίνησιν βαρών) 
eIeve μαθητής άνύψωσις (άντιδ. : παλάντζα) 

aIIievo aIumno** aIumnus EIeve Τό aIumno** 
μαθητής μαθητής άπόφοιτος AIumnus έκ τού aIo = αλω (τρέφω) 

ιένΙΤΕ 1) λευίτης, ίερεύς Ievita (Ievita ίερα- Ievite Κατά τόν Πλούταρχον, οί Ίουδαίοι τούς ίερείς "Λευίτας προσονομά-

2) ίερατικόν ένδ. -τικόν ένδυμα) ζουσιν, εϊτε παρά τόν Λύσιον (Βάκχο ν), εϊτε μάλλον παρά τόν Εϋιον 
(εύοί εύάν) τής έπικλήσεως γεγενημένης". -Συμποσιακό, 671 ,  F-

LEVOGYRE άριστερό- Ievogiro Ιeνόgίrο (Ieft άριστερός Iinks) Iaevus (άριστερός) λαιός (λαιFός) : άρι-
[στροφος & gyro (γύρω) στερός· "λαιά χείρ"= 

τό άριστο χέρι· 
λαίβα: ή άσπίς, 
ώς φερομένη διά της 
άριστεράς χειρός 

ΙΕχιουΕ λεξικόν Iessico Iexico Iexicon lexikon λεξικόν 
Iexicographie Iessicografia Iexicografia Iexicography Lexikographie λεξικογραφία 
Iexicographique Iessicografico Iexicografico Iexicographic iexikaIisch λεξικογραΦικός 

λεξικολογικός 
IexicoIogie (κλπ .. .) IessicoIogia IexicoIogia IexicoIogy λεξικολογία 

ιΕΖΑΑΟ σαύρα Iacerto & Iagardo I izard Iacertus βλ λ. lacerer 
Iezarde σχισμή τοίχου IucertoIa (έννοιολ: ή σαύρα κρύβε-
Iezarder σχίζω ται στίς σχισμές τού τοίχου) 

ΙΙΒΑΤιΟΝ 1 )  σπονδή I ibazione Ιίbacίόn Iibation Lίbation I ibo σπένδω, λείβω =χέω, σταλάζω, 
2) οίνοποσία λείβω σπένδω 

"δάκρυα λείβων" (Όμ.) 

ΙΙΒΙΟΙΝΕυχ άσελγής I ibidinoso Iibidinoso I ibidinous Iiebst εραστής I ibido =επιθυμία λίψ =έπιθυμία, λίπτο-
I ibido επιθυμία I ibido Iibido Iove έρως Lίebe μαι=έπιθυμω, λάFω= 

-ad- I ibidum κατά βού- (I ibito) ( I ibidine) Iief εύχαρίστως Iieb άγαπητός =θέλω 
[λησιν 

ΙΙΒΑΕ ελεύθερος Iibero Iibre I iberaI φιλελεύθ. I iberaI I iber =έλεύθερος έλύφερος =έλεύθερος 
I iberte έλευθερία I iberta Iibertad Iiberty LίberaIitiit -έτυμ. έκ τού έλεύθω 
I iberer έλευθερώ I iberare Iibrar I ίberate έλευθεριότης έλύθω =ερχομαι 
I ivrer παραδίδω I ίbertine έκλυ- LiberaIismus Αίολική τροπή τού θ 
Iivree οίκοστολή Iivrea Iibrea [τος έλευθερσφρoΣΎVΗ είς φ. 
(μέ τήν έννοια ότι παρε- Iivery παράδο- ·Εννοια: παρά τό 
δόθη, άπενεμήθη είς [σις έλεύθειν όπου έρά. 
τόν ύπηρέτην). Ι Ieave άφήνω Δηλ έλευθερία διακινή-

Ieave όδεια, [σεως 
είς διάλεκτον Lίber =Διόνυσος +-+ Διόνυσος ·Ελευθερεύς 
"Ieaf" (άντιδ.: λιβρέα) 

LICHEN λειχήν I ichene Iiquen Iichen Lίchen Iichen λειχην 
Iicheneux λειχηνοειδής 

LICORNE μονόκερως Iiocorno unicornio unicorn Einhorn έκ τού uni+corne εν +κέρας 

LICTEUR ραβδούχος I ittore I ictor Liktor Iίgo =λίσγος λίσγος: σκαπάνη, 
κηπουρικόν έργαλεϊον 

ΙΙΕΑ δένω, συνδέω Iegare Iigar I igo λύγος =κλωνος 
Iiement, Iien, δεσμός Iegamento Iiga λυγαριάς εϋκαμπτος, 
Iiaison σύνδεσις Iegatore δέτης ΙegaΖόn Iegation Legation πρόσφορος διά πλοκήν. 
I igament ίνώδης Iegazione Ιegacίόn πρεσβ. I igature ("συνέεΡΥον έϋστρε-
I igature επίδεσμος πρεσβ. Iigadura Iigament Lίga φέεσσι λύΥΟισι " -ι, 427). 
I igoter δένω Iegatura Iigamient Legat Στράβων: "συμπλέκον-
I igue δεσμός, συμμαχία Iegaccio κορδ. ένωσις Iegate τες τάς των θάμνων 
Iegs κληροδότημα Iega Iίgo (& raIIy εκ τού λύγους" -4,3, 5-
κ.Ο. όπως: deIicat Iegato Iegado re-lier, τόπος 

άβρός, επισφαλής πρέσβυς deIicado συγκεντρώσεως ( άντιδ. : λίγκα,  λεγκά-
πλήθους) τος, ντελικάτος) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΙΙΕυ, IocaIite τόπος 
IocaI τοπικός 
Iouer ένοικιάζω 
Ioyer ένοίκιον 

* Iieutenant ύπολ/γός 
Κ.α. πολλά πaράγ. +σύνθ. 
disIoquer έκτοπίζω 

**Iocomotive άτμο-
μηχανη 

(κ.α. πaράγ. & σύνθ.) 

LIGNE γραμμή, σειρά 
I ignage, l ignee, 

καταγωγη 
I igner διαγραμμίζω 
aIigner εύθυγραμμίζω 
aIinea παράγραφος 

I ineaire γραμμικός 
I ineament διάγραμμα 
l ίnotype 
I inotypiste λινοτύπης 
recti-ligne εύθύγραμ-

[μος Κ.α. 

LlGNEUX ξυλώδης 
I ignicoIe ξυλόβιος 
I ignite όρο όνθραξ 

LIMACON κοχλίας 
σαλιγκαρι 

I im�ce γ 'μνοσάλιαγκας 

LιΜΕ ρίνη (λίμα) 
I imer ρινίζω 
I image ρίνισις 
I imure ρίνισμα κλπ. 

ΙΙΜΙΤΕ όριον 
I imiter περιορίζω 
I iminaire είσαγωγικη 
I i nteau ύπέρθυρον 
I imitrophe μεθόριος 

LlMNOLOGIE 

LιΜΟΝ 1 ) ίλύς 2) εΤδος 
λεμονιού 

I imoneux βορβορώ-
[δη ς 

I imon λεμόνι 
I imonier λεμονέα 
l imonado λεμονάδα 

κλπ. 

LιΜΡΙΟΕ διαυγης 
I impidite διαύγεια 

ΙΙΝ λίνον 
I inette λινόσπορος 
Ι ίnοn λινόν ϋφασμα 
I inceuI σάβανον 
I inot πουλάκι 
I inge άσπρόρρουχα 
κ.α., ώς I inoIeum** 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

Iuogo, Ioco 
IocaIe 
Iodare 
iocazione 
Iuogotenente 
IocuIo μνημείο 
iocanda 
ξενοδοχείον 

I inea 

Iineare 
allineare 
aIinea 
( I inetta παύλα) 
I ineare 
Iineamenti 
I inotipo 

rettiIineo 

Iegna καυσό-
ξυλα 

IegnaiuoIo 
ξυλουργός 

Iegno 
πλοίον 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

Iugar 
IocaI 
IocaIizar 
έντοπίζω 
Iocador έν/στης 
Iugarteniente 
Ionja 
παντοπωλείον 

I inea 
aI ifiar στολίζω 

I inear 
aI inear 

I ineaI 
I ineamento 

Iinotipista 

iefia 
Iefiador 
Iefio κούτσουρο 

I , tmR.ca Iimaco 
lυmaCCϊe Iumiaco 
γυμνοκοχλίας & I imaza 
όνθρ. ')πουλι,c; 

I ima 
Iimare 
limatura 
I imamento 

I imite 
I imitare 

I ima 
I imar 
I imadura 
I imalla 

Iimite 
I imitar 

Iimine κατώφλι l inde όριον 
I imitare » I indero 
I imitrofo γειτονικός 

I imnoIogia 

I imo 

I imoso 

I imone 
I imone 
I imonata 

I impido 
I impidit8. 

Ι ίπο 

Ienza πετονιά 
IenzuoIo 
σάβανον & 
σινδόνιον 

l imitrofe 

Ιίmόn 
I imonar 
I imonada 

I impido 
I impieza 
I impio καθαρός 

Ι ίπο 
I inaza 
I inaceo 
sabana* 
σινδόνιον 
Ienceria 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

IocaIity, Iieu 
IocaI 
IocaIize 
Iocation 
τοποθεσία 
Iieutenant 

l ine 
Iineage 

Iinear 
Iineament 
Iinotype 

recti IineaI 

I imax 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

LokaIitat 
κατάλυμα 
IokaI 
IokaIisieren 
Iogieren 
κατοικώ 

Leutnant 
LokaI κατάστημα 
Lokus άποχωρη
τήριον, "μέρος" 
I iegen κείμαι 

Lίnie 
Lίne χάρακας 

I inieren 

Lίnear [κωμα 
Lίneament χαρά
Lίnotypie 
Lίnotypist 
Lίnie . . .  richten 

Lίgnit 

*Mus ;he! 

I imit Lίmit 
( I imitation 
περιορισμός) 
I iminai όριον 
I imitrophe 

I imnoIogy Lίmnologie 

Iime κονία, 
ασβεστος 
Ι I ime άλείφω 

I ime Lίmone 
Iemon-tree 
Iemonade Lίmonade 

I impid 
Iimpidity 

Iinen 
Iinseed 

Iint ξαντό 

I inen 

Lein 

ieinen 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

Iocus =τόπος 

Ίίeutenant 
(Iocus + tenir ..... 

**Iocomotive 
(Iocus+mouvoir ..... 

έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

λόχος = 1 )  ένέδρα 
2) ό τόπος της ένέδρας 

βλ. λέξι ) 

βλ. λέξι ) 

I i n e u s  =λινός - λίνεος =ό έκ λίνου, 
l inea =σειρά λινέα ό λινός 

Iinea Hego 
(όρέγω: εύθύνω) 

l igna =ξύλα 

I imax =λείμαξ 
*mus 

I ima =λίμα 

I imes =όριον 
άγρού, λειμώνος 

I imus =ίλύς 

l impidus 

l inum 

*sabanum 

λίνον=σχοινί άπό λινάρι 
"ρηξε λίνον Κλωθώ" 
δηλ. η Κλωθώ έσπασε τό 
σχοινί (έκοψε τό νήμα τής 
ζωής, όπως λέμε σήμερα). 

(άντιδ. : λινοτυπία 
έννοιολ. :  σειρά άπά 
τυπογραφ. χαρακτηρες) 

λιγνυς =πυκνός καπνός 
λιγνυόεις =πλήρης 
καπνού' "φλόγες κaί 

λιγνύες" 
(άνTlδ.: λιγνίτης) 

λείμαξ =κοχλίας 
*μύς 

ρίνα, ρίνη (λίμα) 

(άντιδ. : λίμα, λιμάρω) 

λειμών 

λειμών + τροφή 
λιμνολογία 

έκ τού λειμών =λειβάδι 
"λειμωνήρης βοτά νη '" 
λειμώνιος :  
ό άνήκων εις λειμωνα 
"λειμών εύaνθής" 
(άντιδ. : λεμόνι) 

λαμπέτης =λαμπρός 
διαυγής 

λάμπη =λαμπάς 

λίνον 
(άνTlδ. : λινάτσα) 

*σάβανον (έτυμ. έκ τού 
σέβανον - σάβανον) 

**λίνον + έλαιον 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Ι ΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

LιΝΙΜΕΝΤ άλοιφή I inimento I inimeto I iniinent *SaIbe άλοιφή Ι ίnο =άλείφω άλίνω =άλείφω 
* Τό γερμ. saIbe 

έκ τού --> έλπος =έλαιον ("Ησύχ.) 

ΙΙΟΝ λέων Ieone Ιeόn Ι ίοπ L6we Ieo, Ieaena λέων, λέαινα έτ. λάω, 
I ionceau λεοντιδεύς I ionceIIo Iioness λέαινα (L6wen-feII' λεύσσω=όρώ "όςuδερ-
Ieonin λεόντιος Ieonino ieonino leonίne =λεοντή) κές γάρ τό ζώον". 

leonera1 )  λάκ- λεβηναίος =6μοιος με 
κος λεόντων λέοντα (Φιλόστρ. Δ, 34) 

2) καταγώγιον 'έκ τού λέων +πέλλα 
=δέρμα 

LIPIDE λιπίδιον l ipido έκ τού λίπος 
Ι ίΡοϊde λιποειδής lipemia λιπσιμία l ipoideo Iipograph 
I ipome λίπωμα (κλπ .. .) l ipoma Iipoma Iipoma 

ΙΙΡΟΤΗΥΜΙΕ λιποθυμία I ipotimia lίρο . . .  λιποθυμία 

ΙΙΟUΕυΑ ρευστόν, ποτόν l iquore Iicor l iquor Lίk6r Iiquor ..... γλυκύρριζα. Τό έκχύλι-
I iquide ύγρόν I iquido l iquido l iquid Lίquidation σμα τού φυτού χρησιμο-
I iquider ρευστοποιώ I iquidare I iquidar I iquidate έκκαθάρισις ποιείται είς τήν ποτοποι-

κλπ. κλπ . . .  I iquidiren ίαν διά παρασκευήν ήδυ-
πότων. Άπέραντες έκτά-
σεις γλυκυρρίζης, είς 
Ίωνίαν. 
Πρβλ. καί λοίκορ =κεχρί 
(ένν: έκχύλισμα, χέω, ποιώ 
τι ρευστόν, ρευστοποιώ). 

ΙΙΑΕ άναγινώσκω Ieggere leer legibiIity τό Iesen Iego συλλέγω άναλέγομαι έπιλέγομαι 
I iseur φιλαναγνώστης lettore leido εύανάγνωστον Ieser (έννοιολ . διά τών = άναγιγνώσκω. fι νaλό-
I iste κατάλογος I ίsta lίsta όφθαλμών συλλέγω) γιον: δποu τό βιβλίον 
I isibIe εύανάγνωστος IeggibiIe legible legible ieseriich έπιλέγονται. "Μαρδόνιος, 

Lesung άνάγνω- έπιλεξάμενος τά χρηστή-
.'\ .';. Ι .Τ:ι, ρίζης, ώ -:: [σΙζ 1''' ,. 

- Υρόό. " ,jE· 
rel ipion dρησκείσ religione relίgίόl1 reIig:on Religion δηλ. "ό Μαρδόνιος άφού 

(καί παράγωγα) έδιάβ JD.; ιυύς χΡησμοι' . . . " 
(άντιδ.:  λίστα) 

LlSSE λείος, όμαλός Iiscio liso λίς, λισση =λεία (όμηρ. 
I isser λειώ, στιλβώ lίscίare Iijar λέξις) "λισση πέτρη"=  
Iissage στίλβωσις, lisciata lija λεία πέτρα -Μ64,79-

λείανσις lίscezza γυαλόχαρτο λίστρον: εργαλείον 
Iissereur στιλβωτής λειότης πρός έξομάλυνσιν. 
Iissoir στίλβωτρον l iscia, 

lisciatoio 

LVS κρίνος gigIio l ί rίο l ί lΥ Lί I ie I i I ium =λείριον, λείριον =τό κρίνον, 
IiIas πασχαλιά l i la l ί la l i lactree FIieder κρίνον κυρίως τό λευκόν. 
I i Iiace +Ii I iaI κρινοειδής l i l iaceous I i l ienartig ("λειλίδισν", εξ ου 

λουλούδι)' "καί λείριον, 
τόν νάρκισσον 
κaλοϋσιν οί fI ττικοί". 

(Σουίδας) 

ΙΙΤ κλίνη letto Iecho &cama,' Lager Iectus =κλίνη λέκτρον, λέχος άνα-
Iiterie κλινοστρωμνή Iettuccio camada φωλεά laίr φωλεά Iagern κλιντρον, συζ. κλίνη. 

κλινίδιον πλαγιάζω *(Τό cama λέγω =πλαγιάζω 
Iitiere φορείον lettiga Iitera litter lagerpIatz έκ τού --+ κείμαι) κοιμάστριος= 
aI ite κλινήρης κλπ . . .  ίπ Ietto I l ie κείμαι (άποθήκη) =κοιτών κέμμα =κοίτη 

ζώου (πρβλ. καί τό 
" kama -sυtra") 

ΙΙΤΑΝΙΕ λιτανεία l itania letanίa Iitany Lίtanei Iitania λιτανεία (λιτη=ίκεσία -
λίττομαι =ίκετεύω) 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
ΙΙΤΗΟ . . .  λίθος 

litharge λιθάργυρος litargirio litargirio litharge I ithargyrus λιθάργυρος 
I ithiase λιθίασις litiasi litiasis lithiasis Lithiasis λιθίασις 
lίthίne λιθίνη litico λιθικός Iίtico Iithic Lίthium λιθίνη 
Iithodome λιθοδόμος (I itotomia) (Iithotomy) (Lίthotomie) λιθοδόμος 
IithoIogie λιθολογία Iitologia IitoIogia lithology (Lίthoglyptik) λιθολογία 
lithosphere λιθόσφαιρα l ίtosfera Iitosfera lithosphere λιθόσφαιρα 
Iithographie λιθο/φία litografia Iίtografia Iithography Lίthographie λιθογραΦία 

Κ.δ. (I itocola) 



432 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

LITlGE διαδικασία (νομ.) l itigio litigio +Iid litigation έκ τών: I iS =ερις, ε-ρις (δι' άποβολής τού ε 
Iitigant διάδικος l it ighino φίλε- lίtίgante litigant διαφορά καί τροπης τού Ρ είς λ) 
I itigueux άμφισβητού- litigioso [ρις litigioso litigious + ago =ογω αγω 

[μενος litigare έρίζω litigar litigate 

ΙΙΤΟΤΕ λιτότης litote lίtote lίtotes I itotes λιτότης 

ΙΙΤΑΕ λίτρα l itro litra, lίtro litre Liter Iίtra λίτρα: σικελικόν νόμισμα 
ές ού: Iiνre λίβρα l ίbbra l ίbra l ίνre (τό ίταλ. νομισματ. 
I ire λίρα l i ra, lί retta l ίbra l i ra σύστημα τών 

Ρωμαίων παρελή-
φθη έκ τών 
Δωριέων της 
Σικελίας). 

ΙΙΠΟΑΑΙ παράλιος litorale litoral littoral Iitus =άκτή κλίτος : τό κατώτατον 
μέρος τόπου τινός. 

LITURGIE λειτουργία Iiturgia liturgia liturgy Liturgie Iiturgia λειτουργία (έτυμ. λεώς 
Iiturgique λειτουρ- Iitύrgico litύrgico liturgic liturgisch =λαός καί έργον) 

[γικός 

ιινΑΕ βιβλίον l ibro libro I iber =φιλύρα, λέπος =λεπίς, φλοιός 
Iiνret βιβλιάριον l ibretto l ibreto l ibretto Libretto φλοιός δένδρου πρβλ. :  λεβηρίς = δέρμα 
I ibeIIe "λίβελλος" l ίbel l lo l ίbelo libel Libell I ibrum βιβλίον όφεως 
I ibrairie βιβλιοπωλείον l ίbrerίa l ibreria I ibrary λέπυρον, ύλικόν γραψίματος. Βλ. καί λ. bouquin. 

(κ.α. πολλά) Iibrarian βιβλιο- [πεταλισμός η έκφυλλοφορία σημαίνει γραφή 
θηκάριος έπί φύλλων έλαίας]. 

ΙΟΒΕ λοβός lobo lobo lobe λοβός 
Iobule λόβιον lobulo lόbulο lobule 
Iobe λοβώδης (κλπ.) lobulare lobulado lobular 

(Iobectomia) 

LOCHE κωβιός (ίχθύς) ghiozzo (gobia goby)* μέσιμ τού Υαλατι- λευκός 
κού Ieuka-> (έννοιολ. έξ αίτίας τής 

λευκότητος αύτοΟ τοΟ 
ίχθύος) 

*κωβιός 

LOCHIES τοκετός, locchίί loquios lochia Lochien λοχεία =τοκετός 
λόχια (έτυμ. λέχος =κλίνη) 

LOCUTlON εκφρασις lucuzione lucucίόn locutίon Ioquor λέγω λέγω 
aI-Iocution προσφώ- allocuzione locutor 

[νησις έκφωνητής 
i nter-Iocution συνο- interlocuzione locutorio interlocution 

[μιλία εντευκτήριον, 
i nterIocuteur συνομι- interlocutore τηλ. θάλαμος 

[λητής interlocutor interlocutor 
καί loquacite πολυλογία loquacita locuacidad loquacity 

LOGARITHME λογάρι- logaritmo logaritmo logarithm Logarithmus Iogarithmus λογάριθμος 
[θμος (λόγος + άριθμός) 

Iogarithmique λογα- logaritmico logaritimico logarithmic logarithmisch 
[ριθμικός 

LOGE οίκίσκος, κελλί loggia logia, lonja lodge Loge θεωρείον Iocus τόπος, λέχος =κοίτη, κλίνη, 
Ioger κατοικώ θεωρείον alojar κατοικώ ένδιαίτημα Logis έπιπλ. κατοικία φωλεά, λόχος 
alloger έλλοχεύω loggione alojamiento lodging οϊκημα δωμάτια λέγω = πλαγιάζω 

Κ.α. ύπερώον κατάλυμα 
allogiare 
locanda 
ταβέρνα 

ΙOG�QUE λαγική, Logica, logico Logica, logico logic Logik, logisch Iogica, Iogicus Λογική, λογικός 
λογικός logistico (ίlόgίcο) logical, Logiker Λόγος : ό ένδιάθετος, 

Iogicien διαλεκτικός λογιστικός (paralogismo) logician λογικευόμενος ό έν τ<\> ν<\> λόγος. 
Iogistique λογιστική logistica (silogismo) logistic Logistik 
πολλά σύνθ. : πχ λογιστική (syllogism) Logistiker 
metaIogique, 
preIogique 
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ΔιάΦ. μέ α' συνθ. logo... logos λόγος 
logographe λογογράφος logografo 
logogriphe 1) λογόγριφος logogrifo 

2) άκατάληπτος 
logomachie λογομαχία logomachia 
logorrhee λογοδιάρροια (Iogopatia) 

κλπ. κλπ . . . 

ΙΟL νόμος 
legal νόμιμος 
legalite νομιμότης 
legitime δίκαιος 
loyal τίμιος 
leguer κληροδοτώ 

κ.δ. πολλά παράγ. & σύνθ. 

LONG μακρός 
longe καπίστρι 
longer παραπλέω 

longevite μακροβιότης 
longicorne μακρόκερως 

καί longitude γεωγρ. μήκος 
longitudinale έπιμήκης 
longanimite μεγαλοψυ-

καί: Ιοί η μακράν [χία 
longueur μήκος 
al-Ionger έπιμηκύνω 
prolonger κλπ. Κ.λπ. 

ΙΟΡΗΟΡΗΟΑΕ είδος 
φασιανοΟ 

ιοουΕ ράκος 

ιοουΕΤ μάνδαλος 

LORDOSE λόρδωσις 

LORICAIRE θώραξ 

LORS, ALORS τότε 
lurette άργά (έκ τού 
I 'heurette) 

ΙΟTlΟΝ πλύσις 
lotionner έκπλύνω 

ΙΟΤUS λωτός 
καί lοt κλήρος, τύχη 
loterίe λαχείον 

legge 
legale 
legalita 
legittimo 
leale 

lungo 
lunga λουρι 
l ungagnata 
άπεραντολογία 
longevita 

longitudine 
longitudinale 
lunganimita 
lontano 
lunghezza 
al-Iungare 
prolungare 

lucchetto 

lordosi 

lorίca 

al lora 

10ΖίΟΠθ 

10Ιο 
lotto 
lotteria 
lotofago 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

lοgόgrafο 
lοgόgrίfο 

logomaquia 

ley 
legal 
legalidad 
legitimo 
leal 

longar μακρύς 
luengo » 

longevidad 
longevo γέρων 
longitud 
longitudinal 
(magnanimi
dad)* 
lejano 
alargar 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(Iogotype 
λογότυπον) 

logogriph 
logomachy 
logolatry 

law 
legal 
legality 
legitimate 

long 

longivious 
longeval 
μακρόβιος 
longitude 
longitudinal 
longanimity 
(far** μακράν 

(Iofobranquio) (Iophiodon) 

(harapo lock 
ράκος)' 

έκ τού harpar, 
farpar κατασχί
ζω, κουρελιάζω) 

lordosis 

loriga 

ahora τώρα 

lοcίόn 

10Ιο 
lote 
loteria 
lοtόfagο 

lock 

lordosίs 

lorίcate 

10Ιίοπ 

lotus 
10ΙΙο 
lottery 
lotoseater 

LOUCHE 1 )  άλλοίθωρος losco (estrabόn)* loss 
2) διφορούμενος 

loucher όλλοιθωρίζω (Strabismo estrabismo)* 
louchement 

στραβισμός 
louchir θολοΟμαι 

ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ 

Logos 

Logogriph 
(Logismus) 
Logomachie 
(Iogodadalίe) 
(Logopadie) = 
λογοπαιδεία, 
δηλ. όρθοφωνία 

ΛΑΤιΝIΚΑ 

lex =νόμος 
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έκ τού ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ 

λόγος 

λέγω =συλλέγω' έπί, 
άνα-λέγομαι=διαβάζω. 
λέγομαι =κεϊμαι 

Legislation 
νομοθεσία 

legal 
Legalitat 
legitim 
νόμιμος 

έννοιολ. :  συλλογή κανονισμών. [πρβλ. :  λέγω =όμιλώ 
---t λέξις λέγω = συλλέγω ---tlex] Etymolgica Isidori: 
"Iex, a legendo vocata, quia scripta est" δηλ. "Iex", έκ 
τοΟ άναγινώσκειν ώνομάσθη, όσα έστί γεγραμμένα. 
( πρβλ. καί: κείμαι ---t κείμενα, λέγομαι ---t leges) 

lang 
lange έπ! μακρόν 
langen φθάνω 
langlebig 
langsam βραδύς 
langs κατά μήκος 
langlich 
Lange 
Langmut 
fern**) 
Lange 

Locke 
βόστρυχος 
locken 
σγουραίνω 

longus =μακρός δολιχός =μακρος 
"δολιχος πλόος" 
"δολιχη όδός" 
δολιχός βίος 
(ή μακροβιότης) 
δολιχον κέρας 
(κατ' αλλ ους έκ τού 

Ί ο  n 9 u s + a n ί m a λογγάζω =ένδιατρίβω) 
(βλ. λ. ame) 
ad +Iongus 
(ad : έκ τού αντα) 

(άντιδ. : άλάργα) 
(**far καί fern έτυμ. έκ 

τού πέραν) 

λοφιά =χαίτη + φέρω 
"κορυδαλλός λοφη

φόρος" 
I UΧus=διάστροφος, λοξός 
παρεστραμμένος 

* έκ τού άρπάζω, 
ύφαρπάζω 

μέσιμ Φρaγκ. loc λύκος=μάνδαλος 
θυρών (Ήσύχ.) 

(άντιδ.: λουκέττο) 

λόρδωσις 
(λορδόω: κορδώνω 
τό σώμα πρός τά 
έμπρός) - ΙΠΠ .

-

lorica, lorum = λώρος, λωρίον 
έκείνη ή ωρα 

έκ τού illa hora= (βλ. λ. " ί l") 

lavo +Iuo λούω, λόFω 
(βλ. & λ. laver) 

Lotos lotus λωτός,λωτόω=παράγω' 
λώτισμα = 1 )  ανθος Los 

LΟΙΙθΓίθ 
losen κληρώνω 

luscus =λοξός 

2) το αριστον, το 
έξοχώτατον μέρος 

"γής Έλλάδος λωτί
σματα" Έλένη 1 593 

λοξός 
(ως πρός τήν έννοιaν 
τού "διφορούμενος"πρβλ. 
τό: "Λοξίας Άπόλλων", 
(ώς  δ ίδων δ ιφορουμέ
νους, θολούς χρησμούς) .  
*( στραβισμός) 
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ιουρ λύκος l υρο lobo wolf Wolf IUPUs =λύκος 
Ιοulου (μικρό σκυλί bobanillo (διασταύρωσις τών 

-έκ τού loup-Ioup) έλλην. λέξεων -+ λύκος + άλώπηξ) 
Iouνe λύκαινα lupa loba she wolf Wblfin (νοIΡes=άλωπηξ) (Τά δύο ζώα όμοιάζουν 
Iouνeteau λυκιδεύς lupicino lobezno wolfcub άρκετά ώς πρός τά έξωτε-

ρικά χαρακτηριστικά) .  

ΙΟΧΟΟΑΟΜΙΕ loxodromia (Ioxodromic) λοξοδρομία 

LUBRIFIER γλοιώ, Iubrificare lubrίcar I lubricate Iubricus όλιβρός =όλισθηρός 
άλείφω =όλισθηρός όλιβράζω =όλισθαίνω 

Iubrification λίπανσις l ubrificazione lubrίcacίόn lubrίcatίon 
Iubrique άσελγής lubrίco λάγνος lύbrίcο lubricant 

& όλισθηρός γλοιώδης 
Iubricite λαγνεία, Iubricita lubrίcίdad lubricity 

όλισθηρότης 

LUCARNE φεγγίτης lucerna lucerno lucerne πόα Luke I u cerna λύχνος  λύκη =φώς 
( Iuzerne τριφύλλι φωτ. λύχνος κηροπήγιον look βλέπω φεγγίτης Ιυχ (φώς) (λuκόφως, άμφιλύκη) 

χρώμ.) ( Ιυχ, έκ τού lucs) λύγη =σκιόφως 
lucide φαεινός lucίdo lucido lucίd light φωτεινός λεύσσω = βλέπω 
Iucidite διαύγεια lucidita lucidez lucidity λογάδες =οί όφθαλμοί 
IucioIe πυγολαμπίς luccίola luciernaga Leuch . . .  λευκός, κuριολ. ό 
e-Iucider διασαφηνίζω e-Iucidare elucidar elucidate Ieuchten φέγγω φεγγερός 
lucίfer έωσφόρος lucίfero lucero Lucifer Luzifer (Iux +fero) (λύκη + φέρω) 
I ueur φέγγος luce φώς luz l ight Lίcht (άντιδ.: λούκι) 
Iu ire φέγγω (Κ. α.) lucere lucir l ighting φωτι-

σμός 

LUCRE κέρδος lucro lucro lucre Iucrum κέρδος λύτρον, έκ τού λύω 
Iucratif έπικερδής lucratίνo lucratίνo lucrative Iucrativ έκ τού Ιυο =λούω, πρβλ. "ξέπλυμα χρήματος" 

άποτίνω χρήμα 

LUGUBRE πένθιμος lugubre lugubre lugubrious Traurig** Iugubris πένθιμος λυγρός =λυπηρός, 
deuiI πένθος'** lutto πένθος luto πένθος mourning Trauer πένθος τού lugeo =πενθώ όλέθριος, 
morne σκυθρωπός* πένθος trauern πενθώ (Τά morne, "πένθος λυγρόν" -

mourn πενθώ* mourning καί λυγαίος, λοιγός=θάνατος 
mourn έκ τού -> μέριμνα καί μέρμερα 

(μέρμερος: ό iΊξιoς 
φροντίδος, ό όλέθριος) 

**(traurig & Trauer έκ τού τραγψδία) 
***(deuil δηλέομαι =βλάπτω) 

έκ τού deleo = 

ιυΜIΕΑΕ Φώς lume φώς lumbre πύρ luminary Leuchte lumen =φώς, έκ 
lumiera λυχνία lumbrera λαμπάς φανός τού louksmen 

Iumignon φυτίλι lumίcίno light φώς Lunte όπερ έκ τού -+ λύκη (βλ. λημμα lucarne) 
Iuminaire lumίnara lumίnarίa Iighting (άντιδ. : λουμίνι) 

φωτισμός έκκλ. φωταψία άστραπή 
Iumineux φωτεινός lumίnoso lumίnar lumίnous 

(κ.λπ.) άστήρ φωτεινός 100m φαίνομαι 
διάΦ. σύνθ. =aI Iumer 

άνάπτω 
i l luminer φωταγωγώ 

(κ.λπ) 

ιυΝΕ σελήνη luna luna moon* Mond* luna (Iouksna: σελήνη καί σελάνα 
Iunaire σεληνιακός lunare lunar lunar κuριολ. ή φωτεινή) κuριολ. ή φωτεινή' 
Iunatique παράξενος lunario lunatico (Iunacy λουνόν=λαμπρόν ( Ησ.) 

1 )  άνιαρός παραφροσύνη) (Βλ. καί λ. lucarne, 
Iune μηνοειδής 2) ήμερολόγιον lunated mond fbrmig lumiere) 
I unette διόπτρα lunato (Ιunacίόn) lunatic (έτ. μήνη+μορφή) 
Lundi  ή Δευτέρα, ώς lunetta luneta τρελλός (Diopter 

ήμέρα, δία, άφιερωμένη ήμισέλινος άνάκλιντρον l unette σχήμα διόπτρα) 
είς τήν σελήνην θεάτρου ήμικυκλίου "γυαλιά": lunettes-> έκ τού luna (βλ. ώς ανω) 
καί: anteojos spectacles Bril le γυαλιά occhiali έκ τού όκκος =όΦθαλμός 
Iunettes διόπτραι, occhialli γυαλιά γυαλιά spectacles έκ τού specio =σκοπώ 

"γυαλιά" γυαλιά (έτ. άντι+όκκος) Brίl le . . .  έκ τού βήρυλλος = 
κρύσταλλος 

gaffe " gafas gaffe έκ τού γαυσός =κυρτός 
(άντιδ. : κυάλια) 
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LUSTRAL καθαρτήριος IustraIe λαμπρός IustraI Iustrous Ieuchtend Iu(k)strum 
Iustre λαμπρότης Iustrezza Iustre Iustre =καθαρός έκ τού λύκη 
lustrer στιλβώ Iustrare Iustrar Ieuchten Iuceo, Ιυχ (βλ. λέξεις Iucarne, 
Iustrage στίλβωσις Iustrazione φωτίζω Iumiere, ΙυΠθ) 
lustrίne άγνισμός Iustroso (άντιδ. : λούστρο 

καί Iustro λαμπρός λουστρίνι) 
lustre πενταετία* Iustro* Iustro* Iustre* *καθαρμός άνά πρβλ. καί: λιστρόω 

πενταετίαν, καί =λειαίνω, στίλβω 
συνεκδοχικώς λίστρον = έργαλεϊον 
ή πενταετία πρός λείανσιν , 

στίλβωσιν 

ιυτ έπίχρισμα ΙυΙΟ λάσπη iodo Lehm lutum πηλός λύθρος =ρύπος, 
luter έπιχρίω IutuIento ΙύΙθΟ άκάθαρτον αίμα. 

λασπώδης 
ιυΤιΝ φάντασμα nettunico Neptunus νίπτω: μέ την έννοιαν 
lutίner παρενοχλώ ποσειδώνιος =Ποσειδών καθαίρω, έξαγνίζω, 

(άλλοίωσις έκ τοίί κυρίως στην θάλασσα . 
"netun")  

ιυΤΑIΝ άναλόγιον Ieggio (LesenpuIt) luctrum λέκτρον=άνάκλιντρον 
άναλόγιον =στήριγμα 
βιβλίου δι' άνάγνωσιν. 

ιυΠΕΑ άγωνίζομαι Iottare iucha (Kampf =άγών, lucto =παλαίω έκ τοίί λυγίζω 
lutte πάλη, άγών Iotta, iudo Iuchar βλέπε λέξι (άρχικώς, λέξις =κάμπτω, συστρέφω, 
lutteur παλαιστης Iottatore iuchador campagne) γυμναστηρίου) ρίπτω, καταβάλλω 

"πλεuράν λUΥίσaντες 
ύπό ρώμης": 
(έπί παλαιστών) 

ιυΧΑΤιΟΝ έξάρθρωσις iussazione iuxation IUΧUS=έξαρθρος, έκ τοίί λοξός 
luxer έξαρθρώ Iussare ( Iujuriar) I uxate διάστροφος 
luxe πολυτέλεια Iusso Iujo ΙυχυΓΥ Luxus (Τό ούσιαστ. Iuxus (έννοιολΟΥικώς πρβλ. 
luxueux πολυτελης Iussoso Iujoso iuxurious Iuxurios τού ώς όνω έπιθέ- σημερ. "διαστροφή", 
luxure άσέλγεια iussuria Iujuria ΙυχυΓΥ του, μέ τη σημασία: "έκτραχηλισμός"). 
luxurieux άσελγης Iussuregiante Iujurioso Iuxurious άσελγης & κατόπιν (άντιδ. : λούσο, λούξ) 

Κ.λπ. Κ.λπ. τρυφηλός, πολυ-
τελής. )  

Ι VCEE λύκειον Iiceo Iiceo Iyceum Lyzeum Iyceum λύκειον 
Iyceen μαθητής λυκείου I iceaIe I iceista 

(Ό Ά ριστοτέλης είχε έγκαταστήσει την Iiciet λυκειακός Σχολη του είς τό Λύκειον, τό όποίον έπήρε 
τό όνομά του άπό τό ίερόν τού Λυκείου 
Άπόλλωνος), " . .  .Λύκειός τε ό θεός ένταίίθα 

Λέξεις μέ α' σuνθ. Iyco . .  ώνομάσθη πρώτον . .  " (Παuσ. Άττικά) 

Iycanthrope Iicantropo Iicantropo Iycanthrope Lykanthrop λύκος 
Iycopode Iίcopodo Iicopodio Iycopodium Lykopodium λυκάνθρωπος 
Iycope κλπ. λυκοπόδιον 

λυκόπους 

LYCHNIS λυχνίς I icnobio Iight Leuchter Iychnis λύχνος, λυχνίς 
luchnίde λυχνοΦόρος λυχνόβιος φέγγος λυχνία (θέμα λυκ=Φώς) 

ΙΥΜΡΗΕ λύμφη, ίχώρ I infa Iinta, n infa Iymph Lymphe lympha= 1 )  νύμφη Νύμφη , Ναίάς 
Iympahatique I infatico Iinfatico Iymphatic Iymphatisch 2) ύδωρ, νόμα (πρβλ. κα! "λέμφος") 

λιμφατικός 

ΙΥΝΧ (ζωολ.) I ince Iince ΙΥπχ Luchs lunx λύγξ (σαρκοφ. ζώον) 

ΙΥΑΑ λύρα I i ra I i ra ΙΥΓθ LθίθΓ Iyra λύρα (είδος κιθάρας 
Iyrique λυρικός I i rico Iirico Iyric Iyrisch έφευρεθείσης ύπό τού 
Iyrisme λυρισμός I i rismo IyricaI Lyriker Έρμού). 
Iyriser Iyricism ποιητής 

LVSIMACHIE λυσιμάχεια Iysimachia βοτάνη εύρεθείσα ύπό 
(φυτόν) τού 'Έλληνος ίατρού 

Λυσιμάχου. 
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M u s i q u e' 
Methode 

Mythologie 

Μ ο υ σ ι κ ή : ή πόσα Τέχνη, Γράμματα, Παιδεία. 
"Σεμνή κατά πάντα ή Μουσική ,  θεών εΟρημα ούσα".  (Πλούταρχος) 

" . .  τους παϊδας, αί τών Έλλήνων πόλεις, πρώτιστα και μάλιστα διά της Μουσικής 
παιδεύουσιν . . " (Στράβων) 

• 
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« Μ ουσική έστι ρυθμού και μέλους και πάσης όργανικης θεωρίας έπιστήμη . . .  Μ ουσική έστιν 
έπιστήμη θεωρητική τε και πρακτική μέλους τελείου και όργανικού,  πρεπόντων τε και μη πρεπό-
ντων, έν μέλεσί τε και ρυθμοίς, συντείνουσα προς ήθών κατασκευήν. " (Πτολεμα/ος Κλαύδιος) 

.'. 
',' 

« . .  'Απο τους άρχαίους χρόνους, ή Μ ου σ l κ η  θεωρήθηκε ή κατ' έξοχην τέχνη. ΤΟ άποδεικνύει ή 
ϊδια ή προέλευση της όνομασίας της Μ ουσικης,  δηλ. τέχνη τών Μ ουσών . Π ράγματι, οί άρχαίοι 
'Έλληνες ένώ συσχέτιζαν καθεμιά άπο τις όλλες τέχνες με μία μόνον άπο τις έννέα κόρες τού Δία 
και της Μνημοσύνης, την ΜΟΥΣ ΙΚΗ όχι μόνον την συσχέτιζαν με δύο Μούσες (με την Εύτέρπη -
μούσα της αυλητικης - και με την Π ολύμνια - έφευρέτρια της λύρας και μούσα τών ίερών Ομνων), 
άλλά αυτες ήσαν έπι κεφαλης όλων τών όλλων μουσών" .  

ΕΓΚ ΥΚΛ ΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΟ ΥΣΙΚΗΣ (Έκδ. ΑΛΚ ΥΩΝ) 

* 

« Μ ο ύ σα ή γνώσις (όπό τοΟ μω =ζητω) ,  έπειδη άπάσης παιδείας αΟτη τυγχάνει αίτία . "  (Σουίδας) 

« Μούσας δ' αυτάς ώνόμασθαι άπο τού μυείν τους άνθρώπους, τούτο δ' έστιν άπο τού διδάσκειν 
το. καλά και συμφέροντα και υπο τών άπαιδεύτων άγνοούμενα" .  

(Διόδ. Σικελιώτης Δ '  7,4) 

«'Η μουσικότης της Έλληνικης γλώσσης είναι έφάμιλλος της συμπαντικης . "  (Γ. Ξενάκης) 

*' 

« . .  .'Αγάπησα την έλληνικη γλώσσα γιο. την εΟρωστη πλαστικότητά της, για το πλούσιο λεξιλόγιό 
της, που ή κάθε λέξη του πιστοποιεί την όμεση και διαφορετικη έπαφή της με τις άλήθειες, και γιατι 
ό ,τι έχει λεχθη καλο άπο τον όνθρωπο έχει ώς έπι το πλείστον λεχθη σ' αυτην την γλώσσα . . .  

. . .  άρχιζα να διαβλέπω μιά δυνατότητα νά έξελληνίσω τους βαρβάρους, να έξαττικίσω την Ρώμη , 
νά έπιβάλω στους λαους τον μόνο πολιτισμο που μιά μέρα άποκόπηκε άπο το τερατώδες, άπο το 
όμορφο, το άκίνητο, ΠΟΙ) έφεύρε έναν όρισμο γιο. την Μ έθοδο ("Μethοde") , μιά θεωρία γιο. την πολι
τικη και την όμορφιά . .  " 

Μαργκερίτ Γιουρσενάρ ''ΑΔΡΙΑΝΟ Υ Α ΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ ΤΑ " 
Έκδ. ΧΑ ΤΖΗΝΙΚΟΛΗ 
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«ΤΟ όνομα Μουσείον (Museum) είναι ενα "δωράκι" άπο την Άθήνα, διότι κέντρο τόσο τής πλατω
νικής Άκαδημίας όσον καί τής άριστο τελικής περιπατητικής σχολής τοΟ Λυκείου, ύπήρξε ενα ίερον 
τών Μουσών» 

Herst Blanck, "Τά Βιβλίο στήν Αρχαιότητα ", Έκδ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ 

* 

«Οί 'Έλληνες διέθεταν διάφορες έκφράσεις γιά να δηλώσουν την "λέξιν" .  Μ ία έξ αύτών ήτο ή 
λέξις "μύθος" (mythe, mito, myth,  Mythe, mythus) . Με τον "μΟθο" οί 'Έ�ες έννοοοσαν την πλούσια 
σε περιεχόμενο λέξι, πλήρη ποιήσεως καί δημιουργικής δυνάμεως . Ήτο εν€! ζωντανο σύμβολο . . .  » 

Federico Krυtwig Sagredo, "Compυter Shok" σλ. 454, -Έκδ. LlZARRA-ESTELLA, Navarra . 

• 

« Στ' αλήθεια , εχουμε ανακαλύψει τίποτε , ό ,ΤΙ δήποτε ,  στην φιλοσοφία, στην μεταφυσlκή ,  
(metaphysique) ,  στην λογική, στήν κοσμογονία, επειτα απο τους αρχαίους 'Έλληνες ; 'Ό ,ΤΙ εχουμε 
κάμει όλο όλο, είναι ότι αναπτύξαμε την μια η την αλλη θεωρία τους . . .  

Στην έλληνικη γή, στον χαρούμενο καί ακτινοβόλο κήπο τής Μυθολογίας (Mytholog ie) . . . ας 
χορέψουμε αφοο οί φίλοι μας οί 'Έλληνες, καί αληθινοί πρόγονοί μας, ετσι το θέλησαν .. , » , 

Ζόν Ρισπέν - '''Ελληνική Μυθολογία " - (όπά τήν Είσαγωγή). 

* 

«'Όταν κάποτε φύγω απο τοΟτο το Φώς 

θα έλιχθώ προς τα πάνω όπως 

ενα ρυάκι που μουρμουρίζει 

Κι αν τυχον κάπου ανάμεσα 

στους γαλάζιους διαδρόμους 

συναντήσω αγγέλους, θα τους 

μιλήσω έλληνικά, έπειδη 

δεν ξέρουνε γλώσσες, 

Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική » , 

Νικ. Βρεττάκος 
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Άμ ιγώς Έ λλ η ν ι κ η  
ή δ ι ε θ ν η ς  μ ο u σ ι κ η  ό ρολογία 

"οι βασικές έννοιες της έπιστήμης κα! της τέχνης της μουσικης είναι έλληνικές κα! περιλαμβάνονται στά σωζό
μενα θεωρητικά έργα των άρχαίων Έλλήνων, κυρίως τού Πυθαγόρα (άπο σημειώσεις τού Αρχύτα) τού Πλάτωνος 
(Πολιτεία, Γοργίας, Τίμαιος), τού Αριστοτέλους, τού Αριστόξενου τού Ταραντίνου, τού πρώτου πού έπρότεινε το 
συγκεκριμένο κούρδισμα, δηλαδή τήν ύποδιαlρεσι της όκτάβας σέ δώδεκα (σα ήμιτόνια, όπως έκανε 2000 χρόνια 
άργότερα Ο Γ. Σ. Μπάχ - κα! ή θεωρία του έπεκτάθηκε ως τΙς Ίνδίες, άλλά το ΡΕΤ/Τ LAROUSSE τον άγνοεϊl Ή 
μουσική θεωρία των άρχαίων Έλλήνων είναι μέχρι σήμερα ή μόνη σταθερή βάσις της έπιστημονικης έρμηνείας της 
Μουσικης . . .  

Οί περισσότερες άπο τίς λέξεις - έννοιες δέν είναι δυνατον νά μεταφρασθούν καί έχουν υίοθετηθή διεθνως".  

M u s i q ue 

acoυstiqυe 
anacroυse 
barytone 
basses (μπάσσα - έτ. βάσις) 
gamme (κλίμαξ - έτ. γάμα) 
grammophone 
d iagramme 
diapasson 
d iatoniqυe 
d iese 
dithyrambe 
dip lome 
d isqυe 
dynamiqυe 
elegie 
episode 
ep i logυe 
morphologie 
methode pedagogiqυe 
mυsicologie 
octave 
homophonie 
organe 
orchestre 
νοίχ (έτ. Fόψ) 
pathetiqυe 
paυse 
polyphonie 
pratiqυe 
rythme (έξ ού rime. "ρίμα") 
stro� 
syncope 
syllabe 
symetrie 
symphonie 
xylophone 
flUte (έτ. φλύω) 

κ.λπ. ,  Κ.λπ . . . . .  

harmonie 
harpe 
semiton (ήμιτ . )  
herο'ι'qυe 
theatre 

theme 
theorie 
cacophonie 
gυitarre 
cello (έτ. κοίλον) 
cymbale 
melodie 
metal iophone 
metriqυe 
metres 

(Βαγγέλης Χριστόπουλος -της Κρατ. Όρχήστρας Αθηνών-) 

tactes (τακτά διαστήματα) 
metronome 
m icrophone 
monotone 
synthese 
synthesizer 
systeme 
ton. son 
toniqυe 
Troυbadoυr ( έτ. τρόπος) 
tropen 
tympan 
hydraυle (ϋδραυλις) 
soprano (έτ. ύπερ) 
hymnes 
phonetiqυe 
phrase (φράσις μουσ.)  
chronometre 
cordes 
choeυr. coro (έτ. χορός) 
psaυmes (ψαλμοί) 
ode 
Odeon 

Ύπάρχουν επίσης μουσικοι όροι οί όποϊοι δεν παρελήφθησαν μεν άπ' εύθείας εκ τής ελληνικής μουσικολογίας. 
δεν παύουν όμως νά είναι ελληνικής ετυμολογίας. Π.χ. : 

a l legro (λατ. alecris) εκ τού άλεκτορίς. λόγψ τής ζωηρότητος 
vivace εκ τού βίος . δηλ. ζωηρός 
adag io  (ad- ago) εκ τού ό ν τ α +όγω 
p resto (prae+sum) εκ  τού παραί+εσμί Κ.ο.Κ . . . . . . 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

MACARON άμυγδα- macco φάβα macareo macaroon Makrone έκ τού μακαρία, μακαριά 
[λωτόν καλή συγκομιδή γλυκόν μπισκότο =φαγητόν έκ ζωμού & 

macaroni μακαρόνια maccheroni macarrones macaroni Makkaroni άλφίτων. (Ήσ.) 

macaronique: "μακα- maccheronico macarronico macaronic Ζυμάρια κυλινδρικά. Σύνηθες φαγητάν δείπνων 
ρονικόν" ϋφος, σχοινο- παρηγορίας, ώς "μακαρίων 6ντων των τελευτη-

[τενές σάντων". Μέσψ τού έλληνισμού τής Μεγάλης 
Έλλάδος, έπέρασε στούς Ίταλούς. 
(άντιδ.: μακαρόνια) 

MACEDOINE 1) έδεσμα macedonia macedoine ετυμ. Larousse: "du nom 
έκ διαφόρων είδών de Ι '  empire d' Alexandre, 

2) λογοτ. έργον, compose de pays Ires divers" 
ποιητικόν καί πεζόν Δηλ. άπά τά όνομα τής 

αύτοκρατορίας τού 
'Αλεξάνδρου, άπαρτιζομένης 
έκ διαφόρων κρατών. 

MACERER έμβρέχω, macerare macerar Ι macerate machen macero έμβρέχω μάσσω =μαλάττω, 
μαλάττω κατασκευάζω κατεργάζομαι, πλάθω, 

maceration διάβρεξις, macerazione maceracίόn maceration mogen δύναμαι ζυμώνω (έκ τού μάγσω 
σκληραγωγία κακουχία Macht ίσχύς άόρ. β' έμάγην) .  

macerateur (τεχν. macerie maceta Make φιάχνω (παράγωγα: μάγμα, 
όρος) έρείπια γλάστρα (made ίπ: μαγεύς, μαγεία, 

maquiI Ier ψιμυθιώ, μαγείς έν .. - μάγειρος, μάκτρα) 
μεταβάλλω -make υρ: (άντιδ. : μακιγιάρω) 

μαγείς έπί . . )  

MACHER μασσώ masticare mascar, Ι masticate έκ τού mastico μαστιχάω =τρίζω τά 
(& mastiquer) masticar =μασώ δόντια' μα στάζω =μασώ 
mandibuIe γνάθος mandibola mandibula mandible "μασασθαι Ναξίας άμυγ-

δάλας" πρβλ. μαστίχα 
machoir σιαγών mascella quijada* chin* Κίπυ' πηγούνι έκ τού gena* (άντιδ. : μασέλα) 
mastication μάσησις (mascellare) mascullar =γνάθος *γένυς =κάτω σιαγών) 
machonner ψελλίζωκ.δ. masticazione ψελλίζω mastication 
καί: masque προσωπείον μάσησις mascadura mask Maske 
(Ιδίας ρίζης, ώς καλύ- maschera mascada mascot maskieren (άντιδ. : μάσκα, 
πτουσα καΙ τάς σιαγά- "μπουκιά" masco μάγος μεταμφιέζω μασκαράς) 
νας) έξ ού mascarade mascarata mascara 

MACHINE μηχανή macchina maquina machine Macchine machina μαχανό , μηχανή 
machίnerμηχανορραΦώ μηχανή, αύτοκ. maquinar machinate μηχο ς ,  μηχαρ : μέσο ν ,  

macchinare μηχανεύομαι τρόπος τού πράττειν. 
machination macchinazione maquinador machination Machination 
μηχανορραφία macchinale μηχανορράφος 
machinaI μηχανικός macchinario mecanico, mechanical Mechaniker 

μηχανήματα maquinal 
machinerie μηχανουρ- maquinaria machinery Maschinerie 

[γική μηχανισμός 

ΜΑ<;ΟΝ κτίστης massone masόn mason machio, έκ τού μηχανή , μαχανά 
maς:οnner κτίζω (massoneria) (masoneria) machiones: οί έπί (βλ. λ. machine) 
maς:οnnage οίκοδομή μηχανών, ίκριωμά-
maς:οnnίque τεκτο- massonico masόnίcο masonry των έργαζομενοι. 

[νικός όθεν οί κτίσται. 
Λέξεις μέ α' σύνθ. 

MACRO . . .  
Π.χ. macrocosme macrocosmo macrocosmos macrocosm Makrokosmos μακρο . . .  
macrocephaIe macrocefalo macrocefalo macrocephal μακρόκοσμος 
macroure (macroglossa) macruro macrurus (Makrobiotik) μακροκέφαλος 
Κ.δ. πολλά . . .  macroscopio macroscopio (macropod) (Makrophoto- μακρόουρος 

macrobiotica graphie) μακροσκόπιον κλπ . 

MAESTRO μαέστρος maestro maestro master κύριος Magister magister =όρχων έκ τού μέγιστος, μέγας, 
maestrie έξοχος maestria maestria masterly magnus μεγιστάν 

έκτέλεσις έντεχνος μήστωρ καΙ μόστρος 
maitre δεσπότης, mastery =έπόπτης, τεχνίτης, 

δάσκαλος έξουσία διοικητής "μάστορας". 
maitriser έξουσιάζω amaestrar [έπίσης: miss (miss & mistress 'Όμηρος: "μήστωρ άυτής" 
καΙ mistraI: ό mistral δεσποινίς καΙ έκ τού =είδήμων μάχης "μήστωρ 

"μαίστρος" (όνεμος maestranza maestrazgo m istress mai(s)tresse' φάβου" =τεχνίτης είς τό νά 
κυρίαρχος) σωματείον κυρία, mister έκ τού τρέπη είς φυγήν. "Ζεύς 

mister κύριος] master) ύπατος μήστωρ". 
(άντιδ.: μαέστρος, 
μαϊστρος, μαϊστράλί) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι ΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

MAGE μάγος mago mago magi μάγοι Magier magus μάγος=μαγικός' έκ τής 
magie μαγεία magia magia magic Magie ίδίας ρίζης μέ τό "μέγας'" 
magique μαγικός magico magico magical magisch Μάγας =μέγας. Κατ' δλλοuς έκ του μαγεύς 
magicien μάγος, magician (τού μάττω) ,  ό διάφορα μάττων, ό δι έμπλά-

άγύρτης στρων προλέγων. Έκ τής ίδίας ρίζης ή λ .  
μάγειρος. Πρβλ. καί "μάγγανόν" =γήτεμα 
"ΜάΥον τόν φαρμακόν καί ίΕΡΟUPΥόν, ώς Αίσχί-
νης" 3, 1 37 -Άμμώνιος-

MAGISTRAL σχολα- magistrale magistral magisterial Magister magister όρχων μέγιστος 
στικός magisterio δάσκαλος 

magistrer δάσκαλος τέχνη magisterio Magistrat Δημ. 
magistrat όρχων, magistrato magistrado Άρχή 

δικαστής magistrate 
magistrature άρχή magistratura magistratura magistracy 

MAGMA μάγμα magma magma magma magma μάγμα (έκ του μάσσω, 
magmatique αρχ. μάγ-σω) 

MAGNESIE μαγνησία magnesia magnesia magnesia Magnesia magnesia μαγνησία 
(λίθος) μαγνήσιον μαγνησία 
magnetique μαγνη- magnete, -iCO magnetico magnet -tic Magnet-isch magnes μαγνήτης 

[τικός μαγνήτης (έκ τής περιοχής τής 
magnetisme μαγνητι- magnetismo magnetismo magnetism Magnetismus Μαγνησίας -

[σμός Μάγνης : υίός Αιόλου) 
magnetiser μαγνητίζω magnetizzare magnetizar magnetize magnetisieren 
magnetiseur μαγνητι- magnetizza- magnetizador magnetizer Magnetiseur 

[στής -tore 
magnetometre magnetόmetrο magneto . . .  magneto . . .  
magnetoscope magneto- magneto-

κλπ. κλπ. -scopo -scopio 

MAGNIFIER μεγαλοποιώ, magnificare magnificar Ι magnify magnus +fio μέγας +φύω 
δοξάζω 

magnificence magnificenza magnificencia magnificence 
μεγαλοπρέπεια 

magnifique μεγαλο- magnifico magnifico magnific 
[πρεπής 

καί: magnum φιάλη magno μέγας magno μέγας, main κύριος, Magnat *tan +magnus ·τόσον +μέγας 
ύπερμεγέθης magnate μεγαλοπρεπής πρώτος μεγιστάν 

maint αρκετοί όρχων ta-mafio 
μέγεθος* 

ΜΑΙ Μάίος (μήν) maggio mayo may Mai maius (mensis) Πρός τιμήν τής Μαίας, 
δηλ. μάίος (μήν) μητρός τού Έρμού. 

(μαία =σεβαστη γυνη) 

ΜΑΙΕ σκάφη ζυμωτού madia amasadero* magis =μαγις μαγίς: ζύμη, σκάφη 
*(Τό amasadero ζυμωτού. 

έκ του --> μάσσω =μαλάττω) 
ΜΑIΕυτιουΕ maieutica maieutic μαιευτική:  ή φιλοσοφική 

μέθοδος τού Σωκράτους. 
MAIGRE ίσχνός magro magro meagre Mager macer ίσχνός μακρός 
maigreur ίσχνότης magrezza magrez meagreness Magerkeit 
maigrir αδυνατίζω Κ.δ. di-magrire en-magrecer 

ΜΑΙΝ χείρ mano mano [*hand Ήand] <-> [·έΚ του χανδάνω= περιλαμβάνω, περιέχω] 
demain αϋριο matin πρωί domani, mattino mafiana to morow, morgen, manus =χείρ έκ τού μάρη =χείρ' 
menottes χειροπέδες manette (a mano) morn Morgen hir =παλάμη εύμαρής =εύχερής 
manuel χειροποίητος manuale manual Manual βιβλίον μάρναμαι =πολεμώ' 
manuscrit χειρόγραφον manoscritto manuscrito manuscript Manuskript έννοιολ. αγωνίζομαι 

καί έκ του συστάδην δια τών 
emanciper χειραφετώ emancipare emancipar Ι emancipate emanzipieren χειρών. αμαρία =όλοι μαζί 
maintenir συγκρατώ mantenere mantener maintain manus +tengo ένώ: μάχομαι=αγωνίζομαι 
manicure (έκ του έΕ, ού διατηρώ manage (μάρη + τείνω) δια τών όπλων (δια μηχανών). 
μάρη +κορέω =καθαρίζω, mantenuta χρώμαι (Σημ. είς τήν σημασίαν 

περιποιούμαι) =ή παλλακις τού "αϋριον", demain, 
Ίδ. οίκογ. maintenant= (ora =τώρα) (ahora =τώρα) (πονν τώρα π.υπ τώρα)** nunc τώρα domani. ένυπάρχει ή 
=τώρα Κ.δ. πολλά παράγ. manga, (handle*) (Armel ,  έκ του έννοια τού "πρό-χειρον"). 
καί σύνθ. λ,χ. manche= manica maniha mangle αρμός) ωρα, τώρα, νύν** 
=χειρίς, "μανίκι" mangana (άντιδ. : μανίκι, μανσέττα, 
manchette, manchon θηλεια μανσόν, μάνι-μάνι, μάνι-

κα, μανιβέλλα, κλπ.) 
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MAISON οίκία, οϊκημα magione οίκος masada έξοχ. remain μένω mansio διαμονή μονή , μένω, μονάζω, 
mansion διαμονή mansione mansίόn mansion έκ του maneo = μοναστής 
maisonnette οίκίσκος mesόn χάνι μέγαρον μένω μένημα = δωμάτιον 
manoir ένδιαίτημα manso manοrτιμάριον μαίσωνες =έντόπιοι ( Ηα.) 
masure έρείπιον (κ.α.) (manso) άγροικία ( τό home = (άντιδ. : μαιζονέτα) 

οίκία, άρχικώς 
χωρίον, έκ του 

κώμη) 

MAJESTE μεγαλειότης maesta majestad majesty Majestat majestas μέγιστος 
majestueux μεγαλο- maestoso majestuoso majestic majestatisch majus μέγας 

πρεπής Majorat πρωτο- (άντιδ. : "μαγγιόρος") 
majeur ένηλιξ maggiore mayor major τόκια 
major ταγματάρχης magiaro mayoria majority Major 
majorite πλειοψηφία maggioranza Majoritat 
majuscule κεφ. γράμμ. 

ίδία ς ρίζης: Βϋgermeίster: 
maire δήμαρχος sindaco (έτυμ. alcade (έτυμ. mayor δήμαρχος, έκτου 
mais άλλά* σύνδικος) όλκαρ) (but=άλλά έκ πύργος +μήστωρ 
(α' σημασία: μείζον) ma* mas* του be+out, οίονεί "πυργο-

καί διάΦ. παράγ. +σύνθ. έπί +ϋστερος) μαίστωρ" 
(soudern* = 
=άλλά, έτ. ότερ) 

ΜΑΙ κακόν, πόνος, ζημία male mal mal . . (ώς α' malus κακός, μέλεος =αθλιος, κακός 
έπίθ. mal κακός malo mal συνθ.) πονηρός μαλερός =καταστρε-
καί maladie άσθένεια malattίa malacia malady [πτικός 
malade άσθενής malato (malatia λέπρα) malaria "πόνους μαλερούς" 
malaria έλονοσία malaria malaria Malaria -·Αριατοτ.-

(β' συνθ. έκ του air) maldad κακία "πύρ μαλερόν" 
(πολλά σύνθ. μέ α' σuVθ. malo άσθενής (πρβλ. χρησμό Πυθίας : 

mal) "ώ μέλεοι . . " )  

MALACHITE μαλαχίτης malachite malaquita malachite Malachit malachites μαλαχίτης 

MALANDRIN ληστής malandrino malandrin malus + latro= βλ. λ. mal 
(έτ. malus + ladrόn μισθοφόρος, λάτρις =μισθ. έργάτης,  
ladro =κλέφτης) landroncinio ύπηρέτης ύπηρέτης 

ΜΑιΑΧΕΑ μαλάσσω moll ificare malaxar moll ification malaxo =μαλάττω μάλαξις 
malaxage μάλαξις mollificamento mol l ify (έκ του θέμ. του μαλακός 

Μέλλ. :  μαλάξω) 

MALICE μοχθηρία, malizia malicia malice malitia =κακία μαλερός (βλ. λ. mal) 
πονηρία έκ του malus 

malicieux πονηρός malizioso malicioso malicious malizios =κακός 
malignite κακεντρέχεια malignita malignidad malignity & malignitas 
malin κακεντρεχής maligno maligno malignancy κακόνοια 
malingre φιλάσθενος malignare malign malignus κακοή-

δυσφημώ malignant [θης 
malingre (malignar) κακοήθης (έτ. malus 

(ίατρ. )  +genus) 

ΜΑΙΙΕ κιβώτιον mail ταχυδρ. μέσψ φραγκ. μάλλινος σάκκος, 
mallette "βαλίτσα" maleta σάκος mahla συνεκδ. ταχυδρ. κιβώτιον. 
maille θηλειά maglia malla πλεκτόν μαλλας =μαλλι 
mail lot σπάργανον mallar πλέκω μάλιον =βόστρυχος 
macule δίκτυον, κηλίς macola mancha maculate Makel μαλλωτας =μαλλιαρας 

κηλιδώ κηλίς ''μαλλωτόν ϋφασμα" 

ΜΑΙΟΤΑυ δύσμορφος dismal θλιβερός malastru (male μέλεον αστρον (βλ. λ. 
(έκ του dies +astrucus) mal) (έννοιολ. :  ό γεννη-
malus, δηλ. θεις ύπα τήν έπήρειαν 
δία =ήμέρα κακού αστρου). 

μαλερά) 
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ΜΑΜΑΝ mamma mama mamma Mama Τά περισσότερα μάμμα, μάμμη 
mameIIe μαστός mammeIIa mamila mammal memme δειλός έτυμ. Λεξ. έτυμο- "Σισύφου ώ μάμμη". 

mammana mamada μαστοφόρον λΟΥούν: "έκ τού μαμμάω =ζητώ τόν 
μαία θηλασμός λατ. mamma". μαστό ν 

··Ομως τό λατ. είναι μαμμάν= τό έσθίειν. 
άκριβής άντιγραφή 
τού έλληνικού. 

ΜΑΝΟΕΑ παραγγέλλω mandare mandar (mandatary Mandant) mando, έντέλλο-
έντολοδότης μαι, έκ τού 

mandat έντολή mandato,-a manda,-do mandate Mandat manus +do μάρη =χείρ +δί-δω 
demander ζητώ domandare dimandar demand Kommandantυr (βλ. Α "main" + "donner") 
commander διοικώ comandare comandar command φρουρά (άντιδ.: κουμάντο, κόμ-
κ.α. παράγ. καί σύνθ. kommandieren μάντος, μαντάτα κλπ.) 

ΜΑΝΟΟLΙΝΕ μανδολίνον mandolino mandolina, mandolin Mandoline pandura πανδούρα, πανδοuρις 
banduria (3χορδον μουσ. όργανον) 

mandore mandόla bandola, 
μανδόλα bandolin 

MANDRAGORE mandragora mandragora mandragora mandragoras μανδραγόρας 

MANES ψυχαί νεκρών mani manes Manen manes χθόνιοι μόνις ,  μήνις, μανία 
δαίμονες 

MANGER τρώγω mangiare (comer)** mangy (essen)* mando =μασσώ μάω, μαζάω, μασάομαι 
mangeur άδηφάγος mangiatore (comedor) ψωραλέος Mund στόμα *edo =έδω έδω =έσθίω 
manducation βρώσις mangiata (comida) manginess Essgelage μάσταξ =στόμα 

mangiatoia (comi l itoma φαγούρα εύτυχία *essen, έκ τού έδω 
Φάτνη γεύμα) mouth στόμα Essig όξος "cοmer,cum=σύν 

( Ι  eat*) +έδω 

MANICORDE μονόχορ- monocordo nonocordio monochord Monochord μονόχορδον 
[δον 

ΜΑΝΙΕ μανία mania mania mania Manie mania μανία 
maniaque μανιακός maniaco maniaco maniac (ΜίΠΠΘ έρως) μανιακός 

ΜΑΝΙΕΑ χειρίζομαι manipolare* manijar manipulate Manier χειρισμός manus =μάρη (βλ. λέςι "main") 
maniere τρόπος maniera manera maniriert *τό β' συνθ. έκ τού πολέω = περιΦέρομαι 
manieur χειριστής (manieroso amanerado manipulator προσπάθεια πολέω 
manege χειρισμός εύγ.) manija (manege manierlich εύγ. 

καί: maneggio ίππασία) Manipulation 
manifeste φανερός manifesto manifesto manifesto Manifest manus+fendo = θείνω =κτυπώ 
manifestation διαδή- manifestazione manίfestacίόn manifestation οίονεί: "χειρόκρου- (άντιδ.: μανατζάρω, 
Κ. πολλά αλλα . [λωσις [στο ς" μανιφέστο , μανιέρα) 

MANNEOUIN άνδρείκελον manίquί manikin Mannchen manus =άγαθός μένος =δύναμις, ζωή 
(έκ τού man =όνθρωπος, man άνήρ, Mann "μένος άνδρων" Β 387 
κυρία σημασία "ζών", όνθρωπος (""Οθεν: συνεκδο- "μένε' άνδρων" 061 
ύπάρχων) mankind χικώς "μένος", ''μένος Αλκινόου" a 64 

άνθρωπότης "manus" =άγαθός, ''μένος Μενελάου", 
άνήρ,) "μένος Αχιλλέως" κλπ. 

MANOEUVRE χειρισμός manovra maniobra manoeuvre Manover manustopus μάρη + έπος 
manoeuvrer κυβερνώ manovrare maniobrar όσκ. στρατού (βλ. λέςεις main καί 

manobre manure manovrieren ΟΘυνΓΘ) 
έργάτης λίπασμα κυβερνώ (άντιδ. : μανούβρα, 

μανουβράρω, μανούρα) 

MANOMETRE μανόμετρο manόmetrο manόmetrο manometer Manometer μανόμετρον (δργανον 
manometrie manometria (manometrico manometric) μετρήσεως άέρος. 

μανός = άραιός) 

MANOUER έλλείπω mancare manquerar mangeln mancus έκ τού main =μάρη + 
manque έλλειψις mancanza manquedad Mangel κόσσω =κόπτω 
manchot μονόχειρ manco manco (βλ. λ. "main") 

(Κ. α.) άριστερόχειρ 
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ΜΑΝΤΕΑυ έπανωφό- mantello manto mantle Mantel mantum, μανδύας: έπανωφόριον 
[ριον mantel l ino mantόn σάλι manta Mantelchen mantellum μάλλινον. "μανδύης, 

mante έλαφρός mantelet mantelet χλαμύδος είδος έστί, 
έπενδύτης χλαμύς, όμφιον mandil ion mantil ium τό παρά τψ πλήθει, 

manteIet έπώμιον manteletto manta κάλυμα Mantil le μαντίον λεγόμενον" 
mandiIIe μανδύας -ι. Λυδός-

καΙ manti l le μαντήλα mantiglia manti l la manti l la 

ΜΑΝΤΕ μάντις mantide (vidente μάντις mantis Mantik μαντική μάντις 
κλπ παράγ. & σύνθ. έκ τού Fείδω = 

γνωρίζω, βλέπω) 
MAQUILLER ψιμμυθιώ make -Up μέσψ του πικαρδ .  έκ τού έλλην. μάγ-σειν, 
maquiI Iage makier, του γερμ. μάσσειν =μαλάπειν 
maqui I leur Κ.λπ . . . & του όλλανδ. (έκ τού άόρ. β' έμάγην) 

maken, πού μαγίς =πλακοϋς 
σημαίνουν ποιώ, (βλ. λ. macerer) 
κατασκευάζω. (άντιδ.: μακιγιάρω, 

μακιγιάζ) 
ΜΑΑΑΤΗΟΝ maratona maratona maratόn Marathon Μαραθών, μαραθώνιος 

τό όθλημα, καΙ γενικως maratonio maratonio 
"μεγάλες δυσκολίες" 

MARCHANT έμπορος mercante mercante merchant merken προσέχω merx =έμπόρευμα Mercurius ='Ερμης 
marchandise έμπό- mercanzia mercancia merchandise markten "παζα- έκ τού Mercurius μαρκάς = μακάριος 

[ρευμα ρεύω" ="Ερμής, ό θεός '0 Ίσίδωρος είς τό ""Ετυμο-
marche όγορό mercato mercado Market Markt του έμπορίου λογικό" (Isidori Etymologica) 
mercenaire μισθοφό- mercenario mercenario mercenary γράφει: Mercurius, quasi 

[ρος medius currens dicitur 
com-merce έμπόριον commercio comercio commerce Kommerziel appellatus, currat inter 
έξ αύτων: Kommers συμπό- homines . . Δηλ. Λέγεται ότι 
marquer σημειώ marcare marcar Ι mark markieren [σιον ώνομάσθη Mercurius, ώς 
(αρχικως έμπόρευμα) τρέχων έν τψ μέσψ τών 
marque σφραγίς marca marca mark Marke άνθρώπων . . (βλ. λ. medium 

δείγμα +courrir) Άλλαι έκδοχαί: 
marcher βαδίζω marciare marchar Ι march Marsch 1) 'Ερμής+κούριος (του ρ. 
(δηλ. άφήνω ϊχνη) κορέω) ..... Mercurius. 
marche βήμα βαθμίς marcia marcha march Μίμησις τής έννοίας ""Ερμής. 
άκόμη: έμπολαίος". (έν +πολέω) 
marquis μαρκήσιος marchese marques marquis Marquis 2) μείρομαι=λαμβάνω μερί-
merci =εύχαριστώ (grazie, (grazies) (thanks) (danken) διον ..... λατ. mereo =κερδίζω, 

(αρχικώς, "τιμή") έκ τού χάρις) έκ τού θιγγάνω Η όμοίως merx =έμπόρευμα' 
Κ.α. πολλα . . .  =έγγίζω διά έκ τής έννοίας Μercurius=κερδψος-'Ερμής-

τής χειρός, θιγγάνω. 3) mereo+cur . . έκ τού 
καί έπί αίσθη- τεταγων =ό έγγί- μείρομαι καΙ κορέω. 

μάτων "έγγίζω". σας, μέ τήν ""Εννοια: διό τό μερίδιον 
έννοιαν ότι άγγί- -κέρδος- κορέει. 
ζομεν όπαλά ( αντιδ. : μάρκα,  μαρκάρω, 
κάποιον γιό νά μάρκετ). 
τόν εύχαριστή-

[σουμε. 
ΜΑΑΙ σύζυγος marito marido married maritus =γαμή- μάρτις =παρθένος, 
marier παντρεύω maritare maridar έγγαμος λιος "μείραξ". 
mariage γάμος Κ.α. maritaggio maridaje marriage μάρτιν =νuμφευόμενOς 

μαρνά =παρθένος 
(έτυμ. Θωμόπουλου 
"Πελασγικά" , σλ. 72) 

MARASME μαρασμός marasmo marasmo marasmus Marasmus μαρασμός 

ΜΑΑΒΑΕ μάρμαρον, marmo marmol marbIe Marmor marmor μάρμαρον 
μνημείον μαρμαίρω =λάμπω, 

marbre μαρμαροειδής marmoreo marmόreο marble . .  marmorn άστράπτω 
marbrerie marmoraria marmoleria Marmorschlei-

μαρμαρογλυφείον -ferei 
marbrer μαρμαρώνω marmorizzare marmorizar marmorieren 
marmoreen ψυχρός 

Κ.λπ. 
MARGARIQUE μαργα- margaric μάργαρον 

[ρικός (μαργαρίνη ώνομάσθη ώς 

έξ ού: margarine margarina margarina margarine Margarin έκ του χρώματός της) 

μαργαρίνη 

MARGUERITE μαργα- margherita margarita marguerite Margareten margarita μαργαρίτα 
ρίτα 
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MARMELADE μαρμε- marmellata marmelada marmalade Marmelade meIimeIum μελίμηλον (κυδώνι) 
[λάδα (άντιδ. : μαρμελάδα) 

ΜΑΑΑΟΝ δραπέτης, cίmarrόn έκ τού cima= κύμα 
φυγάς είς τά όρη ύψωμα (βλ. λ. cime) 
marronner ζώ ώς δοϋλος cimarronada 

άγέλη ζώων 
είς ύψώματα 

ΜΑΑΑΟΝ κάστανον marrone marrόn Marone μάρα ον = κάστανον 

MARS Μάρτιος marzo Marzo March Marz Mars ='Άρης 'Άρης -'Αρς -+ Mars 
(μην πρός τιμην τοΟ θεοΟ 

'Άρεως) 
martial πολεμικός marziale martialis martial martialish 
mardi Τρίτη martedi martes Tuesday Dienstag 
(ημέρα τοΟ 'Άρεως) (Tyr = 'Άρης Dieus, Ζίυ= 

τευτονικός) ='Άρης, έκ συγχύ-
σεως πρός τό 
Ζεύς, Δίας 

MARSUPIAL μαρσιπο- marsupiale marsupial marsupial marsupium = μάρσιπος, μαρσίπιον = 
Φόρος μαρσίπιον, βαλάν- 1 )  σάκκος 2) γαστρί-

τιον, μάρσιπος μαργος 

ΜΑΑΤΥΑ μάρτυς martire martir martyr Martyrer martyr μάρτυς, μάρτυρ. 
martyre μαρτύριον martirio martirio martyrdom Marter μαρτύριον, μαρτυρώ 
martyiser βασανίζω martirizzare martirizar martern 
martyroIogue μαρτυ- martirologio martirologio martyrology Martyrolog 'βλ. λ. montagne 

[ρολόγιον (protomartir) 
κaί ή Monmartre, έκ mύ 
Mons * Martyrum 

λόφος μαρτύρων 

MASCULIN άρσενικός maschie mascul ino mascul ine Mascul inum mas =i'φρην μάσσων=μείζων 
maIe maschio (τό άρσ. νεογνόν είναι μεγαλύτερο ν τού θηλυκού) 

(κλπ. παράΥ.) μασι-: προθεματικόν έπιτατικόν 
μασίγδουπος = έρίγδουπος 

MASSACRE σφαγη massacro masacre massacre Metzelei macellum μάκελλα =σκαπέτι, 
massacrer σφάζω massacrare masacrar metzeln κρεοπωλείον "τσάπα" ,έκ τού 

(κ.λπ.) μία +κέλλω,  έν άντιθέσει πρός τήν 
δικέλλα (δις + κέλλω =ώθώ πρός τό 
έμπρός) .  Ή δικέλλα είχε δύο όδόντας. 

MASSE μδ.ζα, σωρός massa masa mass Masse massa μδ.ζα μάζα (έτ. έκ τού μάττω) 
masser συμπυκνώ masso βράχος masera (σκάφη) μαζάω =μάσσω 
massif συμπαγης massiccio macizo massive massiv 
massier ροπαλοφόρος mazziere masil la στόκος macebearer συμπαγης 
amas σωρός am-masso amass συ σ- massig όγκώδης 
ramasser μαζεύω massiccio [σωρεύω 

Κ.δ. Κ.δ . . .  πυκνός 
massaio έπι-

[στάτης 
MASSER έντρίβω, amasar ζψώνω (mason massieren μάσσω, μάττω 

μαλάττω (amasadera) κτίστης) =ψηλαΦώ, κατεργά-
masseur masseur (amasijo) masseur ζομαι διά τών χειρών, 
massage massagio massage Massage ζυμώνω 

MASTlC στόκος, κόλλα, mastice mascada mastic Mastix mastichum μαστίχη (έτ. μασσάω) 
μαστίχη καπνόχορτον 

mastiquer κολλώ masticare masticar 
masticage συγκόλλη- μασσώ mastίcacίόn 

[σι ς 
MASTOIDE μαστοειδης mastόϊde mastoide mastoid μαστοειδης 
mastodonte μαστόδους mastodonte mastodonte mastodon Mastodonten μαστόδους 
mastite μαστίτις mastite mastitis mastitis (μαστός, μαζός: 

mastologia έτυμ. έκ τού μάζα) 

ΜΑτ ίστός palo palo mast Mast malus =ίστός πά(σσα)λος 
(άλλοίωσις τοΟ Πρβλ.καί πάλος 
palus) =κλήρος άπό μικρό 

ξυλαράκι 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

M ATADOR ταυρομά
χος (έκ τού ίσπανικού) 

ιδιας έτυμ. καί τό: 
Γοί mat=ό βασιλεύς είναι 

νεκρός 

MATlERE ύλη 
materiel ύλικός 
material iser ύλοποιω 
material isme 
im-materiel άυλος 
madrier σανίδα 
(έννοιολ. ύλικόν 
δένδρου) κλπ. 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΙΠΑΝΙΚΑ 

matadore matador 

matto τρελλός matar φονεύω 
mattanza matadura 
φόνος [θυμία 
madido ύγρός madejo λιπο-

materia materia 
materiale material 
materializzare materializar 
materialismo materialismo 
immateriale inmaterial 
madera madera ξύλο 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

matador 

mad τρελλός matt καταβεβλη
[μένος 

matter Materie 
material material ,  ell 
materialize 
material ism Material ismus 
matterless immateriell 

ΛΑΤι ΝIΚΑ 

mat(t)us =μεθυ
σμένος (λαϊκή 
προφορά τού 
maditus) 

madeo =είμαι 
ύγρός, μαδημένος 

materia =ύλη 
έκ τού mater 
(μέ τήν έννοια τού 
άρχικού ύλικού, 
έκ τού όποίου 
κατασκευάζεται, 
δημιουργείται 
κάτι, "μήτρα") 
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έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

μαδάω =είμαι ύγρός 
(συνεπώς: φθίνω πίπτω) 

μήτηρ, μάτηρ 

(άντιδ. : μαδέρι, 
μαδριγάλιον) 

καί madrigal: έρωτ. ποίημα, έκ τού "cantus materialis". -βλ. καί λ. "chant" 

MATHEMATIQUES 
mathθmaticien 

μαθηματικός 

MATRICE μήτρα, 
καλούπι 

καί matricule μητρψον 

MATURITE ώριμότης 
mίir ωριμος (κ. παρά γ.) 

MAUSOLEE 

MAUVAIS κακός 

MAUVE μολόχα 
malvacees μολοχοειδή 

ΜΑΧIΙιΑlΑΕ σιαγονικός 
molaire τραπεζίτης 

(όδούς) 

MAXIMUM άνώτατον 
σημείον 

maxime άξίωμα, 
γνωμικό ν 

MAYONNAISE 
"μαγιονέζα" 

MEANDRE έλιγμός, 
πανουργία 

MECANOGRAPHIE 
μηχανογραφία 

mecanotherapie 
μηχανοθεραπεία 

mecanique 
μηχανικός 

mecanicien μηχα-
[νουργός 

mecanisme μηχανι-
(κλπ.) [σμός 

Matematica 
matematico 

matrice 

matricola 

maturita 
maturo 

mausoleo 

·cattivo κακός 
έκ τού captivo 
=αίχμάλωτος 

malva 
malvacea 

molare 

massimo 

massima 

maionesa 

meandro 

Matematica 
matematico 

matriz 

matricula 

maduridad 
maduro 

mausoleo 

Mathematics Mathematik Μαθηματικό 
mathematic mathematisch "Λέγεται μαθηματικόν, έπειδή διδάσκει ήμός, 

πως δεί μανθάνειν τά πράγματα' ώς δέ φασιν 
οί Πυθαγόρειοι, λέγεται μαθηματικόν έπειδή έν 
Tf1 διανοίζ1 έχει τήν ύπαρξιν. Μόνη γάρ ή διά
νοια μανθάνει. .. " -Γαληνός, Περί Φιλσσσφίας 12 , 1 3-

matrice, Matrize matrix μήτρα, μάτρα 
matrix 

matriculation Matrikel matricula (μητρψον + κολέω = 

έγγρ. μητρ. (έκ τού matrix φροντίζω) 
+colo) 

maturity Maturitat maturus =ωριμος μαδαρός =ύγρός 
mature (εννοια: τό ωριμον εΤναι ύγρόν, χυμωδες) 
(έκ: madure) 

mausoleum Mausoleum mausoleum μαυσωλείον (κυριολ. ό 
τάφος τού Μαυσώλου) 

(viIIano =κακός villain) malum + fatum μέλεος +φατόν 
(βλ. λ. vilain) =κακόν +χρησμός, (βλ. "mal". 

fatum έτ. έκ τού φημί, 
φατόν) 

·capto =άπτω ·απτω, χάπτω, κάπτω 

malva mal low Malve malva =μολόχη μολόχη 
malvaceo (άντιδ. : χρώμα "μώβ") 

maxilar maxillary maxilla μύλη καί μύλαξ =μυλό-
γναθικός (Mohizahn) ύποκοριστ. τού πετρα' μύλοι =οί γομφίοι 
mejilla μάγουλο molar έτ. όδούς mala =σιαγών όδόντες (πρβλ. μύλος) 

( έ ννοιολ . :  ώς (άντιδ. : "μαξιλάρι") 
άλέθουσα τό 
φαγητόν) 

maximo maximum Maximum μέγιστος, μάσσων =μείζων 
maximum 

maxima maxim Maxime 

Έκ τής πόλεως Mayon, όπου κατεσκευάσθη. Ή πόλις Mayon 

mayonesa mayonnaise έλαβε τό όνομά της έκ τού Μάχωνος, άδελφού τού Άννίβα, ό 
όποίος είχε έλλην. όνομα: Μάχων. 

meandro meander Maander μαίανδρος 

meccanografia mecanografia mecano- Mechano- μηχανικη 
(meccanizza- maquina -graphy -graphie mechanica 

-re) μηχανή mechano- Mechanik  
-therapy μηχανική 

mecanico mecanico mechanic (Mechanokratie) 
mechanisch, 

mechanical -iker 
Mechaniker 

meccanismo mecanismo mechanism Mechanismus 
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MEDAILLE μετάλλιον medaglia medalla medallion Medail le medialis =μέσος μέσος, μέττος (βοιωτ.) 
(έννοιολ . :  παράσημον medius =μέσος (άντιδ. : μετάλλιον, 
"μέσης" αξίας) μενταγιόν) 
maille κρίκος 

MEDECINE ίατρική medicina medicina medicine Medizin medeor θερα- μέδομαι ,  μήδομαι, = 
medecin ίατρός medico medico (medic) Mediziner [πεύω, ίώμαι σκέπτομαι, πράττω 
medical ίατρικός medicinale medicinal medical medizinisch έπιδεξίως. μέδω = 
medicament, medicamento medicamento medicament Medikament φροvτίζω, μηδος = 
re-mede φάρμακον medicazione medicacion medication Medicographie έπινόημα, φροντίς. 
medication θεραπεία ίατρ. κείμενον μεδέων =προστάτης 

(Κ. α.) medizinieren μητίετας =σοφας 
της ίδίσς ρίζης: ίατρεύομαι "Ζευς μητίετα" 
mode τρόπος, έγκλισις, moda moda mode Mode μήδος =σχέδιον 

"μόδα" 
modele σχέδιον modello modelo model Modell (άντιδ. : μόδα, μοδίστρα 
moderer συγκρατώ moderare moderar moderate μοντέρνο, μοντέλλο) 
modeste μετριόφρων, modesto modesto modest 
megie φροντίς (κ.λπ.) 

MEDITER σκέπτομαι meditare meditar Ι meditate meditieren meditor σκέmομαι μήδομαι (ώς ανω) 
meditation σκέψις meditazione meditacion meditation Meditation (θαμιστικόν τοΟ ώς 'Όί μέδοντες" : 
meditatif σκεπτικός meditativo meditativo meditative (skeptisch) όνω ρήμ. medeor) οί βουλευταί ΓΟμ.) 

MEDITERRANEE Mediterraneo Mediterraneo Mediterranean Mittellandische medium +terra (βλ. λέξεις 
Μεσόγειος medium καί terre) 

mediterraneen mediterraneo mediterraneo mediterranean mittlere 
μεσόγειος 

MEDIUM μέσον medium medium medium Medium medium =μέσος μέσον, μεσίδιος, 
moitie ημισυ meta (mediania moiety Mediat έμμεσος μέττος (βοιωτ.) 
medius μέσος δάKτuλoς mezzo μετριότης) medial Mittel 

κσί: mίlieu, moyen μέσον medio medio m idst M ittler μεσίτης 
meche μέσον mezzo a m id έν τψ Mitte 

μέσψ medial μέσος 
median διάμεσος mediano mediano (mediate ΜίΙΙθl . . .  
mediane διαγώνιος mediante (mesane) μεσιτεύω) (diagonal) 
mediocre μέτριος' mediocre mediocre mediocre mittlerer *medius+ocris δκρις =όκρον, κορυφή 
mediateur μεσίτης mediatore mediador mediator ΜίΙΙlθΓ 
medieval μεσαιωνικός medievale medioeval medieval mitte . . .  medius+aevus aiFιIιv =αίών 
mediastin μεσοθώραξ mediastino mediastino mediastinum medius+sto στώ, 'ίστημι 

κ.α 
MEDUSE μέδουσα medusa nledusa medusa Medusa Medousa Μέδουσα 
meduser τρομάζω 

Διάφ. μέ σ' σuνθ. MEGA .. megalopolis μέγα ... 
n.x. megaphone megafono megafono megaphone Megaphon μεγάφωνον 
megatherium megaterio megaterio megatherium Megatherium μεγαθήριον 
megalomanie κ.λπ. megalomania megalomania megalomania Megalomanie μεγαλομανία 

MEGERE μέγαιρα, megera arpia* Megare Megaera Μέγαιρα 
στρίγγλα *'Άρπυια 

MEILLEUR καλλίτερος migl iore mehor melior =καλλίων μάλα, μαλλον, μάλιστα 
ameliorer βελτιώ migl iorare mejorar Ι ameliorate 
mieux καλλίτερον (κ.α.) meglio mehor amelioration 
κσί λέξεις μέ σ' σuνθ. βελτίωσις 
"multi" multus =πολύς 

MEIOSE μείωσις meyosis μείωσις 

Λέξεις μέ σ' σuνθ. 
MELANO .. . 

π.χ. melanemie melanite melan . . .  melan(o) μελανός, μέλας 

melanine κλπ. melanita melanin (έτ. μή+λάω =όρώ) 

κaί ή Melanesie μελαναιμία 

Μελανησία μελανίνη 

MELANCOLIE μελαγχολία malinconia melancolia melancholy Melancholie melancholίa μελαγχολία (ΊΠΠΟΚΡ.) 
melancolίque malinc6nico melancolico melancholic melancholisch (μέλας +χολή) 

μελαγχολικός melancholiker 

MELASSE μελάσσα, melassa melaza molasses Melasse mellacium μέλι 
μελίτωμα 
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MELER, meIanger, mischiare, mezclar Ι mix m ischen, misceo =μίγνυμι μίσγω =άναμειγνύω. 
μειγνύω mescolare mengen μίξις 

meIange + mixage mischiamento, mezcla mixing M ischen "Οί Ρωμαιοι άποκαλοΟν τό 
άνάμειξις, μίγμα mescolanza mestizo μιγάς mixed μικτός "κεράσαι " μισκήρε-m;scere, 
mixture μίγμα mescolato mezcolanza mixture Mischung καθ' ''Ομηρον: "έν κρητήρι 

καί mixer, mixt μίγμα Menge πλήθος έμισγε". -Πλαυτ. Συμπασ. 726-
(άντιδ. : μίξερ) 

MELODIE μελψδία melodia melodia melody Melodie meIodia μελψδία (μέλος +Φδη) 
meIodieux μελωδικός melodioso melodioso melodious melodibs 
meIodique μελωδικός melodico melodico melodisch 
meiodiste αυνθέτης, melodista melico μελικός .. of melodies 

μελψδός 
καί meIodrame melodramma melodrama meiodrama Melodrama μελόδραμα 

μελόδραμα 
melodramatique -ικός melodramma- melodrama- melodramatik 
(έξ ού "melo" μελό) -tico -tico Melodik 
melopee μελοποιία melopea melopeya μέλος +ποιώ 

ΜΕLΟΝ πεπόνι melone melon, pepon melon Melone meΙΟΡeΡο=μηλο- μηλοπέπων 
melo μήλον melocoton ( Melonendistel πέπων (δηλ."μηλο μαλακό") . 

ροδάκινο κάκτος) πεπαίνω =ποιώ ώριμον 

ME LONGEN E  melanzana Melinzan meIon +genus (μήλον + γένος) 
μελιντζάνα (άνrιδ . .  μελιντζάνα) 

ΜΕΜ8ΑΕ μέλος σώματ. membro miembro mernber membrum μηρίον, μηρός, "μερί" 
membrane μεμβράνη membrana membrana membrane Membran "ενθα μηρός ίσχίιμ". 

άντιδ. : μεμβράνη 

ΜΕΜΕ ιδιος medesimo mismo "egometipse" , "έγώ μετά τoiί ίδίου", 
έξ ού metipse έγώ ό ιδιος 
κaί ipse <--> τό ipse έκ ΤΟΟ δμοιος 

MEMOIRE μνήμη, memoria memoria memory memorieren memoria =μνήμη μέρμηρα=φροντίς 
ένθύμησις memoir άποστηθίζω ένθύμησις μερμηρίζω=φροντίζω, 

memorandum ύπό- memorandum σκέπτομαι, έχω στό 
μνημα Memoiren μυαλό μου. 

memorabIe άξιομνη- memorabile memorable memorable Ά πομνημονεύμα-
μόνευτος memorizing [τα "πολλά φρεσί μερμηρί-

memorial ύπόμνημα memoriale memorial memorial Memorial ζων" Οδυσ. α 427 
memoriser. memoria! memore memorar merken 

μνημόσυνον K.Q. 

MENACE άπειλή minaccia amenaza menace mil1ae =άπειλή μήνις καί μήνιμα =οργη 
menacer άπειλώ minacciare amenazar menacer minuccia μηνίτης = οργίλος 
έξ ού mener όδηγώ menare menear άπειλητής 
(άρχικώς, όδηγώ μέ meneo έπίπλη- amenable 

φωνές άπειλητικές τά [ξις ύπόλογος 
ζώα, τά ώθώ τρομάζον- a-menity 

τάς τα) άβρότης 

MENADE 1 )  μαινάς menade menade maenad, Manade menas μαινός 
2) γυνή δύστροnος bacante* bacchande* *(έκ τοΟ βακχ[ς, βακχί-

δες: αί άκολουθοι τοϋ 
Διονύσου -Βάκχου) 

MENAGE νοικοκυριό mansionario menaje menage Menage maneo μένω μένω (βλ. καί λ. maison) 
menager οίκονόμος σκευοφύλαξ οίκοσκευή οίκονομικά 
menagere οίκοκυρό mesnada σύν- Mensch 
menagerie θηριοτρο- menageria -ολο ύπηρετών menagerie Menagerie 

κ.λπ. κ.λπ. [φείον 

MENiNGE μήνιγξ meninge meninge meninga μήνιγξ μήνιγξ 
meningite μηνιγγίτις meningite meningitis meningitis Meningitis (έτ. μένος=ίσχύς, νοϋς) 
meninge μηνιγγικός meningeo μηνιγγίτις 

Κ.α. meningococo meningitic 

MENISQUE μηνίσκος menisco menisco Meniskus μηνίσκος=ημισέληνος, 
καί Ο έχων τό σχημα μηνί-
(μήνη=σελήνη) [σκου 
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MENOLOGE menologio (calendario) menology (*Martyrer- menoIogium μηνολόγιον 
μηνολόγιον έκ τού καλώ menopause kalender) *μάρτυς+καλω 

(menopause έμμηνό- (μαρτυρολόγιον) 
παυσις) 

ΜΕΝΤΑιιτΕ διανοητι- mentalita mentalidad mentality Mentalitat mens-mentis μένος =πνεϋμα, μανία, 
[κότης =νοΟς φρόνημα, 

mentaI διανοητικός mentale mental mental "μένος & θάρσος". 
de-mence παραφροσύνη demenza demencia μενοινη =σφοδρά 
dement παράφρων demente demente dementated έπιθυμία 
mention μνεία menzione mencίόn mention (βλ. καί λ. "mentor") 
menton πηγούνι mente νοΟς mente πνεΟμα mind νοΟς 

mento mentόn 

ΜΕΝΤΗΕ ήδύοσμος menta menta menthol Minze mentha =μίνθα, μίνθα =ήδύοσμος 
"μέντα" (έτ. Μίνθη) 

"Μίνθην, παλλακή ν τοΟ 'Άδου, πατηθεισαν 
ύπό της κόρης , είς τήν κηπαίαν "μίνθην" 
μεταβαλεϊν, ην ήδύοσμον καλοΟσιν". 
-Στράβων. Η C, 344-

ΜΕΝΤιΑ ψεύδομαι mentire mentir ( 1 I ie)* ( Ιϋgen)* mens-mentis = μένος 
menteur ψεύτης mentitore mentiroso lίar* Lϋgner* =νοΟς (βλ. καί λ. mentalite) 
mensonge ψεΟδος menzogna mentira (fallacy** Lϋge* * έκ τού λύγη =σκιόφως 
mensonger άπατηλός mentito mentido false) ** έκ τού σφάλλω 

ΜΕΝΤΟΑ όδηγός, mentore mentor σοφός mentor Mentor Μέντωρ (σύμβουλος 
σύμβουλος σύμβουλος όδηγός ποδηγέτης τοϋ Τηλέμαχου) 

ΜΕΝυ μικρός, λεπτός meno όλιγότε- menos μεϊον minus μεϊον minder minus =μεϊον μινυς =μικρός 
moins όλιγώτερον [ρον, μεϊον minor μινύθω =σμικρύνω 

έξ ού: menuet (ό χορός) menuetto menueto Menuett μινυνθάδιος =βραχύβιος 
καί menuiser λεπτουργώ . . .  minutely mindern μειώνω Όμ. :  "μινuνθάδιοι 
menuisier λεπτουργός minuzia τελέθομεν 6.νθρωποι " 
mince λεπτός minuto menudo (άντιδ. : μενού, μινου-
minute: τό λεπτόν της minuto minuto minute Minute έπο) 
ώρας. Τό menu: "μενού", menu meno menu Μenϋ 
έκ τού "menu 

programme" 
(μινύ πρόγραμμα) 

ΜΕΑ θάλασσα mare mar (sea- έτ. "σείω") Meer, See* mare θάλασσα έκ τού μαίρω =μαρμαί-
marais έλος marese (lοdΟ=έτ. λύθρον) marsh, moor Marsch ρω, άμαρύσσω. 
mare τέλμα marese marisma marsh Morast ''μάρμαρον ύδωρ" μαρμαίρω =λάμπω, 
maree παλίρροια marea marea (refluχ: ρο +φλέω) (Flut, έτ. φλύω) άπαστράπτω 
marin ναυτικός marinaio marinero,-ino marine Έννοιολ . :  έκ της κινή-
amiraI ναύαρχος amiral amiral ad-miral Marine . . .  σεως της θαλάσσης ύπό 
maritime παράλιος, marittimo maritimo maritime maritim τό ήλιακόν φώς. 

ναυτικός maretta φου- mareaje mermaid γορ- "αλς μαρμαρέη" (''Ομ.) 
mareyeur ίχθυοπώλης -σκοθαλασσιά ναυσιπλοία γόνα πρβλ. Μαϊρα: ό άστήρ 
marine ναυτικόν marina mareamineto Ι moor Σείριος. μάρις: μέτρον 

Κ.α. πολλά, παράΥ. +σύνθ. : παραλία ναυτία προσορμίζω ύγρών. μαρϊνος: =είδος 
immerger βυθίζω immergere marear κυβερνώ ίχθύος, όμυρος =ύγρός 
emerger άναδύω "Θάλασσα Μαρμαρά" 
submerger καταδύω sommergere submergir submerge sub (ύπό +mare) Άμφίμαρος: υίός 

(κλπ.) Ποσειδώνος) 
(μύρα =θάλασσα' έξ ού 
πλημμύρα, άλμύρα) 
(άντιδ. : μαρίνα, άμιράς, 
καί τό όνομα Μαρία) 

MERCREDI Τετάρτη mercoledi miercoles (Mittwoch Mercurius = Περί της έ τυμολΟ Υίας 
-ήμέρα τοΟ ΈρμοΟ- δηλ. μέττον= Έρμης τού Έρμοϋ (Mercurius) 
mercure ύδράργυρος mercurio mercurio mercury =μέσον Fbxou. βλ. λ. marchant 
mercuriaIe σύνοδος mercuriale mercurial mercurial Fόχος=1 )  όχημα ['Ο ύδράργυρος έπηρε τήν όνομα σία 
-κάθε Τετάρτη- διατίμησις 2)τό περιέχον τι) mercure, λόγψ της κινητικότητος πού 

παρουσιάζεΙ. Τήν παρομοίασαν με τήν 
κινητικότητα τοΟ θεοΟ ΈρμοΟ]. 

MERDE άκαθαρσία, merda mierda merda =σκώρ μέρδω =βλάπτω 
κόπρος 
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MERE μητέρα madre madre mother Mutter mater μάτηρ, μήτηρ 
com-mere νοννά comare god-mother (Patin έτ. πατήρ) "γλύκηο μάτερ" 
marraine νοννά madrina 
maratre μητρυιά matrigna madestra step-mother Rabenmutter 
maternel μητρικός materno maternal maternal mϋtterlich 
matriarcat μητριαρχία matriarcato matriarcado matriarch Matriarchat 
matri monial γαμήλιος matrimoniale matrimonial matrimonial 
matrone δέσποινα matrona matrona matron Matrone 

κ.α . . .  κ.α . . .  matr ί mοn ίογά- ( & μαία) 
μος 

MERIDIEN μεσημβρινός meridiano meridian Meridian medius +dies μέσον +δία =ήμέρα 
meridional νότιος meridiano meridional meridional (βλ. λ. jour) 

meridionale 
MERITE άξία, τιμή merecimiento merit mereo 1) τυγχάνω μέρ(j)ομαι : μείρομαι = 
meriter αξίζω merito merecer merit μοίρας 2) άξίζω τυγχάνω, άξιοϋμαι, 

κ.λπ . . .  meritare meritorious τυγχάνω μοίρας, μερίζω 
merenda πρό- άξιέπαινος 
γευμα δειλινού 

MERYCISME μηρυκα- (rumia)* (ruminating)* μηρυκασμός 
[σμός (rumine)* 'ρύμα =τό συρόμενον 

Λέξεις μέ ο' συνθ. 
MESO . .  

(meson =μέσον) μέσον 
mesocarpe, mesone mesocarpio μεσοκάρπιον 
mesozoique, mesocarpo mesozoico mesozoic μεσοζωικός κλπ . . .  
mesentere κ.α. mesozoico mesenterio 

mesenterio 
MESSIE μεσσίας mesias messiah Messias messias μεσσίας (έλληνικόν και 

messia όχι άραμα"ικόν. 
πρβλ. μεσαΤος, 
μεσσίδιος, μεσίτης) 

MESURE μέτρον, όριον medir measure Messung mensura, τού μετρώ 
mesurer καταμετρώ misura medida Ι measure messen metior =μετρώ μητιάω =έπινοώ 
mesureur μετρητής misurare medidor measurer Messer (αντιδ.: μεζούρα) 
mesurage καταμέτρησις ·m isuratore medίcίόn measuring Messen 

κ.λπ . . .  m isuramento Mass βαθμός 

METABOLISME μετα- metabol ismo metabolism Metabolism μεταβολισμός 
[βολισμός metabolismo 

METACARPE μετακάρ- metacarpo metacarpus μετακάρπιον 
[πιον metacarpo 

METAL μέταλλον metal metal Metall metal lum μέταλλον 
metal l ique μεταλλικός metallo metalico metallic metalisch μεταλλάω =ζητώ, 
metall in μετάλλινος metallico metalino metal l ine metallen έρευνώ 
metal l isation μεταλ- metall ino metalisteria metall ization (Metalloscop) 

λοποίησις metallisazzione 
metallographie metalografia metallography Metallographie 

μεταλλογραφία metallografia 
metalΙοϊde μεταλλοει- metalόίde metalloid metallartig 

[δής metallοϊde 
metallurgie μεταλ- metalurgica metallurgy Metallurgie 
κ.λπ. κ.λπ. [λουργία metal lurgia 

METAMORPHISER transformer transform)* un-formen (έκ μεταμόρφωσις 
μεταμορΦώ (trans-formo τού άνά +μορφή) (μετά + μορΦή) 

metamorphose metamorfosis metamorphose Metamorphose *έκ τού τρύω+ μορφη 
μεταμόρφωσις metamorfosi (βλ. λ. forme) 

METAPHORE μεταφο- metafora metaphor Metapher metaphora μεταφορά 
[ρά, άλληγορία metafora 

metaphorique μετα- metafόrίcο metaphoric metaphorisch 
φορικός metaforico 

METAPHYS�QUE metafisico metaphysics Metaphysik metaphysica μεταφυσικη ( Από τήν 
μεταφυσική metafisico Συλλογή δοκιμίων τού 

metaphysicien μετα- metaphysic metaphysisch "Αριστοτέλους ή όποία 
φυσικός metafisico έτοποθετήθη "μετά τά 

METASTASE μετάστα-
Φυσικά") 

(metatesis) (metathesis) Metastase μετάστασις, μετάθεσις 
[σι ς (ίατρ.) metastasi 

METEMPSYCOSE metmpsicosis metempsy- Metempsychose metempsychosis μετεμψύχωσις 
μετεμΨύχωσις metempsicosi -chosis 
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METEORE μετέωρον 
meteorique μετεωρικός 
meteoriser μετεωρίζω 
meteoroIogie μετ/λογία 
meteoroIogue μετ/λόγος 
meteoronomie μετεω-

-ρονομία κ.λπ . . .  

METEaUE 

METHODE μέθοδος 
methodique μεθοδικός 
methodologie μεθοδο-
methodisme [λογία 

ΜΕΤΗΥιΕΝΕ μεθυλένιον 
methane μεθάνιον 

METIS μιγάς 
miscellanees σύμμικτα 
miscible εϋμικτος . [μασια 
METONOMASIE μετονο-
metonymie μετωνυμία 
metonymique μετωνυ-

[μικός 
ΜΕΤΟΡΕ μετόπη 

METRE μέτρον 
metrique ή μετρική 
mensuration καταμε-

[τρησις 
metromanie στιχομανία 

metrage μέτρησις 
metrer μετρω 
metrologie μετρολογία 
metrotome μετρονόμιον 

METRITE μητρίτις 
metrorrhagie 
metronomie κλπ ... 

ΜΕΤΑΟΡΟΙΕ μητρόπολις 
metropoIitain /-πολιτικός 
metropoIite μητροπολί-
της & τό metro: (έκ τού 
chemin de fer 
metropolitain δηλ. 

μητροπολΙl1κός σιδηρόδρομος) 

ΜΕΠΑΕ θέτω 
messe λειτουργία (έκ τού 
"missa est") 
mission άποστολή 

ΜΕυΙΕ μυλόπετρα 
moIette τροχίσκος 
meunier μυλωνάς K.Cι. 

MIASME μίασμα 
miasmatique μιασμα-

[τικός 
MICHE μικρός Cιρτoς 
mίe Ψίχα 
miette ψίχουλο 
mioche παιδάκι 

Λέξεις μέ Q' σuνθ. MICRO . .  
πχ microcosme 
micrographie 
micro-organisme 

microphone 
microscope 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ 

meteora meteoro 
meteόrίcο meteόrίcο 

meteorologia meteorologia 
meΙeοrόlοgο meteorologista 
meteorismo meteorismo 
μετεωρισμός meteoronomia 

meteco meteco 

metodo metodo 
meΙόdίcο metόdίcο 
metodologia metodologia 
metodismo metodismo 

metilene metileno 
metano metano 

meticcio mestizo 
miscellanea (mesticia 

θλίψις) 

metonomasia (antonomasia) 
metonimia metonimia 
metonimico metonimico 

metopa metopa 

metro metro 
metrica metrica 

mensυracίόn 

metromania meIromania 

metraggio metrίfίcacίόn 
meIrificar 

metrologia metrologia 
meΙrόnοmο meΙrόnοmο 

metrite metritis 
metrorragia metrorragia 
metrotomia metralgia 

metrόΡοlί metropoli 
metropolitano metropolitano 
metropol ita metropolita 

mettere meter 
messa misa 

missione mίsίόn 

mola muela 
(molare) moleta 
mugnaio molinero 

miasma miasma 
miasmatico miasm,Hico 

mica miga 
miccino migaja 

microcosmo microcosmo 
micrografia micrografia 
microorga- microorga-

-nismo -nismo 
microfono mίcrόfοnο 
microscopio mίcrοscόΡίο 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ικον 

meteor Meteor meteora μετέωρος 
meteoric meteorisch 
(meteorite) 
meteorology Meteorologie 
meteorologue Metorolog 
(meteorogra-

-phy) 

metic Metbke μέτοικος 

method Methode methodus μέθοδος 
methodic methodisch 
methodology Methodologie 
methodism Methodisme 

methylene Methyl 
μεθυλένιον 
(μέθυ + έλαιον) 

methane Methan μεθάνιον (μέθυ + οίνος) 

mixed Mischling misceo μίσγω μίσγω 
mingled ge-mischt 

μετονομασία 
metonymy Metonymie μετωνυμία 

meIonymisch 

metope Metope metopa μετόπη (μετά + όψ = 

=οψις) 
metre Metrum metrum μέτρον 
metrical Metrik, Meter 
μετρικός metrisch 
metronome MeIronom 
μετρονόμος 
measuring Messen 
meter messen 
μετρητής Messung 

(metrication) 
metronome 

metritis metritis μητρϊτις 
metrorrhagia Mυtter . . .  μητρορραγία 
metralgia (Metroskopie) μητροτομία, μητραλγία, 

μητροσκοπία 
metropolis Metropol metropoI is μητρόπολις 
metropolitan metropolitan (μήτηρ +πόλις) 
metropolitan Metropolit 

(Stellen, έκ τού mitto =βάλλω, μεστό ω =πληρω, 
mass στέλλω) γεμίζω, είσάγω, γεμίζω 

Messe έτοιμάζω πρός μεστός =γεμάτος, 
mission Mission άποστολήν, πέμπω πλήρης 

millstone Μϋhlsteίn mola μύλη μύλη,  μύλος 
mi l l  μύλος μυλεύς 
mi l ler Μϋl ler 

miasma Miasma μίασμα 
miasmatic miasmatisch 

mica πέτρα mica =ψίξ, μικκός =μικρός 
crumb* Krume* χόνδρος (*έκ τού γρυμαία: 

(grumus* = άνάξια λόγου μικρο-
θρόμβος) πράγματα) 

μικρός 
microcosm Mikrokosmus μικρόκοσμος 
micrography Mikrographie μικρογραφία 
microorga- Mikroorga- μικροοργανισμός 

-nism -nismus μικρόφωνον 
microphone M ikrophon μικροσκόπιον 
microscope Mikroskop μικροσκοπικός 
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microscopique microscopiCO 
micrometre micrometro 
microfi Im microfi lm 
microfotographie microfoto-

Κ.α. πολλά . . .  -grafia 

MICROBE μικρόβιον microbio 
microbien μικροβιακός 

MICTlON οϋρησις 

ΜΙΕΙ μέλι miele, mele 
mielle μελιτώδης melato 
mielleux μειλίχιος (melata 
meIisse μελίσσα γλυκό) 
meIIifere μελιτοφόρος mellifero 
meII ifIu γλυκύτατος mellifluo 

Κ.α. 

MIGRAINE ήμικρανία emicrania 
migraneux 
MILITER μάχομαι mi l itare 
miIitaire πολεμικός, mi l itare 

στρατιωτικός, mi l izia πολεμ. 
mi Iice στρατιά τέχνη 
milίtarisme στρατο- mi l itarismo 

κρατία mi l ite 
έθνοφύλαξ 

ΜΙΙΙΕ χίλια mil le 
miII ion έκατομμύριον mi l ione 
miI I iard δισεκατομμύ- mi l iardo 

[ριον 
mil Iionaire mi lionario 

έκατομμυριούχος 
mil lenaire χιλιοστός mil lantare 
biII ion δισεκατομμύριον μεγαλοποιώ 
tri I I ion τρισεκατομμύ-

[ριον 
κλπ. παράγ. & σύνθ. 

ΜΙΜΕ μίμος mimo 
mimique μιμητικός -ή mim ico, -a 
mimer μιμούμαι 
mimodrame μιμό- mimodrama 

δραμα 
mimologie μιμολογία 
mimetisme μιμητισμός mimetismo 
καί τό όνθος mimosa mimosa 
(έννοιολ. qui se 
contracte comme un 
mime- δηλ. συστέλλε-

ται σάν μίμος, κινείται) 

ΜΙΝΕ μέτρον xωρηnκότητoς mina 
minoterie άλευρεμπόρων 

ΜΙΝΕ μεταλλείον miniera 
miner σκάπτω minare 
mineraI όρυκτόν minerale 

ΜΙΝΕ όψις, ήθος 
minois προσωπίς 
minauder άκκίζομαι 
ίδίας ρίζης: 

ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ 

microscopiCO 
micrometro 

microfotografia 

microbio 
(microbiologia) 

miccion 

miel 
meloso 
melaza 
melisa 
(meliloto) 
mellifluo 
rodomiel 

hemicranea 

mil itar 
mil itar 

milicia 
mil itarismo 

mil 
millon 
milmil lones 

Inilionario 
millar χιλιάς 

mimo 
mimica, -ο 
mimar 
mίmodrama 
(mimesis) 

mimetismo 
mimosa 
(mimetico) 

mina 
minoria 

mina 
minar 
mineral 

Minerve ή Άθηνα minerva: πνεύμα, νοημοσύνη 
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microscopiC m ikroskopisch μικροσκοπικας 
m icrometer M ikrometer μικρόμετρον 

m icrophoto- μικροφωτογραφία 
-graphy 

m icrobe Mikrob μικρόβιον 
microbic μικροβιολογία 

mingo, mejo όμίχω =ούρώ 

honey* Honig* meI, meIIis μέλι, μέλισσα (έτ. έκ του 

honeyish honigartig μεληδων = φροντίς 
mell ification mi ld * (Τό άγγλ. honey -έννοια: ή έργατ. μέλισσα 
μελιττουργία & τό γερμ. honeg "μέλεται", φροντίζει). 
mell iferous έκ του -; χύμα, χεύμα =τό έκχεόμε-
mell ifluous mel + fero νον ρευστόν Γι β' έκδοχή: 
mellow (μέλι+φέρω) κνηκός = ό έχων τό κιτρι-
ωριμος mel + fluo νωπόν χρώμα τού κνήκου. 

(μέλι +Φλύω) (κνήκος: φυτόν χρησιμεύον 
πρός πήξιν τού γάλακτος) 

megrim M igrane hemicrania ήμικρανία 

mi litate Mi l itar miIes =στρατιώ- έκ του δμιλος = 

mi l itary mi llitarisch [της 1 )  πλήθος 2) Τ ό πλήθος 
militia ΜίΙίΖ τής έν μάχη συμπλοκής. 
έθνοφρουρά Mi l itarismus όμιλέω = 1 ) συναναστρέ-
mi l itarism φομαι 2) έπί έχθρικής 
mi l itiaman σημασίας, συνάπτω μάχην 

όμιλος: έτυμ. όμού +ϊλη 
"έξαγε όμίλου" (Ε353) 
(άντιδ.: μιλιταρισμός) 

(thousand* Tausend)* miIIe =μύριοι, μύριοι (μέ τροπή τού 
mi l l ion Mi l l ion χίλιοι ύγροϋ Ρ είς τό ύγρόν λ. 
millard Mi l l iarde Βλ. έκτενή άνάλυσιν τού 

λήμματος είς τήν άρχήν 
mi l l ionaire Mi l ionar τού γράμματος "Κ") 
chi l iad χιλιάς (Τό λεξικό Ernout-Meil!et άποφεύγει νά πάρη θέσι ώς πρός τήν 

έτυμολογία. Ό Ι .  Χατζιδάκις ("Έλληνικές Μελέτες") άναφέρει ότι Ι 
ή Σκυριανή Παροιμία "χίλιοι μύλιοι καλογέροι .. " δέν άναφέρεται 
στήν λέξι "μύλος". Τό "μύλιοι" είναι όλλη έκφορά τού μύριοΙ. 
(Ή συνήθης τροπή τού Ρ είς λ)). *Τά thousand & Tausend έκ τουl 
tumeo =έξογκούμαι, φουσκώνω, όπερ έκ τού τύμος = τύμβος,  
έξογκωμένο χώμα έπί τού τάφου. (βλ. καί λέξιν "tumeur"). 
πρβλ. :  "φουσκωμένος λογαριασμός''γιά τά μεγάλα χρηματικά ποσά. 

mime Mime mimus =μίμος μίμος 
mimic mimik ,  -isch μιμοΟμαι = παριστάνω,  

m imen είκονίζω, έπί τα γελοιό-
m imicry M imodram τερον. ''μίμος γελοίων". 
παρωδία μιμω =ή μαιμού 

m imetic M imose 
mimosa 

hemina =ήμίνα ήμίνα (μέτρον βάρους) 

m ine M ine 
Μινώαι :  λιμένες όνομα-

miner μεταλ- (Mineralog) σθέντες άπα Μίνωος 

[λεύς ( "Κρητών λιμένες, Μινώαι καλούμεναι " Διόδ. 

mineral M ineral Σικελ. Ε' 84,2), όπου έμπορεία μεταλλευμάτων. 
" . . .  Ελλήνων πρώτος Μίνως έθαλασσοκράτησε). 

(άντιδ. : μινεράλι) 

mien Miene μένος =δύναμις' έπί 
μέρους σημασία, 
"ψυχική διάθεσις". 

Minerva: Ή θεό Άθηνα, ως θεό σοφή καί 
πολεμική. 
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MINEUR μικρότερος, 
άνήλικος 

minorite μειοψηφία 
minime έλάχιστος 
moins μείον 
mince λεπτός 

καί: 
MINISTRE ύπουργός 
metier έπάγγελμα 
minuscules τά μικρά 

γράμματα 
mignon μικροσκοπικός 

κ,δ, 
MINIATURE κομψοτέ

[χνημα 
(άρχικως βαμμένο μέ 

μίνιον) κ.λπ, 

MIOCENE μειόκαινος 

ΙΤΑΛ ΙΚΑ 

minore 

m inorita 
m inimo 
meno 

ministro 
mestiere 
m inuscolo 

miniatura 
min iatore 
σχεδιαστής 

miocene 

ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ 

menor 

minoridad 
minimo 
menos 

ministro 

mίnύscοlο 

m iniatura 

mioceno 

Α ΓΓΛΙΚΑ 

minor 

m inority 
m inimum 

minister 
(ministrant) 
m inuscule 

miniature 

miocene 

ΜΙΑΑΒΕΙΙΕ δαμάσκηνον mirabella 
καί mirobolant θαυμάσιος 

mirobalano 

ΜΙΑΕΑ κατοπτρίζομαι 
ad-mirer θαυμάζω 
miroir έσοπτρον, 

mirare m irar όρώ miraculous 
am-mirare ad-mirar θαυμάσιος 
mirino στόχος mirada βλέμμα admire 

mirror καθρέ
[πτης 

Γ Ε ΡΜΑΝ ΙΚΑ 

min" 

Minoritat 
minimal 

Minister 

m inuzios 
λεπτολόγος 

Miniatur 

Mirabelle 

mirabilien 
θαυμάσια 

Λ ΑΤ ι Ν IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

minor μικρότερος μινυς =μικρός 
(βλ καί λ menu) 

minister =παίς, ώς 6νω 
δούλος 

(δηλ ό μινύς, 
ό μικρός) 

minium =μίλτος 

myrobalanus 

miror 
(βλ καί λ mer) 

μίλτος =έρυθρό γη, 
έρυθρό βαφη 

(άντιδ, : μίνιο, 
μινιατούρα) 

μειόκαινος 

μυροβάλανος = 
άρωμ. κάρυον 

μύρα =θάλασσα, 
γενικίιις λιμνάζοντα 
ϋδατα, ό "πρώτος 

καθρέπτης", καθρέπτης 
mirage γοητεία 
miracle θαύμα 

κ,δ, πολλά", 

miraggio 
miracolo 

m i ra πρόθεσις 
milagro mirage άντικα- Mirakel 

τοπτρισμός 

Π λούταρ χος :  "άπο τω ν προς υδασι ν  
έσόπτρων", Λουκ ιανός ( Έ νάλιοι 
Διάλογοι.290): "όπόταν έθελήσης μαθείν οίΌ 
τuγχάνεις ούσα τήν όψιν, εί γαλή νη εϊη, 
έπικύψασα ές το υδωρ, ίδέ σεαuτήν. " 

MISANTHROPE μισάν
θρωπος 

misantrhropie μισαν
θρωπία 

misogyne μισογύνης 
misoneiste 

MISERE δυστυχία 
miserable δυστυχής 
misereux πένης 
misericorde οίκτος 
miserere κωλικός πόνος 

MITOSE λεπτή κλωστή 

misantropo 

misantropia 

misogino 
misoneismo 

miseria 
miserabile 
misere όθλιος 
misericordia 
m iserere 

έλεος! 

ΜΙΤΑΑΙΙΙΕ μύδρος mitraglia 
mitrailleuse μυδραλιο- mitragliatrice 

[βόλον 

ΜΙΤΑΕ μίτρα 
mitral μιτροειδής 

mitera 

MNEMON�QUE μνημο- mnemonico 
[νικός 

mnemotechnie μνημο- mnemonica 
[τεχνική 

ΜΟΕΙΙΕ μυελός 
moelleux μυελώδης, 

άπαλός 
myelite μυελίτις 

MOIS μήνας 
mensuel μηνιαίος 

midollo 
midolloso 

m ielite 

mese 
mensile 

misantropo 

m isantropia 

misogino 
m isoneista 

miseria 
miserable 
misero 
misericordia 
miserrimo 

πανάθλιος 

(mitosis) 

metralla 
(ametrallar) 

mitra 
mitral 

mnemfinico 

miracle 

misanthrope 

misanthropy 

misogyniste 

m isery 
m iserable 
m iserly 
φιλάργυρος 

mitrailleuse 

m itre 
m itral 

mnemonic 

Misanthrop 

Misanthropie 

Misogyn 

M isere miser =όθλιος, 
miserabel κακοδαίμων 

Miserere έλεος! 

Mitrailleuse 

Mitra mitra =μίτρα 

μισάνθρωπος 
(μισώ +ό.νθρωπος) 

μισογύνης (μισώ +γυνη) 
(μισώ +νέος) 

έκ του μίσος = άπέ
χθεια, άλλά καί άντικεί
μενον μίσους, μισερός. 
(άντιδ. : μιζέρια, 

μίζερος) 

μίτος =νημα 

μύδρος: όγκος 
σιδήρου, μετάλλου 

μίτρα =ζώνη, ταινία 

μνήμη 
μνημοτεχνική 

mnemotecnico mnemotechny Mnemotechnik 

medula 
meduloso 

mielitis 

mes 
mensual 

medulla 

myelitis 

month 
monthly 

Hirn* 

Monat 
monatlich 

medula =μυελός μυελός 
*Το γερμ. ΗίΓΠ (άντιδ,: μεδούλι) 

έκ του ---> κρανίον 

mensis =μήνας μήν, μηνός' 
μεΙς (σίολ.) , μης (δωρ,) 
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MOISSON θερισμός miettitura mies mowing mahen meto =άμάω, άμάω =θερίζω 
moissonner θερίζω miettere mesar to mow ab-mahen θερίζω αμητος =θερισμός 
moissonneur θερι- miettitore mesidor mower Maher 

[στής 

ΜΟΙΤΕ ϋφυγρος, musco musty muscus = μόσχος =βλαστός, 
χλιαρός 1 )  βρύον θαλάσ. 2) εύώδης ύλη 

moitir ύγραίνω mυschίομόσχος musgo musk, moss 2) εύώδης ϋλη (άντιδ. : μούσκεμα, 
moCιt γλεύκος mosto mosto must Most μούσκιο, μούστος, 
moutarde μουστάρδα mostarda mostaza mustard (Senf, έκ τοίί μουστάρδα) 
muguet άνθεμίς mughetto muguete (anthemis) σίναπις) 

ΜΟΙΕ μώλος molo molo mole Mole moles =ογκος, μώλο ς =κόπος, μόχθος 
moIester ένοχλώ molestare molestar molest βάρος "μωλος ·Αρεως" 

moIestus = 

όχληρός 

MOLOSSE μολοσσός molosso Molosser μολοσσός 

ΜΟΜΕΝΤ χρον. στιγμή momento momento moment Moment movimentum άμείβω 
momentane στιγμιαΤος momentaneo momentaneo momentary momentan τοίί moveo (βλ. λ. mouvoir) 

έννοιολ. :  "ροή χρόνου" 

ΜΟΜΕΑΙΕ ψόγος (momo μορ- φρaγκ. "momer" μώμος =ψόγος, μομφή 
mόme μώμος φασμός) Momus μωμάομαι =μέμφομαι 

(momear) Μωμος: θεός μομφης 

ΜΟΝ (ή προσωπ. άντων.) mio mi my mein meus έμός, μέ, μoύ (μεu �v.) 
mien (κτητική άντων.) mio mio mine mein ·Η προσωπική άντων. α' 
moi, me mi προσωπ. στήν Γραμμ. Β:  

μι 
(άρχ. :  μι -δίδω ...... δίδωμι) 

MONACAL μοναχικός monacale monacillo, monachal monchs monachus μοναχός (έτυμ. μόνος, 
monachisme μοναχι- monacazione monacal monachism μένω) 

[σμός monjio 
moine μοναχός monaco monje monk Monch 

ΜΟΝΑΟΕ μονάς monade mόnada monad Monade monas μονάς 
monadisme, 
monadoIogie monadologia monadology 

MONARQUE μονάρχης monarca monarca monarch Monarch monarcha μονάρχης 
monarchie μοναρχία monarchia monarquia monarchy Monarchie (μόνος + όρχω) 
monarchique μοναρ- monarchico monarquico monarchist monarchisch 

[χικός 
monarchisme μοναρ- monarchismo monarquismo monarchism Monarchisme 

κλπ. [χισμός 

MONASTERE monastero monasterio monastery, (Kloster)* monasterium μοναστήριον 
μοναστήρι minster Μύnster 

monastique μονα- monastico monastico monastic monchisch 
[στικός 

moine καλόγερος monaco monje monk Monch monachus μοναχός, μονίας, μονιός 
moineau σπουργίτης *(έκ τοίί claudo όπερ έκ 

τοίί κλείω) 

ΜΟΝΟΕ κόσμος mondo mundo mundane mondan mundus = μενθήρη =φροντίς, 
mondain κοσμικός mondano mundano γήινος 1 )  καθαρός 2) καλ- περιποίησις 
mondial παγκόσμιος mondiale mundial λωπισμός, κόσμος, μενθηρίζω =καλλωπίζω, 
monder καθαρίζω mondare mondar δηλ. κόσμημα κοσμω 

(μέσψ τού ετρου-
σκικού "munex") 

MONISME μονισμός nomismo monismo monism μόνος 

MONITEUR monitore monitor monitor monitor = μηνύτωρ: ό παρέχων 
σύμβουλος, μηνύτωρ & όθόνη μηνύτωρ πληροφορίας, 

monition παραίνεσις monito amonestar monition monieren ό όδηγός 
(έκκλ.) άναγγέλλω έπιτιμώ 

monitoire είδοποιητή- monitorio monitory 
[ριον (έκκλ.) 
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ΜΟΝΝΑΙΕ νόμισμα moneta moneda money χρήμα Moneten χρήμα moneta μονία (μόνη) 
monnayage νομισμα- monetaggio monederia mintage ΜϋΠΖΘΠ (έπωνυμία της θεάς 'Ήρας: "'Ήρα μονία". Είς 

[τοκοπία mint νόμισμα τό προαύλιον τού ναού της έν Ρ ώ μ η  
monnayeur νομ/κόπος monetario monedaje moneyer ΜϋΠΖΘΓ εύρίσκετο τό νομισματοκοπείον. Τά νομί-
monetaire νομισματικός numismatico monetario monetary ΜϋΠΖ . . .  σματα έφεραν την παράστασί  της 

Κ.λπ. manzen κόπτω (monetae) .  Συνεκδοχικώς,  τό χρήμα. (βλ. 
νομίσματα έκτενή άνάλυσιν λήμματος είς την Είσαγω-

(άντιδ.: μονέδα) 
Με πρώτο σuνθετ. ΜΟΝΟ . . . μονός 
MONOCHROME monocolore monocromo monochrome monochrom μονόχρωμος 
monocorde monocordo monocordio monochord Monochord monochordon μονόχορδον 
monodie monodia monodia monody Monodie μονψδία 
monogamie monogamia monogamia monogamy Monogamie monodia μονογαμία 
monogramme monogramma monograma monogram Monogramm μονόγραμμα 
monographie monografia monografia monograph Monographie monogramma μονογραφία 
monolίthique monolitico monol itico monolithic monolithisch μονολιθικός 
monoIogue mοnό lοgο mοnόlοgο monologue Monolog μονόλογος 
monomanie monomania monomania monomania Monomanie μονομανία 
monome (άλγ.) monomio monomio monomial μονώνυμον 
monopole monopolio monopolio monopoly Μοπορο l μονοπώλιον 
monotheisme monoteismo monoteismo monotheism Monotheismus μονοθείσμός 
monotone mοnόtοnο mοnόtοnο monotone monoton monotonus μονότονος 
monocIe μονύελος mοnόcοlο mοnόculο monocle Monokel monoculus = μόνος + οκκος 

Κ.λπ. monopetalo monopetalo monopetalous μονόΦθαλμος =όφθαλμός 
μονοπέταλος 

MONSTRE τέρας mostro monstruo monster Monstrum monstrum:  μνηστήρ:  ό άνακαλων 
monstrueux , τερατώ- mostruoso monstruoso monstrous monstros θεοσημείον, όθεν εις μνήμην 

δης θαύμα μνώμαι -μνήστωρ 
ίδίας ρίζης: Μunsterπρότυπον " moneo" = (άντιδ.: μόστρα, 

montrer (ύπο)δεικνύω mostrare mostrar Monstranz =μνώμαι μοστράρω) 
montre ώρολόγιον mostra όψις muestra δείγμα monstrance δισκοπότηρον 

ΜΟΝΤ, montagne monte, monte, mount, mons βουνό βουνόν (τό β έναλ-
όρος, βουνό montagna montana mountain montieren βασκικά: muno λάσσεται μέ τό μ, m, 

monter 1 )  άνεβαίνω montare montar Ι mount συναρμολογώ πχ βεμβράς, μεμβράνη -
2) συνάπτω βροτός, μροτός] 

MONUMENT μνημείον monumento monumento monument Monument monumentum μνημείον 
monumentaI κ.λπ. monumentale monumental monumental monumental 

MoaUER κοροίδεύω mock moquiren μωκάομαι =μορφάζω, 
moquerie πείραγμα moka mueca mockery περιπαίζω - μώκος & 
moqueur εϊρων κ.λπ. mocker μόκημα =περίγελως 

μωκός =ό χλευαστής 

ΜΟΑΑΙ ήθικός morale moral moral Moral mos, moris μώσις =άναζήτησις 
moraIite ήθικότης moralita moralidad morality Moralitat =έθος, άναζήτησις μάομαι =ζητώ, 
moeurs έθιμα έπιθυμώ 

MORASSE τυπογρ. morello moro morello maurustK τού --> ά-μαυρός (έτ. ά -στερη-
δοκίμιον μαύρος μαυριτανός τικόν + μαρμαίρω = 

(έκ τού ίταλ. moro) moro αίθίοψ λάμπω) 
moresco (brown braun)* *έκ τού φρύνος = 
μαυριτανός βάτραχος μαυριδερός, 

moricaud μελαμψός moretto moreno διαβιων εις μέρη σκο-
μελαγχροινός τεινά. 

ΜΟΑΒΙΟΕ άσθενης morbido mόrbίtο morbid morbus =νόσημα μάρπτω =άρπάζω 
(καί παρά γ.) μαλθακός νοσηρός (ή άσθένεια "άρπάζει") 

MORCEAU τεμάχιον morsello morsel φραγκ. mors μόρος, μέρος, 
morceIer τεμαχίζω μοίρα, μερίδιον 

ΜΟΑΟΑΕ δάκνω mordere morder (mordant) mordeo =δάκνω, σμερδαλέος =φρικα-
mordacite δηκτικότης mordacita mordacidad mordacity προξενώ δυσφο- λέος, φοβερός ώς 
mors χαλινός morsa mordaza φίμω- muzzle (lϋge l  χαλινός ,  [ρίαν δράκων, όθεν "δάκνει". 
morsure δάγκωμα morsicantura mordisco [τρον morsure έκ τού δάκνω) σμέρδος = όρμή 
re-mords τύψεις smart δριμύς schmerzen άμέρδω = άφανίζω 

ΜΟΑΙΒΟΝΟ μελλοθά- moribondo moribundo moribund moribundus μόρος =θάνατος 
[νατος 
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MOROSE παράξενος moroso moroso morose Morsch σαπρός morosus μη + ωρα =φροντις 
(καί πσράγ.) βραδύς mora =άναβολή- μωρός =άνόητος 

MORPHEME μόρφημα morfema morfema morpheme μόρφημα 

ΜΟΑΡΗΙΝΕ μορφίνη morfina morfina morphine Morphium Μορφεύς : υιός τού 
morfinomane morfinomano morphino- Morphinist 'Ύπνου, θεός των 

-maniac Morpheus όνείρων. 
βαθύς ύπνος 

MORPHOLOGIE μορ- morfologia morfologia morphology Morphologie μορφολΟΥία 
[φολογία morphologist morphologisch 

morphologue μορ- morfol6gico morfologico 
[φολόγος (anamorfosis, 

morphosyntaxe Κ.α. polymorfo) 

ΜΟΑΤ θάνατος morte muerte [death* [Tod* θάνατος mors =θάνατος μόρος =6λεθρος, 
mourir θνήσκω morire morir deadly t6dlig θάνατος 
mortifere θaνατηφόρoς mortifero mortifero dead) Ιο! "κακός μόρος" (Όμηρος) 
mort νεκρός morto muerto toten] "μόρος πατρός" Αίσχ. ΧΟ. 1 8  
mortel θνητός mortale mortal mortal Mortal itat mortalis θνητός "μόρσιμον ήμαρ": 
mortal ite θνησιμότης mortalita mortalidad mortality M6rser γουδί immortalis ή ήμέρα τού θανάτου 
immortel άθάνατος immortale, inmortal immortal -μαρτύριον σωμ. μορτός= θνητ6ς 
immortalite άθανασία immortalita inmortalidad immortality εμορτεν =άπέθανε ' 
mortuaire νεκρώσιμος mortuario mortuario mortuary Mord σφαγή άμμόριος =άθάνατος 
amortir έξασθενώ mortorio amortizar amortize amortisieren [*έκ τού τεθνώς, τεθνεώς 
meurtre Φόνος (Κ. δ.) έκφορά mortuorio ταφή murder φόνος Mord φόνος πρβλ. :  άγγλ. "js dead" -

γερμ. "ist tot" 
έλλην. "έστι τεθνεώς"] 

ΜΟΑΤΑDΕLLΕ άλλάς mortadella murtus η myrtus μύρτος,  μυρτιά 
ίταλικός morteIIa mirto Myrte μύρτος-μυρωδικόν 

μυρσίνη 

ΜΟSΑϊaUΕ, μωσαϊκόν mosaico mosaico mosaic Mosaik έκ τού (opus) 
mοsaϊste ψηφιδωτός mosaista musivum = 

έργον μουσειακόν, 
έκ τού museum μουσείον 

ΜΟΤ λέξις, λόγος motto mote ρητόν (wοrd-έκ τού ΜοΙΙο γνωμικόν mutitio =μυγμός μυΥμός : μούγκρισμα 
motet ψαλμός mottetto motejo Fαίρω) (Psalm ψαλμός) μύγω =βογγω με τά 
motus! σιωπή ! motet ψαλμός χείλη κλεισμένα 

Μου μαλακός molle moIIicio mild ηπιος mild mollis μαλακός μαλθακός, μολυρός, 
mol l ir  μαλακώνω moll ificare mollizna ψιχάλα moIIient μαλακός 
mitiger πραΟνω mitigare mitigar μαλακτικός 
mollasse πλαδαρός moIIe molla ψαχνό mitigate Mi ldern 
mollification μάλαξις moll ificazione mollificacion mollification Milderung 
mollesse μαλθακότης mollezza molicie mi ldness Mi lde 
mollusque μαλόκιον mollusco molusco mollusk Molluske * έκ τού σχήματος τού 
(ra)mol l i r  μαλακώνω mollare (mojo χυμός) moIIify milder σημείου τής μουσικής ύφέ-
mouiller διαβρέχω immollare mojar σεως, b. Δηλαδή σάν τό 
(έννοιολ. μαλακώνω (mollica Ψίχα) moIIa γράμμα β άλλά μέ σχημα 
έμποτίζοντας) Κ.λπ . . .  mojicon παξι- molle =μαλακόν. 

* bemol ύφεσις (μοuσ.) [μάδι 

MOUCHE μυίγα mosca mosca Muskete musca μυϊα, μυίσκα 
moucheron μυιγάκι moscherino moscona Μϋcke κώνωψ (άρχ. μυσκία) 
moucheter δια στίζω moscato ξετσίπωτη 
moucharder διάστικτος amoscare 

κατασκοπεύω δυσαρεστούμαι 
mousquet "μουσκέτο" moschetto mosquete musket 
mousquetaire μου- moschettiere (mosquear mousquetaire (άντιδ.: μουσκέτο) 

σκετοφόρος σωματοΦύ- ξεμυγιάζω) 
κ.λπ. . .  [λα ξ 
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MOUCHOIR μαντήλι moquero mucus =μυκος μύκος , μύξα 

MOUDRE άλέθω moler meal φαγητό mahlen moIa μύλη μύλη 
moul in μύλος mulino molino mi I I  Μϋhle μέλδω =λειώνω, τήκω 
moulinet τροχός (mul ineIIo) (molini I Io) mi I Ier μυλω- ΜϋΙ ΙθΓ μυλών: ό εις μύλον 

άνεμόμυλος (mulenda) molienda [θρός Mahlen έργαζόμενος 
mouture όλεσις mala mulo Mehl όλευρον μώλος =μέγας κόπος 

έξ ού καί τό muIe =ήμίο- mule Maultier (άντιδ. : μουλάρι, μούλος) 
νος: στρέφει τόν λίθον 

του μύλου 
MOURIR άποθνήσκω morire morir mors-mortis μόρτος =θάνατος 

θάνατος εμορτεν =άπέθανε 
morior άποθνή- (βλ. λ. mort) 

[σκω 
MOUQUERE γυνή κακής moglie mujer γυνή muIier yuvi] μαχλός 

φήμης σύζυγος mujeril "εύνή μαχλός" =σύζuγOς 
θηλυκός ζωηρά. 

μάχλος =λάγνος 

MOUSSE ναυτόπαις mozzo mozo άχθοΦό μέσψ βασκικού μόθων και μόθαξ = 
[ρος motz =ότριχος, παϊς δούλος 

moza ύπηρέ- άμούστακος μόθακες =τέκνα 
-τρια (έξ ών) : ειλώτων 

mocedad (άντιδ.: μούτσος - καί έκ 
νεότης τού ίσπ. muchacha, ή 

mΟΖόn "τσάτσα") 
γελωτοποιός 
καί: 
muchacho 

άγόρι 
muchacha 
κορίτσι 

MOUSSE άφρός (spuma = (espuma) (mousse) muIsus =μελίκρα-
mousser άφρίζω άφρός, έκ τού -τος έκ τού meI μέλι 
ponce έλαφρόπετρα πτύω, ψύττω 
(άφρώδης ύφή) =έκβράζω) 

MOUSTACHE μύσταξ mostaccio bigote (βλ. άνάλ. moustache μύσταξ (μουστάκι) 
moustachu μυστακο- (καί baffi*) είς Είσαγωγήν) moustached μάσταξ 

[φόρος * τό baffi έκ τού βάφω, 
βάπτω 

MOUSTIQUE κώνωψ mosquito musquito Μϋcke musca =μυια μυΤσκα, μυϊα 
moustiquaire κουνου- mosquitero mosquito Muckennetz 

πιέρα 

MOUVOIR μετατοπίζω, muovere mover move moveo =κινώ, έκ τού άμείβω = 

κινώ μετακινώ 1 )  άνταλλάσσω 
moteur κινητήρ motore motor motor Motor 2) έξέρχομαι οικίας, 
mouvant κινητικός movente αίτία movedizo mover μεταβάλλω (τόπον) :  
motif άφορμή, αϊτιον motivo motivo ύποκινητής ΜοΙίν όθεν κινούμαι, διαβαίνω. 
mouvement κίνησις, movimento movimiento movement & Motion όμεύσιμος =πορεύσιμος 

βάδισμα movenza movedor motion όμεύσασθαι : μετaκ/-
mouvemente ζωηρός κίνησις ύποκινητής νεϊσθαι "6λλοτε 6λλην 
mobiIe κινητός movibile movible, (movies mobil ien γήν άμείβων" 
automobiIe αύτοκίνητος mobile mόvil κινηματογρά- Mobel -Λουκιανός, Άνάχ. 1 8-
meubIe έπιπλον (δηλ. mobilia mueble φος) "γόνυ άμείβων" 

κινητόν) (mob όχλος) "διαμείβω όδόν" 
e-mouvoir συγκινώ com-movere conmover move (άντιδ. : μοτίβο, μοτέρ) 
e-motion συγκίνησις commozione, emοcίόn moving, 
emigre μετανάστης emozione motin emotion 
meute, emeute muting 

έξέγερσις 
Κ.α. (παράγ. σύνθ., παρά-
γωγα έκ παραγώγων) 

ΜΟΥΕΝ μέσον medio, medio middle medial medianus μεσιανός 
mitoyen διάμεσος (κ.α.) mezzo (άντιδ.: "μίντια") 

MUCILAGE γλοιός mucosita mucosidad mucilage mucus=μυκος μύκος, μύξα 
mucilagineux γλοιώ- muccoso mucoso κολλώδης gluey' Ύλοι6ς 

[δης 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

MUET βουβός, οφωνος muto mudo mute mutus οφωνος μύω: κλείω, σφίγγω τά 
mutisme άφασία mutismo mutismo muteness χείλη- μυνδός: όλαλος 

[καί afasia aphasia Aphasie] μυκός: όφωνος, 
"μ ούτος" (διαλεκτ.) 
μυναρός: σιωπηλός 
*άφασία (α+φημί) 

MUGIR μυκώμαι muggire mugir muhen mugio μυκώμαι μυκώμαι, μύζω (μύγ-ιω) 
mugissement μυκηθ- mugghio mugido 

μός, βοή 

MULTlTUDE πλήθος moltitudine multitud multitude multus =πολύς μάλλον - μάλα =λίαν 
multipl ier πολλαπλα- moltipl icare multiplicar Ι multiply multiplizieren multus+pleco μάλλον +πλέκω 

σιάζω 
έξ ού mieux καλλίτερα meglio mejor much mehr 

ΜUΝICIΡΑLδημοτικός municipale municipal municipal munio ά-μύνω (τό α, προθεμα-
munir προμηθεύω munire amunicionar τικόν) 
munition πολεμοφόδια munizione mυnίcίόn munitious Munition μύνη=όμυνα, πρόφασις 
premunir προφυλάπω premunire πολεμοφόδια, (άντιδ. : μουράγιο) 
κ.ο. παράγ. &σύνθ. ,  ώς: κuριολ. προα- κuριολ. 
mur, muraille τειχος muro, [μύνω muro "ά-μυντικά" Mauer 

merlon έπαλξις κ.λπ . . . .  muraglia mural τειχικός 

ΜϋΑΕ μούρο mora mora mulberry Maulbeere morum =μούρον μόρον =μούρον 
murier μωρέα morado ίόχΡους 
muron βατόμουρον muro salv. mοretόn μελα-

[νιά 
MURMURE ψίθυρος mormorio murmurio Murmeln murmur = μορμύρω (έπί νερών 
murmurer ψιθυρίζω mormorare murmurar murmur murmeln κελάρυσμα νερού ποταμού) 
murmurateur μεμΨί- mormoratore murmurador murmurer "ποταμόν άφρψ 

[μοιρος κακολόγος μορμύροντα" lλ. Ε599 

MUSAGETE μουσα- (musaceo) μουσαγέτης 
[γέτης (μουσων ήγέτης) 

MUSC μόσχος muschio musgo musk Moschus muscus μόσχος 
muscat μοσχάτος moscado moscatel muscadel Muskate (βλ. καί λ. "moite") 

(οίνος) 
MUSCLE μύς muscolo musculo muscle Muskel mus =μύς μύς 
muscle μυώδης muscoso musculoso (muscularity) muskulbs 
musculaire μυικός muscolare muscular muscular (άντιδ.: μούσκουλο) 

muslo μηρός 

MUSE μούσα musa musa muse Muse musa μούσα (κuριολ. ή γνωσις, 
musee μουσειον museo museo museum Museum έκ τού μω =ζητω, 
museologie museologia Museologie museum "έπειδή άπάσης παιδείας 
museographie museografia Museographie αύτη τυγχάνει αίτία". 
musique μουσική musica musica music Musik μουσείον 
musical μουσικός musicale musical musical musikalisch musica μουσική 
musicalite μουσικότης (musicalita) musicalness Musikalitat μουσικός 
musicien μουσικός musico, musico musician Musikant & μουσικότης 

musicante (musίcόmanο) Musiker μουσικός, μουσίκτας 
musiquer μελοποιώ musicare musizieren μουσικογραφία, 
musicographie musicografia musicografia (Musikomanie) μουσικομανία 
musicologie musicologia musicologia Musikologie μουσικολογία 
music-hall (κuριολ. 
"μουσικής καλιά") 

MUSEAU ρύγχος muso muzzle musso μύζω μύζω 
muser μικρολογώ museruola μυσιάω =πνευστιω 
museliere φίμωτρον cormamusa muserola muzzle 
musette οσκαυλος (κέρας+μύσις) muzzy (άντιδ. : μουσούδι) 
ίδ. ρίζης: amuser ζαλισμένος 

διασκεδάζω 
(πρβλ. μυκτηρίζω, πρός 
έκδήλωσιν άστείου Γι 

χλεύης) 

MUSSITATlON ύποτον- mussitare musitar musso μύζω 
[θορισμός ψιθυρίζω 
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ΓΑΛΛ ΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Λ ΑΤ Ι Ν ΙΚΑ έκ τού Ε Λ Λ Η Ν ικογ 

ΜυΤΑΤΙΟΝ μεταβολή mutazione mυtacίόn mutation muto, moveo άμείβω (βλ. καί λέξιν 
mutueI άμοιβαίος mutuo mutυal mutυal "mouvoir") 
ίδ. ρίζης καί τό emprunt mutare mudar mutable πρβλ. άκόμη: "μα/ταν 
=δάνειον (έκ του άλλά ζω όστατος άντί μαίταυ" =χάριν 
in+mutuum: κυριολε- άντί χάριτος -άμοιβαία 

κτικως, "εν άμοιβαιότητι" έξυπηρέτησις. 
εν συναλλαγή) 

ΜυΤΙΙΕΑ άκρωτηριάζω mutilare mutilar muti!ate mutilus =κολοβός μύτιλος η μίτυλος = 

mutile άκρωΙσμενος muti lato mutilado περικεκομμένος, 
κολοβός 

mutilation άκρωτΙσμός mutilazione mυtίlacίόn mutilation μυστιλάομαι =κατακό-
mutilateur άκρωτηρια- mutilatore mutilo άνάπηρος . . . . .  πτω' "μιτύλα αιζ (Θεόκρ.) 

[στής -ή ανευ κεράτων-

MVALGIE μυαλγία mialgia (miodinia*) myalgia (Muskelrheu- μυαλγία (μΟς +αλγος) 
-matismus) *(μΟς +όδύνη) 

MVCOLOGIE μυκητολογία micologia micologia myceto . . .  μυκητολογία 
mycose μύκωσις micosi micosis mycologie μύκωσις 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
Μγειο . . μυελός 

myelite μυελίτις mielite mielit is μυελϊτις 

MVOCARDE μυοκάρδιον miocardio miocardio myo . . .  Myokard μυοκάρδιον 
myographie miografia miografia myography μυογραφία 
myologie miologia miologia myology μυολογία 
myotomie Κ.λπ . . .  miotomia (miolema) myotomy μυοτομία 

ΜΥΟΡΙΕ μυωπία miopia miopia myopia Myopie μυωπία (μύω = κλείω 
myope μύωψ miope m ίΟΡe myopic +(;)ψ =όφθαλμός) 

μύωψ 

MVRIADE μυριάς, πλήθος miriade miriada myriad Myriade myrias =μυριάς μυριός (βλ. λ. mil le) 
myriophylle miria . . .  miria . . .  μυριόφυλλον 
myriapode (κ.α .. .) miriapodo miriapodo myriapoda μυριάποδα 

MVRMIDON μικρός myrmidon μυρμιδόνες (έκ του 
όνθρωπος άκόλουθος μύθου ότι εδημιουργήθη-

σαν άπό μυρμήγκια). 

ΜΥΑΑΗΕ σμύρνα mirra mirra myrrh Myrrhe myrrha =μύρρα μύρρα, σμύρνα 

ΜΥΑΤΕ μύρτον mirto mirto myrtle Myrte myrtus =μύρτον μύρτον 
myrtiforme μυρτοειδής myrtaceous myrtenformig μύρτον +μορφή 

MVSTAGOGIE μυσταγω- mystagogy Mystagogie μυσταγωγία 
[γία (μύστης +αγω) 

mystagogue mystagogue Mystagoge 

MVSTERE μυστήριον misterio misterio mystery Mysterium mysterium μυστήριον 
mysterieux μυστηριώ- misterioso misterioso mysterious mysterios (έκ τού μύω =κλείω) 

[δης Mystifikation 
mystifier φενακίζω mistificare mistificar mystify φενακισμός 

mistifizieren 
mystique μυστικός, mistico mistico mystic φενακίζω mysticuS μυστικός 

άλληγορικός mystik 
mysticisme μυστικισμός misticismo misticismo rnysticism Mystik 
mysticite μυστικότης misticita mίstίfίcacίόn mystification Mystizismus 

ΜΥΤΗΕ μύθος mito mito myth Mythe mythus μύθος 
mythique μυθικός mitico mitico mythical mythisch μυθικός 
mythographe μυθο- mitbgrafo mίtόgrafο mythographer Mythograph μυθογράφος 

[γράφος μυθολογία 
mythologie μυθολογία mitologia mitologia mythology Mythologie μυθομανία 
mythomanie μυθομανία mitomania mitomania (mythologist Mythomanie 

κ.λπ. Κ.λπ. μελετητής (mythologi-
μύθων) -sίereπ) 
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N osta l g i e  

« . . . ν όστον Όδυσσηος ταλασίφρονος . .  ο »  (Όμ. Όδ. α ι  87) 

- Ν ο σταλγία : η επί άλός, η επί γης, όλγος διά τον νόστον-

,'-Οφείλω χάριτας είς την θείαν Πρόνοιαν, διότι εύδόκησε να διδαχθώ τά Άρχαϊα Έλληνικά πού 

με εβοήθησαν νά διεισδύσω βαθύτερα είς το νόημα τών θετικών Έπιστημών» ο 

ΜΑΧ VΟΝ ΙΑΝΕ -Βραβείον Νόμπελ Φυσικης 

• 

« . . . ή ελληνική λεξη Ν γ Ξ (nuit) πού σημαίνει τήν νύκτα, καί πού τά δύο τελευταία της γράμμα
τα . .  ήχοϋνε μαζί, παράξενα καί πένθιμα . . .  

Τ ά  λατινικά καί κατόπιν τά ρωμανικά καί τά γαλλικά, γλύκαναν αύτές τίς λέξεις . . .  σάν νά ύποφέ
ρανε δύσκολα τήν ενότητα πού εφερνε εκείνη γειτνίαση τοϋ Υ Ξ . . .  

ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡ/ΕΡ -"Τό Έλληνικό Καλοκαίρι " 
Έκδ. ΧΑ ΤΖΗΝ/ΚΟΛΗ 

.', .... 

- Ν ύξ : ή νύσσουσα ήμας προς υπνον 0 0 0  (Ε .Μ. )  (νυγμός, νύχμα, νύχσις- νύξις - νύξ) 

«
'Η ελληνική γλώσσα είναι ίερον κτημα, όπως ό Παρθενών » . 

Μαριάννα Μάκ Ντόναλ ντ 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Ι ΠΑ Ν ΙΚΑ 

NAG E R  κολυμβω nuotare, nadar 
nage, natation κολύμ- natare nado, 

[βησις πυσΙο natacίόn 
nageoire πτερύγιον natatoia natador 
nageur κολυμβητής nuotatore 

κ.λπ. 

ΝΑϊΑΟΕ ναίάς naϊade nayade 

ΝΑΙ Ν νάνος nano enano 

ΝΑΙΤΑΕ γεννω nascere nacer 
naissance γέννησις nascita nacimiento 

κ.λπ. παράΥ. 
ίδίας ρίζης: 
nature φύσις natura naturaleza 
naturel φυσικός naturaie natural 
nation έθνος nazione nacίόn 
national έθνικός nazionale nacional 
nataI γενέθλιος natale natal 
Noel Χριατούγεννα Natale Navidad 

κ.ο . . .  
NARCISSE νάρκισσος narciso narciso 
narcissisme ναρκισσι- narcisismo narcisismo 

[σμός 
NARCOSE νάρκωσις narcosi narcosis 
narcotine ναρκωτίνη narcotina 
narcotique ναρκωτικόν narcbtico narcόtίcο 
narcotiser ναρκώνω (narconalisi) narcotizar 

ΝΑΑΙΝΕ ρώθων narice narices 
πεΖ ρίς naso nariz 
nasal ένρινος nasale nasal 
narguer μυκτηρίζω 

ΝΑΑΑΕΑ διηγούμαι narrare narrar 
narration διήγησις κ.6 . . .  narrazione narracίόn 

ΝΑΑΤΗΕΧ νάρθηξ (έκκλ.) nartece 

NAUFRAGE ναυάγιον naufragio naufragio 
naufrager ναυαγω naufragare naufragar 

NAUMACHIE ναυμαχία naumachla naumaquia 

NAUSEE ναυτία, άηδία nausea nausea 
nauseeux έμετικός nauseante nauseante 
nautile ναυτίλος nautilo nautilo 
nautique ναυτικός nautico nautico 
nautonier πορθμεύς nauti!o nautilo 

NAVIGUER θαλασσο- navigare navegar 
[πορω 

navigable πλώιμος navigabile navegable 
navigateur θαλασσοπό- navigatore navegante 

[ρος 
navigation ναυσιπλοία navigazione naνegacίόn 
navire πλοίον naviglio, nave 
nacelle άκάτιον piroscafo* 
naνal ναυτικός navale naval 
nef 1 )  πλοίον 2) νάρθηξ navata navata 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

natation 

naiad Najade 

(ΙίΠΥ=νάνος 
έκ τού IittIe, 
όπερ έκ τού 
λιτός =όλίγος) 

nascent άρτι- Nativitat 
[φυης ώροσκοπία 

native ίθα- nativ έγχώριος 
[γενης 

nature Natur 
natural naturell 
nation Nation 
national national 
natal naturalisieren 

narcissus Narzisse 
narcissism Narzissismus 

narcotization Narkose 
narcotine (Narkotiseur) 
narcotic narkotisch 
narι-;οtίΖe narkotisieren 

nostril Νϋster 
nose Nase 
nasal nasal 

narrate narren έμπαίζω 
narration Narr οφρων 

narthex 

(-Shipwreck) * 
(fail -έτ. σφαλ-

[λω) 

naumachia 

nausea Nasse ύγρασία 
nauseous nass ύγρός 
nautilus (Nautik ναυτιλία) 
nautical Nautiker 
(ferry .. .*) Nautilus 

navigate 

navigable 
navigator 

navigation Navigation 
navy ναυτικόν 

Nachen λέμβος 
naval 
nave 
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Λ ΑΤ Ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

ηο =πλέω νέω -νώ =π
λ

έ
ω νήχω, νάχω =
κ

ο
λ

υ
μ

βώ 
νευστήρ =

κ
ο

λ
υ
μβη

τ

η
ς 

naias ναϊάς (
ν

ύ
μφ

η 
ποτ

αμ
ώ

ν
) ·  έκ τού 

ν
άω =ρ

έ
ω 

nanus νάνος 
(έτ. 

ν
ή +ό

ν
ω

) Ε.Μ. 

nasco γεννωμαι γνήσιος,  γνη(α)σιότης 
αρχικώς: = 

ν
ό

μιμ
ο

ς 
γ

έννη
σ

ις
, 

gnascor 
κα

τ
α

γ
ω

γή. 
''Υι/ω τοί τε Υνωταί τε "  
=

ά
δε

λ
Φο

ι κα
ί ά

δε
λφαί

. 
[έκ τού 
Nationalsozialismus, 

- >  "Nazi"] 

narcissus νάρκισσος, 
Ν

ά
ρ

κι
σσο

ς 
νάρκωσις 

ν
ά

ρ
κ

η=π
α

ρ
άλ

υσ
ις

, 
ά

ν
a

ι
σ

θη
σ

ία
, 
ν

έ
κ

ρ
ω

σ
ις

. 
"νάρκη καταχείται 
κατά τής χειρός". 

naris, nares = ρίνες =ρ
ώ

θ
ω

νε
ς ρώθωνες "όφθαλμούς, ρίνάς τε" 

nasus =ρίς Ίλ. Π, 503 

narro, έκ τού γνώριμος, γ
ν

ω
ρ

ι
σ

μ
ό

ς gnarus =γνώρι-
μος, έμπειρος 

νάρθηξ 

naufragium έκ τού ναύς +Fρήγνυμl 
ναυάγιον (* έκ τού σκ

ά
φ

ο
ς 

+ 
+

ε

'ίργ
ω

) 

naumachia ναυμαχία 

nausea ναυτία ναυτία , 

να
υσ

ία 

να
υτί

λ
ο

ς 
να

υτ
ι
κό

ς 
να

ύτη
ς (* Φ

έ

ρ
ω

, 

έκ τού πόρ
ω

, 
π

εί
ρ

ω
=π

ε

ρ
ν

ω 

θ
άλα

σσ
αν

) 

Inavis =
ναύς 

(+ago) ναύς, ναFς (+όγ
ω

) 

I
(Ε ί

δ

ι
κ

η π
α

ρ
α

τήρησ
ις 

Ermout -Me i l let :  
" C " est aux G recs que les Latins ont 
e m p r u n te la p l u part  des te rmes  de 
navigation, comme c '  est d'eux qu' i ls οπΙ 
appris la navigation , e l le -meme". Δηλ. 

·"Από τούς ··Ελληνας οί Λατίνοι έδανείσθησαν 
τούς περ ισσοτέρους όρους τής νου σι-
πλοΤας, καθώς άπό αύτούς έγνώρισαν καί 
την ίδίαν την ναυσιπλοίαν. )  
1 *  (pirbscafo: π

ύ
ρ +σ

κά
φ

ο
ς

) 
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ΓΑ Λ Λ ΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΝΕΑΝΤ ούδέν, μηδέν niente 
aneantir έκμηδενίζω annientare 

ΝΕΒυΙΕυχ νεφελώδης nebuloso 
nebuleuse νεΦέλωμα nebulosa 
nebulosite συννεφιά nebulosita 
nimbe φωτοστέφανος (nebbia όμί-
nephelion νεφέλιον χλη) 

NECROLOGIE necroIogia 
necromancie necromante 
necrophiIie necrofiI ia 
necrophore necroforo 
necropole necrόΡοΙί 
necropsie necropsia 
necrose κ.λπ . . .  necrosi 

NECTAR νέκταρ, nettare 
ήδύποτον 

NEFLE μούσμουλον nespoIa 

NEGLIGE άτημέλητος negIigente 
(καί παράγωγα . .) 

NEGOCE έμπόριον negozio 
negocier έμπορεύομαι negoziare 
negociant έμπορος negoziante 

(κ.λπ.) 

NEIGE χιόνι neve 
neiger χιονίζω nevicare 
nival χιονώδης nevoso 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
ΝΕΜΑΤΟ . . .  

ώς nematocyste 
κ.α. διάφορα 

ΝΕΜΟΑΑΙ δασόβιος nemoraIe 

NENIES θρήνος nenia 

Λέξεις μέ α '  σuνθ. 
ΝΕΟ ... 
πχ neoIithique neoIitico 

neologisme neoIogismo 
neoplasie (Κ. α.) neopIasia 

NEPENTHES νηπενθές nepente 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
NEPHRO . . .  nephrite nefrite 

NEPOTlSME συγγενο- nepotismo 
[κρατία 

NERF νεύρον ηθΓνο 
nerveux νευρικός nervoso 
nervosite νευρικό- nervosita 

[της 
enerver έκνευρίζω, 
nevropathe κ.λπ . . .  

Ι Σ ΠΑΝ ΙΚΑ 

nada 
anonadar 

nebuioso 
nebuIosa 
nebIina 
(niebIa) 
(nefeIismo) 
(nefeIometria) 

necroIogia 
nigromancia 
necrofi I ia 
necrόfοrο 
necrόΡοΙίS 
necropsia 
necrosis 
(necroIatria) 

nectar 
nectarino 
nectareo 

nispero 

negIigente 

negocio 
negociar 
negociante 

n ieve 
nevar 
nevoso 

nemoroso 

neoIitico 
neoIogismo 
neopIasia 

nepente 

nefritis 

nepotismo 

nervio 
nervioso 
nervosidad 

Α Γ ΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Λ ΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

ηοηθ ούδείς ΝυΙ Ι  ne+ens, entis νη (άρνητικόν)+όντότης 
nothing ούδέν νη +εν 

nebuious nabeIich nebula νεφέλη ,  νέφος (έκ τού 
nebula NebeI όμίχλη άρνητ. νή +φάος, Φώς) 
(nebuIy) 
nimbus N imbus 

necroIogy NekroIogie νεκρολογία 
necromancy Nekromantie nigromanta νεκρομαντεία 
necrophiIia NektrophiI ie νεκροφιλία 
(coffin)* νεκροΦόρος 
necropoIis NekropoIis νεκρόπολις 
necropsy νεκροψία 
necrosis Nekrose νέκρωσις 

(*έκ τού κόφινος) 

nectar Nektar nectar νέκταρ 
nectary 

medIar mispeI mespila μέσπιλον 

negIigee NegIige neglίgo άμελώ νη (άρνητ.) + άλέγω = 
φροντίζω, έπιμελούμαι 

negotiation nec + otium νη +Ταυσιος, τηΟσιος = 
negotiate =άργία άνωφελής, αχρηστος. 
negotiator Δηλ. δχι όχρηστος, μή 

άργών, όρα έργαζόμενος, 
έμπορευόμενος. 

snow Schnee ηίχ -nivis χιών νίψ, νίφα =χιων 
(it) snows schneien niveus =νιφετώ- νιφός 
snowy schneeig [δη ς 

νηματο .. (νημα) 

nemus =νέμος νέμος = σύδενδρος 
τόπος, νομήν έχων 

nenia =θρήνος νηνία =θρήνος 

νέος 
neoIithic (NeophiIoIogia) νεολιθικός 
neoIogism NeoIogismus νεολογισμός 
neopIasty (NeopIasma) νεοπλασία 

nepenthe nepenthes νηπενθές (νη +πένθος) 

nephritis Nephritis νεφρός 
νεφρίτις 

nepotism Nepotismus nepos =έγγονός νέπους =νεογνόν 
(έκ τού νέποuς -> 
άνεψιός) 

(άντιδ. : νεποτισμός) 

nerve ΝθΓν nervus νεύρον (έκ τού νήθω= 
nervous nervos =γνέθω-τό νεύρα παρο-
(nervation) Nervositat μοιάζονται με "νήματα") . 
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NESTOR σύμβουλος nestore Nestor σοφός Ν έστωρ βασιλεύς τής 
όδηγός Πύλου: γέρων καί σσφός 

ΝΕΤ καθαρός netto neto nett netto niteo λάμπω νίπτω =πλύνω 
nettoyer καθαρίζω nettare nitido εύκρινής nett εύπρεπής νίπτρον: ύδωρ νίΨιμο ν 

(νίτρον : σάπων) 
(άντιδ. : νεττάρω) 

NEUF έννέα πονθ πuθνθ πίΠθ neun novem εννέα (άρχικώς 
nonante ένενήντα novanta noventa ninety neunzig εννέFα) 
Novembre Νοέμβριος Novembre Noviembre November November Γραμμ. Β: εννέFο 
(άρχικώς 90ς μήν) 

NEUF & NOUVEAU νέος πuονο ΠUθνο new, πονθΙ neu novus νέος νέος 
novation άνανέωσις rin-novazione novedad newness Neurung Γραμμ. Β : νέFος 

νεότης νεωτερισμός 
novateur νεωτεριστής rinnovatore πονίο (μνηστήρ in-novator 
novice δόκιμος πονίΖίο έκ τού νιόπαν- novice ΝονίΖθ 
nouveIIe "νουβέλλα" noveIIa noveIa [τρος) noveIIa ΝονθΙΙθ (άνTlδ.: νουβέλλα) 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
NEVRO . .  νεύρον 

Π.χ. neurasthenie nevrastenia neurastenia neurasthenia Neuropathie νευρασθένεια 
neurochirugie ΠθνΓΟ . . .  neurocirugia Neurochirurgie νευροχειρουργική 
neuroIogie neuroIogia neuroIogia neuroIogy NeuroIogie νευρολογία 
nevraIgie nevraIgia neuraIgia neuraIgia NeuraIgie νευραλγία 
nevrose nevrosi neurosis neurosis Neurose νεύρωσις 
nevropathie (κ.λπ .. .) neuropatia neuropatia neuropathy νευροπάθεια 

NEUTRE ούδέτερος, ·ite neutro, - ίΙιΞι neutro,-idad neuter, -ity neutraI, -itat neuter ούδέτερος νη (άρνητ.) + ετερος, 
ούδετερότης δηλ. ούδέ έτερος 

neutraI iser έξουδετερώ neutrizzare neutrizar neuterize neutraIisieren (άντιδ. : "νετρόνιον") 

ΝΕΥΕυ άνεψιός πίΡΟΙθ άνειμός, πίθΙΟ έγγονός nephew Neffe nepos έγγονός νέπους =νεογνόν 
niece άνεψιά έγγονός (*sobrino niece N ichte νέποδες =άπόγονοι, 

άνεψιός) *soror =άδελφή, τέκνα 
φίλη *οαρ = ή σύζυγος 

όαριστης =οίκεϊος, 
συγγενής 

NID, nichee, νεοσσιά nido nido, nidada nest Nest nidus: νεοττιά, νεοσσιά, νεοττιά = 
niche κοίλωμα τοίχου nicchia nicho niche σηκός φωλέα φωλεά - νεοττεύω = 
nicher έμφωλεύω annidarsi anidar nestIe nieder ταπεινός κλωσσάω 
niais μωρός (δηλ. νεοσ- nidiace nestIing 

σός, δέν γνωρίζει νά πετά) 

ΝΙΕΑ άρνοϋμαι negare negar negieren nego άρνοϋμαι 
negatif άρνητικός negativo negativo negative negativ έκ τού ne(c) νη:  άρνητικόν μόριον 
negation όρνησις Κ.λπ . .  negazione negacίόn negation Negation =νη 

NIGAUD άνόητος Λεξ. Larousse: έξ ένός 
niganderie εύήθεια Νικοδήμου borne = 
nique σημ. έμπαιγμοϋ εύήθους 

έκ τού N icodeme, 
Νικόδημος 

NIHILISME μηδενoKρατiα nihi I ismo nihi I ismo nih iIism Nih i Iismus nihi I  =ούδέν νη +χιλός =ταγή, τροφή' 
nihi I iste μηδενοκράτης nihi I ista nihi I ista nihi I ist Nih iIist ηί  + hilus = (εύχιλος = ό έχων 

όφθονον ταγην) 
(άντιδ. : "νιχιλίσμός") 

[Βλ. έκτενή άνάλυσιν είς άρχήν γράμματος Κ] 

NINAS κορίτσια πίπποΙο πίπο παιδί πίΠΠΥ μωρός ninnium νίννιον νίννιον 1 )  κούκλα 
όθυρμα nifia κορίτσι 2) παιδί 

πίΠθΓ παιδ.ήλικία νήνις =νεθ.νις 
mifiera τροφός 

ΝΙΤΑΕ νίτρον πίΙΓΟ πίΙΓΟ πίΙΓθ Nitrum nitrum νίτρον 
nitrique νιτρικός nitrico nitrico nitric 

ΝινΕΑυ στάθμη, ΙίνθΙΙΟ πίνθΙ ΙθνθΙ Niveau IibeIIa, I ibra: λίτρα. Τό ίταλ. νομισματ. 

έπίπεδον (μέτρον βάρους) σύστημα παρελήφθη έκ  

niveIer σταθμίζω IiveIIare niveiar Ι ΙθνθΙ πίνθΙΙίθΓθΠ τών Δωριέων τής Σικελίας. 
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ΝΟΒΙΕ εύγενής nobile noble noble nobel nobilis =γνωστός, γl;νώσκω 
nol:ι!esse ειΊγένεια nobilta nobleza nobil ity διάσημος τού 

nosco (γιγνώσκω) 

NOCHER ναύκληρος nocchiero noque (ship- nauclerus ναύκληρος 
πλοηγος -master*) ναύκληρος *(έτ. σκάφος+μήστωρ) 

NOCIF βλαβερος nocivo nocivo noχious nachtei l ig nex βίαιος θάνατος νέκυς =νεκρός 
nocuite βλαβερότης nocumento ( inocencia) Nachteil noxa βλάβη "νέκuες κτάμενοι " 
innocent άθώος innocente innocuo, innocent ίη + nex, necis αν(ευ) +νέκuς 

inocente =νέκυς 

NOED κόμβος nodo nudo node knoten nodus κόμβος, νήθω =γνέθω, κλώθω 
nouer δένω annodare anudar nahem ράπτω δεσμος νήμα, νήσις, νώντα 
nodule όζος (nodoso) nόdulο nodule nahern πλησιάζω necto =νήθω, =νήθοντα (·Ησύχ.) 

γνέθω, δένω 
ΝΟΙΑ μαύρος ηθΓΟ negro (black μαύρος, niger-nigris =μέλας, πένθος, θάνατος, 
noircir μαυρίζω annegrare ennegrecer έκ τού ρ. φλέγω) δυστυχία, έκ τού necromantia =νεκρομαντεία 
denίgrer κακολογώ " hora nigra"  =ή μαύρη ωρα τού θανάτου 
negre "νέγρος" "nigra Tartara" =μαύρα, πένθιμα Τάρταρα 
negrier δουλέμπορος 

NOLIS ναύλος ποίο (porte ναύλος) naulum ναύλον, έτυμ. ναϋς= 
noIiser ναυλώ noleggiare βλ. λ. "port") =πλοϊον 
nolίsement ναύλωσις noleggio 
nauIage ναύλωσις noleggiatore 

ναυλωτής 

ΝΟΜ όνομα nome nombre name, noun Name nomen όνομα όνομα 
nonlinaI ονομαστικος nominale nominal nominal Nenner παρονο- όνομαίνω = καλώ κατ 
nommer όνομάζω, nomiare nombrar Ι name [μαστής όνομα 

nominatif ονομαστικος nominativo nominar nominative Nominativ 
nomenclature όνο- nomenclatura nomenc!atura nomenclature Nomenklatur nomen +calo όνομα +καλώ 

ματολογία 
pronom άντωνυμία pronome pronombre pronoun Pronomen pro +nomen πρό +6νομα 

Κ.α. nomea φήμη naming όνομα- Nomographie 
[σία όνοματογραφία nomas =νομάς 

NOMADE νομάς nomade nomada nomad Nomade νομός -νομή, =βοσκή, 
nomadisme nomadismo (nomadic) (nomadisch) έκ τού ρ. νέμω 

ΝΟΜΒΑΕ, numero numero numero number Nummer numerus άριθμος νέμω =μοιράζω 
άριθμός (είς τήν άρίθμησιν ένυπάρχει ή έννοια τής 

nombrer άπαριθμώ numerare numerar Ι number numerieren μοιρασιας) 
nombreux πολυάριθ- numeroso numeroso numerous (numerisch (άντιδ. : νούμερο) 

Κ.λπ. Κ.λπ . . .  [μος άριθμητικός) 

ΝΟΜΒΑΙΙ όμφαλbς ombelico ombligo navel Nabel όμφαλός 

NOMARQUE νομάρχης nomarca Nomarch νομάρχης (νομός+αρχω) 

nomarchie 
νομαρχία 

nomographe nomografia nomografia νομογράφος 

nomotMte (nomograma) (nomology) νομοθέτης 

nοme νόμος nomo 

ΝΟΝ, ΝΕ όχι, δεν ηο πο no, πο! ηθίπ, nicht non, έκ τού ne νη : άρνητικόν μόριον 

πί ούτε ne πί ΠΟΓ noch . . .  πρβλ. :: "νέ τρώει, νέ πίνει " 
νηπενθης =άπενθης 
νηνεμία=έλλειψις άνέμου 

NONCE άγγελιαφόρος πυΠΖίο nuncio nuncio Nuntius nuntius "νέον τι" 
annonce άγγελία annunzio anuncio annuncement Annonce nuntis άγγέλλω Ό άγγελιαφόρος Annonciation εύαγ- Nunziata Αnuncίacίόn Annunciation 

-γελισμος (Κ. α.) κομίζει "νέον τι" 
(άντιδ.: "νούντσιος") 

NONCHALENT νωθρός nonchalant ηοπ +chaIeur 
nonchaIance νωχέ- nonchalance βλ. λ. non+chaud 

[λεια (θερμός) 
ΝΟΝΝΕ μοναχή nonna Nonne nonna =μοναχή νέννος =θεϊος 
nonnette νεαρά νάννα, νόννη =θεία 

νίννη =η μάμμη 

NOOLOGIE (noosiera) noology νοολογία 
noetique noetic νοητικός 
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NORD όρκτος, βορράς nord norte north Nortden έκ τού παλ. άγγλ. north , έπί τό λα ιό γραφή 
έξ ού normand: νορμαν- της λέξεως "θρόνος", thron-us. 'Έννοια: Ό 
δός, όνδρας τοΟ βορρό θρόνος τοΟ βασιλέως έτοποθετεΙτο πρός τό 
καί Norvege Νορβηγία σημεΙον της όρκτου. Βασιλεύς ΆρθοΟρος = 
(πρός Β. όγουσα) όρκτοΟρος. 

ΝΟΑΜΕ κανών, γνώμων norma norma norm Norm norma =γνώμων ννώρ(ι)μος (βλ. άνάλ. 

normaI κανονικός normaIe normaI normal normal είς Είσαγωγήν) 
γνώμων 

NOSOGRAPHIE νοσο- (nosocbmio) (nosocomio) nosography Nosographie νόσος (έτ. νο = νη= 
γραφία =οχι +σώος, σόος) 

nosoIogie νοσολογία nosologia nosologia nosology Nosologie 

NOSTALGIE νοσταλγία nostalgia nostalgia nostalgia Nostalgie νοσταλγία 

nostaIgique νοσταλ- nostalgico nostalgico nostalgic nostaIgiker (νόστος =επάνοδος 

[γικός + αλγος =πόvος) 

ΝΟΤΕ σημείωσις, νότα nota nota note Note nota έκ τού γι-νώσκω 
noter σημειώνω notare notar Ι note notieren nosco = γινώσκω γνωτός 
notabIe διάσημος notabile notable notable (g)notus (άντιδ. : νότα) 
notaire σuμβoλαΙOγράφoς notaio notario notary Notar 
notice σημείωσις notizia noticia notice Notiz 
notion έννοια, γνώσις nozione nocibn notion 
notoire πασίγνωστος notorio notorio notorius 

NOURRIR τρέφω nutrire nutrir nurture nahren nutrio θηλάζω, νάω =ρεω 
nourriture τροφή nutrimento nutrimento nutriment Nahrung τρέφω διό γάλακτος νάτωρ =ρέων 
nutrition θρέψις nutrizione nυtrίcίόn nutrition Ernahrung nutricatus νάομαι =ποτίζομαι 
nourrice τροφός nutrice nodriza nurse (Amme) θηλασμός ναρος =ρευστος 

(nutria ένυδρίς) nutrix τροφός 

NOUMENE νοούμενον noumeno noomeno noumenon "νοούμενον" 
(ή λέξις έπλάσθη ύπό τοΟ -έν όντιθέσει πρός τό 

Κάντ) "φαινόμενον" 

NOUS (προσ. άντων.) ήμεΙς noi nos (we, έτυμ. έκ nos =ήμεΙς ν ώ  =εγώ ,  νω (δυίκός 

notre, nos (κτητ. άντων.) nostro nosotros τού FημεΙς) άριθ. εμείς οί δύο) 
"νώ άνaβησάμενοι " 

Οδ. ο, 475 
"νώ εξιμεν"  Ήλ. Σοφ. 75 
"νωίτερον λέχος" 

Ίλ. Ο, 39 
ΝΟΥΕΑ πνίγω annegare anegar neco =φονεύω νέκυς =νεκρός 

(ad+necare) 
noyade πνιγμός annegamento anegadizo noyade 

Νυ γυμνός nudo des-nudo naked nackt nudus =γυμνός γυμνός , έκ τού νυμνός 
nudite γυμνότης ( Κ.δ) nudita desnudez nudity Nudismus -κατ' άνομοίωσιν -όπερ 

γυμνισμός έκ τού εκδεδυμένος  
( πρβλ. καί ''γδυμνός'') 

NUBILE έπίγαμος nubile nobil nubo =καλύπτω νύβω: πανάρχ. ρήμα 

nubiI ite έπιγαμία nubi l ita nupcias γάμος nuptial γαμήλιος σημαινον "καλύπτω" 
(έξ ού νύμφη, νέφος) 
πρβλ. καί τό σημερ. 
"κουκουλώνω"-έπί γάμου-

NUE νεφέλη nuvolo, nube nube Nebel nubes =νέφος νέφος, νεφέλη 
nuage νέφος nuvola nebuiosa όμίχλη nubeia =νεφέλη νύβω =καλύπτω 
nuageux νεφώδης nuvoloso νεφέλωμα 
nuance άπόχρωσις (nuvolosita) nubIado nuance Nuancierung 
nimbe φωτοστέφανο Κ.δ. nimbo nimbo nimbus αΙγλη Nimbus 

NUIRE βλάπτω nuocere (danar)* benachteil igen noceo βλάπτω βλ. λ. "notif" 
nuisibIe βλαβερός nocivo nocivo nuisance nachtei l ig * Τό ίσπ. έκ τού dap-

ένόχλησις num, όπερ έκ τού --+ δαπάνη 
ΝυlΤ νύκτα notte noche night Nacht 
minuit μεσάνυχτα mezzanotte medianoche midnight Mitternacht nox-noctis =νύξ νύξ -νυκτός -νύχιος 

noctambuie ύπνοβάτης (sommam- (sonambulo*) noctambulist (Somnam- νύξ- νύχα =νύκτωρ 
nocturne νυκτερινός -bulo)* -bule*) nox+ambulo +-> νύξ + άμπολώ 

(Κ.δ) notturno nocturno nocturn nachtlich (βλ. λ. ambulant) 
*(sommeil (βλ. λ.) 

+ambulant) 
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Νυι ούδείς ηυl lο nadie, ηί υηο ηull ακυρος Νυl l  μηδέν nuIIus, εκ τοίί 
nuI I ite μηδαμινότης nul l ita nul idad null ity άκυρό- ne +unus νη (αρνητ.) +ενας 
annuIer άκυρω annullare anular Ι annul [της annulieren (κυριολ. ούδείς) 

NUMISMATIQUE numismatico numismatico numismatic Numismatik νομισματικός 
numismate νομισμα- numismatista (numisma) (numismato- numismatiker (νόμισμα έκ τού νέμω -

[τολόγος -Iogy) νομίζω) 

ΝΥΜΡΗΕ νύμφη ninfa linfa, ninfa nymph Nymphe nympha νύμφη (εκ τοίί νύβω = 
*nuora νύμφη nuora* * παλ. αΥΥλ. *(Snur) καλύπτω -καλύπτρα 

nymphee νυμφαίον ninfeo ninfeo snor νύμφης-) 
nymphomanie ninfomania ninfomania nymphomany *(σ)νυ6ς =νύμφη 

νυμφομανία (paroninfo) 
nymphea νυμφαία, ninfea (nenύfar) nymphaea nymphea = νυμφαία, νούφαρ 

νούφαρο ninfale l ίnfatίco (βλ. καΙ λ. "nubile") 
nuptiaI νυφικός nuziale έπιθα- nupcial nuptial 
noce γάμος [λάμιος nupcias 

nozze γάμος ( Ο  γάμος λέγε-
ται καί "boda" -
βλ. λ. "voeu") 
paraninfo 
παράνυμφος 

NYSTAGME νυσταγμός 
nystagmus νυστα-

γμός, κλίσις κεφαλής 



ο 
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ο 

O l y m p i q u e 

O rc h est re 

« ·Ορχή στρα . . .  Ήμικύκλιον τοϋ θεάτρου έν Ψ ό χορός όρχείται . . .  » 

(,Οκτάβα (octave) , όρος πού στην μουσικη γλώσσα δείχνει τόν όγδοο ήχο της διατονικης κλί
μακος . . .  τοποθετεί τό διάστημα της όκτάβας στη βάση πολλών μουσικών θεωριών,  άπό την έποχη 
τών Άρχαίων Έλλήνων . . . » 

'Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής 

• 

«Οί  ϊδιοι οί 'Έλληνες πού μάς έδωσαν τό όνομα γιό τό πολίτευμά μας , την Δημοκρατία, μάς 
έδωσαν καί τό όνομα πολιτικη (POLlTlC) . . .  Ο ί  'Έλληνες μάς έδωσαν έπίσης την πολύτιμη λέξη 
Οίκονομία (ECONOMY) . Είχαν την λέξη οίκονόμος άπό τό οίκος και τό νόμος . . .  » 

ΤΗΕ WEBSTER D/CTlONARY OF ΤΗΕ EGNLlSH LANGUAGE 
ΕDΙΤ/ΟΝ GROL/ER, Ν. YORK 

* 

« 'Έργον της Οίκονομίας, το εύ οίκείν τον έαυτοϋ οίκον» .  

ΞενοΦώντος, 'Όίκονομικός" 

* 

« INGEN IORUM G RAECIAE FLATU IMPELLl RU» 

(Κινούμεθα μέ την πνοην τοϋ πνεύματος της Έλλάδος) 
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ΟΛΥΜΠ ΙΑΚ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Τό ν άγώ να τόν 'Ολυμπικόν, 
στεφανίτην τε καί ίερόν, 

μέγιστο ν πά ντων . . . .  

(Στράβωνας Γεωγρ. HC 353) 

Οί "πρώτοι" 'ΟλυμπιακοΙ άγώνες δέν έγιναν το 776 π.χ. όπως έσφαλμένως, πολυ συχνά, άναφέρεται. ΤΟ 
776 π.Χ. έχουμε την πρώτη ίστορικη 'Ολυμπιάδα, "άφ ' ής οί 'Έλληνες άριθμούσι τούς χρόνους", ('Αριστόδημος, 
Frg, T.L.G.) 

, 

'Όπως γράφει καΙ ο Παυσανίας εΙς τά "Άρκαδικά" (22) :  

" ο  δέ άγώ ν  ό 'Ολ υμπικός, έπανάγουσι ν αύτό ν 
ές τά άνωτέρω τού άνθρώπων γέ νους, 
Κρόνον καί Δ ία αύτόθι παλαϊσαι λέγοντες . . . .  " 

Διότι, όπως έπεξηγεϊ ό ϊδιος είς τά "Ήλειακά" (Α' 7), "Διός τεχθέντος, έπιτρέψαι Ρέαν τού παιδός τήν 
φρουράν τοϊς Ίδαίοις Δακτύλοις . . .  " 'Όταν δηλαδη έγεννήθη ό Ζεύς, η Ρέα η μητέρα του άνέθεσε την Φύλαξί 
του είς τους Κουρήτας, είς τους Ίδαίους Δακτύλους . . .  τον Ήρακλή (τον πρεσβύτερον) , τον Παιωναϊον, τον 
Έπιμήδην, τον Ίάσιον καΙ τον "Ιδαν . . .  

" . . .  τόν δέ Ήρακλέα παίζοντα, είναι γάρ δή αύτόν πρεσβύτερον ήλΙKίς'l, 
συμβαλεϊν τούς άδελφούς ές αμιλλαν δρόμου, καί τόν νικήσαντα 
έξ αύτών Kλάδr.μ στεφανώσαι κοτίνου . . .  

Ή ρακ λεϊ ούν πρόσεστι τ φ  Ί δα ί φ ,  δόξα τον τότε άγώνα 
διαθεϊναι πρώτφ καί  'Ολύμπια όνομα θέσθα ι . »  

Κ αΙ ώρισε αυτόν τον άγώνα ν ά  τελήται κάθε 4 (συμπληρωμένα) έτη , διότι ο Ι  Ίδαϊοι Κουρήτες ,  
οί  φύλακες τού  Διός , ήσαν πέντε : 

"Διό πέμπτου ούν έ τους αύτό ν κατεστήσατο αγεσθαι, 
ότι αύτός τε καί οί όδελ φοί πέ ντε ήσαν  όριθμόν. " 

Άργότερα, συγκεκριμένως 50 έτη μετά τον κατακλυσμόν τού Δευκαλίωνος, ό άπόγονος τού Ίδαίου 
Ήρακλέους (καΙ όχι τού Ήρακλέους τής Άλκμήνης) Κλύμενος, μετέφερε τους άγώνας άπο την Κρήτη στην 
Πελοπόννησο : 

"Α ' 8 Τούτων δε ϋστερον Κλύμενον τον Κάρδυος,  πεντηκ οστφ 
μάλ ιστα ετε ι  μετά την συμβάσαν επί Δευκαλίωνος έν 'Έλλ η σιν 
έπομβρίαν,  έλθόντα έκ Κρή της, γέ νος άπό Ήρακλέους όντα τού 
Ίδαίου, τό ν τε όγώνα έν 'Oλυμπίς'l θεϊναι καί Κούρησι τοϊς τε 
αλλοις καί Ήρακλεϊ τφ πρoγόνr.μ λέ γουσι ν ίδρύσασθαι βωμόν . .  , ,, 

'Ακολούθως ό "Οξυλος (uίOς τού Αϊμονος καΙ έγγονός τού Π ελασγού) έτακτοπο ίησε τά τών 
άγώνων καΙ  έπισημοποίησε την τελετήν,  

Μετά τον 'Ό ξυλον όμως,  οί  άγώνες παρήκμασαν, περιέπεσαν είς λήθην, καΙ έξέλιπον μέχρις 
ότου έβασίλε υσεν είς την 'Ήλιδα ό Ήρακλείδης 'Ί φιτος , υ ίός τού Α'ίμονος ,  "Έξέλιπεν αχρι Ίφίτου 
τό 'Ολ ύμπια " γράφει ό Παυσανίας ,  
Καί συνεχίζε ι :  

" . . . .  χρόνω δέ ύστερον "Ιφι τος, γέ νος μέ ν ων άπό 'Οξύλ ου . . . .  
τό ν άγώ να διέθηκε ν έ ν  'Oλυμπίς'l, πανή γυρίν τε Όλυμπικήν αύθις 
έξ όρχής καί έκεχειρίαν κα τεστήσα το, έκλιπόντα έπί χρόνον, 
όπόσος δή ούτος . . .  

τφ δέ Ίφίτr.μ, φθειρομένης τότε δ η  μάλ ιστα τή ς Έλλάδος ύπό 
έμφυλίω ν  στάσεων καί ύπό νόσου λοιμώδους, έπήλθεν α ίτήσα ι  τον 
έν Δελφοϊς θεον λύσιν τών κακών ' καί οί προστα χθήναι  φασΙν ύπο 
τής Πυθ ίας ώς αύτόν τε "Ιφ ιτον  δέοι καί Ήλείους τον 'Ολ υμπικον 
άγώνα άνανεώσασθαι . . .  » 

Δηλαδη ό " Ι φιτος, έπειδη τότε είς την Έλλάδα συνέβαιναν πολλά κακά, έζήτησε την συμβoυλi] τού 
Μαντείου τών ΔελΦών . . .  ΚαΙ ό Άπόλλων, διά τής Πυθίας, προσέταξε άνανέωσιν τών 'Ολυμπιακών Άγώνων . . .  



'Ο χρησμός ύπήρξε ό έξής: 

Πελοποννησίοις: Ώ γής άκρόπολιν πάσης Πηλοπηίδα κλεινήν ναίοντες, 
πρέσβεις τε βροτων πάντων καί όριστοι, φράζεσθ' έξ έμέθεν χρησμόν θεού, 
όττι κε ν ε/πω, Ζευς ύμίν τελετής μήνιν εχει ην διέχρησεν, οϋνεκ' άτιμάζοντες 
'Ολύμπια πασινάνακτος Ζηνός, τού πρωτος μέν ίδρύσατο καί θέτο τιμήν 
Πεϊσος, καί μετά τόνδε Πέλοψ, ότε δήμον έναιεν Έλλάδα, θήκε δ '  έπειτ' 
έροτιν  (=έορτήν) καί έπαθλα θανόντι Οίνομάψ, τρίτατος δ '  έπί τοϊς, 
παϊς Αμφιτρύωνος Ήρακλέης έτέλεσσ' έροτιν καί άγων' έπί μήτρψ 
Τα νταλίδη Πέλοπι φθιμένψ, τόν δήποθεν ύμεϊς λείπετε καί τελετήν. 
Ής χωσάμενος κατά θυμόν ώρσε κακόν λιμόν παρά τοίς Kai λοιμόν, 
ον εστι παΟσαι ,  άνορθώσαντας έορτην τφ πάλιν αύθις. 

(μήτρως =θεϊος 
χωσάμεvος =χολωθείς) 

(TLG. Epigr. Gr. Appendix, Oracula 20) 

« Ίφίτοu δε τόν άγωνα άνανεωσαμένοu, τοϊς άνθρώποις έτι ύπήρχε των άρχαίων λήθη 
καί κατ' όλίγον ές ύπόμνησιν ηρχοντο αύτων, καί όπότε τι άναμ νησθεϊεν, έποιούντο 
τφ άγωνι προσθήκην . . .  δρόμου μέ ν άθλα έτέθη πρωτον καί Ήλεϊος Κόροιβος ένίκα . . .  » 
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Είς τα ένδιάμεσα (μεγάλα) χρονικα διαστήματα, έτελούντο πού καί πού άγώνες, πρωτοβουλίQ. τού έκάστο
τε τοπικοϋ ήγέτου ή ήρωος, 

Συνοπτικώς: 

1 )  Ήρακλής ό ΊδαΤος ίδρύει τούς άγώνας έν Κρήτη' 

2) 'Ο Κλύμενος (άπόγονος Ήρακλέους) μεταφέρει τούς άγώνας είς την 'Ολυμπίαν, 50 έτη μετα 
τόν Κατακλυσμόν τού Δευκαλίωνος. (Α ' άναβίωσις) 

3) 'Ο ''Οξυλος έπισημοποιεί και διευθετεί τα τών άγώνων. (Β' άναβίωσις) 

4) Πείσος . . .  Πέλοψ . . .  Ήρακλής Άλκμήνης . . .  τελοϋν ένδιαμέσως 'Ολυμπιάδας. (Γ' . . .  .) 
5) 'Ο 'Ίφιτος έπαναφέρει τα λησμονημένα, πλέον, 'Ολύμπια κατόπιν ύποδείξεως τού 

Άπόλλωνος. Μετα 27 'Ολυμπιάδες αρχίζουν την τακτική ν χρονολόγησιν. 
(Δ ' άναβίωσις, Α '  ίστορική 'Ολυμπιάς (776 πΧ) 

[Σημ.:  Οί συμβατικες χρονολογίες άποδέχονται ότι ή ύπό τού Ίφίτου άναβίωσις συνέβη τό 884 π.χ. καί ότι 
μετά άπό 27 'Ολυμπιάδες (27Χ4 = 1 08 έτη) άρχίζουν τίς τακτικες αναγραφες είς αρχεία. 'Οπότε 884 - 1 08 =776 
π.χ . ,  ή πρώτη ίστορικη 'Ολυμπιάς. Είναι φανερό όμως ότι ή ϊδρυσις τών 'Ολυμπιακών άγώνων είναι πολύ άρχαι
οτέρα καί άνάγεται εις έποχην ή όποία δεν δύναται να όρισθή έπακριβώς. Τό μέγα Έτυμολογικόν, είς τό 
λήμμα "άθλήσαι" συμφωνεί ότι οι άγώνες ήρχισαν "όλίγον μετά τόν Κατακλυσμόν, ώς καί των όλλων πάντων 
των έν 'Έλλησι καλων . . .  " 

'Ο ιστορικός Πολύβιος ( Ι ΣΤΟΡΙΑΙ ΣΓ Άποσπάσματα- 2) γράφει: 

,,2. Α ναφέρει ό Αριστόδημος ό Ήλεϊος ότι άπό τήν είκοστήν έβδόμην 'Ολυμπιάδα ηρχισαν 
νά άναγράφωνται τά όνόματα των άθλητων, όσοι δηλ. άνεδεικνύοντο νικηταί. 
Πρό αύτής φυσικά κανενός τό όνομα δέν άνεγράφη, έπειδή οί προγενέστεροι δέν είχον 
φροντίσει. Είς δέ τήν είκοστήν όγδόην, νικων είς τό άγώνισμα δρόμου ό Κόροιβος ό Ήλεϊος, 
πρωτος άνεγράφη. Καί ή 'Ολυμπιάς αύτή έτάχθη πρώτη καί άπ' αύτής χρονολογούν οί 'Έλληνες . . .  »] 

« τ'ή 27η - 'Ολυμπιάδι- . . . . .  ή 'Ολυμπιάς αύτη πρώτη ετάχθη, άφ ' ής 'Έλληνες άριθμούσι τούς χρόνους. » 

('Αριστόδημος Frg. TLG) 
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Σημειωτέον δη είς την 'Ολυμπίαν έτελούντο άπο πολύ παληά καί Γυναικείοι Άγώνες, τά Η Ρ Α Ι Α :  

« 'Ο δέ άγών έστιν όμιλλα δρόμου παρθένοις . . . . . . .  Αποδεδειγμένον μέν ές τόν άγώνα έστί καί ταύταις τό 
'Ολυμπιακόν στάδιον . . .  Ταϊς δέ νικώσαις, έλαίας διδόασι στεφάνους. Επανάγουσι δέ καί τών παρθένων τόν 
άγώνα ές τά άρχαϊα. '/πποδάμειαν, T.fj "ΗΡ9 έκτίνουσαν χάριν, . . . . . .  διαθεϊναι πρώτην τά ·Ηραϊα . . .  » (Παυσ. Ηλ. Α' 

1 6) 

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες κατηργήθησαν το 393 μ.Χ. (κατά Τ11ν 293ην 'Ολυμπιάδα) 
με διάταγμα τού Θεοδοσίου ώς "είδωλολατρικον εθιμον". 

-', 
',' 

Ή άναβίωσις τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στην έποχή μας 

οι 'Ολυμπιακοί Άγώνες άνεβίωσαν ξανά στην Άθήνα το 1 896 μ.Χ. (Ε'  άναβίωσις) . 'Ως έμπνευστης της 
ίδέας άναφέρεται πάντοτε Ο γάλλος βαρώνος π ιερ ντε Κουμπερτέν. Αύτο ειναι λάθος. Έμπνευσταί της 
άναβιώσεως ύπηρξαν οί 'Έλληνες Δημήτριος Βικέλας καί Κωνσταντίνος Ζάππας. 
'Ως σύνθημα τών 'Ολυμπιακών Άγώνων της έποχης μας καθιερώθη το "λατινικον" "C IT lUS,  ALTlUS,  
FORTlUS" πού σημαίνει "πιο γΡIΊγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά."  ''Ομως καί αύτο δεν ειναι λατινικό.  Πρόκειται 
γιά άκριβη άντιγραφη άπο την Άριστοτέλους Ρητορικη (Α' 1 36 1  Β) : 

"Άγωνιστικη (δηλ. άθλητική) τού σώματος άρετή, σύγκειται έκ μεγέθους καί ίσχύος καί τάχους". 

[Τ6 Άριστοτέλειον "μέγεθος, ίσχύς, τάχος" άπεδόθη λατινιστί ώς "CITlUS, ALTlUS FORTlUS". 
citius =ταχύτερον, έκ τού cieo =κινώ, όπερ έκ τού κίω = πορεύομαι ταχέως. 
altius =ύψηλότερον, έκ τού alo =αύξάνω, όπερ έκ τού όλω, άλδαίνω =αύξάνω. 
fortius =ίσχuρότερον, έκ τού fortis =ίσχuρός, όπερ έκ τού φόρτος =βάρος. 
πρβλ. "φορτίς ναύς". (καΙ τά έξ αύτών παράγωγα στΙς διάφορες γλώσσες, ώς citer, inciter, 

zitieren, alto, haut, high, hoch, Alter, fort, forte, fuerte, forza, forteresse κλπ . . . )] 

* 

Κατά τούς διεθνείς 'Ολυμπιακούς άγώνας τού 1 896 μ.Χ . (Ε' άναβίωσις) έπρώτευσε είς τον "Μαραθώνιον 
δρόμον" ο 'Έλλην Σπυρ. Λούης, έξ Άμαρουσίου, έτών 24 (χρόνος: 2 ώρες 58' 50") .  'Ο Σ. Λούης, ώς έπίσημος 
προσκεκλημένος τού Γερμανικού κράτους, παρηκολούθησε το 1 936 την τελευταίαν προ τού Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου 'Ολυμπιάδα, είς Βερολίνον. 

Είς το Βερολίνον, βέβαια, ειχε μεταφερθη ή 'Ολυμπιακη φλόγα άπο την 'Ολυμπία. Γι' αύτο ό Γ. Βλάχος, 
είς την περίφημη "άνοικτη έπιστολήν" του προς τον Άδ. Χίτλερ (έφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8/3/ 1 94 1 , τονίζει: 

« 'Ο όλίγος Γι πολύς στρατός τών Ελλήνων πού είναι έλεύθερος, όπως έστάθη είς τήν 'ΉπειΡον, θά 
σταθη είς τήν Θράκην. Θά πολεμήση. Καί έκεϊ. Καί θά άποθάνη. Καί έκεϊ. Καί θ' άναμείνη τήν έκ 
Βερολίνου έπιστΡοφήν τού δρομέως, ό όποϊος ήλθε πρό πέντε έτών καί ελαβεν άπό τήν 'Ολυμπίαν τό 
φώς, διά νά μεταβάλη είς δαυλόν τήν λαμπάδα καί Φέρη τήν πυρκαϊά ν είς τόν μικρόν τήν εκτασιν, άλλά 
μέγιστον αύτόν τόπον ό όποϊος, άφού εμαθε τόν κόσμον όλον νά ζη, πρέπει τώρα νά τόν μάθη καί νά 
άποθνήσκη. » 

Παρατίθεται κατωτέρω σχετικον όρθρον τού Θ .  Γκουλιώνη , άπα την Έφημερ. Χ ΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ τού 
Πειραιώς, της 29/8/97: 

«Μέ τήν εύκαιρία της "διεκδικήσεως" άπό τήν χώρα μας τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων τού 2004, θά 
ήταν πιστεύω μοναδική εύκαιΡία νά μπούν μερικά πράγματα στήν θέσι τους. 

Κατ' άρxήv νά ξεκαθαρίσουμε τί είναι έκεϊνο πού έμεϊς οί "Έλληνες λέμε Αθλητικός Αγών. 
Οί άξιότιμοι άλλά άμύητοι καί άμυσταγώγητοι ξένοι μας, μή δυνάμενοι νά κατανοήσουν τήν βασική 

εννοια τιΊς εύγενούς άμίλλης όνόμασαν τούς άθλητικούς άγώνες . . .  παιχνίδια! 
Πώς νά τούς έξηγήσεις τώρα ότι ό άθλητισμός δέν είναι παιχνίδι καί ότι ό άθλητής δέν είναι παίκτης; 
O/ympic games λένε τούς 'Ολυμπιακούς άγώνες οί άγγλοαμερικάνοl. 
O/ympische Spie/e οί Γερμανοί. 
Jeux O/ympiques οί ΓάλλοΙ. 
O/ympici Giochi οί Ίταλοί. 

Αύτό δέν σημαίνει ότι δέν μπόρεσαν σέ καμμία γλώσσα νά βρούν κάποιον μεταφραστή γιά νά τούς 
μεταγλωττίση τήν λέξι "άγών". 
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Ακόμα καί να συνέβαινε αύτό τό αδιανόητο, θα ήταν πανεύκολο γΙ ' αύτούς να υίοθετήσουν την έλληνική 
λέξι καί να ξεμπλέξουν (αλλωστε τόσες καί τόσες έλληνικές λέξεις εχουν μεταφέρει αύτούσιες στα 
λεξιλόγια τους). 

Τό ότι όλοι όνόμασαν τούς Όλυμπιακούς αγώνες Όλυμπιακα παιχνίδια, αύτό δέν είναι σύμπτωσις. 
"Όταν δέν ύπάρχει ή εννοια στό μυαλό τού άνθρώπου, δέν ύπάρχει καί ή αντίστοιχη λέξις. Καί ή εννοια 
"παιχνίδι ", πολύ απέχει άπό τό να είναι ταυτόσημη μέ τήν εννοια "άθλητικός αγών". 

Να τό πούμε μέ πιό άπλα λόγια. Ό Πύρρος Δήμας δέν είναι παίκτης. ΟUτε ή Πατουλίδου. ΟUτε ή 
Μπακογιάννη. ΟUτε ό Μελισσανίδης. ΟUτε ό Κακλαμανάκης. 'Όλοι αύτοί, άλλά καί πλειάδα αλλων 
άθλητών, είναι αξιοι συνεχισταί τού άρχαιοελληνικού αθλητικού ίδεώδους. 

"Όμως δέν παίζουν. Πρέπει να τό ξεκαθαρίσουμε αύτό. 
Από τότε πού οί ανθρωποι ζούσαν στά δένδρα καί τίς σπηλιές, όταν δέν είχαν κάτι σοβαρότερο να 
κάνουν, ε παιζαν. Καί δέν θά πάψουν νά παίζουν, όσο ύπάρχουμε ώς είδος. 

'Αθλητισμό όμως έδημιούργησαν μόνον οί 'Έλληνες! 
Τό ανθος αύτό πού 30 αίώνες τώρα σκορπάει τό μεθυστικό του αρωμα άπ' ακρου είς ακρον στόν πλα

νήτη, είναι γέννημα τού Έλληνικού Πολιτισμού. 
Γιατί τάχα θα πρέπει να τό παρασιωπούμε! 'Όλοι οί μή 'Έλληνες φίλοι μας λοιπόν, βάφτισαν τούς 

άθλητικούς μας άγώνες παιχνίδια, άπλώς γιατί δέν καταλάβαιναν οί ανθρωποι τί εβλε πα ν. 
Παρακολουθούσαν τούς άθλητές μας νά τρέχουν μέ όση δύναμι διέθεταν τά πόδια τους, ξεπερνώ

ντας πάνω άπ' όλα τούς ίδιους τούς έαυτούς τους, καί τά εχασαν. 
Τούς εβλεπαν νά τινάζονται ένάντια στόν νόμο τής βαρύτητος για νά περάσουν πάνω άπό εναν 

πήχυ, καί να πετούν τό ακόντιο μή σημαδεύοντας τήν σάρκα κάποιου πλάσματος, άλλα τόν ούρανό, καί 
εμειναν μέ τό στόμα ανοικτό. 

Τί είναι πάλι τούτα τα παράξενα πού κάνουν οί 'Έλληνες; Καί αφού τα σκέφθηκαν καλά, άποφάνθη
καν: Παιχνίδια είναι ! Καί τα όνόμασαν games. » 

Α πεφάσισα ν  δέ τού έορ τάζε ι ν  τούς 'Ολ υμπιακούς 'Α γώ νας τού I 1 έκατο νταέ τους τής σημερι νής έποχής έν  Α τλάντρ. 
ι Β ο ύλ ομ α ι  μέ ν ώδε κ α ί  νύν κ α τη γορεϊν τή ν α ναι σθη σία ν τής  

Όλ υμπιακής Διεθνούς Έπι τροπής ε ίς  τήν Έλλάδα, μητέρα καί δημι - Ι 
ουργόν τών Όλ υμπιακώ ν Α γώνω ν, έ ν  ταύτη γαρ σημανΤlκ,ή εύκαιρίρ, : : 

ι 

ό ν τω ν  τώ ν έσχά τω ν τού παρό ντος αίώνος καί χιλιε τέ ος. Ούχ ο[οι 
ύ πάρχ ουσι ν τού σεβεϊν τή ν χώρ α ν  f] έδημ ι ο ύρ γησε ν  α ύ τούς καί  ι 

έ νέ πνευσε τό αύτώ ν  πνεύμα.  Αλλ ' είρω νεία τής ίστορίας, ό αύτώ ν  . 
έορ τασμός ύπήρξε ν έ πί τόπψ τινι Άτλάντα λεγομέ νψ καί έ ν  Κρά τει 
τι νί μετ'  όνόμα τος Γεωργίας,  έπιφανώς άμφότερα έλληνικά όνόματα 1 1  
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΟΑSIS όασις oasi oasis oasis Oase oasis όασις -κατά Στράβωνα, 
''οϋασις'' (σϋω=Ε;ηραίνω) ' 
"άνύδριρ Υ'η κα; έρήμιρ 
τάς οίκήσεις έχουσα, τά 
τοιαύτα αύάσεις φησί" 

-Στεφ. Βυζάντιος-

OBEIR υπακουω ubbidire obedecer Ι obey ob+audire = τό ob έκ τού όπ(ιθε) ,  
obeissance υπακοή ubbidienza obediencia obedience =υπ-ακουω ύπό, τό audio έκ τού 

(obeisance ωατα, οϋατα, ώτα. 
υπόκλισις) άΤω = άκούω 

OBELISOUE όβελίσκος obelisco obelisco obelisk Obelisk obeIiscus όβελίσκος 

OBESE παχυσαρκος obeso obeso obese essen τρώγω ob-edo =έδω, έπί + εδω =έσθίω 
obesite παχυσαρκία obesita obesidad obesity τρώγω (έννοια: τρώγω 

έ/πλέον) 

OBJET άντικείμενον oggetto objeto object Objekt ob + jacio έπί +'ίημ ι  
objectif, -ικός obiettivo objetivo objective objektiv έπί + ίήτης 
objecter ένίσταμαι obiettare objetar Ι object (βλ. κα; λ. jeter) 
objection ένστασις obiezione οbjecίόn objection ( objektivitat) 

(Κ. δ.) 

ΟΒΙΑΤιΟΝ άφιέρωσις oblazione οblacίόn oblation ob -Iatus έλατός ( τού έλαύνω) 
obIat άφιέρωμα oblato oblato oblate σφυρη- Oblate όστια 

λατημένος 

OBLIGER υποχρεώνω obbl igare obligar Ι oblige obliegen ob-ligo βλ. λ. "lίθΓ" 
obIigation υποχρέωσις obbligazione οblίgacίόn obligation Obligation όμο-
obIige υποχρεωμένος obbligato obligado obligate λογία 

(κλπ. κλπ.) obligatorisch 
υποχρεωτικός 

ΟΒιιουΕ πλάγιος obliquo oblίcuo oblique quer ob-liquus λίξ =πλάγιος 
obIiquite λοξότης obliquita oblicuidad obliquity Quere (ΙίCUUS)=λοξός λίγξ -λιγκός =καμπτήρ 
obIiquer λοξοδρομώ obliquare oblicuar (obliquely λικριφίς =πλαγίως 

λοξώς) 
OBLITERER έξαλείφω obliterare obliterar ob+Iittera όπ, έπί +Iettre-
obIiteration έξάλειψις obliterazione οblίteracίόn βλ. λ .  "Iettre" 

ΟΒΟΙΕ όβολός, μικρόν obolo obelo obelus Obol oboIus όβολός 
ποσόν 

OBSCUR σκοτεινός oscuro obscuro obscure obskur ob-scurus σκuθρός, σκuθρ-ωπός 
obscurite σκότος oscurita obsuridad obscurity [έκ τού έπι-σκυνιον =δέρμα μετώπου, τό κατα-

Κ.δ. hosco score μαύρα σκιάζον τάς όφρύς καί τους όφθαλμους. 
"σκούρος" σημεΙα σκύτος =δέρμα. 'Ή τού μετώπου έσχάτη ρυτίς, 

έπισκύνιον". "Πάν δε τό έπισκύνιον κάτω έλκε-
ται όσσε KoλUmwv". Ίλ. Ρ, 135]. 

(αντιδ.: σκούρος, σκόρ) 

OBSEOUE κηδεία, κυριο- esequie exequias obsequies sequor βλ. λ. "suivre" 
-λεκτικώς άκολουθία ossequioso (ejecutor obsequious 

obsequieux φιλόφρων, έκτελεστής) δουλοπρεπής 
κυριολ. άκόλουθος 

OBSERVER παρατηρώ osservare observar observe ob +servo βλ. λ. "seή" 
observation παρατήρηmς osservazione οbserνacίόn observation 
observatoire osservatorio observatorio observatory 

άστεροσκοπεΙον 

OBSTACLE έμπόδιον ostacolo obstaculo obstacle ob +sto έπί + ϊστημι ,  στώ 
oter εκβάλλω ostare έμποδί- obstar (βλ. λ. "station") 

[ζω 

OCCULTE άπόκρυφος occulto oculto occult (apokryph) ob + ceIo έπί + καλύπτω 
occuItisme άποκρυφο- occultismo ocultismo occultism καλιά 

-λογία (κ.λπ.) 

OCCUPER κατέχω occupare ocupar occupy 
ob +capio έπί + κάπτω occupation κατοχή occupazione ΟCUΡacίόn occupation 

(βλ. λ. "captif") 
occupe άπησχολημένος occupato ocupado occupier 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

OCCURRENCE occorenza ocurrencia occurence ob +curro συγ-κυρία 
σύμπτωσις (Βλ. λ. courir) 

OCEAN ώκεανός oceano oceano ocean Ocean, Ozean oceanus ώκεανός (έτυμ. :  ώκύς = 
oceanien ώκεάνειος (oceanicultura) (Ozeanologe) ταχύς +νάω =ρέω) 
oceanique ώκεανικός oceanico oceanico oceanic oceanisch 'Ωκεανός: υίός Ούρανοϋ 
oceanographie oceanografia oceanografia oceanography Ozeanographie καΙ Γης, "ωκέως άνύει 

ώκεανογραφία (Ozeanarium) κύκλ41 τήν γήν". 
( Α  γαθήμερος) 

"Πέριξ γόν, ύγρaείς 
άγκάλας άμπέχει ". 

(·ορφ. Ύμνοι) 
OCRE ωχρα ocra ocre ochre Ocker ochra ωχρα 
ocreux ώχρώδης ocraceo ocraceo ochreous 

OCTAEDRE ottaedro octaedro octahedron Oktaeder όκτάεδρον 
octacorde ottacordo octacordio octachord Achtsaitig όκτάχορδος 
octosyllabe ottisi l labo octosilabo octosyllabe achtsi lbig όκτασύλλαβος 
octane ottano octante octane (Oktagon) όκτάνιον 
octave (μουσ.) όκτάβα ottava octava octave Oktave 
Octobre 'Οκτώβριος Ottobre Octubre October Oktober 
(άρχικώς 1 Ο0ς μήν). 

ΟΟΕ ώδή ode oda ode Ode oda Φδή, άοιδός 
odeon ώδεϊον odeo odeon odeum Odeum odeum (ρήμα άείδω, q,δω) 
aede αοιδός aedo aedo Φδεϊον (τόπος έν Φ οί 

ραΨ41δοί καΙ' κιθαΡ41δοί 
ήγωνίζοντο). 

ODEUR όσμή, odore odor, husma odour odor όσμή όδω, όζω, όδμη 
olfaction* όδωδη =όσμη 
odorant εϋοσμος odoroso odorante odorous * όσμη +φύω 
odorat όσφρησις odorato *olfato 

ODIEUX μισητός odioso odioso odious odi =μισω όδύσσομαι =μισώ 
odio μισω « . . . όδύσσαντο θεοί". 

Μυθική άρχή τού όνόματος 
τού 'Οδυσσέως, ώς μισου-
μένου ύπό των θεων. 

ODOMETRE odometro οdόmetrο hodometer όδόμετρον 

ODONTALGIE odontalgia odontalgia odontalgy Zahn . . .  όδονταλγία 
odontologie odontologia odontologia odontology (ώς α' συνθ.) όδοντολογία 
οdοntοϊde Κ.α. οdοntοϊde (ortodoncia odontoid (odontolίth όδοντοειδης 

όρθοδονTlκή) όδοντόλιθος) 

ODYSSEE περιπέτεια odissea odisea odyssey Odyssee 'Οδύσσεια 

OECUMEN�QUE ecumenico ecumenico oecumenical okumenisch oecumenicus οΙκουμενικός 
oecumenisme ecumenismo ecumenismo oecumenism Oekumenismus (έκ τού 'Όίκουμένη γή") 

οίκουμένη 
οίκουμενισμός 

OEDEME οϊδημα edema edema oedema Odem οϊδημα 
oedemateux edematoso edematoso oedematous odematos οίδηματώδης 

ΟΕΙΙ όΦθαλμός occhio ojo eye Auge oculus =όφθαλμός όκκος =όΦθαλμός 
oeillade βλέμμα occhiata ojeada oeil lade Augenlicht (*ϊδοι =όΦθαλμοί) 
(binocle, monocle) (Ι eye όρω)* βλέφαρον δκκαλος =όφθαλμός 
oei lleton παραφυάς (occhiuto) ojera μελανός okulieren ένο- (βοιωτ.) 

κύκλος [φθαλμίζω όσσε =ο[ όφθαλμοί ( Ομ.) 
inoculer inoculare inocular inoculate δσσομαι =βλέπω 
oeil let καρυόφυλλον (garofano) ojeriza μνησικα- "6σσε φαεινά" lλ. Ν 435 

γαρύφαλλον [κία "σκότος 6σσε κάλυψε " 
ocelle όφθαλμίσκος occhietto ojito .A.uglein προσο-
oculaire όΦθαλμικός, oculato ojab "κουμπό- ocular (φθάλμιος 

αύτόπτης ocular [τρυπα" Okular 
oculiste όφθαλμολόγος ocul ista oculista oculist Okulist 
bigle άλλοίθωρος" bircio** bizco, bisojo** . . . . .  bisoculus **δίς+όκκος=όΦθαλμός 

κ.λπ. παράγ. occhiali anteojos Augenglas (άντιδ.: κυάλια) 
διόπτραι 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

OENOLOGIE enologia enologia oenology Onologie οίνολογία 
oenoIogue enologo enόlοgο oenologist Oenologe οίvολόγος 
oenometrie enometria enometria oenometry weinmesser οίvομετρία 
oenotechnie (Oenomanie) οίνοτεχνία, οίνομανία 
oenanthe enanto oenanthe οίνάνθη 
oenotheque άποθήκη οίνοθήκη 

κρασιού 
Κ.λπ. 

OESOPHAGE esofago esόfagο oesophagus οίσοφόγος (έκ τού 
oesophagoscope (oesophago- Osophagotomie μέλλ. τού ρ. Φέρω, 

Κ.α. -tomy) 'Όϊσω" +φαγεϊν) 
οίσοφαγοσκόπιον 

OESTRE οίστρος estro estro oestrus oestrus οίστρος 
oestrogene (oestrulate Oestrogonen οίστρογόνος 

οίστρηλατώ) 
OEUF <iJόν, ovuIe ώάριον υονο, ονο huevo egg Εί oveum =ώόν ωβεον (wFeov) ψόν 
oeuve ώοφόρος οϊdίο ώίδιον ovifero oviferous (ώβεοκόπτης : όvομα 
ovaire ώοθήκη ovario huevera ovary Ovarium όφεως συντρίβοντος 
ovipare ώοτόκος oviparo oviparo oviparous ΕίΘΓ . . .  (σ' συνθ.) ώά). 
ονοϊde, ovale ώοειδής ovale oval , ovoide oval Oval 

OEUVRE, ouvrage έργον man -ovra obra work (tr. έργον) Werk (έτ. έργον) opus =έργον έπος , μέ τήν έννoιaν 
ouvrier έργάτης χειρισμός obrero operative (operabel) τού έργου: "έργψ τε καί 
Ίδ. οίκογενείσς: operaio έπει", "αμα επος τε 
opera έργον, ''όπερα'' opera opera opera Oper καί έργον έποίησε " 
operer ένεργώ operare operar, obrar operate ΟΡΘΓίΘΓΘΠ (Ήρόδ.) 
operation έγχείρησις operazione ΟΡeracίόn operation Operation 
operateur χειρουργός operatore operador operator Operateur (άντιδ. : όπερα, όπερατέρ, μανούβρα) 
opuscuIe σύγγραμμα opuscolo ΟΡύscοlο opuscule opus +coIo έπος + κολέω 

oft πολλάκις 

OFFENSER προσβάλλω offendere ofender offend offensiv ob + fendo έπί + Βείνω =κτυπώ 
offense προσβολή offesa ofensa offense έπιθετικός (συνήθης τροπή τού θ είς φ) 
offensive έπίθεσις offensiva ofensiva offensive Offensive 

OFFICE ύπηρεσία ufficio oficine office Offizin ob + facio έπί + φύω 
officiel έπίσημος uffictale oficial official φαρμακείος (βλ. λ. "faire") 
officier άξιωματικός Κ.α. officina (oficiar officer offiziell 

έργαστήριον ίερουργώ) Offizier (άντιδ . .  · όφφίτσια) 

OFFRIR προσΦέρω offrire ofrecer Ι offer offerieren (ob) + fero (έπί) +φέρω 
offerte προσφορά (κ.α.) offerta oferta offering Offerte 

bear φέρω opfern θυσιάζω 

OFFUSQUER έπισκιάζω offuscare ofuscar ob-furvus έπί + όρφνός = 

offuscation έπισκίασις offuscamento ofuscamiento σκοτεινός 
orbe τοίχος κλειστός, orbo τυφλός -όρφνη = σκότος 

"τυφλός" 

OGRE 1 )  δράκος orco ogre Orcus =θάνατος, 'Όρκος: υίός Γης 
2) σκληρόκαρδος 'Άδης (η "Εριδος), τιμωρός 

ogresse άναλγησία φοβερός τών έπιόρκων. 

OIGNON κρόμμυον, (bulbo βολβός) οπίοπ unius =μοναδικός ενικός, είς 
βολβός (έννοια.' διαθέτει έναν 

άπομονωμένο βολβό, έν 
άντιθέσει πρός τό σκό-

ροδον). 
OISEAU πουλί uccello *ganso bmen Omen οίωνός avicellus, avis= οFιωνός =όρνεον, 
oie χήνα oca avicultura *goose *Gans πτηνόν πτηνόν, αίFετός. 
oiseIerie πτηνοτροφείον pollajo ροl lο pollajo & ροllο, πώλος 1) μικρός ϊππος 

Κ.α. ροllο όρνίθιον (pajaro πουλί, έκ τού puI lus 2) νεαρόν ζώον 
έκ τού "passer" πώλος, νεοσσός, (έξ ού "πουλί") 
-βλ. λέξι-) όρνίθιον 

*Τά : ganso, · 4 έκ τού χήν, χήνα 
goose, Gans 

οιΕΟΜΕΤΑΕ oleometro οleόmetrο oleo Oleaster έλαιόμετρον 
oleiculture (ΟIΘροlίο) oleicultura (ώς σ' σuνθ.) άγριελαία έλαιοκαλλιέργεια 
oleifere έλαιοφόρος 

ΟLlΒΑΝ λίβανος olibano olibanun olibanus λίβανος λίβανος(έτ. λείβω=χέω, 
σπένδω,στάζω, τήκω) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Νlκον 

OLIGARCHIE όλιγαρχία oligarchia oligarquίa oligarchy Ol igarchie όλιγαρχία 
oligarchique oligarchico ol igarca oligarch oligarchisch 

όλιγαρχικός 
oligophrenie oligo . . .  ol igofrenia oligo . . .  
oligurie κλπ. (oligotrofia) 

οιlνΕ έλαία ol iva oliva & οl ίνο olive Ol ive oliva έλαία έλαίFα, ελαιFον 
olivace έλαιόχρους ol ivastro (olivarda) ol ivaceous οlίνengrϋn έλαία, ελαιον 
olivaison έλαιοσυγκο- olivigno "έλαίαι . .  ολλοθι γης 

-μιδη (oiliness ουδαμού κατά χρόνον 
ol ivette έλαιών oliveto olivar έλαιώδης) Olivenhain έκείνον η έν Αθήνησιν"  
olivier έλαιόδενδρον ο l ίνο olivera Olivenbaum Ήροδ. Ε,82 

OLOGRAPHE olografo hοlόgrafο holograph όλόγραφος 

ΟΙΥΜΡΙΕΝ όλύμπιος, olimpio ol impico olympien Olymp τό ύπερ- 'Όλυμπος, όλύμπιος 
μεγαλοπρεπης -κείμενον 

olympiade olimpiade ol impiada olympiade Olympiade όλυμπιας -όλυμπιαδα 
olympique ol impico ol impico olympic olympisch όλυμπιακος 

ol impionico όλυμπιονίκης 

OMBILIC όμφαλός ombelico ombligo (navel) (Nabel) umbilicus όμφαλός 
ombilical όμφαλικός ombelicale umbil ical umbilicat 

ΟΜΒΑΕ σκιά ombra sombra umbrageous (Schatten=σκιά, umbra σκιά, όμβρος =βροχή. 
ombreux σύσκιος ombroso sombraje σκιερός έκ τού σκότος) σκέπη Λακων. όμβρος =νέφος 
ombrelle όμβρέλλα ombrello sombrero umbrella Ombrometer "μέλας όμβρος", μαυρίλα, 
sombre σκοτεινός πΙλος sombre όμβρόμετρον δθεν σκια. ''όμβριο ν νέφος" 
(έκ τού sub=ύπό +ombre sombrio όμβρος -umbra τροπή 

δηλ. "ύπομβρος") τού Ο εΙς u όπως: 
όμφαλός, umbilicus 
όλολύζω, ululo 
(άντιδ. : "όμπρέλλα") 

OMEGA άρχη & τέλος omega omega Omega ώμέγα 

ΟΜΕΙΕΠΕ "όμελέττα" omelet Omelette ovum+Iame ώόν +ελασμα 
(παραμοιάζεται πρός (βλ. λέξεις oeuf & lame) 
"λάμαν" λόΥφ λεπτότη-

τος κατασκευής) 

ΟΜΟΡΙΑΤΕ omoplato οmόΡ latο omoplate ώμο πλάτη 

ONAGRE όναγρος onagro όnagrο onager onagrus όναγρος 

ONCE ούγκιά oncia onza ounce έξ ού Unze uncia (λέξις σικε- ενας, ενς =είς +όγκος 
inch =ϊντσα λικη) 
(oncology) 

ONCLE θεΙος Ζίο' Ιίο* uncle Onkel avunculus, avus απος (βλ. λ. "abbe") 
*θεΤος, έκ τού ήθεΤος 
=σεβαστός 

ONDE κύμα onda onda (wave)*  (Welle)* unda ύδωρ, ϋδος =ϋδωρ 
ondee ραγδ. βροχη ondata σάλος ondeo undulatory έκ τού uda, μετά οίδμα =κϋμα 
ondoyer κυματίζω ondeggiare ondear κυματοειδης ondulieren ένρίνου προσφύ-
ondulation ondulazione οndulacίόn undulation Ondulation ματος. 

κυματισμος undulate (*wave, welle, ---> έκ τού Fελύω =κυλίω) 
abondance άφθονία abbondanza abundancia abundance (άντιδ. : όντουλάρω) 

(κ.λπ. κ.λπ.) 

ONEREUX όχληρός, oneroso oneroso onerous onus βάρος σωμα- όνία, αΙολ. τύπος τού 
φορτικος onere βάρος exonerar τικόν και ψυχικον ανία = 1 ) στενοχωρία 

onerosite όχλησις onerario άπαλλάσσω 2) όχλησις 
φορτηγός onerario πρβλ. ανιαρος =ένοχλη-

τικος 
ONGLE νύχι unghia, ugna una naίl Nagel unguis (καί unx) όνυξ 

όνυξ ( Isidorus: "ex Graeco vocamus" 
δηλ. έκ της έλληνικης το όνομάζομεν). 
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ongle νυχάτος unghiato unarada νυχιά nageln καρφώνω 
onglon όπλή unghia ΟΠΥχ . . .  
ongule όνυχοειδής unguiforme unguiform (ώς α' συνθ.) 
onyx όνυξ οπίχ ΟΠΥχ ΟΠΥχ onyx όνυξ 
onychophagie όνυχοφαγία 

ΟΝΙRΙQUΕ όνειρικός onirico onirico (oneirocritical) όνειΡος, όνειρον 
onirologie (onirocrisia) oneirologie όνειρολογία 
oniromancie oniromanzia oniromancia oneiromancy όνειρομαντία 

ONOMASTIQUE onomastico onomastico onomasticous όνομαστικός 
onomasiologie onomasio- onomasiologia 
onomatopee -Iogia (onomancia) onomatopoeia Onomatopoie 
onomatopeique onomatopea onomatopeya onomatopoeic onomatopoQ- όνοματοποιία 

-tisch 

ONTOGENESE ontogenesi ontogenia ontogenesis (Τόν όρο όντογένεσις 
ontologie ontologia ontologia ontology Ontologie ''ontologie'' τόν όντολογία 
ontologisme (Ontolog) έπενόησε ό Κάντ όντολογισμός 
ontologique ontologico ontologico ontological ontologisch άπό τήν μετοχή όντολογικός 

τού είμi "όν") 
ΟΝΖΕ ένδεκα undici once unus +decem εν + δέκα 

OOGONE ώογόνος 
oolithe οοlίΙο ootile ώόλιθος 
ootheque (ovaja) (oolitico) (oology) Ovarium ώοθήκη 
oosphere oosfera oosfera ώόσφαιρα (βλ. & λ. oeuf) 

ΟΡΑLΕ όπάλλιον opale opalo opal Opal opalus λίθος όπάλλιος 
opaline (Όρφ. Λιθικά 279) 

OPHIOLOGIE (ofidio) (ofidio) ophiology όφιολογία 
ophiolatrie (ofite όΦίτης) ofiolatria ophiolatry όφιολατρεία 
ophidien (ofita) ophidian όφιοειδης 
ophiure κ.λπ. (ofiomano) (ophiophagus) όφίουρος 

ΟΡΗΤΑLΜΙΕ oftalmia oftalmia ophthalmia όφθαλμία 
ophtalmique oftalmico ottalmico ophthalmic όφθαλμικός 
ophtalmologie oftalmologia oftalmologia ophthalmology Ophtalmologie όφθαλμολογία 
ophtalmologue oftalmologo oftalmoogo ophthalmist Ophthalmolog όΦθαλμολόγος 
ophtalmoscope oftalmoscopio oftalmoscopia ophthalmo- όφθαλμοσκόπιον 
exophtalmie (Κ.ά.) -scopy έξωφθαλμία 

ΟΡΙΝΕΑ γνωμοδοτώ opinare opinar opine ορίηΟΓ όπός =χυμός ("Όπως 
ορίηίοη γνώμη opinione opinion opinion Kai τό saveur, savant 
opiniatre ίσχυρογνώμων opinante opinionated - βλ. λ . - Δηλ. πλήρης 

χυμού γνώσεως. Κaί τό 
"σοφός" έκ του "όπός" .) 

OPISTHODOME opisto . . .  opisthodomos όπισθόδομος 
όπισθόδομος (Girant όπισθογράφος 

opistographe opisthograph έκ του γυρίζω) 

OPIUM όπιον ορρίο ορίο opium Opium opium όπιον όπιον, έκ του όπός: 
opiace όπιώδης opiaceo opiate opium . . .  τό  γαλακτωδες ύγρόν 
opiomane όπιομανής oppiomane των φυτων 
opiotherapie όπιοθε- opoterapia opotherapy 

[ραπεία 

OPPORTUNITE έπικαι- opportunita oportunidad opportunity Opportunitat ob +porto έπί +πόρω, περάω 
-ρότης κuριολ. (βλ. λ. port, porter) 

"τό έπίφορον" (άντιδ. : όππορτουνι-
opportun έπίκαιρος opportuno oportuno opportune opportun -σμός) 

ΟΡΤΕΑ έκλέγω optar (opt) opto προτιμώ όπτεύω = όρω 
option έκλογή, α"ίρεσις opzione opcion option ορΙίο έξουσία κατ-οπτεύω =έξετάζω 
optatif εύχετικός ottativo optativo optative Optativ Εύκτική όπτίων = βοηθός 

OPTIMISME αίσιοδοξία ottimismo optimismo optimism Optimismus ops =ΔUναμις όπός = χυμός 
optimiste αίσιόδοξος ottimista optimista optimist Optimist optimus όριστος όφενος =πλοϋτος 
opulence πλούτος opulenza opulencia opulence opulent άφνειός =πλούσιος 

ottimo όριστος optimo πλούσιος (βλ. +λ. copie) _ 

άντιδ.: όπτιμισμ ' ς 
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ορτιaυΕ όπτικός, ottica όρtίcο, -a optic Optik οπτικός -όπτω =όρω 
όπτική ottico (ΡanόΡtίcο) optical optisch, 

opticien όπτικός ΟΡtόmetrο Optiker όπτεύω, κατοπτεύω 
optometrie 
opticite όρατότης 

ΟΑ χρυσός ΟΓΟ ΟΓΟ (gold έκ τού (Gold) aurum χρυσός 'Εκ τού χρυσού χρώματος 
orfevre χρυσοχόος orefice orfebre "χλωρού" (aurum +fio) τής αύΥής (ήώς, αϋως, 
dorer χρυσώνω (κλπ.) dorare dorar χρώματος aurora = αύως, αύριον, αϋρα, θησ-αυρός) 

(μτχ. dorado 'Η σύχ::γ λούρεα αύγή. Ίσίδωρος "Θησαυρός": έκ τού "τίθημι 
πρβλ. 'Ελντο- =χρύσεα) Etymologica: αύρον". "Περσέων δέ 

ράδο) "aurum, ab aura δλβου, ού μοι θέμις έπαύ-
dictum", ρασθαι " =  Δέν μού είναι 
(XVi , 8) θεμιτό νά καρπούμαι τόν 

πλούτον τών Περσών. 
('Επιστολη Ίπποκράτους πρός 

'γστάνην) 
ORACLE χρησμός oraculo oraculo oracle Orakel ΟΓΟ =λέγω ρω, εϊρω =λέγω 
oral προφορικός orale orale oral os, oris =στόμα 
κλπ. παράν. 

ORAGE θύελλα oragano huracan hurricane Orkan aura αύρα, όνεμος αϋρα. Αύτή είναι ή συνήθης 
ouragan λαίλαψ έτυμολογ. πού δίνουν τό 
orageux θυελλώδης Λεξικά. 'Όμως ouragan 

είναι ό ανεμοστρόβιλος ό 
παρασίJρων πρός τα όνω: 
όνω τών όρέων: οϋρειος 
+όγω -t ouragan, or-age 

ORBE τροχιά, κύκλος orbe orbe orb orbis =πάν κυκλο- όροφος:  με τήν εννοιαν 
orbicuIaire κυκλικός orbiculare orbicular ειδές, έξ ού urbs θόλος, θολωτη κυκλικη 
orbite τροχιά orbita όrbίta orbit =πόλις, διότι περι- σκεπή. Πρβλ. καί όρρς = 
orbitaire κογχικός orbitale orbitario orbet βάλλεται άπό  κυ - όριον, κυκλοτερές τείχος 

Κ.δ. κλοτερές τείχος. ώς όριον πόλεως. 

ORCHESTRE όρχήστρα orchestra orquestra orchestra Orchester orchestra ορχήστρα (ήμικύκλιον 
orchestration orchestra- οrquestracίόn orchestration Orchestrierung έν τψ θεάτρψ, έν Ψ ό 

ένορχήστρωσις -zione Orchestration χορός όρχείται). 
orchestrer ένορχή- orchestrare orquestar orchestrate orchestrieren 

[στρώ orquestral Orchestik 
orchestique όρχη-

[στικη 

ORCHIDEE όρχιδέα orchidea orquidea orchid όρχεο- Orchideen έτ. όρχος, όρχις 
orchis όρχις orchite orquitis -ειδές φυτόν (Ή ρίζα τού όνθους όρχι-
orchite όρχίτις (criptorquidia) δέα όμοιάζει μέ όρχιν) 
(orchotomie) 

ΟΑΟΟΝΝΕΑ διατάσσω ordinare ordenar ordain ordin ieren ordino: τακτοποιώ, άρτύνω =τακτοποιω, 
ordre τάξις, διαταγη ordine orden order Orden τάγμα τάττω στρατόν έτοιμάζω' λόχον άρτύ-
ordinaire τακτικός ordinario ordinario ordinary ordinar ordo =τάξις ναντες" Όδ. λ 366 
ordonance διάταγμα ordinanza ordenanza ordinance Ordonanze "σφέας αύτούς άρτύναν-
ourdir υφαίνω ordire ordef\ar ordnen ρυθμίζω -τες" =τασσόμενοι κατά 

άρμέγω σειράν, παρατάσσοντες 
έαυτούς. Όδ. α 277 
άρτυς=δεσμός συμμαχία 
(όντιδ.: "όρντινάντσα") 

ORDURE κόπρος ordure (Unrat) horridus βλ. λ. horreur 
ordurier αίσχρολόγος 

ΟΑΕΙΙΙΕ ούς orecchio oreja, oido ear Ohr, ose auris αυς, ώτα, οϋατα 
ουίΓ άκούω (κλπ.) udire οίΓ Ι hear horen audio άΤω = άκούω 

ORGANE όργανον organo όrganο organ Organ organum όργανον 
organiser όργανώνω organizzare organizar organize organisieren 
organisation δισργά- organizza- οrganίΖacίόn organization Organisation 

[νωσις -zione organista organist Organist 
organiste όργ/παίκτης organista (χίlόrganο) Orgel 
orgue όργανον (έκκλ. )  organetto (organisch) 

κ.λπ. Κ.λπ. 
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ORGASME orgasmo orgasmo orgasm Orgasmus όργασμός 
orgastique 

ORGE κριθή ΟΓΖΟ ortolan hordeum =κριθή κριθη 
orgeat σουμάδα (κ. ο.) orzata horchata orgeat 

ORGIE κραιπάλη (crapula) orgy orgia όργια 
orgies όργια orgia orgia orgies Orgien 
orgiaque όργιακός 
orgiastique όργια- orgiastico orgiastico orgiastic orgiastisch 

[στικός 

ΟΑΙΕΝΤ άνατολή oriente oriente orient Orient ΟΓίΟΓ = έγείρομαι, όρω, όρίνω όρνυμι = 
orienter προσανατολίζω orientare orientar orientate orientieren άνατέλλω 1 )  κινω 2) έγείρω 
orientation προσ/σμός orientazione οrίentacίόn orientation Orientierung "έξ Ωκεανού, 
orientaI άνατολικός orientale oriental oriental orientale Hριγένειaν ώρσεν" 
ίδίας ρίζης: Οδ. Ψ 348 
origine άρχή origine origen origin (έξ αύτού όρος, όρνις) 
original πρωτότυπος originale original original Original 
origineI άρχικός (κλπ.) originario originario originate originell 

γεννώ 
ORIGAN ρίγανη origano oregano origanum origanum όρίγανον 

ΟΑΝΕΑ κοσμώ ornare ornar ornate κομψός Ornat στολή ΟΓηο: κοσμώ, όρίνω =διεγείρω, 
ornement κόσμημα ornamento ornamento ornamento Ornament παρασκευάζω ξεσηκώνω 

(κ. ο.) στρατιάν 

ORNITHOLOGIE ornitologia ornitologia ornithology Ornithologie όρνιθολογία 
ornithomancie κ.Ο. ornitomancia ornithomancy Ornis όρνις όρνιθομαντεία 

OROGENESE orogenesi orogenia όρογένεσις 
orographhie κ.α. orografia orografia oreography Oreographie όρεογραφία 

ΟΑΡΗΕLιΝ όρφανός 6rfano huerfano orphan orphanus όρφανός (έτυμ. 
orphelinat orfanotrofio orfanato orphan - όρφνός =σκοτεινός) 

όρφανοτροφείον orfanezza orfandad asylum 
όρφάνευμα orphanage 

ORPHEON ώδείον οrfeόn Όρφευς (ηρως, 
orpheonique ώδικός orfeonista σοφός καί άοιδός) 
orphique όρφικός orfico orphic orphisch 
orphisme όρφισμός orfismo orfismo οφhίsme 

ORQUE είδος κήτους orca φάλαινα orca orc orca κήτος όρυξ:  είδος μεγάλου 
ίχθύος 

ΟΑΤΕΙΙ τό μεγάλο articuIum αρθρωσις 
δάκτυλο τού ποδός 

Λέξεις μέ α' συνθ. 
ΟΑΤΗΟ . .  όρθο . . .  (έκ τοίί όρθός) 

πχ orthodoxe ortodosso ortodoxo orthodoxe orthodox ortodoxus όρθόδοξος 
orthoepie ortoepia (ortologia) orthoepy Orthoepie όρθοέπεια 
orthographe ortografia ortografia orthography Orthographie 6ρθογραφία 
orthopedie ortopedia ortopedia orthopedics Orthopadie όρθοπεδική 
orthophonie ortofonia (ortopedico) Εκ τοίί όρθός, Orthophonie όρθοφωνία 
orthoscopique (epanortosis) ακόμη: όρθοσκοπικ6ς 
orthostatique (οrtόΡterο) arduous όρθοστατικός 

κλπ. κ.λπ. τραχύς 
Ardennes 
"Αρδέννες 

ΟΑΤΙΕ κνΙδη, "τσουκνίδα" ortica ortiga urtica κνίδη όρτυξ, όρτυγος: είδος 
urticaire κνίδωσις orticaria urticaria urticaria βοτάνης κοινως 

"άρν6γλωσσο" 
(άντιδ.: όρτικάρια) 

05 όστούν osso hueso ossify όστεο- ossum όστούν όστοϋν (έτ. "ο" έπιτα-
osselet όστάριον, ossatura huesecί l lo -ποιώ τικόν +στω, "ίστημι) 

άστραγ. σκελετός 
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osseux όστεώδης osso, ossuto oseo osseous είσώστη =όστεοθηκη 
ossuaire όστεοθήκη ossuario osario ossuary 
osseine όστείΥη osteina oseina ostein 

κ.λπ. osprey = 

θαλασσαετός 
(έκ του όστούν 

+θραύω) 

OSEILLE + oxalide (ossalico) οχόlίde (oxalic) (Oxalit) oxalίs είδος όξυς 
όξαλίς βοτάνου 

OSMOSE όσμωσις osmosi osmosis osmosis Osmose όσμη 

OSTEINE osseo osteina ostein Ossein όστείνη (βλ. & λ. os) 
osteite osteite osteitis osteitis όστίτις 
ostealgie ostealgia ostealgia ostealgia όστεαλγία 
osteocolle colla di ossi osteocola osteocol la όστεόκολλα 
osteogenie osteogenia (οsίfίcacίόn) (ossification) Ossifikation όστεοφυΤα 
osteoporosis άποστέωσις Osteoporose όστεοπόρωσις 
osteographie osteografia osteografia osteography όστεογραφία 
osteolithe ostelito όστεόλιθος 
osteologie osteologia osteologia osteology Osteologie όστεολογία 
osteomyelite osteomielite osteomielitis όστεομυελlτις 
osteophyte (osteoma) (osteoma) (osteoma) όστεόφυτον 
osteoplastie (osteopatia) (osteopatia) (osteopathy) όστεοπλασία 
osteotomie osteotomia osteotomia osteotomy όστεοτομία 
osteoclaste (κ.λπ.) osteoclast Osteoklast όστεοκλάστης 

OSRACE όστρακώδης ostrica όστρεον ostra όστρεον oyster Auster όστρακον 
ostracisme έξοστρα- ostracismo ostracismo ostracism Ostrazismus 

[κισμός 
ostraciser έξοστρακί- ostracizzare ostracize 

[ζω (Estrich τραχύ 
ostreiculture όστρεο- ostricoltura ostricultura δάπεδον) 

[κομία 

OTALGIE otalgia otalgia otalgia Otalgie ώταλγία 
otite otite otitis otitis Otitis ώτΙτις 
otique ώτικός 
otologie otologia otologia otology Otologie ώτολογία 
otoscope otoscopio otoscopio otoscope ώτοσκόπιον 
otorragie (otorrea) otorragia ώτορραγία 

otorhinolaryngologie otorinolarin- otorinolarin- (otorrhoea) ώτορρινολαρυγγολογία 
κ.λπ. κ.λπ. -goiatria -gόlοgο 

ου πού; dove*(de+ubi) donde* where ννο ubi =πού ού =οπου , πού 
"δειξάτω ού κείται " 

Ου iΊ ο ο, u ΟΓ, either (als)* autem αύτε (* έκ του όλλως) 
/ 

OUAILLES πνευμ. ονίlθ στάνη oveja άμνάς ewe πρόβατον (awi) oνis πρόβατον όϊς, όFις =πρόβατον 
πρόβατα, δηλ. χριστιανοί ovejero ποιμήν (πληθ. Οίες) 

ουΒΙΙΕΑ λησμονώ obliare olvidar (oblivious) ob +Ιίnο =άπαλεί- βλ. λ. "Iettre" 
oubli λήθη oblio olvido oblivion [φω 

OUEST δύσις ovest oeste west Westen νeSΡer έσπέρα Fεσπερος, εσπερος 
1) έσπερινός 2) δυτικός 

OURDIR ύφαίνω ordire urdir (weave weben)* odior όρδημα =τολύπη έρίων 
ourdissage ϋφανσις orditura urdidura *weave +weben, 
ourdisseur ύφαντής orditore urdimbre έκ τού "ύφαίνω" 

ordito στήμων 

OURS αρκτος orso oso ursa ursus αρκος =όρκτος 
Etymologica Isidori: "quod Latine dicitur ursa, 

nomen est Graecum". 

ουΤΑΕ άσκός otre (urna)* ewer (Urne)* uter, utria ύδρία 
=άσκός *(έτυμ. ϋρχα =άγγεΙ0ν) 

ουνΑΙΑ άνοίγω aprire abrir ad +pario εντε + παριών 
ouνerture ανοιγμα apertura abertura Ouvertϋre (βλ. λ. paraitre) 

κλπ. 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ικον 

ΟΥΑΤιΟΝ ίαχη ovazione ονacίόn ovation Ovation ovatio =εύασμός εύασμός 
ovationner έπευφημώ ονο =εύάζω εύάζω =κραυγάζω 

εύαί, εύοί, πρός τιμήν 
τού Βάκχου 

OXVDE όξείδιοv όssίdο oχido oχide Oχyd όξύ, όξείδιον 
oxyder όξειδώ ossidare oχidar oχidize oχidieren 
oxydation όξείδωσις ossidazione οχίdacίόn oχidation Oχidierung 

κ.α. Oχydation 

OXVMOUR όξύμωροv oχymoron Oχymoron όξύμωρον 
(όξύς+μωρός) 

OXVGENE όξυγόvοv ossigeno oχigeno oχygen Oχygen όξUΥόνον 
oxygener όξυγοvώ ossigenare oχigenar oχygenate 
oxygenotherapie (oχigonio) 

κ.α. 

ΟΧΥΤΟΝ όξύτοvος ossitono oχitono oχytone όξύτονος 
paroxyton parossitono paroχitono paroχyton παροξύτονος 
proparoxyton proparossi- proparoχitono proparoχyton προπαροξύτονος 

-tono 

OXVURE ossiuro oχiuros όξύοuρος 

ΟΖΕΝΕ ozena ozena, ocena Ozaena όζαινα (έκ του όζω) 

ΟΖΟΝΕ ozono ozono ozone Ozon όζον 
ozoniser ozonizzare ozonizar ozonize Ozon-meter 
ozonisation ozonizzazione ozonizacion ozonization 
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φ 
Poes i e  

P h i l os o p h i e 
P he n o m e n e  

«Τψ έκ τοΟ μή όντος είς τό όν ίόντι, πόσα έστί π ο ί η σ ι ς  . . . καί οί τούτων δημιουργοί, ποιηταί . . .  
Α ί  ύπό πάσαις ταίς τέχναις έργασίαι ποιήσεις είσί. . .  » (Πλατ. Συμπ. 205 Β) 

«'Αφ' Έλλήνων ήρξε φιλοσοφία . »  (ΔιοΥ. Λαέρτιος, Προίμιον Α,4) 

• 
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« . . .. Η λέξις φιλοσοφία (phi losophie) είναι ένα άπό τά δημιουργήματα τοΟ Π υθαγόρα. Άπέρριψε 
τήν λέξη σοφία, ώς ύπερφίαλον,  καί περιέγραψε τήν μελέτη του ώς φιλοσοφίαν - άγάπην πρός την 
σοφίαν . »  W OURANT Παγκόσμιος Ίστορία Πολιτισμού 

«'Έφασαν τήν φιλοσοφίαν είναι δύναμιν γνωστικήν και περιποιητικήν άρίστου βίου ,  αριστον βίον 
είπόντες τό ζην κατ' άρετήν . . .  » 

(Γαληνός, Περί Φιλοσ. Ίστ.) 

«'Ο κορυφαίος 'Άγγλος ίστορικός Gibbon έχει διακηρύξει ότι, "αν τό άνθρώπινο πνεύμα μπορεί 
νά καυχηθη ότι έδημιούργησε κάτι τό άξιόλογο, αύτό είναι ή άθάνατη έλληνική γλωσσα " καί είναι εξ 
'ίσου σημαντικό ότι "στή γλωσσα αυτή μίλησε ή πιό βαθειά φιλοσοφία" . 

-Heidegger-

« . . .  αύτή ή γλώσσα που μιλόμε είναι άκόμα σήμερα ή μόνη δυνατότητα που έχουν οί ανθρωποι να 
ποΟν τα ούσιώδη της επιστήμης καί της φιλοσοφίας καί να φωτίσουν τα αφετηριακα νοήματα . . .  
έτοιμες σφηνες που διατηρεί ή έλληνική καθολικότητα στό 'ίδιο τ ό  κορμί τοΟ δυτικοΟ κόσμου . . .  " 

Χρήστος Γιανναράς 'ΆΝΘΟΛΟΓΗΜΑ ΤΕΧΝΗΜΑ ΤΩΝ" 
'Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

« 'Η φιλοσοφία πού αναπτύχθηκε στήν Έλλάδα είναι κατα βάσιν ελληνική επινόηση . Δεν θα 
μποροΟσε να διαμορφωθη χωρίς τήν ίκανότητα της ελληνικής γλώσσας να εκφράζη αφηρημένες 
έννοιες καί χωρίς τόν έντονο όρθολογισμό που χαρακτηρίζει τήν ελληνική σκέψη . »  

Μαίρη Λέφκοβιτς, Οί παραποιήσεις τού Αφροκεντρισμού - 'Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ 

* 
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(Σ ενα ταξίδι στην Έλλάδα) : 

« . .  .'Άκουγα αύτούς τούς άνθρώπους νά συζητούν . . .  σέ μιά γλώσσα πού ήταν γιά μένα μιά άρμο
νικη άλλά άκατάληπτη μουσική . . .  Αύτο το ταξίδι προς την πατρίδα-μητέρα τών εννοιών μας . . .  μού 
άποκάλυπτε εναν άγνώριστο πρόγονο πού μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινη απο τούς ηχους της . . .  
Αίσθάνθηκα να ταχω χαμένα όπως, αν μού είχαν πεϊ ενα βράδυ ότι άληθινος πατέρας μου, άληθινη 
μάνα μου, δέν ήσαν αύτοί πού μέ είχαν άναστήσει . .  » 

ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ "Τό Ελληνικό Καλοκαίρι" -Εκδόσεις Χατζηνικολή 

« Πρώτοι οί ·Έλληνες . . .  εννόησαν τα φ α ι ν ό μ ε ν α  (phenomenes) . »  

Μ. Χάιντεγκερ - "Συνομιλία γιά ίή γλώσσα" -Εκδ. ΡΟΠΤΡΟΝ 

« . . .  '0 Πανηγυρικός (Panegyrique) τού Ίσοκράτους είναι ενα τέτοιο εγκώμιο της Άθήνας, πού 
πέτυχε ωστε ο όρος ΠΑΝΗΓΥ ΡΙΚΟΣ να σημαίνει "έγκώμιο" άκόμα καί στίς σύγχρονες γλώσσες . »  

Ζακλίν ντε Ρομιγύ 

"την λέξιν φιλόλογος (phi lologue) έδημιούργησε κατα πρώτον Ο Πλάτων προς χαρακτηρισμον 
εκείνου όστις κατέχεται άπο τον ερωτα προς τούς λόγους, προς τας ανωτέρας πνευματικας αξίας . .  » 

Ι. Συκουτρής 

,, 'Η αρχαία έλληνικη γλώσσα άνήκει στα πρότυπα (protypes) ,  μέσα άπο καί μέ τα οποϊα προβάλ
λουν οί πνευματικές δυνάμεις της δημιουργικης μεγαλοφυίας καί διότι άναφορικα προς τΙς δυνατότη
τες πού παρέχει στην σκέψη , είναι η πιο ίσχυρη καί συνάμα ή πιο πνευματώδης απ' όλες τίς 
γλώσσες, » 

Μ. Χάιντεγκερ 

,,'Αρχέλαος, πρώτος έκ της Ίωνίας την φυσι κ η ν  φ ι λο σοφίαν μετήγαγε Άθήναζε, καί εκλήθη 

φυσικός» ,  (physique) 
-Διογ. Λαέρτιος-

«Λυκόσουρα -Άρκαδίας- εστί πρεσβυτάτη καί ταύτην είδεν ό ηλιος πρώτην' άπο ταύτης δέ οί λοι
ποί, ποιεϊσθαι π ό λ ε ι ς  μεμαθήκασιν , ανθρωποι » 

-Παυσανίας 'Αρκαδικά 38-

« Πρώτοι Άθηναϊοι τα αστη καί τάς πόλε ις  εύρεϊν ίστορούνται . .  » 

-Στέφανος Βυζάντιος-
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝIΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

PACHYDERME παχύ- pachiderma paquidermo pachyderm Pachydermen παχύδερμον 
- δερμον 

PAGE βασιλικός άκόλου- paggio paje page Page μέσrμ ρωμανικου έκ του παιδίον 
-θος, "παιδί", ύπηρέτης (pedology) "paidiu" 

PAGE σελίς pagina pagina page pagina =1 ) σελίς έκ του πήγνυμι =1 )  έμπήγω 
paginer σελιδοποιώ impaginare paginar Ι page paginieren 2) όρχος κλημάτων 2) φυπύω δι' έμπήξεως 
pagination σελιδο- paginatura paginacion paging Paginierung (σημασιολ. :  pagina άρχικώς ήτο όρος άγρο-

[ποίησις καλλιέργειας, ένδεικτικός διά τό δενδρόκλη-
μα. Μεταφορικώς, με τήν έννοια στήλης ένεπί-
γραφης, κατέληξε νά σημαίνη "σελίδα" γρα-
πτού λόγου) .  

PAGURE paguro paguro pagurian pagurus πάγουρος: 1) όστρακό-
-δερμον 2) παγούρι 

ΡΑΙΙΙΕ αχυρον paglia paja palea αχυρον, πίλος 
pail ler άχυρών pagliaio pajar pallet έκ του pilus = (βλ. λ. "ροί l") 
paillettes Ψήγματα pagliuzza pallete άχυρόστρωμα θρίξ. 'Έννοια: (όντιδ. : παληάτσος, 
pail lasse άχυρόστρω- pagliaccio payasso λεπτόν ώς θρίξ. παγιέττα) 
μα, "παληάτσος" κuριολ. 

"κουρελοντυμένος" 

ΡΑΙΝ αρτος pane pan (bread αρτος (Brot) panis αρτος πανός=αρτος(Μεσσάπιοι) 
panure ψίχα panettone panecil lo έκ του πύρνος πανία = ή πλησμονή 
panatela λιχουδιά χριστόψωμον =σίτος) (panieren) πάνια = τά πλήσμια 
panetier, panier panettiere paneteria pannier Panothek (Αθήναιος 3, 1 1 1 ) 

άρτοφόριον paniera panal κάνιστρον (προφανώς έκ του "παν") 
apanage κληροδότημα κηρύθρα Apanage όρχ. τύπος: πάσομαι, πατέομαι = 

Κ.λπ. Κ.λπ. (canasta, pasnis έσθίω: "δείπνου πασσά-
calato* μενος" -Όμηρ . -

κάνιστρον) *canasta, κάνιστρον, 
εκ του κάννα =κάλαμος 
calato, έκ του κάλαθος 

ΡΑΙΑΕ ζεύγος paio pareja pair Paar par =ϊσος Έκ τής προθέσεως 
pair ζυγός, αρτιος, pari par ραί Γ (Parchen παραί, παρά. 

ϊσος έρωτικό ζευγ.) Η ριζική της σημασία είναι: 
pairesse πατρικία parigl ia parejura παραπλεύρως, πλησίον. 
*parage καταγωγή άνταπόδοσις όμοιότης pairing paaren Έπίσης, ή έννοια του 
pariage ζευγάρωμα συνδυάζω προέρχεσθαι εκ τινος 
apparier ζευγαρώνω appajare parear Ι pair Paarung προσώπου. (*) 
parisyl labique ίσο- parisil labo parisilabico parisyllabic Είδικώτερον έπί προσώπων: 

[σύλλαβος paaren πλησίον τινός, παρά τό 
parite ίσότης, σύγκρισις parita paridad parity Paritat πλευρόν τινός, συνεπως 
pareil όμοιος parecchio parejo ζεύγος. (όντιδ. : παρέα) 
parier στοιχηματίζω parimente 

κ.λπ. κ.λπ. παρομοίως 

ΡΑΙΤΑΕ βόσκω pasco pacer Ι pasture pasco βόσκω πάσομαι, πατέομαι: 
paissance βόσκησις pascolamento pastoreo pasturing τρώγω. 
paisson βοσκή pascolo pasto pasture Γραμμ. Β ΑIΓι ΠΑΤΑ = 
piitis βοσκή pasto pasturage αίγοβοσκός 
pasteur ποιμήν, pastore pastor pastor Pastor (πρβλ. καί πάστας = 

έφημέριος κύριος, δεσπότης) 
repas γεύμα (Κ.δ.) (όντιδ. : πάστωρ) 

ΡΑΙΧ είρήνη pace paz peace Pazifismus pax -pacis = πάξ! =ήσυχία, άρκεί 
pacifier είρηνοποιώ pacificare pacificar pacify είρην/σις είρήνη πακτόω =στερεω, 
pacifique είρηνικός pacifico pacifico pacific pachten pax =ησυχία πήγνυμι ' 
pactum ίσοΦάρισμα patta pecho φόρος pact συμφωνώ 
καί: apaiser κατα- patto σύμβασις pacto Pachtung ένοι-

πραύνω [κίασις 
payer πληρώνω, δθεν pagare pagar pay Pacht μίσθωσις [Υπήρχε συνήθεια κατά Τ!Ίν διαπραγμάτευσιν 

καταπραύνω (κ.δ.) (zah len πληρώ- είρήνης νά εμπήγεται δόρυ είς τήν γήν, ώς 
νω, έκ του ένδειξις καταπαύσεως τών έχθροπραξιών : 

τέλλω. "έγχος έν χθονί έμπήξαι" "πήξε τήν αίχμήν" 
πρβλ. δημ. τέλη, "έγχος κατέπηξεν έπί χθονί". Ομ. Ζ, 213] 

χρημ. εντολή) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

PALACE παλάτιον palazzo palacio palace Palast Palatinus: Είς έκ Παλλαντίνος λόφος. 
πaρaγ. : paladin ίππότης paladino ηρως paladin paladin Paladin τών 7 λόφων της Τόν ώνόμασε ό Άρκάς 
palatal ούρανικόφωνος palatale palatino palatal Pfalz μέγαρον Ρώμης, ό μεσαίος, Εύανδρος (πρός τιμην 
palais μέγαρον palagio palacete όπου ό Αύγουστος τού ηρωος Πάλλαντος), 
palatin αύλικός palatino palaciano palatine όρχων ύψωσε πολυτελές όταν ηγούμενος άποικίας 
palatinat "παλατινά το ν" palatinato άνάκτορον, τό Άρκάδων έκτισε οίκισμό 
palais: ύπερώα, palato paladar palate όποίον άπεκλήθη στόν μεσαίο άπό τούς 7 

ούρανίσκος palazzina PALA(N)T1UM. λόφους της Ρώμης. Γι' 
έπαυλις "Ετσι καθιερώθη οί αύτό τό Παλλάντιον της 

βασιλικές κατοικίες Άρκαδίας έθεωρήθη 
νά όνομάζωνται άργότερα η Μητρόπολις 
Παλάτι-α. τών Ρωμαίων (Στράβων). 

(Βλ. καί Είσαγωγή παρόντος) 

ΡΑΙΑΝ σύσπαστον palanco plancha σίδερο palankeen phalanga φάλαγξ φάλαγξ 
palanquer άνυΨώ palare χαρακώ σιδερώματος φορείον (άντιδ.: παλάντζα, 
palanque πάσσαλος palanca palanquear paling παλαντζάρω) 

palanca μοχλός φράκτης 

pALE ώχρός, άμαυρός pallido ρalido pale, pallid blass pall idus ώχρός πελιδνός, πελιός 
paleur ώχρότης pallidita palidez paleness Blasse πελλός: φαιός, 
palir ώχριώ im-pallidire palidecer pallidity μολυβδόχρους . 
palor χλωμός palliduccio paliducho palish bleich "πελλάς έρωδιός" 

"πελlOί: μέλανες 
ώς ώχροί" -Ησύχ.-

Λέξεις μέ α' συvθ. 
PALEO ... παλαιός 

πχ paleographie paleografia (Ρaleόgenο) paleography Palaographie παλαιογραΦία 
paleolithique paleolitico paleografia paleolithic (Palaobiologie) παλαιολιθικός 
paleontologie paleontologia paleolitico paleontology Palaontologie παλαιοντολογία 
ΡaleΟΖοϊque paleozoico paleontologia paleozoic palaozoich παλαιοζωικός 
paleomorphologie paleozoico 

Κ.λπ. Κ.λπ. (paleocristiano) 

PALESTRE παλαίστρα palestra palestra palaestra Palastra palaestra παλαίστρα 
palestrico 

ΡΑΙΕΤΟΤ έπανωφόριον paltQ Ρaletό paltok Paletot μέαρ άγγλ. "paltok" πέλτα η πέλτη=άσπίς 
paltoquier πελταστης (παλ. άγγλικά) κυριολεκτικώς έπα- ό.νευ ϊτυος, ό.νευ 

νωφόριον μέχρι τών γύρου, μέχρι τών 
γονάτων, έν εϊδει γονάτων. Έκ τού 
άσπίδος "πέλτης". πάλλω. 

(άντιδ. : παλτό) 

ΡΑΙΙΚΑΑΕ παλληκάρι pallicaro palicar palikar πάλληξ:  νεανίας, 
παλληκάρι (έτυμ. έκ τού 

πάλλω) 

PALIMPSESTE palinsesto palimpsesto palimρsest Palimpsest palimpsestus παλίμψηστος 
palindrome palindromo palindrome παλίνδρομος 

palingenesie palingenesi palingenesia palingenesia Palingenesie παλιγγενεσία 
palinodie, palynologie palinodia palinodia palinode Palinodie παλινψδία 

ΡΑΙ πάσσαλος palo palo pole Pfahl palus πάσσαλος πάσσαλος 
palis πασσάλωμα impalare palotada pal ing "άπά πασσάλου 
palifier πασσαλώ πασσαλώ "μπαστουνιά" περιχαράκωμα αινυτο τόξον" ( Οδ.) 
palissadement palizzata palenque palisade 
περιχαράκωσις 
palissader περιφράσω palizzare palizada Palisade 

κ.λπ. περίφραξις pfahlen 

PALLADIUM παλλάδιον, palladio Ρaladίόn palladium Palladium παλλάδιον (τό ίερόν 
προστασία ξόανον της Παλλάδος 

ΆθηνiΊς) 

ΡΑΙΙΙΕΑ σκεπάζω pali iare paliar pall iate pall ium =τό έλλην. πελλόν ίμάTlον = φαιά 
palliatif εύεργετικός paliiatativo paliativo pall iative φαιόν Ιμάτιον έσθής 
palliation πρόφασις palliation 
pal l ium έκκλ. μανδύας pall io palio pallium 
poele πένθ. κάλυμμα palla ένδυμα 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΡΑLΜΕ βάϊον, φοίνιξ palma 1) παλά- palma palm Palme palma 1 )  παλάμη παλάμη, πάλλω 
palmier φοίνιξ (δένδρο) -μη 2) φοίνιξ palmero palmer Palmbaum 2) φοίνιξ 
palme παλαμοειδής palmizio palmera προσκυνητής 

palmo σπιθαμή palmo δάφνη, palmy 
palmares κατάλογος palmare στέφανος δαφνηφόρος ' 

βραβευθέντων (κ.α.) καταφανής palmada palmary 
χειροκρότημα βραβεύσιμος 

palmistry 
χειρομαντεία 

ΡΑLΡΕΑ ψηλαφώ palpare palpar palpo =ψηλαφώ, έκ τού παλάμη + απτω 
palpable ψηλαφητός palpabile palpable palpable palpabel 
palpation ψηλάφησις palpamento ρalρacίόn 
palpiter πάλλω palpitare palpitar Ι palpitate • palpilio (έκ τής 
palpitation παλμός palpitazione ρalρίtacίόn palpitation παλμικής κινήσεως 
έξ ού: paupiere palpito προαί- τών πτερών της) 

βλέφαρον σθησις 
papίllon πεταλούδα' 

(Κ. α.) 
PALUS, PALUDE έλος palude pantano (marsh* (Moor, Morast)* palus =έλος, έκ τού πλάδος =συγκέν-
paludier έργάτης marshy) τέλμα, λίμνη τρωσις ύγρών, σηψις. 

άλυκών πλαδασμός =ύγρότης 
paludeen έλώδης paludoso paludico paludal πλαδαρός =ύγρός 
paludisme έλονοσία paludismo paludismo morastig* 'άμάρη, άμάρευμα= 
palustre λιμνόβιος palustre palustre (palustral) =άκάθ. ϋδωρ' 

τελματικός άμάρα =ύπόνομος 
"έξ άμάρης . . .. Ίλ. Φ, 259 
(βλ. κα; λ. mer) 

ΡΑΜΕΑ λιποθυμώ spasimare ρasmarνεκρώνω spasm spannen τείνω, (s)pasmus = σπασμός 
μαίνομαι σπασμός πιέζω σπασμός 

pamoison λιποθυμία spasimo pasmo, -oso (spasmodic) Spanung έντα-
έρως, σπασμός [σις 

ΡΑΜΡΑ άγρός, "πάμπα" pampas pampa pampa παμπησία, παμπασία= 
πεδιάδες κάμπος, πεδιάς =σύμπασα ή περιουσία, 

τό πάμπαν. ':Διέλαχον 
κτημάτων παμπησίαν". 

(Αίσχ. 7 έπί Θήβας, 8 1 7) 
(άντιδ. : πάμπα) 

ΡΑΜΡΗLΕΤ λίβελλος (libeIIo) panfleto pamphlet Pamphlet μέσψ τού άγγλ .  Πάμφιλος 
pamphletaire λιβελο- βλ. λ. livre- φυλλάδιον Pamphlet, έξ 

[γράφος pamphleteer ένός λογοτ. έργου 
ύπό τόν τίτλο ν -
Pamphίlos 

ΡΑΝ πλευρά, ποδιά panno τσόχα paf\o ϋφασμα fan ριπίδιον pannus =όθόνιον, πόνος, πηνος =ϋφασμα 
φορέματος pinafore ποδιά ϋφασμα πηνίον, πανίον=άδράχτι 

panneau κάλυμμα pannello paf\uelo μαν- pane ύαλοπί- panier στρατιωτ. "τροχαία πανία" (Ίλ.) 
pagne ϋφασμα, πανί pannicelli [δήλιον [ναξ, τζάμι σημαία πήνισμα =ϋφασμα, πανί 
pantin "νευρόσπα- ίματισμός pawn "ίστότονα πηνίσματα" 

στον", κούκλα pannicolo paf\al λίκνον pannel σάγμα 
panoufle κουρέλι μεμβράνη ρanel φάτνωμα panel κατάλο-

[γος ένόρκων 

ΡΑΝΝΕ "πατίνα" panna έπικά- pana Panne patina, έκ τού πάτνη, φάτνη 
[λυμμα Patina έπιχρύ- pathne 

[σωσις 
Λέξεις μέ α' συνθ. ΡΑΝ, panto . . .  pan . . .  πόν, παντός 

πχ ΡΑΝΤΟ ... (pangermani-
panamericanisme -smo) (panslavism) 
panarabisme (panslavismo) 
panathenees panateneo panateneas panathenian 
panchromatique pancromatico pancromatico 
pancosmisme (panclastite) 
panlexique (pangrazia) 
panlogisme (pandemia) (pandemia) (pandemy) 
panoptique 
panpsychisme 
pantographe ρantόgrafο ρantόgrafο pantograph 

κλπ . . . .  κλπ . . . .  
panacee πανάκεια panacea panacea, panacea Panazee panacea πανάκεια (πάν +άκέομαι 

panace =θεραπεύω) 
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PANACHE λοφίον pennachio penacho 
(έκ πτερών) 1) λοφίον 

panne 1 }  ίστίον 2) είδος pinna πτερύ- 2) ματαιοδοξία 
άπαλού δέρματος [γιον (pino) 

penon όνεμοδείκτης 
penne πτερόν, γραφίς penna pena 
penicil le χρωστήρ pennelio pinipeo πτερυ-
pennon σημαιούλα pennata [γιόπους 

καί: κονδυλιά 
penici l ine 
pinacIe άέτωμα" pinacolo pinaculo 

PANARIS παρωνυχίς panereccio panarizo 
paronyque paronichia panadizo 

PANCARTE πρόγραμμα, pancarta 
άγγελία 

PANCRACE παγκράτιον pancrazio pancracio 

PANCREAS πάγκρεας pancrea pancreas 
pancreatique pancreatico pancrealico 
pancreatite 

PANDECTES πανδέκται pandet1e 

PANDEMONIUM pandemonio ρandemόnίυm 
πανδαιμόνιον 

ΡΑΝΟΟΑΕ πανδουρίς pandora pandero 
(μουσ. όργανον) 

PANEGYRIQUE πανηγυ- panegirico panegirico 
[ρικός panegirizar 

panegyriste έγκωμια- panegirista panegirista 
[στής 

ΡΑΝιουΕ πανικός panico panico 

ΡΑΝΟΡΙΙΕ πανοπλία panoplia panoplia 

ΡΑΝΟΑΑΜΑ πανόραμα panorama panorama 
panoramique πανορα- panoramico panoramico 

[μικός 
ΡΑΝΤΑΙΟΝ περισκελίς pantalone ρantalόn 

PANTHEISME panteismo pantheismo 
pantheiste πανθεϊστής panteista panteista 
pantheon πόνθεον panteone ρanteόn 
pantheoniser (ρήμα) 

PANTHERE πάνθηρ panlera panlera 

ΡΑΝτιΕΑΕ, pantenne, panlera pantera 
δίκτυον πρός σύλληψιν 

πτηνών 

PANTOIS άσθματικός (asmalico asmatico 
panteIant όσθμαίνων 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

panache 
pinion πτερόν 
penciI 

χρωστήρ 
pinnacIe* Pinne καρφάκι 

πυργίσκος 
Vane 

pen Penny 
pennate 

πτερωτός 
pennant 

έπισείων 
pinnacle* 

pancratium 

pancreas 
pancreatic pankreatisch 
pancreatitis 

pandect Pandekten 

pandemonium Pandamonium 

pandore 

panegyric (Iriumphal, 
panegyrize έκ του θρίαμβος) 
panegyrist 

panic Panik 

panoply 

panorama Panorama 
panoramic panoramisch 

pantaloon 

pantheism Pantheismus 
pantheisl pantheist 
pantheon Pantheon 

panther Panther 

asthmatic asthmatisch)* 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

penna =πτερόν, έκ τού πέτομαι, πτήσις, 
έκ τού petsna πτερόν. 

δηλ. κυριολεκτικώς (όντιδ. : πέννα, πινάκλ, 
όργανον πτήσεως πινέλλο, πινέζα, πενι-

κιλλίνη) 
*(pinacle =άέτωμα· 
άέτωμα: =ώς σχήμα, 
είκονίζει άετό μέ 
άνοικτά πτερά) 

panaricium έκ παρωνυχΙς 
μεταθέσεως έκ 
του paronychium 

pancharta πάν +χάρτης 

pancratium παγκράτιον 
(παν + κρατώ) 

πάγκρεας 

πανδέκται 

πανδαιμόνιον 

pandura πανδουρΙς (ές ού καί τό 
πανδουρίς μεςικάν. "πάντσο") 

panegyricus πανηγυρ!κός 

panicus πανικός: φόβος πού 
ένέσπειρε ό στρατηγός 
τού Διονύσου Πόν είς 
τούς Ινδούς κατά τήν 
έκστρατείαν είς Ινδίας, 
καί ό θεός Πάν είς τούς 
βαρβόρους, κατό τήν 
μόχην τού Μαραθώνος. 

πανοπλία 

πανόραμα 

"Εκ τού προσώπου τής ίταλικής κωμωδίας 
PantaIeone =Πανταλέων, ό όποίος εφερε 
παρομοίου τύπου περισκελίδα. 
(όντιδ. : παντελόνι) 

πανθεϊσμός 
πανθείστής 
Πάνθεον: ναός όφιερω-
μένος είς πόντας τούς 

θεούς. 

panthera πάνθηρ (παν +θήρ = 
θηρίον) 

panthera πανθήρα = μέγα 
δίκτυον (παν+θηρίον) 

pantasiare = έκ τής λέξεως "φαντα-
όραματίζομαι σία" (* έκ τής λ. όσθμα-

άσθμαίνω) 
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ΡΑΝΤΟ Μ Ι Μ Ε  pantomima pantomima pantomime Pantomime pantomimus παντομίμος 
παντομίμα παντομιμικη (παντός 

pantomimer pantomimico pantomimico pantomimic Pantomimik μίμησις) 
pantomimo (βλ & λ mime) 

PANTOUFLE εμβός pantbfola pantufla Pantoffel παντού +φελλός 
(παντόφλα) (Κατ' όλλην έκδοχήν, 

pantoufler 1) όμιλώ έκτού ρήμ. πατώ, τρόπον 
οίκείως 2) παραλογίζομαι τινό "πατoίJμενα".) 
pantouflerie σανδα- (pantofolaio) 

λοποιία 
PANURGE πανούργος πανούργος 

ΡΑΟΝ παγώνι pavone Ρaνόn peacock pfau pavo έκ τού ταFως =παγώνι 

ΡΑΡΕ πόπας papa papa pope Papst papa πάππας =πατηρ - Ομηρ.-
papesse πόπισσα papessa papisa Papstin παππάζω =προσφωνώ, 
papal παπικός papale papal papal papiste φωνάζω τόν πατέρα' 
papaute παπωσύνη papato papado Papstum "φίλε πάππα" (Όδ. ζ 57) 
papisme papismo papismo popery Papismus (Πάππα οί Βιθuνοί έκά-
papa "μπαμπάς" papa papa (dady)* (atta γοτθ. • tata λοuν τόν Δία). 

πατηρ}' 'τέπα, όπα =πατηρ (Ομ.) 
"τέπα, σιωπή ήσο" 
"σπα γεpaιέ " .  "Έλα 
τάτα νά σού δείξω . .  " 

-παροιμ. Μόνης-

ΡΑΡΙΕΑ χαρτί (carta) papel paper Papier papyrus πάπυρος 
paperasse χαρτομόνι papeleria Pappe χαρτόνι Τ Ο carta, έκ τού: χάρτης 
papetier χαρτοπώλης papelista 
papyrus πόπυρος papiro papiro papyrus Papyrus 
papyrologie παπυρο- papirologia papiroIogia papyrology 

[λογία (papeleta 
γραμμάτιον) 

PAQUET δεμα pacco,-etto paquete pack Pack μέσψ φραγκ. πακτόω =κλείω, δένω 
paqueter συσκευάζω impacare empaquetar (packing) packen pacque, pak άσφαλώς. 
pacotil le εμπορ/τα paccotigIia pacoti l la packer πάκτωσις =στερέωσις 
poche θυλόκιον (Κ. δ.) συσκευαστης πακτός =σuνηρμοσμέ-

poke, pocket νος (έκ τού ρήματος 
έξ ού τ6 πήγνuμι) 
"poker" (άντιδ. : πακέτο, πόκερ) 

ΡΑΑ (προθ.) διό, έκ, per para (par) το όρτιον fϋΓ per περί, πέρι 
ύπό, όπο por βλ. λ pair per +pro πρό 

PARABASE parabasi parabasis παράβασις 

ΡΑΑΑΒΟΙΕ παραβολή parabola parabola parabola Parabel parabola παραβολη 
(έκκλ. +γεωμ.) parable (βλ. κα! λ parole) 

parabolique παραβο- parabolico ΡarabόΙίcο parabolic parabolisch 
κ.λπ. [λικος 

PARACENTHESE paracentesi paracentesis παρεκέντησις 
παρακέντησις 

PARACLET παράκλητος paracleto paraclito paraclete paracletus παράκλητος 

PARADIGME παρά- paradigma paradigma paradigm Paradigma paradigma παράδειγμα 
[δειγμα παραδειγματικός 

paradigmatique paradigmatico paradigmatic 

PARADIS παράδεισος paradiso paraiso paradise Paradies paradisus παράδεισος: 
έξ αύτού: parvis (Ρaradίsίacο) parvis fj καί paravisus περίφρακτος κήπος. 

πρόναος Ή λέξις είναι έλληνική: 
παρό +δεϊσα =ύγρασία, 
συλλογη βοτάνων' 
δεύω=καταβρέχω, ποτίζω 
Περσικά, προφέρεται 
Ferdewa =παρό +δεύω 

PARADOXE παράδοξον paradosso paradoja paradox Paradoxon paradoxus παράδοξος 
parodoxal παράδοξος paradossale Ρaradόjίcο paradoxical paradox 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Σ ΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝlκον 

PARAGOGE παραγωγή paragoge paragoge paragoge παραγωγη 
paragogique παρα- paragogico Ρaragόgίcο 

[γωγικός 
PARAGRAPHE paragrafo, paragrafo paragraph Paragraph paragraphus παράγραφος 
paragrapher parrafo 

[σιάζομαι 
ΡΑΑΑΙΤΑΕ parer παρου- parere parar, parecer Ι appear pareo =φαίνομαι πάρειμι =έμφανίζομαι, 
parure κόσμημα, parare parto τοκετός (apparition) παρουσιάζομαι 

παρουσιαστικόν "παριών έπί τού 
parade έπίδειξις parata parada parade Parade βήματος". 

PARALIPOMENES paralipbmeni παραλειπόμενα 
παραλειπόμενα 

PARALIPSE (aposiopesi) παράλειψις 

ΡΑΑΑΙΙΑΧΕ (άστρ. )  paraIIase paralaje, paraIIaχ ParaIIaχe παράλλαξις 
παράλλαξις paralaχis 

parallactique paraIIattico paraIIactic paraIIaktisch παραλλακτικός 

PARALLELE παράλληλος paraIIelo paralelo parallel paraIIel parallelus παράλληλος 
ΡarallelismeπαΡάλΙσμός parallel ismo paralelismo paraIIelism ParaIIelismus 
parallelogramme paraIIelogram paralelogramo parallelogram ParaIIelogramm παραλληλόγραμμον 

παραλληλόγραμμον -mo 
parallelepipede paraIIelepipedo paralelepipedo paraIIelepiped parallelepipedon παραλληλεπίπεδο ν 

παραλληλεπίπεδον 

PARALOGISME παρα- paralogismo paralogismo paralogism παραλογισμός 
[λογισμός 

paralogiser παραλογί-
[ζομαι 

PARALVSIE παραλυσία, paralisi paralisis paralysis, Paralysis paralysis παράλυσις 
-ις palsy 

paralytique παρΙτικός paralitico paralitico paralytic paralytisch 
paralyser παραλύω paralizzare paralizar paralyse paralysieren 

PARANGON παραβολή, paragone parangon paragon παρακονάω =άκονώ, 
σύγκρισις πρότυπον τρίβω πρός τι. 

parangonner συγκρίνω paragonare paragonare 
(pietra di 
paragone: 
ή λυδία λίθος) 

ΡΑΑΑΝοϊΑ παράνοια paranoia paranoya paranoia Paranoia παράνοια 
Ρaranοϊaque paranbico Ρaranόίcο paranoid 

ΡΑΑΑΝΥΜΡΗΕ παρά- paraninfo paraninfo paranymph paranymphus παράνυμφος 
[νυμφος 

ΡΑΑΑΡΗΕ ii parafe paraffo paraph paraphus, 
μονογραφή άλλοίωσιςτής λέξεως "παράγραφος" 

paraph(f)er μονογραΦώ 

ΡΑΑΑΡΗΕΑΝΑΙ έξώ- parafernale parafernales paraphernalis Paraphernal- paraphernalis, παράφερνα: ό ,ΤΙ φέρει 
προικος -gϋter parapherna ή νύμφη, έκτός τής 

προικός της 

ΡΑRΑΡLΕGIΕπαραπληγία paraplegia paraplejia paraplegia παραπληγία 
paraplegique παρΙκός paraplejico παραπληγικός 

PARASCEVE παρασκευή parasceve parasceve parasceve παρασκευη 

PARASITE παράσιτον, aς parassita parasito parasite Parasit parasitus παράσιτος 
parasitaire παρασιτικός parassitico parasitario parasitic parasitisch "Ό Σόλων περί τής σιτή-
parasitisme παρασιτι- parassitismo parasitismo (parasitical) parasitism σεως έν δημοσίιμ, 

[σμός "πaρaσιτείν" κέκληκεν". 
parasitologie παρασι- parassitologia parasitology -Πλούταρχος-

[τολογία 
κ.λπ. Κ.λπ. 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

PARC "πάρκο" περίβολος parco parque park Park parricus πάροικος = γειτνιάζω ν 
parquer περικλείω parcare parquear parken (έννοιολ. περιφραγμένος 
parcage parcheggio parking Parkenplatz τόπος, κήπος, γειτνιάζων 
parquet φάτνωμα Κ.α. parquet Parkett πρός τήν κατοικημένην 

(βλ. καί λ. parOiSSe) περιοχήν, τήν παροικίαν). 
(άντιδ. : πάρκο, 

παρκάρω, παρκέ) 

PARCHEMIN περγα- pergamena pergamino parchment Pergament pergamena περγαμηνη (έκ τής 
[μηνή Περγάμου) 

parchemins τίτλοι (pergamenaio) Πέργαμος έτυμ. πύργος 
εύγενείας Κ.λπ. pergamo 

όμβων 
PAREGOR�QUE παρη- paregoric paregoricus παρηγορικος 

[γορικός άνώδυνον 
(eIixir paregorique) φάρμακον 

ΡΑΑΕΙΙΕ παρήλιος parelio parhelion pareIion παρήλιον 

PAREMIOLOGIE paremiologia paremiologia παροιμιολογία 
paremiographe Ρaremίόlοgο παροιμιογράφος 

PARENCHYME παρέγ- parenchima parenquima parenchyma Parenchyma παρέγχυμα 
[χυμα 

PARENESE παραίνεσις parenesi parenesis paraenesis paraenesis παραίνεσις 
parenetique παραινε- parenetico paraenetic 

[τικός 
ΡΑΑΕΝΤ γονεύς parente pariente parent par + ens, παρό + ον, οντος 
parente συγγένεια parentela parentage parentis (κυριολ. "παροντότης") 
present παρών presente presente present Prasens parae + ens παραί +ων, ούσα, όν -

έντί =είσί 

PARENTHESE παρέν- parentesi parentesis parenthesis Parenthese parenthesis παρένθεσις 
[θεσις 

PARESIE πάρεσις paresi paresia paresis Paresis πάρεσις 
(έκ τού παρά +'ίημι) 

PARESTHESIE παραί- paraesthesia παραίσθησις 
[σθησις 

PARFAIT όριστος perfetto perfecto perfect perfekt per +facio, fio παραί + φύω (βλ. λ. faire) 
perfection τελειότης perfezione Ρerfeccίόn perfection Perfektion 

(κλπ. παράΥ. +σύνθ.) 

PARFUMER άρωματίζω profumare perfumar Ι perfume Ρarfϋmίeren pro + fumo προ +θύω η θύνω =έπί 
parfum όρωμα, εύωδία profumo perfume perfume Ρarfϋm μύρον fumo: άνίημι βιαίας κινήσεως όρμη-
parfumeur μυροποιός profumiere perfumista perfumer καπνόν, θύω τικώς πνέοντος άνέμου. 
parfumerie μυρο- profumeria perfumeria perfumery Parfumerie (συνήθης τροπή 2) θύω, καίω, προσφέρω, 

Κ.λπ. [πωλείον profumino τού θ είς φ) θυσιάζω' θυώδης = 
μυροθήκη εύώδης, άρωματικός 

"εϊματα .. θυώδεα" 
-Όδ. Ε 264-

(άντιδ. : παρφουρμαρι-
σμένος) 

ΡΑΑΙΑ παρίας, άπόβλη- paria paria pariah Paria (ίνδική λέξις παρίας: μειονεκτών κοι-
[τος έλληνικής έτυμο- νωνικώς. ( πρβλ. παρά + 

λΟΥίας) +'ίημι =πετώ'''παραπετα-
μένος") . 

PARNASSE (μτφ.) ποίη (parnaso) (parnaso) parnassian Parnassus Παρνασσός (κατοικία 
[σις ποιητικός τών Μουσών) 

ΡΑΑΟΟΙΕ παρψδία parodia parodia parody Parodie παριιιδία 
parodier παρψδώ, parodiare parodiar Ι parody parodierend 

μιμούμαι 
parodiste παρψδός parodista parodist parodierend 

ΡΑΑΟΙ 1 )  μεσότοιχος parete pared parietal παρειό 
2) παρειά δοχείου παρειακός 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝIΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

PAROISSE ένορία parrocchia parroquia parish Parochie parochia, έκ τού παροικία 
paroissien ένορίτης parrocchiano parroquiano paroecia =έπι-
paroissial ένοριακος parrocchiale parroquiai parochial parochial [σκοπή 

ΡartΌCΟ έφη- parroco 
[μέριος 

perroquet παπαγάλος parrocchetto parrot 

ΡΑΑΟLΕ λέξις, ομιλία, parola paiabra parole, Parole σύνθημα parabola- έκ τού "παραβολή", 
λόγος parlon φλύα- palaver (sprechen)* parabla λόγος lησοϋ. 

parolier στιχουργος parlata λόγος [ρος parlance όμι- (ziihlen λογα- parabolare * (Κατά Χόφμaν, έκ τού 
parler όμιλώ parlare parlar [λία ριάζω)** σπαργάνω =είμαι 
parlant έκφραστικος parlante parlante (speak)* πλήρης) έπω =όμιλώ. 
parieur εύφραδής parolaio palabrero (tell =λέγω)** **έκ τού τέλλω, έντέλ-
parloir έντευκτήριον parlatorio parlatorio parlour (Palaver) λω, (έντολη) έπιτέλλω' 
palabre συνομιλία φλυαρία σαλoνά�.Ι Paroii άντίστασις "Φάτις τέλλετοι" = 

κaί: parlement κοινο- parlamento parlamento parliament =λόγος στέλλεται, δηλ. 
[βούλιον (parolaccia parley λέγεται, έντέλλεται. 

parlementer συνθηκο- αίσχρολογία) parlamentar δtαπραγμά- (πρβλ. ΈπιτελεΤον) 
[λογώ -τευσις 

parlementaire parlamentare parlamenta parliamentary Parlamentarier 
άντιπρόσωπος βουλευτής 

parlementarisme parlamentari- parlamentari- Parlamentari-
κοινοβουλευτισμος -smo -smo -smus 

κ.λπ. κ.λπ. 

PARONOMASE paronomasia paronomasia paronomasia Paronomasie paronomasia παρονομασία 
παρονομασία παρώνυμο ς 

paronyme παρωνυμικός 
paronymique paronimico paronimo paronymous παρωνυμία 
paronymie paronimia paronimia paronymy 

ΡΑΑΟΤΙΟΕ παρωτίς parotide ρarόtίda parotid parotis παρωτίς 
parotidite parotite παρωτΤτις 

PAROUSIE parusia parusia parotis παρουσία 
(έκκλ. Β' παρουσία) 

PAROXYSME παροξυ- parossismo paroxismo paroxysm Paroxysmus παροξυσμός 
[σμάς 

paroxystique παροξυ-
[στικος 

Les PARQUES αί Μοίραι Parca 1 )Μοίρα parca μοίρα, Parcae Oie Parzen έκ τού plec, τού πλέκω 
2) θάνατος θάνατος αί Μοίραι plecto =πλέκω (κατα τό Κλωθώ, 

(plec-> prec-> έκ τού κλώθω' ίδία 
->perc) έννοια: πλέκουν, 

κλώθουν, την ανθρώ-
πινη μοΤρα). 

ΡΑΑΤ μέρος, μερίδιον parte parte, Ροrcίόn part Part pars =μερίς πορσύνω, πόρω= 
partager μοιράζω spartire partir partake Partie partior =μοιράζω =προσφέρω 
partir φεύγω (κuριολ. partire Ι depart Partner μέτοχος παρτιθέω =παρατίθημι, 
ξεκινώ μοιρασιά, άκολού- (partitura) party μερίς Partei κόμμα μοιράζω. "βρώσιν 

-θως έξορμώ) κόμμα πaρτιθει" Όδ. α, 1 92. 
Πολλά παράγ. καί σύνθ. : όπάρτισις=συμπλήρω-
π.χ. proportion άναλογία proporzione ΡrΟΡοrcίόn proportion ΡΓΟΡΟΓΙίοη σις -όπαρτί=έντελώς 
ap-partement διαμέρι- appartamento apartamento department πρβλ. :  πεπρωμένον= 

[σμα =μοΤρα, μερίς 
(άντιδ. : παρτίδα, 
παρτιτούρα, πάρτυ .) 

PARTHENOGENESE partenogenesi partenogene- partenogene- παρθενογένεσις 
παρθενογένεσις -sis -sis 

PARULlE άπόστημα (apostema* apostema* aposteme*) παρουλίς 
ούλων (παρα + ούλον) 

*(όπόστημα) 

PAS βήμα passo paso pace Pass δίοδος passus =βήμα πάτος =όδός, πάτημα 
passer διαβαίνω passare pasar pass passieren passo =διαβαίνω πατώ =βαδίζω 
passage διάβασις passaggio pasaje passage Passage 
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passager διαβάτης passeggero pasajero passenger Passagier passus ;βημα 
passe παρελθόν passato pasado past passo ;διαβαίνω 
passabIe ύποφερτός passabile (pasante) passable passierbar *(bird =πτηνΌν έτυμ. έκ 
passereau πτηνόν passero pajaro (bird)* τού πέρδιξ) 
passerel le γέφυρα passerella pasadera passing διά- Passus χωρίον 
patiner "πατινάρω" patinare patinar [βασις 
patinage pata πέλμα, 

κ.λπ. Κ.λπ . . . .  πατούσα 
patada patten (όντιδ.: πάσσο, πάσσα, πασσούμι, 
λάκτισμα τσόκαρο πασσαρέλα, πατινάρω . .  ) 

PASSION πάθος passione, patema pasion passion Passion passio πάθος πάθος, 
passif παθητικός passivo pasivo [νη passive [θής passiv λακωνικό "πάσορ". 
patir πάσχω Passio Θεία πάθη patibulo άγχό- passible εύπα- (Passivitiit) παθεινός:  Ό πάσχων 
com-passion συμπά- compassione compasion compassion Empathie πάθησις 

[θεια οίκτος συμπάθεια (όντιδ. : πασιέντζα) 
patience ύπομονή pazienza paciencia patience -ent Patient άσθενής 

ΡΑΤΕ ζύμη, φύραμα pasta pasta paste Paste pasta πάστη : ζωμΌς άλφίτων , 
pate κρεατόπιττα pasticcio pastelon pasticcio Pastete μίγμα τυροΟ καΙ σεμιδά-
pateux ζυμώδης pastoso pastoso pasty λεως. 
patissier ζαχαροπλά- pasticciere pastelero food πάσσω =πασπαλίζω 

[στης πατέομαι =έσθίω φα-
patisserie ζαχ/στείον pasticceria pasteleria pastry -γητΌ μαλακΌ 
pastiI Ie "παστίλλια" pastigl ia pastilla ρίθ (όντιδ. : παστίτσιο, 
pasteI χρωστήρ pastello pastel pasti l le Pastil le πάστα, παστίλλια) 

ΡΑΤΕΝΤ πρόδηλος patente patente patent Patent pateo ;πετάννυμι πετάννυμι =άνοίγω, 
patente πιστοποιη- patente (patentar) (ρatentee) άπλώνω 

[τικόν δίπλωμα patera (όντιδ. : πατέντα, 
patere κρεμαστήρ Κ.α. patera πάτερο) 

ΡΑΤΗΕΤΙQυΕ patetico patetico pathetic pathetisch patheticus παθητικός 
pathogene patogeno patogenia pathogenic Pathogonie παθογόνος 
pathoIogie patologia patologia pathology Pathology παθολογία 
pathoIogique patologico patologico pathological pathologisch παθολογικΌς 
pathos πάθος, ρatos, patema (ρadecer pathos Pathos πάθος, πάθημα 

εμφασις Κ.λπ. παθαίνω) 

PATRIARCHE patriarca patriarca patriarch Patriarch patriarcha πατριάρχης 
1) πατριάρχης (patriarchia) (πατήρ ό.ρχων) 
2) σεβάσμ. γέρων 

patriarcal πατριαρ- patriarcale patriarcal patriarchal patriarchalisch 
[χικός 

patriarcat πατριαρχείον Ρatίίarcatο patriarcado patriarchy Patriarchat 
patron πάτρων, padrone Ρatrόn patron Patron πάτρων 

προστάτης εύ-πατρίδης 
patricien εύπατρίδης patrizio patricio patrician patrizier πάτριος 
patrie πατρίς ρatria patria Vater-Iand patria πατρίς 
paternel πάτριος patrio patrio paternal viiterl ich 
expatrier έκπατρίζω espatriare eχpatriar Ι eχpatriate έκ-πατρίζω 
patriote πατριώτης patriotta patriota patriot Patriot πατριώτης 
patriotique πατριω- patriottico patriotico patriotic patriotisch patriota πατριωτικΌς 

[τικός 
patriotisme patriottismo patriotismo ρatriotism Patriotismus πατριωτισμΌς 
com-patriote compatriota compatriota compatriot συμ-πατριώτης 
patristique πατερικός patrimonio patri rnonio patrimony 
patroIogie patristico patristico patristic πατερικΌς (έκκλ.) 
patronymique ρatrologia ρatrologia patrology πατρολογία 
apatride όπατρις patronimico patronimico patronym patronymisch πατρωνυμικΌς 

Κ.λπ. 

PAUME παλάμη palma palma palm palma ;παλάμη παλάμη 
paumer κτυπώ 
paImaire παλαμικός palmo palmear palmate 

σπιθαμή χειροκροτώ 
palmare palmar 

paImipedes στεγανό- palmipede palmipedo palmiped 
[ποδα 
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PAUSE παύσις, διακοπή pausa pausa pause Pause pausa =παύσις παύσις 
pauser κάνω παύσιν pausare pausar Ι pause pausieren 

pausen διαγρά-
[φω 

PAUVRE πτωχός povero pobre pauper, ΡΟΟΓ pauper =πένης παύρος: μικρός, όλίγος 
pauvresse ή έπαίτις poverello pobreta γυνή poverty πενία ένδεής (ίδία έννοια μέ τό πτω-
pauvrete πενία, ταλαίπωρος έλευθ. ήθών pauperism χός: κυριολεκτικώς, ό 

φτώχεια poverta pobreria συστελλόμενος. Έκ τού 
pauperisme φτωχολο- pauperismo pauperismo πτώσσω =συστέλλομαι, 
καί: [γιά ζαρώνω). 
peur φόβος, peu όλίγον paura, pOCO pavor, pOCO paving, few pavor παυράκις =όλίγον 

PAVER πλακοστρώνω pavimentare Ι pave [pflastern]* pavio =σάπω παίω,άρχ. παFο: KΤUπώ 
pavement πλακόστρωσις pavimento pavimento pavement Pflaster διά χειρός, δι' όργά-
pave λιθόστρωτον κ.λπ. pavimento πεζοδρόμιον νου, κρούω. 

& litostroto (paver) πεζός [*Τό γερμ. έκ τού πλάττω] 

PAYS εδαφος, χώρα paese ρaίs (*Raum, Platz) pagus =χωρίον, πήγνυμι, έμπήγω 
paysage τοπείον paesaggio paisaje paesant χώρα pango = παγός =μέρος γης 
paysan χωρικός paesano paisano πήγνυμι, έμπήγω 
paien είδωλολάτρης pagano pagano pagan (έννοιολ.:  καθορί- όμόπαγος: έκ τού 

(χωρικός) ζω όρια, έμπήγον- αύτοΟ δήμου 
paganisme είδωλολα- paganesimo paganismo paganism τας πασσάλους). (άντιδ.: τά παγανά) 

[τρεία (paien έκ τού *όγρός, όρους = 
ίδίας οίΚΟΥενείας: paganus = χωρί- λιβάδια, όρουρα 
propager πληθύνω propagare propagare propagate (Propagation: της, όμόπαγος) 

διά μοσχευμάτων, έξάπλωσις) [*(Raum)-rus πλατεία 
συνεπώς διαδίδω propagandist (Propagandist) =άγρός ( Platz) (άντιδ. : προπαγάνδα) 

propagande διάδοσις propaganda propaganda propaganda Propaganda -platea] 

ρΕΑΝ παιάν peana pean paean Paan paean παιόν: άσμα είς 
Άπόλλωνα 

ΡΕΑυ δέρμα pelle piel pell Fel l ,  Pelle pellis: δέρμα, πέλλα = δέρμα 
pelletier διφθεροπώλης pelliciaio peletero pelt δορά Felleisen μάρσι- δορά, διφθέρα πελλοράφος: 
peaussier δερματέμπο- pellaio plejero peltry δέρματα πος ό συρράπτων δέρματα 

[ρος pellen έκλεπίζω (πρβλ. έρυσίπελας) 
pelisse διφθέρα, γούνα pelliccia pelliza pelisse γούνα Pelz 
pellίcule πιτυρίς (κ.α.) pellicola pelίcula "φίλμ" pellicle, peel film 

PECCABLE άμαρτωλός peccabile pecable peccable peciolus, έκ τού ποδόριον (ποΟς) 
peccadille σφάλμα peccatuccio pecadi l lo peccadί l lo petiolus ποδαλγης 
peche άμάρτημα peccato pecado peccancy pecco =χωλαίνω (βλ λ. pied) 
pecher σφάλλω peccare pecar (Ι sin)* (SOnde *άμαρ- (μτφ. χωλαίνω 
petiole μίσχος (κ.λπ.) (pecca έλάτ- petiole [τία) ήθικώς) 

-τωμα) (*έτυμ. έκ τού σίνις =βλάπτων) 

PECHE ροδάκινον pesca pesca peach Pfirsich persica: κυριολ., Περσία: έκ τού Πέρσου, 
pers γλαυκόχρους περσικός καρπός υίού Περσέως καί 
(έννοια: είσαγ. χρωμά- Άνδρομέδας, γενάρχου 

-των έκ Περσίας) persiana persiana persian τών Περσών. 
persienne περσίς, 

κιγκλίς παραθύρου 

PECHER άλιεύω pescare pescar Ι fish fischen piscis ίχθύς ίχθυς 
pecheur άλιεύς pescatore pescador fisher Fischer (έκ τού *viscis, Έκ τού ίκ-θύς ->Fιχθύς 
piscine ίχθυοτροφείον piscina piscina piscina * fiscis) ί'κω + θύω: έρχεται 
poisson ίχθύς pesce pez fish Fisch θύω=όρμώ [όρμηΤΙKιiJς 

PECORE ήλίθιος pecora 1 )  πρό- pecora (Fechten έπαι- pecus: κτήνη, πόκος:  έριον προβάτου 
βατον 2) άνόη- -τεία) θρέμματα, κυρίως "πεκτεΙν .. προβάτων". 

[τος πρόβατα πέκω =κουρεύω 
pecune περιουσία pecoraio pecorear 
peculat ύπεξαίρεσις ποιμήν λαφυραγωγώ (peculate) 
pecuniaire χρηματικός pecuniario pecuario pecuniary pekuniar pecunia χρήματα, παροιμ. :  "είς όνου 

ποιμενικός χρηματικός κτήματα (έννοιολ. πόκας", δηλ ποτέ 
pecunieux βαθύπλουτος pecunia χρή- pecunia peculiar ίδιά- πρόσοδοι άπό βλ ώς ανω 

[ματα πλούτος -ζων pecus, πόκος) 

pectoral στηθικός pettorale pectoral pectoral pectus στήθος πέκκος =έριον, δέρμα 
poitrine στήθος [pis = petto pecho, peto (έκ τού ότι τό πέκω =κτενίζω 

μαστός ζώου] στέρνον είναι (άντιδ. : πέττο) 
τριχωτόν) 
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PEDAGOGUE παιδα- pedagoga pedagogo pedagogue Padagog paedagogus παιδαγωγός 
[γωγός (παίς + αγω) 

pedagoge παιδαγω- pedagogia pedagogia pedagogic Padagogik 
[γική 

pedagogique παιδα- pedagogico Ρedagόgίcο pedagogical p8.dagogisch 
[γωγικός 

PEDANT σχολαστικός pedante pedante pedant Pedant paedagogus παιδαγωγός 
pedanterie σχολ!κότης pedanteria pedanteria pedentry Pedanterie παιδεύω, έκπαιδεύω 
pedantisme σχολα- pedantismo pedantismo pedantic pedantisch 

[στικισμός pedantear σχολαστικός σχολαστικός 
(έννοιολ.: ό παιδαγωγός 

είναι Kαi σχoλασnκός) 

ρΕDΙΑΤΑIΕ παιδιατρική pediatria pediatria pediatrician Padiatrie παιδιατρικη 
pediatre παδίατρος pediatra pediatra (pediatrist) P8.diater 
pedophiIe (φίλος των Padophil παίς + φιλω 
pederaste, [παιδιων) pederasta pederasta pederast P8.derast 
pedoIogie (Κ. δ.) 

PEIGNE κτένι pettine peine pecten Kamm* pecto =κτενίζω πεκτέω, πέκω: 
peigner κτενίζω ξέω pettinare peinar (& comb)* kammen pecten = 1 )  κτένι 1 )  κτενίζω, 2) κουρεύω 
peignoir έλαφρύ pettinatore peinador Ι comb* 2) τρίχωμα έφηβαίου (είς όνου πόκας= κατά τήν 

πρωινό ενδυμα κτενιστής κομμωτής pectinate (* Τό CΊγγλ. & γερμ. κουράν τού όνου, δηλ. ποτέ). 
peignee κτένισμα pettinatura peinadura κτενοειδής Kammen έκ του γόμφος) 
peniI  έφήβαιον Κ.λπ . . . combing 

ΡΕΙΝDΑΕ ζωγραφίζω di-pingere pintar Ι paint malen* pingo =ποικίλω, ποικίλω: έργάζομαι μέ 
peintre ζωγράφος pittore pintor painter Maler* χρωματίζω, ζωγρα- διάφορα χρώματα 
peinture ζωγραφική pittura pintura painting Malerei [φίζω κεντω, διακοσμω 
picturaI ζωγραφικός picture είκων malerisch * (Τό γερμ. maler πίγγαλος: είδος σαύρας 
pittoresque γραφικός pittoresco pintoresco γραφικός έκ του μέλας) ποικιλόχρωμης 

ΡΕΙΝΕ ποινή, πόνος pena pena penalty Pein poena ποινή ποινη - ποινάω= 
peiner λυπω, θλίβω penare penar τιμωρω pain πόνος peinigen =έκδικοϋμαι 
penibIe έπίπονος penitente penitente penitent penibel δύσκο- ποινάτωρ =τιμωρητικος 
penal ποινικός penale penal penal [λος ποιναίος =τιμωρος 
penaIite ποινή penalita penalidad penance Peiniger βασανι- ποινήτειρα =έκδικήτρια 
penitence τιμωρία penitenza penitencia (penology) [στής 

PELAGIEN πελάγιος peIagus πέλαγος 
(ζωολ.) 

peIagique πελαγικός pelagico pelagic 

PELlCAN πελεκάν pellicano pelicano pelican Pelikan peIi(e)canus πελεκόν 

ΡΕLLΕ πτύον, "φτυάρι" pala pala pallet πυξίον paIa, έκ του πήγνυμι 
peI Ieter "φτυαρίζω" palare (palear) pag-s-Ia (έννοια: κάτι πού έμπή-
paIe όκρον κώπης palata φτυαριά γεται στην γη) 
paIette "παλέττα" Κ.δ. paletta paleta palette Palette (αντιδ. : παλέττα) 

ΡΕLΟΤΕ κουβάρι, pelota pelota κουβάρι ,  pellet piIa, pi Iotta πίλος : έρια, τρίχες 
βελονοθήκη pelo θρίξ σφαϊρα σφαιρίδιον =κουβάρι συμπιεσμένες προς 

peloton σμήνος, (peloso (peloso, pilus θρίξ, εριον έσωτερικην έπένδυσιν 
σωρεία τριχώδης) peloton) περικεφαλαιων, 

peloter κουβαριάζω, pelosita pelotear σuνεκδοχικώς "καπέλλο". 
κακοποιω τό λάσιον παίζω μπάλλα συμπίλημα=πεπιεσμένα 

pelotage κουβάριασμα pelotazo μπα- έρια 
pelouse λειμών peluria ϊουλος [λιά 
peluche χνουδωτός ΡθlυΖΖΟ χνούδι pelusa χνούδι Pelz δέρμα pi losus τριχώδης 
καί: perruquier κομ- parruchiere (cΊντιδ.: πελότα, 

[μωτής πελούζα, περούκα) 
perruque φενάκη, parruca perruquier 

"περούκα" perruque 
[τω 

ΡΕΝDΑΕ κρεμω άπλώνω pendere pender de-pend έξαρ- pendeln pendeo: έκ του 
pendule έκκρεμές pendolo pendulo pendulum Pendel pannus = πανίον 
pendant έν όσψ pendente (pendola πτερόν) pending πετάννυμι =άπλώνω 
pendentif κόσμημα pendiente pendentive δηλ. "πανίον πετάννυμι". 
Ιδίας οίκογενείας: (pendice Ρendόn σημαία pendant 
pencher κύπτω κλιτύς) 
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penser σκέπτομαι, pensare pensar pensive Pensum 
"σταθμίζω" pingo ράκος σκεπτικός διδακτ. ύλη 

pensee σκέψις pensiero pensamiento pensiveness (άντιδ. : πανσιόν, 
pension οίκοτροφείον pensione ρensίόn κατήφεια πάντα -τοίχου) 
κ.δ. πολλά παράγ. & σύνθ. pension Pension 

ρΕΝΕ σύρτης pessulus = πάσσαλος 
penetrer είσχωρώ penetrare penetrar penetrate penetrant Penates =οί έρκείοι θεοί οί προστατεύοντες 
Penates έφέστιοι θεοί Penati διαπεραστικός την κλειστήν διά πασσάλου οίκογεν. έστίαν 

Λέξεις με α' σuνθ. ΡΕΝΤΕ πέντε 
πχ pentacorde pentacordo pentacordio pentachord πεντάχορδος 
pentaedre πεντάεδρον pentaedro pentaedro pentahedron Pentaeder πεντάεδρον 
pentametre πεντάμε- pentametro pentametro pentameter Pentameter πεντάμετρον 

[τρον (pendasillabo) (pentadactilo) 
pentapetale πενταπέ- πενταούλλαβον πενταδάκτυλον pentapetalous πενταπέταλον 

[ταλον 
pentapole πεντάπολις pentapolis πεντάπολις 
pentagone πεντάγωνον pentagono pentagono pentagon Pentagon pentagonum πεντάγωνον 
pentateuque πεντά- pentateuco pentateuco pentateuch Pentateuch πεντάτευχος 

[τευχος 
pentathlon πένταθλον pentatlo ρentatlόn pentathlon Pentathlon pentathlum πένταθλον 
Pentecote Πεντηκοστή pentecoste pentecostes pentecost Pfingsten pentecoste Πεντηκοστη 

κ.δ. pentagramma pentagrama pentagram Pentagramm πεντάγραμμον 

PENURIE ένδεια, πενία penuria penuria penury Ρaenurίa :σπάνις, πείνα, πενία 
πενία, άπορία 

ΡΕριυΜ πέπλον ΡθΡ lο ΡθΡ lο 'veil Deckel" peplum πέπλον 
palio 'vel(h)um =ίστίον 
έπιτραχήλιον πλοίου (Fοχώ) (άντιδ.: βέλο ν) 

έκ τού veho =όχώ 
**(Τό γερμ. έκ τού 

στέγειν) 

PEPSINE πεψίνη pepsina pepsina pepsin Pepsin πέψις 
peptique πεπτικός (peptone) (peptona) peptic πεπτικός 

PERCER τρυπώ, είσχωρώ pertugiare Ι pierce per +tundo παρό + θείνω =τύπτω 
percee, ανοιγμα pertugio piercing όξύς =τύπτω 

(καί πολλά παράγ. )  

PERCHE πέρκα perca perca perch perca πέρκα, πέρκη 
(περκνός: ό έχων 
χρώμα μέλαν) 

PERCUTER τινάσσω percuotere percusion percussion perkutieren per +cutio παρό + κόσσω, 
percuteur έπικρουστήρ percussore κρούσις Perkutieren κόττω=κόπτω 

(κ.δ.) percusor 

ΡΕΑΟΑΕ χάνω, φθείρω perdere perder (Iose)' perdo φθείρω, πέρθω =καταστρέφω, 
perte άπώλεια, όλεθρος perdita perdida (Ioss)' (ver-Iust)* άπόλλυμι Φθείρω, έκ-πορθώ 
κλπ. παράγ. , ώς: pestis φθορά, πέρσις =αλωσις 
peste =πανώλης peste peste pest Pest λοιμός*(έκ τού luο =λύω, με τήν εννοια 

"πληρώνω λύτρα".) 

PERDRIX πέρδικα pernice perdiz partridge perdix πέρδιξ, πέρδικα 
perdigonaza 

perdreau περδικόπουλο πυροβολισμός 
ρerdίgόn 
(περδικόπουλο 
& σπάταλος) 

PERE πατήρ padre padre father Vater pater πατηρ κλητική: ώ πάτερ 
paternel πατρικός paternale patrio, paternal fatherly vaterlich έτυμ. :  πάομαι=άποκτώ, 
paternite πατρότης paternita paternidad paternity Vaterschaft κατέχω, φυλλάττω. 
parrain άνάδοχος padrino [κός padrino god-father Pate (Οί ·Έλληνες χρησιμο-
paterne μειλίχιος paterno πατρι- paterno paternal ποιούν τήν λέξι "πατήρ" 
patrice πατρικός patrizio patricio patetrician Patrizier καί πρό ·Ομήρου. Οί 

(έννοιολ.: άρχηγός οίκογ.) Λατίνοι μετά τό 500 π.χ . )  
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patron πάτρων, προί- patrono Ρatrόn pattern Patron πατριό =γενεό 
στάμενος, προστάτης, padrorιe padrone πρότυπον πατρικός: 

αγιος, κ.α. κύριος, δεσπό- patron Patronat ό των προγόνων 
[της patter προστασία πάτρων =προστάτης 

φωνασκίες 

PEREGRINATlON peregrinazione Ρeregrίnacίόn peregrination PiIger-fahrt per +ager περί, παρά +άγρός 
περιήγησις άποδημία μακρά όδοιπορ. άποδημία PiIger 

pelerin (έκ τοίί (άντιδ . .  πελερίνα) 
pereg Γί π) προσκυνητής peIIegrino peregrino peregrine Pίlgel-in 

PERENNITE διαιώνησις perennita perennidad per + annus περί +βλ. λ. "annee" 
perenne διαρκής perenne τό διηνεκές 

perenne perenniaI 

ΡΕΑΙΑΝΤΗΕ, peribole perianzio perianto perianth περί +ανθος 

PERICARDE pericar.dio pericardio pericardium περικάρδιον 
pericardite pericardite pericarditis pericarditis Perikarditis περικαρδίτις 

PERICARPE pericarpio pericarpio pericarp περικάρπιον 
perichondre pericondrio περιχόνδριον 

PERIL κίνδυνος pericoIo, peIigro ΡθΓίΙ (Risiko = periculum πείρα, αίολ. πέρρα 
pericliter κινδυνεύω perigIio peIigrar =κίνδυνος =πεΤρα, δοκιμασία (βλ. & experience) 
peri l leux έπικίνδυνος pericolare perilous βλ. λ .  risque) peritus =έμπειρος 

pericoloso peiigroso 
Λέξεις μέ Q' σuνθ. 

ρθΓί .  .. περί 
πχ. perigee perigeo perigeo perigee περίγειον 
perihelie ΡθΓίθlίο perihelio perihelion περιήλιον 
perimetre perimetro perimetro perimeter Perimeter περίμετρος 
perinee perineo perineo perineum Perineum περίνεον 
periode periodo periodo period Periode περίοδος 
periodique Ρerίόdίcο Ρerίόdίcο periodic periodisch περιοδικός 
periodicite periodicita periodicidad periodicity Periodizitat περιοδικότης 
perioste periostio periostio periosteum Periosteum περιόστεον 
periostite periostite periostitis Ρeίίοstίtίs περιοστίτις 
peripatetique peripatέ!tico peripatetico peripatetic peripatetisch peripaticus περιπατητικός 
peripetie peripezia peripecia περιπέτεια 
peripherie periferia periferia periphery Peripherie peripheria περιφέρεια 
peripMrique periferico periferico peripheric peripheral περιφερικός 
periphrase perifrasi perifrasis periphrasis Periphrase περίφρασις 
periphrastique perifrastico perifrastico periphrastic περιφραστικός 
periple peripIo periplo peripIus periplus περίπλους 
periptere perittero periptero periptery peripteros περίπτερος 
periscope periscopio periscopio periscope Periskop περισκόπιον 
peristaltique peristaltico peristaltico peristaltic peristaltisch περισταλτικός 
peristyle peristiIio peristiIo peristyIe Peristyl peristylum περιστύλιον 
peritoine peritoneo peritoneo peritoneum peritonaeum περιτόναιον 
peritonite peritonite peritonitis peritonitis Peritonitis περιτονίτις 
perissologie, 
peristome, κ.α. 

ΡΕΑΙΕ μαργαριτάρι perla perIa pearI Perle perna = 1 ) πέρνα πέρνα , πέρνη =σχελις 
perle λαμπρός perlace, -ato perlado perIaceous 2) Τ ό όστρακόδερ- όλόκνημος 
perler στρογγυλεύω, perlen άφρίζω [μον πίννα 

έξεργάζομαι κ.λπ . . .  

ΡΕΑΜΑΝΕΝΤ διαρκής permanente permanente permanent permanent per +maneo περί + μένω 
permanence μονιμό- permanenza permanencia permanence Permanenz (μένω) περιμένω, παραμένω 

[της permanere permanecer 
έμμένω 

PERNICIEUX όλέθριος pernicioso pernicioso pernicious per+nex -necis = νέκυς =νεκρός 
perniciosite όλεθρος perniciosita perniciosidad pernicious- =βίαιος θάνατος 

-ness 
PERONE περόνη perone perone (brooch)' (Brosche') περόνη (έκ τού πείρω= 

διαπερνω) ('βλ. λ. broc) 

ΡΕΑΡΕτυΕΙ συνεχής perpetuo perpetuo perpetual per + peto πετω, περί+πετω 
perpetuer διαιωνίζω perpetuare perpetuar perpetuate =πετω, όρμω, 
perpetuite perpetuita perpetuidad perpetuity πίπτω 

τό διηνεκές 
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ΡΕΑΡΙΕΧΕ πολύπλοκος perplesso perplejo perplexed perplex per + plecto περί + πλέκω, 
άμήχανος =πλέκω περίπλοκος 

perplexite άμηχανία perplessita perplejidad perplexity 

PERSECUTER perseguitare perseguir Ι persecute per +sequor παρό + εκω =έπομαι 
(+poursuivre) (βλ. καί λ. suivre) 

καταδιώκω 
persecution καταδίωξις perseguzione persecucion persecution 

PERSIL μα"ιντανός, prezzemolo persil , parsley Petersilie petrosi l ium, έκ πετροσέλινον 
πετροσέλινον petroselinum τού petrosel inum 

PERSPECTIVEnpoOnTLKi] prospettiva perspectiva perspective Perspektive per + specio περί +σκοπώ = 
(έννοια: διεισδύω διά τοΟ Perspektiv παρατηρώ 

βλέμματος) τηλεσκόπιον 

PERSISTER έπιμένω persistere persistir persist per + sisto ϊστημι ,  περί +ϊστημι 
persistance έπιμονή persistenza persistencia persistence =ιστημι 

PERSONNE πρόσωπον persona persona person Person Μέσφ τού έτρουσ- μέλλων αίολικός τού 
personnel προσωπικός personale personal personnel personlich κικοΟ φεrsu = Φέρω, "φέρσω" 
personnalite κ.λπ . . .  personalita personalidad personality Personlichkeit =πρόσωπον φέριστος=έξοχώτατος 

parson ίερευς Σχόλ. είς Α. Gellio: 
"dal Etrusco, dal 

greco" (ν, 7) 

PERSUADER πείθω persuadere persuadir persuade per +suado = περί +όνδάνω = 

παραινώ, έ παινώ , άρέσκω 
όμιλώ ''γλυκά''. άδύς =ήδής, γλυκύς 

PESER ζυγίζω pesare pesar pendus = βλ. λ. "pendre" 
pesanteur βαρύτης pesantezza pesadez σταθμίον 
pesage ζύγισμα pesatura pesada 
poids βάρος (Κ. δ.) peso peso 

peseta, 
pesos, νομίσμα-
τα, ώς μέτρον 

βάρους 
ΡΕΤΑΙΕ πέταλον όνθους petalo petalo petal petalum πέταλον, έκ τού 
Ρetalοϊde πεταλοειδής (petalismo) petaloid πετάννυμι =άπλώνω, 

άνοίγω 

PETASE πέτασος petaso petasus petasus petasus πέτασος (έκ τού 
πετάνυμι) 

ΡΕΤΙΤ μικρός, νεογνόν petty pitinnus, petitus πετώ, πίτνημι, πετάν-
petiot πολυ μικρός (& little) = μικρό πτηνό, έκ νυμι, πετεινός 
petitesse ταπεινότης petitor pedir ζητώ pette τού peto =πετώ 

αίτητής χα·ιδεμένος (έννοια: τρυφερή παρομοίωσις 
ίδία ς οίΚΟΥενείας, pettiness πρβλ. "πουλάκι μου") 
petition άναφορά petizione peticion μικρότης (άντιδ. : πιτσούνι, 

κ.λπ. κ.λπ. petition Petition (petitio =έφοδος) πιτσουνάκι) 

ΡΕΤΑΟΙΕ πετρέλαιον petrolio petroleo petroleum Petroleum petroleum πετρέλαιον (έτ. πέτρα 
(& πολλά παράγωγα) + έλαιον) -τό έκ τής 

γής "έλαιον". 
ΡΕτυΙΑΝΤ ζωηρός petulante petulante petulant peto: όρμώ, πετώ 

προπέτης άνήσυχος όξύθυμος πίπτω, ζητώ πίτυλος =όρμητική 
petulance ζωηρότης petulanza petulancia petulance κίνησις 

προπέτεια προπέτεια παραφορά 

ΡΕυ όλίγον, μικρόν poco poco few paucus παύρος=μικρός, 
όλίγος, έκ τού παύω 
παυράκις =όλίγον 

PEUPLE λαός ροροlο pueblo Ρθορlθ, Folk Volk populus =λαός, πολύς, πλήθος, 
peuplade άποικία popolato poblado populous (νίθl =πολυ) δήμος, οί "πολλοί πλέες, πίμπλημι 
peupler πληθύνω popolare poblar populate (Popularitiit) "ώς φάσaν ή πληθύς"= 
populace όχλος popolaccio populacho populace δημοσιότης έτσι είπε ό λαός. Ίλ. Β, 278 
populaire λα"ίκός popolare popular popular ρορυlθΓ (άντιδ. : πόπολο, 
population πληθυσμός popolazione poblacion population ποπολάρος) 
public δημόσιος pubblico ρύblίcο public publice κοινώς 

(κ.δ.) 
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ΡΗΑΕΤΟΝ μικρή όμαξα faeton 
(έννοlOλ.:  άναφορά είς 
τόν Φαέθοντα καί τό 
όρμα τοΟ ·Ηλίου) 

PHAGEDEN�QUE 
διαβρωτικός 

PHAGOCVTE φαγο- fagocito 
- κύτταρον 

phagocyter (μτφ.) 
άποδυναμώνω 

PHALANGE φάλαγξ falange 
phaIangite φαλαγγί- falangetta 

κ.α. [της φαλάγγιον 

PHALANSTERE κατοι- falanstero 
κία, συνεταιρ. κοινότης σuνεργαστήΡΙOν 

PHALLUS φαλλός fallo 
phall ique φαλλικός 
ithyphalle ίθύφαλλος 

PHANTASME Φάντα- fantasma 
[σμα 

phanere φανερός 

ΡΗΑΑΕ φάρος faro φάρος 
falό πυρσός 

PHARMACIE farmacia 
φαρμακείον farmaco 

pharmacien φαρ/ποιός farmacista 
pharmaceutique farmaceutico 

φαρμακευτικός 
pharmacoIogie farmacologia 

φαρμακολογία 
pharmacotherpapie farmacotera-

κ.α. [pia 
ΡΗΑΑΥΝΧ φάρυγξ faringe 
pharyngite φαρυγγίτις faringite 
pharyngien φαρυγ- faringeo 

[γικός 
PHASE Φάσις fase 
(monpphase, 
poIyphase, 
triphase) 

PHEBUS λαμπρός (παητ.) febeo (ποιητ.) 
φοίβειος 

ΡΗΕΝΙΧ 1) φοίνιξ, τό fenice 1 )  φοίνιξ 
μυθ. πτηνόν 2) μοναδικός 2) ενιαίον πρόσ. 

ΡΗΕΝΟΜΕΝΕ φαινό- fenόmenο 
[μενον 

phenomenaI 1 )  φαινο- fenomenale 
μενικός 2) παράδοξος 

κ.λπ. κ.λπ. 
PHENOL φαινόλη fenol 

(κλπ . .) 

ΡΗΙΙΑΝΤΗΑΟΡΕ fi lantropo 
φιλάνθρωπος 

phiIantropie κ.λπ. filantropia 

PHILATELIE φιλοτελι- filatelia 
[σμός 

phiIateIiste φιλοτ/στής 
phίlateIique φιλοτ/κός filatelico 

Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ 

faetόn 

fagocito 
fagocitosis 

falange 
falangeta 

falansterio 

falo 
falico 

fantasma 

fenico 

pharo 
farόl φανός 

farmacia 

farmacopola 
farmaceutico 

farmacologia 
farmacopea 
φαρμακοποιείον 
(alexifarmaco) 
faringe 
faringitis 
faringeo 

fase 
(bifasico, 
trifasico, 
polifasico) 

feniz 
(fenicio) 

fenόmenο 

fenomenal 

fenol 

filantrope 

filantropia 

filatelia 

filatelico 
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phaeton Phaeton Φαέθων (ώδήγησε τό 
όρμα τοΟ ·Ηλίου). 
(Γιαννώτικα: παϊτόνι) 

phagedaena φαγέδqινα = έξέλκωσις 

phagocyte φαγοκύτταρον 

phalanx Phalanx phalanx φάλαγξ 
phalangite 

φάλαγξ +μοναστήριον 

phallus Phallos Phallus φαλλός 
phallic phallisch φαλλοκράτης (κρατώ = 

(phallokratisch) έξοuσιάζω) 

phantasm Phantom phantasma φάντασμα 
(& Schemen, Phasma "ψυχών σκιοειδή φοντά-
έτ. "σκιά:) σμοτο". Πλοτ. Φοίδων 8 1  

pharos pharus φάρος 

pharmacy Pharmazie pharmacia φαρμακεία, φαρμακείον 
Pharmaka φάρμακον: "τό Φέρον 

(chemist) Pharmazeut CιKOς (=θεραπεία) καί 
pharmaceutic (Pharmakody- CιXOς (=πάθος"). Ε.Μ. 

-namik) "φάρμοκο πολλά μέν 
pharmacology Pharmakologie έσθλά, πολλά δέ 
pharmaco- Pharmakothe- λυΥρά". Οδ. δ, 230 

-poeia -rapie 

pharynx Pharynx φάρυγξ (έκ του φέρω) 
pharyngitis Pharyngitis 
pharyngal 

phase Phase Φάσις 

Ph6bus Φοίβος 

phoenix Ph6nix phoenix φοίνιξ (φοινός 
=κόκκινος· φοίνlOς, 
φόνlOς) .  

phenomenon Phanomen φαινόμενον 

phenomenal phanomen . . .  

phenol φαίνολη (έκ του φαίνω) 

philantropist Phi lantrop φιλάνθρωπος 

philantropy Philantropie φιλανθρωπία 

phi lately Philatelie δρος πλασθείς το 1864 
έκ του φίλος + άτέλεια 

philatelist Philatelist 
phi latelic 
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ΡΗΙΙΑΑΜΟΝιουΕ filarmonico, a fi larmonico, a phi larmonic Phi larmonie φίλος + άρμονία 
φιλαρμονικός philharmonisch 
phi larmonie φιλομουσ[α φιλόμουσος 

ΡΗΙLιρριουΕ λόγος f i I ippica f i l ip ica phi l ippic Phi l ippika φιλιππικός (Λόγος 
δριμυς Δημοσθένους κατά 

Φιλίππου) 

PHILOLOGIE φιλολογία fiIologia filologia phi lology Phi lologie phi loIogia φιλολογία 
philologue φιλόλογος filologo fίlόlοgο phi lologue Phi lolog ("φιλόλΟΥος, ό φιλων 
philologique φιλολο- fi!ol6gico fίlοlόgίcο phi lological phi lologisch λόΥοuς κaί σποuδάζων 

[γικός περί παιδεiaν" -Φρύνιχος-) 

PHILOSOPHIE φιλοσοφία f i losofia filosofia philosophy Philosophie phί losophia φιλοσοφία 
philosophe φιλόσοφος f: 16sofo fί lόsοfο philosopher Philosophe "Φιλοσοφίαν πρώτος 
philosophique φιλο- fi los6fico fi losofico phί losophical phi losophisch Πυθαγόρας ώνόμασε καΙ 

[σοφικός 6ρεξιν αύτήν είπε ν είναι 
philosopher φιλοσοφώ filosofare filosofar phi losophize philosophieren καΙ οίονεΙ φιλiαν σοφίας". 

Κ.λπ. (Καί οί 'Άραβες, την όνο-
μάζουν "φάλσαφα", 
έκ τού έλληνικού) 

PHΙLOΤECHN�QUE filotecnico (philomath) φιλοτεχνικός 
φιλοτεχνικός 

ΡΗΙΙΤΑΕ φίλτρον filtro ΙίlΙΓΟ phi ltre, filter Filter philtrum φίλτρον, φίλητρον 

PHIMOSIS φίμωσις fimosi fimosis phimosis Phimose φίμωσις 

ΡΗιΕΒIΤΕ φλεβίτις fiebite flebitis phlebo . . .  φλεβίτις 
phlebologie φλεβολο- flebologia phlebitis Φλεβολογία 

[γία phleboiomy (φλέΨ +λέγω) 
phlebotomie φλεβοτο- flebotomia flebotomia (phlebotomize) φλεβοτομία (" +Τέμνω) 

[μία φλεβορραγία 
phleborragie φλεβορ- (tromboflebitis) (ψλtψ +ρήγνuμι) 

[ρ αγία 

PHLEGMON φλεγμονη flemmone inflamacion in-flammation Inflammation phlegmone φλεγμονή (έτ. φλέγω) 
phlegmoneux φλεγμο- flemmonoso inflamatorio phlegm φλέγμα flammend 

Ινώδης flemmasia (flamante) inflammatory 
phlegmasie φλόγωσις flogistico flameante 
phlogistique φλογι- flogosi φλόγω- phlogosis 

[στικός [σι ς 
phlegmatique φλεγμα- flemmatico flematico phlegmatic Phlegmatiker 

(Κ. α.) [τικός 

PHLYCTENE φλύκταινα f l ittena flictena phlyctaena φλύκταινα (έτ. φλύω) 

ΡΗΟΒΙΕ φοβία fobia fobia phobia φοβία: άδικαιολόγη-
τος φόβος 

ΡΗΟΝΕτιουΕ φωνη- fonetico fonetico phonetic Phonetik φωνηTlκός , φώνημα 
[τικός fonetica fonetica φθογγολογία 

phoneme φώνημα fonema fonema phoneme phonetisch 
(fonotecnia) φωνητικός 

(Phoniater) 
Λέξεις μέ α' συνθ. phono .. φωνή 
Π.χ. phonographe fonografo fοnόgrafο phonograph Phonograph φωνογράφος 
phonologie fonologia fonologia phOrJ0logy Phonologie φωνολογία 
phonometre fonometro fonometro phonometer Phonometer φωνόμετρον 
phonoscope fonoscopio fonoscopio phonoscop Paraphon φωνοσκόπιον 

Κ.α. l<. α. φωνητ. τόνοι 

ΡΗοουΕ foca foca phoca phoca Φώκη ,  φώκια 

PHOSPHORE fosforo fόsfοrο phosphorus Phosphor φώσφορος 
φώσφορον (φως +Φέρω) 

phosphorique fosforico fοsfόrίcο phosphoric phosphor . .  
Κ.λπ. Κ.λπ. 
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Λέξεις μέ ο ' συνθ. 
ΡΗΟΤΟ . .  photo- φώς, φωτός 

Π.χ. photochimie fotochimica fotoquimica -chemistry Photochemie φωτοχημεία 
photochromie fotocromia fotocromia photochromy Photo . . .  φωτοχρωμία 
photoelectrique fotoelettrico fotoeletrico photelectric φωτοηλεκτρικόν 
photogenie fotogenico fotogenico photegeny Photogenie φωτογένεια 
photographie fotografia fotografia photograph Photographie φωτογραφία 
photographe fotografo fοtόgrafο photographer Photograph φωτογράφος 
photographier fotografare fotografiar Ι photograph photographieren φωτογραφίζω 
microphotographie microfotografia microfotografia microphoto- μικροφωτογραφία 
telephotographie telefotografia telefotografia -graphy τηλεφωτογραφία 

telephoto- » 

photometre fοtόmetrο fοtόmetrο photometer Photometer φωτόμετρον 
photophobie fotofobia fotofobia photophobia Photophobie φωτοφοβία 
photosynthese fotosintesi fotosintesis photosynthesis Photosynthese φωτοσύνθεσις 
phototypie fototipia fototipia phototype Phototypie φωτοτυπία 
Κ.δ. πολλά. fοtόstatο photostat Photomechanik 

PHRASE φράσις frase frase phrase Phrase phrasis = φράσις 
phraser φρασεολογώ fraseggiare 
phrase έξεζητημένος Phrasen 
phraseologie φρασε- fraseologia fraseologia phraseology Phraseologie 

[ολογία parafrasis paraphrase Paraphrase 
paraphrase παρά- parafrasi antiirasis 

φρασις perifrasis 

ΡΗΑΑΤΑΙΕ φρατρία fratria fratria fraction Fraktion φρατρία, φατρία , έκ του 
fraile καλόγε- φράτηρ =άδελφος 

[ρος 
PHRENOLOGIE frenologia frenologia phenology Phrenologie φρενολογία 

φρενολογία (φρην +λόγος) 
phrenique φρενικός frenetico frenetico phreΓIetic phrenologisch 
phrenologue φρενο φρενήρης (esquizofrenia) . . . . . .  

κ.λπ. [λόγος frenologo (frenόΡata) phrenologist Phrenolog 
frenesi φρενίτις Phrenesie 

PHTlRIASIS ftiriasi ftiriasis phtitiasis phtiriasis φθειρίασις 

PHTlSIE φθίσις tisi tisis phtisis phtisis φθίσις (έτ. Φθείρω) 
phtisique φθισικός tisico tisico phtisic 

PHYCODEES φυκοειδή 
phycologie φuκολογία 

PHYLACTERE filatterio filacteria phylactery phylacterium φυλακτήριον 
φυλακτόν (profilaxis) 

Λέξεις μέ ο ' συνθ. 
ΡΗΥΙΙΟ .. 

πχ phyl lopodes (filomania) φύλλον 
phylloxera fi lossera filoxera phil loxera Phylloxera φυλοξήρα 

PHYLOGENESE filogenesi filogenesi phylogenesi φύλον +γεννώ 
φυλογένεσις φυλογένεσις 

Λέξεις μέ ο' συνθ. 
PHVSIO . . .  φυσιο . . .  (φύσις) 

πχ physiocratie fisiocrazia fisiocracia physiocrasy Physiokratie (φύσις + κρατώ) 
φυσιοκρατία fisiografia fisiografia physiography Physiographie + γράφω) 

ptlysiologie φυσιολο- fisiologia fisiologia physiology Physiologie + λέγω) 
[γία + γνώμη) 

physionomie φυσιο- fisonomia fisonomia physiognomy Physiognomie + θεραπεία) 
[γνωμία 

physiotherapie fisioterapia fisioterapia physiotherapy Physiotherapie 
φυσιοθεραπεία 

PHYS�QUUE φυσικός, fisico, a fisico, a physic ίατρική Physik φυσικός 
Φυσική physician physisch (Πρώτος ό φιλόσοφος 

physicien φυσικός fisiciano ίατρός Physiker Άρχέλαος άπεκλήθη 
Κ.δ. physicist "φυσικός") 

φυσικός 
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Λέξεις μέ ο '  σuνθ. 
PHVTO ... φuτο . . .  (φυτόν) 

Π.χ. phytobioIogie fitobiologia (fitologia) (phytology) (Botanik) 
φυτοβιολογία Phytotherapie 

phytopathoIogie fitopatologia fitopatologia phyto . . .  Phytopathologie 
φυτοπαθολογία (Phytopharmaca) 

phytozoaire ζωόφυτον ΖοοΙίΙο ΖοόΙίΙο zoophyte 
κ.λπ. (fitofago) (physiology) 

ΡΙΑΝΟ όμαλός, ηρεμος piano I lano planus =όμαλός, πέλανος =παχύρρευ-
piano (μουσ. όργανον) piano (forte) piano piano Piano ένιαιος στον, πυκνόν ύγρόν 
(έννοιολ. έπειδη δέν πελάνιμ =δι' Ε;λαίου 
ηχούσε μόνον δυνατά, 
όπως τό -Οργανον). 
pianiste pianista, pianista pianist Pianist 
pianoIe pianola pianola 

PICHET οίνοχόη bicchiere Pichel άλατιέρα biccarius 
ποτήρι picheln μεθο- έκτού έλληνικού--> βίκος =πίθος, άμφο-

κοπώ ρεύς , ποτήριον 
Λέξεις μέ ο' σuνθ. 

PICRO .. 
Π.χ. picride, picrique, picrico picrico picric πικρός 
picrotoxine κ.λπ. picrato picro . . .  

ΡΙΕ  κίσσα pica picaza, pega, pick σκαπάνη, picken κεντρίζω, pica =κίσσα θ. "πικ" -πικρία, πικία, 
pie σκαπάνη, δρυοκολά- piCCO κορυφή, picacho κεντώ κολάπτω piCUS =δρυοκολά- πεύκη 

-πτης, κορυφη όκρον Pike δόρυ -πτης 
Ρίque λόγχη έξ ού piccolo pike δόρυ Ernout -Meillet: 
piquant δριμύς, όξύς μικρός (ένν. : picket πάσσα- emprunt ancien 

μικρό πράγμα, picada, -λος grec dialectal δηλ. (άντιδ. : πικάρω ,  πίκα ,  
είναι μία όκρη pica: λόγχη pickle πίκλα άρχαιον δάνειον πίκλα, πικάντικος) 
άπό κάτι) picador ταυρο- άπό έλληνικη 

-μάχος διάλεκτο 
piccante picanto piqυant 

PIECE τεμάχιον, pezzo, pezza pedazo piece pittacium πιττάκιον =πινάκιον 
έμβάλλωμα προς γραφην έκ δέρ-

ματος η φλοιοϋ. 
πρβλ. πίτυς = πεύκη 
(άντιδ. : πέτσα, 

πετσέτα) 

ΡΙΕΟ πούς piede pie ΙοοΙ Fυss pes �pedis πούς -ποδός, 
pieton πεζός pedone ρeatόn pedestrian δωρ. πός. 
pietiner ποδοπατώ pedana τάπης (ροdόmetrο) (Ies =πούς, fυssen στηρίζομαι πεζός, πέζα 
peage διόδιον pedaggio peaje έκ τού λυγίζω) 
pedale ποδόπληκτρον, pedale pedal pedal Pedal πέδη πεζικός 

"πέδιλον" (pedometer: (άντιδ.: πιόνι, πεντικιοUρ) 
pedestre πεζικός pedestre pedestre βηματόμετρον) 
bipede δίπους bipede bipedo 
pedicule, petiole μίσχος pedicello peduncυlo petiole 
pedicure pedicυre pedicυro pedicυre 

(βλ. & λ. curer) peana, 
piedestal βάθρον piedistallo pedestal pedestal pedica πέδη 
piege παγίς, ένέδρα pedata ϊχνος (pedicυlυs) pedone 
ρίοη πεσσός piojo Fυssbank pedester πεζός 
pionnier σκαπανεύς pioniere pionero pionneer Pionier 
pietre εύτελής (ένναολ.: (pidocchio) pedologia (podiaIrisI Pedologie 
πεζός λόγος, όχι ποιητ.) (podagra) ποδίατρος) ποδολογία 
ρου ψειρα, 

pediluνe ποδόλουτρον 
(πούς +Iuo =λούω) Κ.δ. 

ΡΙΕΑΑΕ λίθος, πέτρα pietra piedra 'stone *Stein petra πέτρα πέτρα & πέτρος 
pierreries πολύτ. λίθοι pedreria stoning 
pietre πετρώδης pietroso pedrera λιθόστρωτο ν (*στία, στίον =λίθος, 
petrifier άπολιθώ pietrificare pedregroso steel χάλυψ Stahl ψηφίς 
petrographie πετρο- pietraia petrifίcar stony Steinen στιώδης=πετρώδης) 

γραφία λατομειον petrografia ΡθΙΓίΙΥ 
pierrot πιερρότος (petrogl ifo) petrology Petrographie (άντιδ.: πιερρότος, 

(έκ τού Pierre Πέτρος) pierrot (Petroglyphen) κuριολ. μικρός Πέτρος) 
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ρlέτέ εύσέβεια pieta piedad piety Pietat pius =εύσεβής ηπιος = πράος, ημερος, 
pieux εύσεβής ρίο ρίο pious (pietisten) όσιος, πρός πατρί- μαλακός, ώς ό γονευς 
pitance σιτηρέσιον pietanza δα, θεούς, γονείς πρός τα τέκνα. 
piteux άξιολύπητος pietoso piadoso "ώς ηπιος ήεν" ·0, 1 52 -

έννοια: ώς καλός πατήρ 

ρlΕΖΕ πίεσις πίεσις 
piezometre πιεσόμε- ΡίeΖόmetrο ΡίeΖόmetrο piezometer πιεσόμετρον 

[τρον 
piezographe πιεζο-

[γράφος 
ΡΙΙΕ, ΡΙΙΙΕΑ στύλος pilone pila ρίlόη pile σωρός piIa πύλη, πύλα =θυρόφυλ-
piIastre παραστάτης ρίlο δόρυ πυλών pil lar στήλη λον, παραστάς 
piIotis ρίlΟΓΟ pilar βάραθρον pi laster 

πυλωρός ρίlΟΓΟ 
ΡΙΙΙΕΑ λεηλατώ Ι pillage pilIeus κάλυμμα πίλος 

κ.λπ. παράγωγα κεφαλής 

ΡΙΙΟΤΕ πλοηγός pi loto, pi lota piloto pilot Pilot p i I oto ( ί ταλ.) έκ πηδός =τό πλατυ μέρος 
piloter πλοηγώ pilotare pilotar του pedoto, όπερ τής κώπης 
pilotage πλοηγία pilotaggio pilotaje pilotage έκ του έλληνικού πηδάλιον 
pilotin δάκ. άξιωμ. pilotino ρίlοΙίη πηδός (συνήθης τροπη δ είς λ) 

ναυτικού 

ΡΙΝ πεύκη ρίηο ρίηο pine Pinie pinus πεύκον πίτυς =πεϋκον 
pinede πευκόξυλον pineta pinar πευκών ρίη καρφίς Pinne 
piniere πευκών pinocchio pinocho Piniole (άντιδ.: πινέζα, Πινόκκιο) 

κουκουνάρι 

PINACOTHEQUE pinacoteca pinacoteca Pinakothek pinacotheca πινακοθήκη 

PINCER τσιμπώ pinzare pizcar pinch Pinsel πινέλο pungo, nungo νύγω, νύττω 
pince λαβίς pinzetta pinzas pincers Pinzette =νύττω νυγμός 
point τελεία ρυηΙο ρυηΙο point Pointe 

κ.Ο. puncheon Punkt σημείον 
περόνη 

ΡΙΝΝΕ πίννα pinna πτέρυξ, pina ρίηίοη pinna πίννα 
(όστρακον) πτερύγιον πτερύγιον 

pinnuIe πτερύγιον 

ΡΙΡΕΑ 1 )  συλλαμβάνω pipare pipiar τιτιβίζω ρίρ πιππίζω piepen πιππίζω ρίρο =πιππίζω πιππίζω (έπί όρνέων) 
πουλιά 2) καπνίζω πίπα pipar καπνίζω "πιππίζοuσι καί τρέχοuσι" 
pipeau φλογέρα ρίρίηο pipiratana pipe Piepig ύψηλή -"Αριστοφ.-
pipeur κυνηγόςπτηνών piper αύλητής φωνή (άντιδ. : πίπα) 
pipe πίπα pipa pipa Pipette 

ΡΙΑΑΤΕ πειρατής pirata pirata pirate Pirat pirata πειρατης (πείρω 
piraterie πειρατεία pirateria pirateria piracy Piraterie =περνώ θάλασσαν) 
pirater πειρατεύω pirateggiare piratear Ι pirate 

ΡΙΑουΕΠΕ στροβΙλΙ- ρίΓΟlο σβούρα pirueta στροφή pirouette Pirouette πείρω =διαπερνώ 
[σμός perinola πειράω =αγωνίζομαι 

pirouetter περιστρέ- σβούρα "πειρήσαντο, όρχείσθην" 
[φομαι ( Οδ. θ, 377) 

PISER πλινθοποιώ pisar πιέζω pinso =ίγδίζω, πτίσσω =κοπανίζω, 
pise τοίχος (πλινθό- pisa ποδοπάτη- πτίσσω έκλεπίζω -πτισμός 

-κτιστος) [μα 
piso έδαφος, 

όροφος 
PISSER ούρώ pisciare piss ούρον Pisse pissio πιπίσκω, μέλλων πίσω, 

κλπ. παράγ. =ποτίζω· πίσα =ποτίστρα 

PISTE ϊχνος, πάτημα pesta pisada pisto άλλοιωμένη 
πισμός =ποτισμός 

βλ. ώς ονώ 
piston έμβολον pistone Ρίsόn piston προφ ορά τού ώς (άντιδ. : πίστα, πιστόνι, 

pesto τριμμέ- pisoteo ποδο- ανω. Ίδία σημασία. πιστόλι) 
ίδίας οίκογεν. καί τό [νος [πάτημα 
pistoIe pistola pistola pistol Pistole 
pistiI ύπερος posti l lo pistilo ύπερος pistil 
pistonner ένοχλώ ύπερος pisotear κοπα-

pista ίππόδρο- [νίζω 
[μος 
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PISTACHE φυστίκι pistacchio pistacho pistachio Pistazie pistacium πιστάκιον =φυστίκι 

PITHECANTHROPE pitecantropo pitecantropo piithecanthrope πιθηκάνθρωπος 

PITYRIASIS pitiriasi pitiriasis pityriasis πιτυρίασις (έτυμ. έκ 
τού πίτυρον. όπερ έκ 
τού ώς δνω ρήματος 
πτίσσω) βλ. λ piser 

ρlνΟIΝΕ παιωνία peonia peonia Paonie paeonia παιωνία 
(λόγψ τών ίαματικών 
ίδιοτήτων του, τό φυτόν 
έλαβε τό όνομά του έκ 
τοΟ "Απόλλων ό Παίων", 
δηλ. ό θεραπευτης) 

PLACE θέσις piazza plaza place τόπος Platz platea πλατεία 
platee πλατεία spianata, esplanade, esplanade (ύπονοείται πλατεία όδός) 
placer τοποθετώ platea platea *square (άντιδ.: πλασάρω) 

placer στρώμα πλατεία *square: βλ λ. quatre 
placier προμηθευτης piazzista όμμου placeman 
placeur μεσίτης plateare ύπάλληλος 
de-placer μετακινώ άγοραίος 
placer: χρυσοφόρον placel 

στρώμα 
Κ.δ. παράγ. & σύνθετα. 

PLAFOND όροφη tetto* ρlafόn+ρaflόn plafond Plafond πλατuς+fοnd 
plafonner φατνώ & techo* (βλ. λέξεις plat, fond) 
plafonnier φωτιστικόν plafoniera *tetto-techo έκ (άντιδ. : πλαφονιέρα) 

όροΦής τού (s)tego όπερ 
έκ τού --> στέγω, τέγος =όροφη 

PLAGE αίγιαλός piaggia+plaga playa πλαγιά, πλάγιος 
(έννοιολ. κλίσις έδάφους piaggiare playere 

πρός την θάλασσαν) plaga άκτη παραλιακός 
έκ τού πλάγιος 

PLAGIAIRE λογοκλόπος plagiario plagiario plagiarist Plagiator plagiarius λογο- (έννοιολ ό μετερχόμε-
plagiat λογοκλοπία plagio plagio plagiarism Plagiat - κλόπος νος πλάγια μέσα) 

ΡΙΑΙΟ σκέπασμα poncho plaid μανδύας μέσψ ίρλανδ. διπλοΤς καί διπλόη = 
μανδύας ploid =διπλοΤς διπλοΟς χονδρός 

μανδύας 
ΡΙΑΙΕ πληγη piaga plaga, Ilaga plague μάστιξ Plage plaga =πληγη πληγή , δωρ. πλαγά 
blesser πληγώνω, τής piagare plagar, IIagar play παίζω plagen βασανί-
ίδίας ρίζας, μέσψ τοΟ pledge ένέχυ- [ζω πλήττω 
άρχ, γερμ, bleizza [ρον Plagegeist 

fl ing κτύπημα τύραννος 

ΡΙΑΙΝ, ΡΙΑΝ σχέδιον piano IIano, plano plain, plan Plan planus =λείος, πέλανος =πυκνό 
p!aner όμαλίζω pianare planear Ι plain λείος, όμαλός όμαλός λιπαρό ύγρό, δρα λεία 
plaine πεδιάς planUl'a I lanura plane planen σχεδιάζω έπιφάνεια .  "Des ig nat  
βλ καί λ " piano" I Iana μυστρί planing planteren ίσιώνω des objets plans". 

Αλλη έκδοχή: έκ τού 
πλάνος, πλανάω, 

πλανοΟμαι 
ΡΙΑΙΝΟΑΕ λυποΟμαι piangere plafiir θρηνώ plaintif plango =πλήττω, θέμα πλαγτού πλήττω 

θρηνώ ένάγων πλήττω έαυτόν (έπλάγην, πέπλαγμαι) 
plaignant ένάγων piagnisteo plafiido plaint παράπονο 
Ρlaίnteπαράπονο, άγωγη θρήνος στεναγμός plaintive 
plaintif θρηνώδης (Κ.δ.) pianto κλάμα IIanto κλάμα θρηνώδης 
pleurer κλαίω piagnona plafiidero 

μυρολογίστρα παραπονιάρης 

PLANCHE σανίς placca ρlanchaσίδερον plank Planke planca πλάξ, πλάξ 
planchette άβάκιον (abaco)* σιδερώματος plottίng σανίς η palagga φάλαγξ 
plancher δάπεδον (p laccato) plancheta planking phalagga *(αβαξ) 
plancheier σανιδώ placcare άβάκιον σανίδωσις *(abacus) 

Κ.λπ. planchar σιδε- Ι plank σανιδώ 
[ρώνω 

PLANCTON πλαγκτόν plancton plancton plankton Plankton πλαγκτόν πλαγκτός= 
ό πλανώμενος, ό περι-
φερόμενος, κυρίως έπί 
θαλάσσης (ρήμα πλάζω) ,  
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ΡΙΑΝΕΤΕ πλανήτης pianeta planeta planet Planet planeta πλανήτης 
planetaire planetario planetario planetary (Planetologie) 
pIanetarium (planetoide) planetarium Planetarium 

ΡΙΑουΕ πλάξ placca placa plaque Plax pIaco πλάξ 
pIaquer έπιπλακώ, placcare placard Plakat =εύχαριστοΟμαι πλατύς 

έφαρμόζω τοιχοκολλώ τοιχοκόλλημα (έννοιολ. :  πλατειά, (άντιδ. : πλQl�έττα) 
pIaquetta πλακίδιον plaqueta Plakette,Platte "εύχάριστα") 
pIacide στρωτός placido placido placid flach 
pIacage έπικόλλημα placenta 
pIacenta πλακοΟς placenta 

ίδίας ρίζης. 
plaire άρέσκω piacere placer please 
plaisir εύχαρίστησις placider γαλή- pleasure 

[νη 
PLASMA πλάσμα (αϊμ . )  plasma p!asma plasma Plasma πλάσμα 
plasmatique πλασμα- plasmatico plasmatico plasmatic 

[τικός neopla.sma metaplasmo neoplasm Neoplasma 
neopIasme νεόπλα- protoplasma protoplasma protoplasm Protoplasma 

[σμα plasmatore (cataplasma) Kataplasma 
protoplasme πρωτό- πλάστης Ρlasteπλάστης 

πλασμα κλπ. plasmare 
πλάττω 

PLASTIQUE πλαστικός plastico plastico plastic Plastik γλυπτική plasticus πλαστικός 
plasticite πλαστικότης plasticita plasiicidad (plasticine Plastizitat 

"πλαστελίνη") 

PLASTRON προστήθιον piastrone plastron emplastrum έμπλαστρον 
emplatre έμπλαστρον impiastro emplastro plaster Pflaster 

ΡΙΑΤ 1 )  έπίπεδος piatto plato plate plattus πλατύς πλατυς 
2) "πιάτον" platean όρο- Platte πλάτας = έπίπεδος 

plateau δίσκος platiIIo, platel [πέδιον platt όμαλός έπιφάνεια 
platine πλατίνα (άρχ. platina platina platen, Platean όροπέ- πλατείον =πινακίς 
έννοια, πλατύ φύλλον platinum Platin [διον 

μετάλλου) platten σιδερώ- (άντιδ.: πλατΦόρμα 
platee l1ιατέλλα piattello platero [νω (πλατύς +μορφή), πιάττο, 
ίδίας οίΚΟΥενείας: χρυσοχόος Flache έκτασις πιαττέλλα, πλατίνα) 
plante φυτόν pianta plateria plant φυτόν 
planter φυτεύω piantare χρυσοχοείον Plantage φυτεία 
(έννοιολ. στρώνω, 

πλαταίνω) 
ΡΙΑΤΑΝΕ πλάτανος platano platano plane-tree Platane platanus πλάτανος 
platanaie plataneto μπανάνα 

platanero όρμη- . . . . .  
[τικός ίΊνεμος 

ΡΙΑΤΟΝιουΕ platonico Ρlatόnίcο platonic platonisch πλατωνικός (ό άναφε-
platonicien platonismo platonismo platonism Platonismus ρόμεvος εις τόν 
platonisme Πλάτωνα) 

ριΑΤΑΕ γΟψος gesso* yeso* gypsum GipS* emplastrum έμπλαστρον 
platrier γυψοποιός gessaiolo yesero + piaster gipsen γυΨώ * gypsum *γύψος 
platrerie γύψο έργον gessetto κιμω- yeseria plaster gipS . . .  
platrage γύψωμα [λία plastering 
pIatreux γυψώδης gessografia yesal (gypseus) 

(κ.λπ.) ingessatura yesoso plastering 
gessoso plaster 

Λέξεις με α '  συνθ. 
platy . . .  πλατυς 

Π.χ. pIatycerque, platipodo platirrino platyped πλατύκερκος κλπ. 
platyrhines platyrrhines 

platycephalic 

ριΕΒΕ όχλος plebe plebe Plebst plebs-plebis πληθύς, πληθος, πλέες 
plebeien συρφετώδης plebeo plebejo plebeian plebejer =δήμος, πλήθος (άντιδ. : πλέμπα, 
plebiscite δημοψήφι- χυδαίος plebiscito plebiscite πληβείος) 

[σμα plebiscito 

PLECTRE πλήκτρον plettro plectro plectrum pIectrum πλήκτρον, 
εκ τοο πλήττω 
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PLEIADES πλειάδες pleiade pleyade pleiades Plejade πλειάς, Πλειάδες 

ΡΙΕΙΝ πλήρης pieno Ileno plenary νίθl πολυ plenus, plerus πλήρης 
plenitude άφθονία pienezza I lenura plenitude Plenum pleo (όχρ. ρ . )  πλέων, πλέω, 
plenier όλόκληρος I lenar γεμίζω plenteous, έμ-πλεως 

p lenty όφθο-

PLEISTOCENE πλειστό- pleistocene pleistoceno 
[νος 

pleistocene πλειστόκαινος 
[καινος (πλείστος +καινός) 

PLEONASME πλεονασμός pleonasmo pleonasmo pleonasm Pleonasmus πλεονασμός 
pleonastique pleonastico p leonastico pleonastic 

ριΕΤΗΟΑΕ πληθώρα pletora pletora plethora Plethora πληθώρα, πληθος 
plethorique πληθω- pletbrico Ρletόrίcο plethoric pletorisch 

[ρικός 
ΡΙΕυνΟIΑ βρέχει ρίονθΓθ I lονθΓ (rains)* (regnen*) ρlυο βρέχει φλύω: ύπερχειλίζω, 
pleurer κλαίω piangere lIorar (Iament)** (heulen)*** (άπρόσ.) κατακλύζω 
pluie βροχή pioggia I luvia pluvial όμβρος ploro θρηνώ (σχετικό & τό πλέω) 
pluνieux βροχερός piovoso l Iunioso, "δάκρυ πλώειν". 
pleureuse θρηνώδης pluvial *(έκ τού ραίνω, ρανίς, 

ράνσις) **(βλ. λ. larme) 
*** (όλολύζω) 

(άντιδ. : "πλερέζα") 
ΡΙΕνΑΕ πλευρικός pleura πλευρά pleura (rib πλευρά) (Rippe)* Τό γαλλ. ,  ίταλ . ,  ίσπ . ,  έκ τοΟ πλευρά 
pleuresie πλευρίτις pleurite pleuritis pleurisy Pleuresie *Τό άγγλο καί τό γερμ. έκ τοΟ έρέφω, όροφή 
pleuretique πλευριτικός pleuretico pleural pleuritic pleuretisch 

ΡΙΙΕΑ διπλώνω, κάμπτω piegare plegar Ι flex, plaite flechten plico πτύσσω πλέκω 
&ployer & plisser plesso πλέγμα pleat (plait) Flechte πλεξού-

ρlί πτυχή piega pliegue *(fold πτυχή) [δα 
pliable, ployable pieghevole plegable pliable *(Falte) Plissee 

εϋκαμπτος piegamento, plegado pl iancy Flachs λινό ϋφ. (*fold +Falte), έκ τού -> δίπλαξ = 

pliage δίπλωσις piegatura ευκαμψία ή χλαίνα διπλή. 
Κ.λπ. παράγ. & σύνθετα. (άντιδ. :  πλισσες) 

ΡΙΙΝΤΗΕ ρlίηΙο pl into pl inth plinthus πλίνθος 

ΡΙΟΜΒ μόλυβδος piombo plomo plumb Plombe μολυ- plumbum μόλυβδος 
plomber μολυβδώ κ.λπ. piombare emplomar Ιο plumb -β δίνη σφραγίς (molubdos, 
Έξ αύτού: plombieren molibos, 
plongeon τό πτηνόν palombo σφραγίζω bolimos) *(έκ τού βυκάνη) 
κολυμβίς, διότι βυθίζεται όδόντας 
ώς ό μόλυβδος. 
Έκ τού πτηνού, τό ρήμα 
plonger καταδύω, βυθίζω Ι plunge 
plongeon κατάδυσις plunger 
plongeur δύτης palombaro (buzo)* 

PLOUTOCRATIE plutocrazia plutocracia plutocracy Plutokratie πλουτοκρατία 
ploutocrate plutbcrate Ρlutόcrata plutocrat Plutokrat πλουτοκράτης 

ριυΜΕ πτερόν, πτίλον piuma pluma plume Plumeau pluma πτίλον 
(κ.λπ. παράγ. ) (άντιδ.: πλουμιστός) 

ριυΑIΕΙ πληθυντικός plurale plural plural Plural plus =πλείων πλείων 
pluralite πλειοψηφία pluralita pluralidad plurality Plural itat plerus =πλήρης πλήρης 
plusieurs πολλοί (molti)* (muy, (much) *molti+muy, έκ 
plural isme pluralismo mucho)* p luralism Pluralismus τού multus όπερ 
plus πλέον ρίυ (πρβλ. "πιό") (mas)** p lus plus, viel έκ ToO ---t μάλα 

plus πλέον. Αρκαδ. Έπιγρ . :  
**  Τό mas "πλός" 
έκ τού magis = μάλλον, έκ τού ---t μέγας 

ριυΤΟΝIΕΝ πλουτώ- (plutbnico) plutonico, plutonic Plutonium Πλούτων (ό θεός τού 
[νιος -ον plutoniano κάτω κόσμου). 

plutonisme plutonismo plutonismo plutonism 
plutonium plutonio ρlυΙοηίο plutonium 
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ΡΝΕυΥΜΑτιουΕ pneumatico neumatico pneumatic Pneumatik πνεύμα, πνεύμων 
πνευματικός, άέριος έλαστ αύτοκ. neuma pneumonic έλαστ. πνέω 

pneu έλαστ. αύτοκ. pneuma (apnea απνοια) πνευματικός pneumatisch 
pneumatoIogie πνευ- πνεύμα (disnea pneumatolo- έλαστικός 

ματολογία (μεταφυσ.) pneumatolo- δύσπνοια) -gie Pneuma 
pneumoIogie πνευμο- -gia (neumόnίcο) πνεύμα άέρος 

-λογία (ίατρ.) (pneumonite) 
pneumonie πνευμονία pneumonia neumonia pneumonie Pneumonie πνευμονία (ίατρ.) 

κ.λπ. Κ.λπ. 

PODIUM βάθρον, podio podio podium Podium podium βάθρον πόδιον (πούς) 
έξέδρα poggio λόφος ΡΟΥΟ θρανίον podo . . .  (ώς σ' 

podometre ποδόμε- Ροdόmetrο Ροdόmetrο σuνθ.) 
[τρον poggiare poyata ράφι 

στηρίζω 
POECILE ποικίλος ποικίλος 

POELE τηγάνι, padella, paila, ές ού pan χύτρα, pfanne patina, patella πατάνη =τρυβλίον, 
θερμάστρα tegano' "paella" τηγάνι "πιάτον"(έκ τού 

patine patel la Ύό teganο πετάννυμι) 
έκ TotJ --t τήγανον , τάγανον 

POESIE ποίησις poesia poesia poesy Poesie poesis ποίησις, πόησις, πόεσις 
poeme ποίημα poema poema poem, poetry Poem ποέω =ποιώ 
poete ποιητής poeta poeta poet Poet poema ποίημα, πόημα 
pocHique ποιητικός poetico poetico poetical poetisch poeta ποιητης-άρχαίκά ποέτας 
poetiser στιχουργι;, poetare poetar Poetik 

ΡΟΙΙ θρίξ pelo pelo plush εΊδος ύφ. piIus θρίξ πίλος : έρια iΊ τρίχες 
ρο ί Ιυ τριχώδης peloso peloso (ροίlυ) κατειργασμένα διό 
peIer μαδώ pelare pelar pluck συμπιέσεως 
peIage τρίχωμα ζώου peluria χνούδι pelusa χνούδι pel isse γούνα 
de-piIation άποψλωσις depilazione deΡίlacίόn depilation 

Κ.α. παράγ. &σύνθ. (pelazga φιλο 
[νικία) 

POING πυγμή pugno ρυπο pugnacious pugnus πυγμή πuγμη 
poignet καρπός χειρός pugnetta λαβή punera χούφτα φιλόμαχος 
peignee δράξ, λαβή pugnello punado pugnacity 
poignard έγχειρίδιον pugnale punal τό φίλερι 
pugiIat πυγμαχία pugna μάχη punada γροθιά pugil ism 
pugiI iste πυγμάχος pugnare pugil ista pugil ist 
poingnant όδυνηρός μάχομαι poignant 

Κ.λπ . . . .  δριμυς 

ΡΟΙΑΕΑυ πράσον porro puerro porrum πράσον, πάρσον, 
poire άχλάδι pera pera pear Birne πάρρον, πόρρον 
porace πράσινος 

POIS πίσος, πιζέλι pisello (pizca) pea (Erbse, έκ τού pisum πίσος πίσος : είδος όσπρίου 
φορβή) 

POISON δηλητήριον (deleterio) ponzona, poison potus =πόσις, πότος, ποτόν 
empoisonner δηλη- ΡΟΖόπ Ι poison πότος, ποτόν 

Κ.α. [τηριάζω ponzonar poisoner δη-
-λητηριαστής 

ΡΟΙΥΑΕ πιπέρι pepe pepper Pfeffer piper πέπερι-ς 

ΡΟΙΧ πίσσα pece pitch Pech pix-picis =πίσσα πίσσα, άρχ. πικία 
poisser πισσώνω to pitch (έκ τού πεύκη) 
poissard χυδαίος Κ.α. pecioso πισσώ- pitchy pechig 

[δης 
ΡΟΙΕ πόλος ροlο ροlο pole Ροl poIus πόλος πόλος (έκ τού πολέω) 
poIaire πολικός polare polar polar Polar 
poIarite (ή ίδιότης polarita polaridad polarity Polarisierung 

• τής μαΥν. βελ.) 
poIariser προκαλώ polarizzare polarizar polarize polarisieren 

πόλωσιν 
poIarisation πόλωσις polarizzazione ΡοlarίΖacίόn polarization Polarisation 
poIarimetre polarimetro polarimetro 
poIariscope polariscope 
poIarographie κ.λΠ. 
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ΡΟΙΕΜΙQUΕ πολεμικός polemico, a polemico, a polemic Polemik πόλεμος, πολεμικός 
polemiste λογομάχος polemista polemista polemisch 
Ροlemarqueπολέμσρχος polemarca polemarca polemarch Polemiker 
polemologie πολεμολο- (polemizar) (polemisieren) 

[γία 

POLiCE άστυνομία polizia policia police Polizei politia πολιτεία, πόλις 
policer εύνομώ, pol izonte (Polizist) πολισονόμος 

έξευγενίζω άστυν. πράκτωρ "άρχάς πολισσοvό-
policier άστυνομικός ροlίΖίοΙΙο policiano policeman Polizeilich μους" (Αίσχ. Χο. 864) 

POLlORCETIQUE pol iorcetica poliorcetic πολιορκία 
πολιορκητική (πόλις +έρκος) 

POLICE συμβόλαιον polizza ΡόlίΖa policy Police apodixa = όπόδειξις 
ροlίΖΖίπο άπόδειξις 
γραμμάτιον (διά συν. τροπής 

τού δ-'λ apolixa) 
POLlCΙINIQUE πολ ικλι- policlίnico policlinica polycl inique Polikl inik πολικλινικη 

[νική (πόλις +κλινικη) 

ΡΟLlΟΜΥΕΙIΤΕ poliomielite poliomielitis poliomyelitis πολιός + μυελός 
πολιομυελίτις 

ΡΟΙΙΑ στιλβώ pul ire ρυl ίΓ polish polieren ροlίο =έκδέρω, πέλλα =δέρμα 
ροlί εύγενής ρυlίΙο καθαρός pulide ώραίος polished στιλ- Polierer στιλ- άποξέω βλ. & λ. peau, peil 
politesse εύγένεια pulitezza pulidez [πνός [βωτής pel l ίs =δέρμα 

polishing ΡοΙίΙυΓ λειότης 

POLISSON άλήτης ροlίΖόπ έκ τού πωλεϊν (δηλ.: 
"vendre, PUiS voler" = 
=πωλώ, συνεπώς 

κλέβω) 
ΡΟLlτιουΕ πολιτικός, -ή politico, a politico, a politic Politik politice πολιτικη 
politicien πολιτευτής politicante politiquero politician Politiker, 
a-politique apolitico apolίtίco politisch 
politiser έκπολιτίζω politiquerar polity πολιτεία Politeia 
politisation (κ.α.) politiaca political politisieren 

πολιτικολογώ 
ΡΟΙΙΕΝ γύρις polline polen pollen Ροllen :παλή παλή :  πόσα λεπτη 
poll ίnisation γονιμοποί- ΡοlίnίΖacίόn κόνις 

[ησις όνθους polenta (είδος παλύνω =πασπαλίζω 
φαγ) 

ρυιιυΕΑ βεβηλώ (polluto) (polute) pollute ροllυο =μιαίνω παρό +λούω (δηλ. 
pollution μίανσις polluzione Ροlucίόn ροllυΙίοπ Ρο l lυΙίοπ εκ τού por+luo παραμελώ τό λουτρόν) 

Λέξεις μέ σ' συνθ. poly. πολύ . . .  
π.χ. polyandrie poliandria poliandria polyandry Polyandrie πολυανδρία 
polyarthrite polyartrite polyarthritis πολυαρθρΤτις 
polychrome policromo policromo polychrome Polychromie πολυχρωμία 
polycycl ique (policentrico) (polisindeton) (polydynamisch) πολυδάκτυλος 
polydactyle polidactilo polydactylous πολυδυναμικός 
polyedre poliedro poliedro polyhedron Polyeder πολύεδρον 
polygamie poligamia poligamia polygamy Polygamie πολυγαμία 
polyglotte poliglotto poligloto polyglot polyglott πολυγλωσσία 
polygone poligono poligono polygon Polygon πολύγωνον 
polygraphie poligrafia poligrafia polygraphy Polygraph πολύγραφον 
polymerie polimero polimatia polymath (Polyhistor) πολυμάθεια 
polyptique polittico πολυμάθεια πολυμάθεια πολυμορφία 
polymorphe polimorfia polimorfia polymorphous πολυπέταλος 
polynevrite (polipetalo) (polypetalous) πολυφωνία 
polyphonie polifonia polifonia polyphonism Polyphonie πολύποδον 
polypode, po!ype polipodo ΡοlίΡόdίο polyp Polyp πολυσύλλαβος 
polysyllabe polisil labo polisilabo polysyllabe πολυτεχνικός 
polytechnique politecnico politecnico polytechnic polytechniker πολυθεισμός 
polytheisme (κ.λπ.) politeismo politeismo polytheism Polytheismus 

ΡΟΜΜΕ μήλον pomo(+mela) Ρόmulο pomum "Poma πιμελης =παχύς, πίων 
pommade άλοιφή άπό pomata pomada pomade Pomade dicta, ab opimus (άVΠδ.:ΠOμάδα, πόμο-

μήλο =πίων, πιαρός" -λον) 
ΡΟΜΡΕ πομπή pompa pompa pomp Pomp pompa πομπή, πομπό 
pompeux πομπώδης pomposo pomposo pompus pomphaft 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΡΟΜΡΕ άντλία 
pompier πυροσβέ

[στης 
ΡΟΝΤ γέφυρα 
ponter γεφυρώ 
pontife ίεράρχης 
pontificaI άρχιερα-

[τικός 
pontificat παπωσύνη 
ponton πλωτή γέφυρα 

ΡΟ ΡΕ ρώσος ίερεύς 

PORC χοίρος 
porcher χοιροβοσκός 
porceIaine σινική 

οργιλος 
(τά πρώτα άντικείμενα 
πού φιλοτεχνήθηκαν μέ 
αύτό τό ύλικό, παρίστα-

[ναν χοιρίδια) 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

pompa 
pompiere 

ponte 

pontefice 
pontificale 

pontificio 
pontone 

pope 

porco 
porcaro 
porceIIana 
(scrofa =" γου
ρούνα'; γρομφάς) 

ΡΟΑΕ πόρος, πέρασμα ΡΟΓΟ 

PORISME πόρισμα 
(μαθημ.) 

(poroso) 

PORNOGRAPHIE pornografia 
pornographe, -ique pornografo 

-iCO 

ΡΟΑΡΗΥΑΕ πορφυρίτις porfirite 
porphyriser porfirizzare 
porphyrogenete ρόrfίΓo 

PORRIDGE(tK τού άγγλ.) . . . .  . 
pottage ζωμός, σούπα . . .  . .  
potage ζωμός, ρόφημα potabile 
potion πόσις (pozione 

ποτόν) 

ΡΟΑΤ λιμήν ΡΟΓΙΟ 
portulan λιμενολόγιον portolano 
porter φέρω portare 
porte θύρα porta 
col-porteur πλανώ-

[διος πωλητής 
portier θυρωρός portiere 
κ.λπ. παράγωγα &σύνθ. 
άκόμη: porche νάρθηξ 
portique στοά portico 
(supporter) Κ.α. παράγ 
reporter, apporter) 

Ι ΣΠΑΝΙΚΑ 

bomba 
bombero 

puente 
pontear 
pontifice 
pontifical 

pontificio 
ροπΙο θάλασσα 

pope 

puerco 
porquero 
porcelana 
(ροrquerόn 
άστυΦύλαξ Ι )  

poro 

(poroso) 

pornografia 
pornogratico 

ρόrfίdο 

(potero πότης) 
potar πίνω 
potaje 
ροcίόn φάρμακο 
potable 
Ροtacίόn 

puerto 
portulano 
port(e)ar 
puerta 

portier παραπέ
-τασμα θύρας 

ρόrtίcο 
ρόrtίcο 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

bomb όλμος 
(bombast 
στόμφος) 

(bridge)* 
άρχ. brycg
(find εύρίσκω) 
pontiff 
pontifical 
pontificate 
ροπΙοοπ 

pope 

pork χοιρινό 
swine, sow 
χοίρος* 

porcelain 

pore 

porism (poruS) 
(porosity: τό 

πορώδες) 
pornography 
pornogra

-pher, -iC 

porphyry 

pottage 
porridge 
pottage 
potable 
ροΙίοπ, 
potation 

ΡΟΓΙ 
pore, ford 
πόρος 
door θύρα* 
(portal πυλών 
παράθυρον) 
portiere 

porch 
portico 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Λ ΑΤΙΝΙΚΑ 

5 1 9  

έ κ  τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Bombe 
Bombast 

bombus  =βόμ - βόμβος 
βος 

(Βrϋcke)* 

(finden) 
pontifical 

ΡοπΙοπ 

Pope πάππος 

ponto =είδος 
γεφύρας 

pons -pontis 
γέφυρα, άρχικώς 
στενή δίοδος. 
pontifex: άξίωμα 
ίερατικόν' έπιφορ
τισμένος ίεράρχης 
τού έπισεκυάζειν 
τήν ίεράν γέφυραν 
έπί τού ποταμού 

Τιβέρεως. 

Schwein, San* porcus χοίρος 
PorzeIIan 

Pore 

(poros) 
(Porositat) 

Pornographie 
Pornograph, 

-isch 

Porphyr 
Porphyrite 

ΡοΙΙ 

Porto ταχ. τέλη 
Furt πόρος 
Τϋre θύρα* 
(Portal πυλών, 

παράθυρον) 

Portier 

porus 

porphyrites 

poto πίνω, πόω 

portus =λιμήν 

porto κομίζω, 
φέρω 

porta πύλη 

(Furt πέρασμα) porticus στοά 

Portikus 

έκ του πόντος :άρχική 
έννοια, μέρος διαβάσεως, 
έκ του πατω. 
"πόντου γέφυρα": 
έλέγετο έπί τού 
Κορινθιακού ίσθμού. 

(άντιδ. : ποντίφηξ) 
pontifix, έκ του πόντος 
+φύω -> fio ->facio= 
=ποιω) 

* Εκ του βρύξ, 
βρύχα = θάλασσα 

έκ του πάππος 

πόρκος =χοΤρος 
πόρκαι =έλαφοι (Ήσύχ.) 
*έκ του ϋς, σύς 
(άντιδ.: πορσελάνη, 

σκρόφα) 

πόρος (πείρω =περνω 
θάλασσα) 

πόρισμα (βλ. ώς ανω) 

πορνογραφία 
(πόρνη, έκ του πέρνημι 
=έξάγω πρός πώλησιν) 

πορφυρίτης (λίθος) 
πορφύρα 

πότος , ποτόν, πόσις 

πείρω, περάω: περνω 
είς τό άπέναντι μέρος. 

Ώς έπ! τό πλείστον, περνώ 
θάλασσα. πέρατος: ό άπέ
ναντι κειμενος περάτης, 
περατής: ό πορθμεύς 
(άV1Jδ.: πορτολάνος, πόρτα, 
ρεπόρτερ, φγιόρδ) 

Τής ίδίας οικογενειας τό sport (σπόρ) έκ τού (se)de-porter, μέ σημασια: διασκεδάζω, έκ-φέρομαι. 

( πρβλ. πόρος, Πε ιραιεύς 
έμπορος:  α ' σημα σία, 
έπιβάτης πλοίου) [*θύρα]. 
(Τό παρόν λήμμα άναλύεται 
έκτενώς στήν Είσαγωγή . )  

POSER θέτω 
re-pos άνάπαυσις 
posage τοποθέτησις 
poseur ύποκριτής 
pose τοποθέτησις, 

στάσις 
positif θετικός 
com-position 
ex-position έκθεσις 
de-poser άποθέτω 
re-poser άναπαύω 
proposer προτείνω 
preposition πρόθεσις 
Sup-poser ύποθέτω 
Κ.λπ πaράγ & σύνθετα. 

posare 

posatura 
posatore ταξι
posa [θέτης 
άνάπαυσις 
positivo 
posatoio 
άναπαυτήριον 

riposare, 
riposo 
preposizione 
suposare . . .  

posar 
άναπαύομαι 

posada κατά
λυμα 

posadero 
ξενοδόχος 

posa κωδωνο
-κρουσία πένθ. 
pose στάσις, 

"πόζα" 
reposar, 
reposo 
ρrοροsίcίόn 
supposar . . .  

Ι pose 
pause παύσις 
poser τοποθε-

[τητής 
pose 
positive 
com-position 
ex-position 
propose,-al ,  -
-Ιίοπ- de-pose 

έκθρονίζω 
repose 
preposition 
suppose . . .  

Pose 

Exposition 

pausa =παύσις 
pauso = 
άνα-παύομαι 

παύσις 
παύω: φέρω είς πέρας, 
σταματω 
(άντιδ. : πόζα, ρεπό, 

ντεπόζιτο, Κ .Ο . . .  ) 
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POSOLOGIE posologia posologia ποσολογία 

POSSEDER κατέχω, possedere poseer possess potis =δυνατός πόσις =άνήρ, κύριος 
κυριεύω άρχικός τύπος πότις 

possession κτήσις, possessione ροsesίόn possession Ποτειδάν : ό  Ποσειδών, 
κατοχή κυρίαρχος τού ύγρού 

possessif κτητικός possessivo posesivo possessive possessiv στοιχείου, "δάν". 
potental δυνάστης potente potente potent Potenta (βλ. & λ. "ρουνοίΓ") 
possibIe δυνατός possibile posible possible κυρίαρχος potis +sum 
potence άγχόνη potenza έξου- potencia δύνα- potency Potenz 
potentiel δυναμικός [σία [μις boss προ"ίστά-

κ.α . .  podesta potenza άγχό- [μενος 
[νη 

POSTER τοποθετώ postare postar ροsterτοιχοκολ- postieren postus, πόστος =πόσος, 
poste σταθμός ·ίππων, posta posta [της post [λημα Post positus ποίος κατ άριθμ. σειράν. 
έξ ού "ταχυδρομείον" postor πλειοδό- (Postierung ποσταίος ;  
posterieur ύστερος posteriore posterior posterir τοποθέτησις) "πόστον ετος"_·Οδ. ω 288-

(τοπ.) postura posture ποστός =ό κατέχων 
posture θέσις posto Posten ώρισμένην θέσιν είς 
(πολλά πaράγ. +σύνθετα) σειράν. -έκ του ποσο-
posthume μεταθανάτιος postumo ρόstumο posthumus στός-. "Πόστο ν μέρος 
post-scriptum ύστερό- λόχου" -·Α ρρ. Τακτ. 55-

κ.α. πολλά [γραφον (άντιδ. : πόστο, πόστα, 
πόστερ) 

ΡΟΤ δοχείον, χύτρα pote+bote ροΙ ΡοΙΙ potus: σκεύος πότος, ποτόν, πόσις 
potee περιεχόμενον potter χρήσιμον πρός 

δοχείου πόσιν 
potier κεραμεύς 
poterie κεραμική (ceramica) (ceramica) pottery (keramik) 
potiner θορυβώ 
potasse ποτάσσα potassa potasa potash Pottashe 
(κυριολ. κόνις δοχείου) 

POUDRE 1 )  σκόνη (polvere) ρόlνοra πυρίτις powder Puder pulvis =κόνις παιπόλη :  λεπτότατον 
2) πυρίτις cipria' polvorear Ιο powder pudern αλευρον /πάλη =κόνις 

poudrer "πουδράρω" έπιτάσσω πόλυντρα=αλευρα (αίολ.) 
poudereux KOVΙOΡτώ δης polveriera polvoroso powdery (άντιδ.: πούδρα) 
poudriere άμμοδοχείον πυριτοδοποιείον ' Τό ίταλ. cipria έκ του 

κυπριακή 

ρουlιιΕ πρόσοδος, polyptycha πολύπτυχα 
τόκος 

ρουΙΕ όρνις ροl Ιο ροl Ιο (hen)' (Henne)' ΡUIΙUS 1 ) πώλος πώλος, πωλίον= 
poulain πώλος poledro ρουlΙ, pony FϋlΙen πώλος 2) όρνίθιον 1) μικρός η νέος ·ίππος 
poulail ler όρνιθών, pollaio pollera ρουIΙΓΥ· · ·  2 )  ζώον νεαρόν, 

ύπερώον pulla poulterer μικρόν, "πουλί" 
pouliche φορβάς εΤδος άετού όρνιθοπώλης 'Τό άγγλο & γερμ. έκ του χήν 
poussin νεοσσός poulcino ροlΙυθlο pullet 
poutre δοκός 
pul luler πληθύνομαι pul lulate 
poltron δειλός (κ.α.) poltrone ροltrόn poltroon 

ρουΙIΕ τροχαλία (girella polea pul ley άπ εύθείας έκ του έλληνικου πόλος, 
pouJieur τροχαλιοποιός -έτ. γύρος-) (polarimetro) πολίδιον 

ρουΙΡΕ πολύπους ρινός ροlρο ρόlίρο polypus Polyp πολύπους 

POULS σφυγμός polso pulso pulse Puls pello =πάλλω πόλλω 
pulsation δόνησις pulsazione pulsada pulsation Pulsader άρτη- pulsus πόλσις, παλτός 

[ρία 
POUMON πνεύμων polmone ρυlmόn puJmo =πνεύμων πλεύμων, πνεύμων 
pulmonaire πνευμο- (polmonare) (pulmonar) pulmonar 

[νικός 

POUPEE κούκλα pupazzo (ρυρίlο ρυΡΡθΙ Puppe pupa, pupus παϊς, πόϊς, παιδίσκη 
pupille κόρη όφθαλμού pupil la όρφανός) ρυρίl Pupille pupilla παιδίσκη, πρβλ. "κόρη" όΦθαλμοϋ, 

pupila κόρη μικρόν εϊδωλον 

POUR διά per por, para by fϋΓ pro πρό 
Τό by έκ του άμφί 

ambi, amphi ,  
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POURPRE πορΦύρα, porpora purpura purple ΡUΓΡUΓ purpura =πορφύ- πορφύρα 
πορφυρούς (purpurar) [ρα 

pourpre πορφυρό- purpureo purpureo purple ρuΓρuΓη 
[χρους 

ρυΓρυΓίn πορφυρο- (porporato) purpurado (porphyritic) 
[ειδής 

POUSSER ώθώ pulsare pulsar ψαύω pulsate πάλ- pulsieren puIso, τού peIIo πάλλω 
poussee ωθησις πάλλομαι pulsada -λομαι, σΦύζω πάλλομαι πάλσις 

pulsazione παλμός pulsation Pulsader 
propuIsion προώθη- παλμός ρrορulsίόn push ώθώ άρτηρία 

[σις propulsione propulsion 

POUSSIERE σκόνη polvere ρο lνο powder Pulver puIvis =κόνις παιπάλη : λεπτόν 
poussiereux κονιορ- polveroso polvoroso powdery όλεuροΥ' πάλη = κόνις 

τώδης pulvinare pulverizar pulverize pulvinus πάσσω =πασπαλίζω 
puIveriser κονιοποιώ προσκέφαλον (& ψεκάζω) 1 )  σωρός όμμου 
puIverisation κονιο- pulviscolo ρulνerίΖacίόn pulverization 2) προσκέφαλον 

Κ.λπ. .. [ποίησις λεπτή κόνις 

POUVOIR δύναμαι potere poder . .  power-I  can* Konnen* potis δυνατός πότις η πόσις: άνήρ, 
podestat κράτος potesta poderio ίσχύς, potent ίσχύς Potenz δύναμις κύριος, δεσπότης 

έξουσία podesteria πλούτος potential * Τό άγγλ. can & τό γερμ. 
peut-etre ="ϊσως" δηλ. δημαρχείον poderoso potentate Κδηηθη έκ του 
"δυνατόν είναι" poderoso ίσχυρός δυνάστης γι-γνώσκω δηλ.: ή γνώσις 

είναι δύναμις. 
[ματικός 

PRAGMATIQUE πραγ- pragmatico pragmatico pragmatic pragmatisch pragmaticus πραγματικός 
pragmatisme pragmatismo pragmatismo pragmatism Pragmatismus 

[λειμών 
ΡΑΑΙΑΙΕ λειβάδι, pre prateria, prato pradera, prairie pratum = 1 )  λειμών πρατόν = τό πρός 
preau προαύλιον prado 2) προϊόντα πώλησιν, πωλητέον 

λειμώνος "πρaτόν έςέπεμψaν" 
ΡΑΑτιουΕ πρακτικός, pratico, pratico, -a pratique praktisch, practice πρακτικός 

πρακτική pratica practicar Praktik 
pratiquer έκτελώ, praticare practise praktizieren 

κατασκευάζω έξασκώ έπαγγέλλομαι 
praticien έμπειρος praticone ρractίcόn practice έξις Prakticus 
pratiquant θρησκος praticante practicante practical Praktikant 

δόκιμος φοιτητής ίατρ. θετικός Praktikum 
praticable κατορθωτός praticabile practicable practicable έξάσκησις 
praxis Κ.λπ. prassi praxis praxis έξάσκη- Praxis πρακτική πράξις 

[σις 
PRECHER κηρύττω predicare predicar preach predigen prae +dico = πρό, παραί, +δείκω 
precheur κηρυξ predicatore predicador preacher Prediger =προλέγω (βλ. λ. "dire") 
preche, predication predica predica preaching Predigt 
prediction κήρυγμα predizione predicho prediction 
προφητεία 
predire προλέγω predire predecir predict 

(κ.λπ ... κ.λπ.) 

PRECIPITER κρημνίζω precipitare precipitar precipitate prae +caput = πρό, παραί, +κάπυς 
precipice κρημνός precipizio precipicio precipice =κεφαλή (έννοια: (βλ. λ. cape) 

(κ.ά.) "πτώσις με τό 
κεΦάλι") 

PRECOSE πρώιμος precoce precoz precocious prae+coquo = παραί + κη ίω 
(έννο/ολ. όψητος") =ψήνω (βλ. λ. "cuire") 
precocite πρωιμότης precocita precosidad precosity 

PRELUDE προανά- preludio preludio prelude Praludium prae +Iudo, παραί +λοιδο-ρώ 
[κρουσμα loido (βλ. λ. "illusion") 

preluder preludere preludiar prelude (άντιδ. : πρελούδιον 

ΡΑΕΜΙΕΑ πρώτος primo primo prime Primar primus =πρώτος, πρώτος, πρόμος 
primat πρωθιερεύς primato primato, ΡΓίΟΓ (primate), ΡΓίΟΓ (Primat) πρόμος "πρόμος άνήρ" ιλ. Ε 533 
primitif άρχέγονος primitivo primitivo primitive primitiv ΡΓίΟΓ =πρότερος πρότερος, προτεραιότης 
priorite προτεραιότης ΡΓίΟΓίΙΒ. prioridad ΡΓίΟΓίΙΥ Priorita! 

Κ.ά. (premura) (primor) (τό first Premiere: 
έκ τουφέριοτος) πρεμιέρα 

παραί, παρά Τό πρόσφυμα pre .. . prae 
πχ prealable πρότερος παραί όλη =περιπλάνησις 

preambule προοίμιον preambolo preambulo preamble παραί +άνά +πολέω 
=περιφέρομαι 
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PRENDRE λαμβάνω predere prender άρπάζω prae +hendo = παραί = παρά 
preneur λήπτης, preditore prendedero λαμβάνω καί χανδάνω =περι-

ένοικιαστής prendimiento λαμβάνω, περιέχω 
prenabIe άλώσιμος prendibiIe σύλληψις (άντιδ.: πρέζα, πρίζα) 
proie λεία εύάλωτος 
prise όλωσις, λαβή presa presa prize λεία Prise 
Κ.α. παράγωγα & σύνθ. preda λεία 
πχ prehension σύλλη-

[ψις 

PRESBYTE πρεσβύτης presbite presbite presbyope Presbyope presbyter πρεσβύτης -πρέσβυ-
πρεσβύωψ presbyopia Presbyopie στος =σεβαστότατος 

presbytie πρεσβυωπία presbiopia presbicia presbytery Presbyterium πρεσβυωπία (ίατρ.) 
presbytere πρεσβυτέ- presbiterio presbiterio presbyter Priester ίερεύς πρέσβυς 

Κ.λπ. [ριον presbitero priest =ίερεύς Priesterin ίέρεια πρεσβύτερος 
ίερεύς priesterlich 

ίερατικός 
PRESIDER προεδρεύω presidere presidir Ι preside prae +sidere, παραί +(σ)εδομαι 
president πρόεδρος presidente presidente president Prasident sedeo εζομαι, καθέζομαι 
presidence προεδρία presidenza presidencia presidency Prasidium 

PRESSER πιέζω pressare prensar Ι press pressen presso, premo παραί +έσμί 
pression πίεσις pressione prensadura pression Pressen παραί +είμι .  
presse Τύπος im-pressa prensa press, print Presse Δηλ πλησίον είμί, όθεν 
presse βιαστικός pressante prensado pressed pressiert πιέζω, στενο-χωρώ. 
pres πλησίον Κ.α. presso (πρβλ. ένν. ό.γχι =πλη-

σίον' ό.γχω =πιέζω, 
στενοχωρώ) 

PRESTE εΟστροφος, presto presto presto prae+hendo παραί +χανδάνω 
ταχύς έκ τού νορμ. "prai (έννοιολ. :  πλησίον τής 

prestidigitateur prestidigitatore prestidigitador hastod" χειρός) (βλ. λ. prende) 
ταχυδακτυλουργός 
(βλ λ doigt) 
presto (μοuσ.) γοργός presto presto presto 
pret έτοιμος presto presto 

PRESTlGE γόητρον prestigio prestigio prestige Prestige praestigium παραί +βλ. λ "striction" 
(καί παράγωγα) 

ΡΑΕΤΕΑ δανείζω, παρέχω prestare prestar I lend* leinen* prae +sto παραί + στάω 
pret δάνειον prestito prestamo loan (ίδ. ρίζης Anleihe (δηλ σuμ=παρ-ίσταμαι) 
preteur δανειστής prestanza prestamista l eave : κατα- Leiher * Τό άγγλο & τό γερμ. 

δανεισμός λείπω) έκ τού λείπειν 

PRETRE ίερεύς prete preste priest Priester presbyter πρεσβύτερος,  
pretresse ίέρεια pretessa priestess Priesterin πρεσβύτης 
pretrise ίερωσύνη pretesso priesthood Priesterant 

ίερατικός 

ΡΑΕΤΕυΑ πραίτωρ pretore pretor pretor Praetor praetor ό "πράττων" τά πολι-
pretoire πραιτώριον pretorio pretorio τικά πράγματα τής 

είρηνοδικειον πόλεως 
pretorien "πραιτωριανός" pretoriano pretoriano pretorion [πραΙΤώριον : παρά τό πράττω, πραττώριον, ιΠλεονασμψ τοΟ Ι .  " Οπου τά πράττόμενα 

ώροΟνται". -Ε .Μ. - (ώρέω = φροντίζω) 

ΡΑΙΜΕ τίμημα, βραβειον premio premio premiunI Prima praemium παραί +νέμω =μοιρά-
άνωτ. τάξις =βραβειον έκ τού ζω, βόσκω, καρπούμαι. 

prae +emo= νέμομαι = κατέχω, 
λαμβάνω λαμβάνω 

PRINCE ήγεμών, πριγκιψ principe principe prince Prinz princeps πρόμος +κάπτω 
princesse πριγκίπισσα principessa princesa princess Prinzessin (primus+caps)= (βλ. λέξεις: premier & 
princier πολυτελής prinzlich =αύτός πού άρπά- captif) 
principaI κύριος principale principal principal Prinzipal ζει τό πρώτο μέρος 
principe άρχή, βάσις principio principio principle Prinzip (άπό τό λάφυρα). 

PRINTEMPS όνοιξις (primavera* primavera*) ΡΓίπ+ tempus πρίν +τέμνω 
έτ. πρίν+Fέαρ (βλ. λ. "temps") 
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PRISME prisma prisma prism Prisma prisma πρίσμα 
prismatique prismatico prismatico prismatic prismatisch πρισματικος 

PRISON φυλακή prigione Ρrίsίόn prison prae+hendo παραί +χανδάνω 
prisonnier φυλακι- prigioniero prisionero prisoner Kerker* carcer* (βλ λ.  prendre) 

[σμένσς *κάρκαροl =δεσμοι 

PRIVER στερω privare privar privartisieren privus =ϊδισς, Βλ λ. "premier". 
prive ίδιωτικός privato privado private privat παραφθσρά τσΟ 'Έννοια: Αύτός πού είναι 
(κλπ. παράγωγα) ΡΓίνΥ μυστικός primus =πρόμσς, πρωτος εχει άπόστασι άπό 

ές αύτοΟ: propre ϊδιος, ΡΓΟΡΓίο ΡΓορίο proper (Domanen πρωτος. τούς όλλους, είναι μόνος , 
καθαρός =ίδιοκτησία, "άπομονωμένος". 

propriete ίδιοκτησία proprieta propiedad proprietary έκ τοΟ "δόμος") 
proprete καθαρότης apropriado property 

(κλπ .. .) 
ΡΑΙΧ τιμή, άξία prezzo precio ΡΓίΖθ Preis βραβείον, pretium: χρημα- προτίω =τιμω πλέον, 
precieux πολύτιμος prezioso precioso precious τιμή τικόν ποσόν κατα- καθορίζω τιμήν 
preciosite έπιτήδευ- preziosita preciosidad preciousness preisen βαλλόμενον πρός 

[σις preciar έκτιμω πολυτιμότης έγκωμιάζω άγοράν άντικειμέ-
Pretiosen -νου ii παροχήν 
τά κειμήλια ύπηρεσιων. 

PROBLEME πρόβλημα problema problema problem Problem problema πρόβλημα 
problematique προ- problematico problematico problematic problematik (έτ. πρό +βάλλω) 

[βληματικός 

PROBOSCIDE προβο- Ρrοbόscίde proboscidio proboscis proboscis προβοσκίς 
[σκίς (προ +βόσκω) 

proboscidien προβο- proboscidean 
[σκιδοφόρος 

PROCHAIN ,  proche, prossimo Ρrόχίmο proximo prope πλησίον προπάροιθε=εμπροσθεν, 
pres πλησίον (πρό +πη =οπου) παρά πόδας, πλησίον 
(πολλά παράγ. & σύνθ.) 

PROCURER προμηθεύω procurare procurar procure pro +curo = πρό +κορέω =φροντίζω 
procureur είσαγγε- procuratore procurador procurator Prokurist φροντίζω (πρβλ . :  νεωκόρος) 

[λεύς έπίτροπος πληρεξούσιος 
procureuse procura procuradora procurer Prokura 

μαστρωπός έπιτροπεία καλόγραια μαστρωπός πληρεξούσιον 
procuration πληρε- procurazione ρrοcuracίόn procuration 

[ξουσιότης 

PRODIGE θαύμα prodigio prodigio prodigy prodigium = 

prodigieux θαυμάσιος prodigioso prodigioso =διοσημείον, πρό +δείκω 
prodigiosidad prodigious θαύμα, έκ τοΟ (βλ. dire) 
τό τερατωδες pro+dico 

PRODIGUE όσωτος prodigo ρrόdίgο prodigal prodigo = πρό +αγω : προάγω 
prodiguer σπαταλω prodigare prodigar προάγω, έκ τοΟ 
prodigal ite άσωτεία prodigalita prodigalidad prodigality pro+ago 

PRODROME πρόδρο- prodromo ρrόdrοmο prodromus prodromus πρόδρομος 
[μος (νόσου) 

PRODUIRE παράγω produrre producir produce produzieren pro +duco πρό + (βλ λέςιν duc) 
production παραγωγή produzione Ρrοduccίόn production Produktion 

(κλπ. παράγ.) 

PROFERER προφέρω ΡΓΟΙθΓίΙθ ΡΓΟΙθΓίΓ proffer profero προφέρω 
preferer προτιμω ΡΓθΙθΓίΓθ ΡΓθΙθΓίΓ prefer 

PREFET νομάρχης prefetto prefecto prefect Prafekt prae +facio, fio παραί +φύω 

PROFESSEUR καθη- professore profesor professor Proiessor pro+ for, πρό +φημί, φατός .  
[γητής fatus (πρβλ. famen =φημα=ρημα) 

Ρrοfesser έξασκω, professare profesar Ι profess ( 'Έννοια παραπλησία πρός 
διδάσκω "έπάγγελμα", "έπαγγέλλο-

professorat καθηγεσία professorato profesorado professorship Professur μαι": έπί +άγγέλλω) 
profession έπάγγελμα professione ρrοfesίόn profession Profession 

(κ.λπ) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ  τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

PROFIT κέρδος profitto provecho ΡΓοΙί! ΡΓοΙί! pro +fio πρό +φύω 
profiter έπωφελούμαι profittare aprovechar Ι ΡΓοΙί! profitieren (βλ. λ. faire) 

PROGENITEUR πρόγο- progenitore progenitor progenitor pro +genus πρό +γένος 
[νος προγενέτωρ 

progeniture γενεά progenitura progenitura progeny (γεννήτορες) 
(genitori = 

γονείς) 

PROGNATHISME prognatismo prognatismo prognathism προγναθισμός 
prognathe prognato prognato prognathous 

PROGNOSE πρόγνωσις prognosi Ρrόgnοsίs prognosis Prognose πρόγνωσις 
prognostic,-iquer,-eur prognostico prognostic prognostiker 

κ.λπ., κ.λπ. pronostico ρrοnόstίcο (prognosticate) (prognostizieren) 

PROGRAMME programma programa program Programm πρόγραμμα 
programmer programmati- programmieren προγραμματίζω 

programmatique κ.λπ. -zzare programmatisch προγραμματικός 
programmatico . . . . .  

ΡΑΟΗΙΒΕΑ άπαγορεύω proibire prohibir Ι prohibit prohibieren pro +habeo πρό + απτω, χάπτω, 
prohibition άπαγόρευσις proibizione ρrοhίbίcίόn prohibition κάπτω 
prohibitif άπαγορευ- proibitivo prohibitivo prohibitory ΡrοhίbίΙ . . (βλ. λ. avoir) 

κ.λπ. [τικός 

PROLEGOMENES prolegomeni ρrοlegόmenοs prolegomena προλεγόμενα 

PROLEPSE πρόληψις prolessi prolepsis prolepsis πρόληψις 
proIeptique προλη- prolettico proleptico proleptic 

[πτικός 

ΡΑοιΕΤΑΙΑΕ proletario proletario proletarian Proletarier proles έκγονος πρό + αλω άλδαίνω 
proIetariat proletariato proletariado proletariat Proletariat pro +aIo =τρέφω =τρέφω 

prole γόνος prole prolific γόVΨoς (άντιδ. : προλετάριος) 
( "Εννοια: ό άκτήμων, ό 
διαθέτων μόνον άπογό-

-νους) 
PROLOGUE prologo ρrόlοgο prologue Prolog proIogus πρόλογος 

prologar 

ΡΑΟΜΕΝΕΑ περιπατώ promanare promenade promenieren προ +(βλ. λ. "mener") 
promenade περίπατος Promenade 

ΡΑΟΝΕ κήρυγμα (έκκλ.) (sermone)* (sermόn* (sermon* prothyra πρόθυρα πρόθυρα 
proner διδάσκω, sermonar) sermonize (έννοιαλ. :  έκ τού (*έκ του εϊρω=λέγω) 

έκθειάζω τόπου άπό τόν 
proneur έγκωμιαστής (encomiatore) sermonizer) όποίον έξεφώνει ό 

ίερεύς τό κήρυγμα) 
PRONAOS πρόναος pronao pronaos pronaos πρόναος 

PROPEDEUTIaUE propedeutico propedeutico propaedeutic Propadeutik προπαιδευτικός 
προπαιδευτικός propedeutica 
propedeute προπαι-

[δευτής 
PROPHETE προφήτης proteta proIeta prophet Prophet propheta προφήτης 
prophetie προφητεία profezia profecia prophecy Prophezeiung (πρό + φημί) 
prophetiser προφη- profetizzare profetizar Ι prophesy prophezeien 

[τεύω 
profetico prophetic prophetisch prophetique προφη- profetico 

[τικός 
prophetisme " -ισμός 

ΡΑΟΡΗΥΙΑΧΙΕ προφύ- profilassi profilaχis prophylaχis Prophylaχis προΦύλαξις 
προφυλακτικός -λαξις (νοσ.) 

profiliHico prophylactic prophylaktisch prophyIactique ,, -ικός profilattico 

ΡRΟΡΙCΕϊλεως, εύμενής ΡΓορίΖίο propicio propitious pro +peto πρό + πετώ, πίπτω 

propitiation έξιλέωσις propiziazione ΡrΟΡίcίacίόn propitiation (propitius προπε- προπετης 

propitiateur έξιλεωτής propiziatore propiciador propitiatory -τής, εύμενής) 

propitiatoire ίλαστήριος propiziatorio propiciatorio propitiatory 

propiziare έξι- propiciar propitiate 
-λεώ 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

PROPYLEE προπύλαιον propiIeo propiIeo propyIaeum Propylaen προπύλαιον 

PROSCENIUM proscenio proscenio proscenium Proszenium proscenium προσκήνιον 
προσκήνιον 

PROSE πεζός λόγος prosa prosa prose Proza prorsus, έκ τού βλ. λέξι "vers" 
Ρrοsaϊsme πεζότης ρrοsaϊsmο ρrοsaϊsmο (ρrοsaϊst) prosaisch ΡΓΟ +versus (άντιδ.: πρόζα) 

(Κ. α.) (πρό +στρέφω) 

PROSELYTE προσήλυ- proselito proselito proselyte Proselyt proseIytus προσήλυτος 
[τος proselytism Proselytenma- (έκ τού πρός +έλαύνω) 

proseIytisme προση- proselitismo proselitismo Ι proselytize -cherei 
[λυτισμός 

PROSODIE προσψδία prosodia prosodia prosody Prosodie προσφδία 

PROSOPOPEE prosopopea prosopopeya prosopopoeia (Prosopologie) προσωποποιία 
προσωποποιίΌ (& φιλοδοξία) (Prosopomantie) προσωπογραφία 

prosopographie 

PROSPECTUS φυλλά- prospetto θέα prospecto prospectus Prospekt pro +specio προ +σκοπέω ·ώ = 

-διον prospettare prospect θέα παρατηρώ 
prospectif όπτικός καθορω 

(Κ.δ.) 
PROSPERE εύτυχης prospero prospero prosper pro +spes = προ +(βλ. λ. espoir) 
prosperite εύημερία prosperta prosperidad prosperity έλπίς 

PROSTATE (ίατρ. )  prostata prostata prostate προστάτης (ίατρ.) 
prostatite prostatitis έτυμ. πρό +'ίσταμαι = 
prostatectomie prostatectomy ύπερασπίζω 

PROSTERNER προ- prosterno prosternarse pro +sterno προ +στέρνον, πρό-
[σπίπτω καταβάλλω, genuflection* sterno στερνος, στορέννυμι 

prosternement γονυ- ρίπτω prostration προστέρνφ =κατάστηθα 
[κλισία prosternarsi ρrοsternacίόn γονυκλισία (Αίσχ. Χοηφ. 29) 

prosternation προσκυνω prostrate *(έκ τού γόνυ+πλέκω) 
prostration καταπόνη- prostrazione πρηνύς 

[σις έξασθένησις 

PROSTHESE πρόσθε- prostesi prostesis prosthesis πρόσθεσις 
[σις (γραμμ.) πρόθεσις 

prothese πρόθεσις protesi ρrόtesίs prothesis Prothese προσθετικός 
prosthetique προ- prostetico prostetico prosthetic prosthetik 

[σθετικός 

PROSTlTUER έξευτε- prostituire prostituir Ι prostitue prostituieren Ρrοstίtuο:προί- προ +ϊστημι 
[λίζω στημι (pro+sisto) στατή =πόρνη 

prostituee πόρνη prostituta prostituta prostitute Prostituierte (έννοιολ . :  έκθέτω 
prostitution έκπόρ- prostituzione ρrοstίtucίόn prostitution Prostitution δημοσίως) 

[νευσις 

PROSTYLE προστύ- prostilo prostilo prostyle prostyIos πρόστυλος 
[λιον 

PROTAGONISTE protagonista protagonista protagonist πρωταγωνιστής 

PROTASE πρότασις (ρητ.) protasi ρrόtasίs protasis protasis πρότασις 

ΡΑΟΤΕ άρχιεργάτης proto proto . . .  proto . . .  πρώτος 

PROTEGER προστα- proteggere proteger Ι protect protegieren pro+tego= προ + στέγω 
τεύω =σκέπω, στέγω (άντιδ. : προτεκτοράτον) 

protection προστασία protezione ρrοteccίόn protection Protektion 
protecteur προστάτης protettore protector protector Protektor 
Ρrοtectοratπροστασία Ρ rotettorato protectorado protectorate Protektorat 

PROTEE παλίμβουλος proteo proteo όστατος proteus, Πρωτεύς (θαλάσσιος 
ptoteiforme proteico protean- proteisch θεός, έχων την δυνατότητα 

νά άλλάζη μορΦές). 

ΡΑοτΕΙΝΕ πρωτείΥη proteina proteina protein Protein πρώτος 
(όργαν. πρωτείνη) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ικον 

PROTOCOLE πρωτό- protocoIIo protocoIo protocol Protokoll protocoIIum πρωτόκολλον (κυριολ. 
[κολλον protokol l ieren "το πρώτον κόλλημα", 

protocolaire protocol lare protocolar προσθήκη είς πάπυρον 
protocolario iΊ σφράγισμα) 

ΡΑΟΤΟΝ πρωτόνιον protone protone proton Protonium πρώτον 

ΡΑΟΤΟΤΥΡΕ πρωτότυ- prototipo prototipo prototype Prototyp prototypus πρωτότυπο ν 
[πον 

ΡΑΟΤΟΖΟΑΙΑΕ πρωτό- protozoo protozoo protozoa Protozoon πρωτόζωον 
[ζωον 

prua, prora proa prow (Bug =πρώρα, prora πρώρα (προ +όροΟω= PROUE πρώρα 
έκ τOCι πήχυιος =ορμώ) 

=τροπωτήρ) "εΙς ϊκρια νηός έβαι-
ναν πρώρης" Οδ. μ 230-

PROUVER άποδεικνύω provare probar ΡΓονθ Ρrϋfen probus: χρηστός, πρόμος =πρώτος, 
(έιιν.: θέτω είς δοκιμασίαν) δοκιμάζω άγαθός, πρωταγωνιστής, 
preuve άπόδειξις prova prueba provable Probe "πρώτος" άρχηγος' "πρόμος άνήρ" 

εύαπόδεικτος δοκιμασία (άντιδ . . πρόβα) 
eΡrοuνer ύποβάλλω comprobar probity 

είς δοκιμασίαν comprobacibn χρηστότης 
epreuve δοκιμασία pruova έπαλήθευσις (probe διε-
probe πρώτος, όθεν probo probo τίμιος [ρευνώ) 

χρηστός 
approuver έπιδοκιμάζω approvare aprobar approve 
approbation έπιδοκιμα- approvazione aΡrοbacίόn approbation 

[σία probieren 
probabIe πιθανός probabile probable probable probat δοκιμα-
Κ.6. παράγ. & σύνθετα. [σμένος 

PROVIDENCE θεία πρό- provvidenza providencia providence pro+video πρό + Fείδω, 
[νοια "προ-βλέπω". 

provision προμήθεια provvigione Ρrονίsίόn provision Provision 
proviseur λυκειάρχης provveditore provisor provider φρο- Provisor 

ίδίας οίΚΟΥενείας: [ντιστής 
prudence σύνεσις prudenza prudencia prudence Ρrϋderίe σεμνο-

(κ.λπ.) [τυΦία 
PROVOQUER προκαλώ provocare provocar provoke provozieren pro +νοχ =φωνή πρός + Fοψ =φωνη 
provocation, πρόκλησις provocazione Ρrονοcacίόn provocation Provokation (βλ. καί λ. "νοίΧ") 
provocateur προκλητι- provocatore provocador provoker βάξις = φωνη 

[κός 
PROXENETE μαστρωπός prosseneta proxeneta (mediator, έκ proxeneta προξενητης 
proxenetisme προξενία προξενητής proxenetico τού μεσάζων) 

PRUNE δαμάσκηνον prugna pruma prune pflaume prunum προύνον 
prunnier δαμασκηνιά prugno pruno pruner κλα- =προύνον προΟμνη=η κορομηλιά 
ΡruneΙ Ιeκόρη όφθαλμού pruno όκαν6α δευτής 

Κ.δ. pruneto άκαν- pruning κλά-
[θότοπος [δευσις 

πρύτανις, δεκανευς ΡΑΥΤΑΝΕ πρύτανις decano* decano* rector** Rektor** *decanus 
prytanee πρυτανείον pritaneo prytaneum Prytaneum **rego εύθύνω **όρέγω: άπλώνω 

καί (recteur: πρύτανις) χείρα, εύθΟνω 
* έκ τoCι δέκα, δηλαδή 
δέκαρχος, δεκανεύς 

PSALMODIE ψαλμψδία salmodia salmodia psalmody Psalmodie psaImodia ψαλμιμδία 

psalmodier Ψάλλω, salmeggiare salmodiar psalmodize Psalmen-singen (ψαλμος+ ώδη) 

άπαγγέλλω Psalmendicher Ψάλλω, έκ τoCι "ψαΟω" 

psalmiste ψαλμψδός salmista salmista psalmist Psalmist = έγγίζω (τίς χορδές 

psalmique ψαλμικός salmico of psalrns τού μουσ. όργάνου) 

psallette έκκλ. χορψδία 
Psalter psaIterion ψαλτήριον salterio salterio psalter 

psaume ψαλμός salmo salmo psalm Psalm psalmus ψαλμος 

psautier ψαλτήρι, κομβολόί 
Λέξεις μέ α' σuνθ. pseudo .. 

seudo . . .  pseudo . . .  (έκ τoCι ψεύδος) 
πχ pseudarthrose pseudo . .  

seudoprofeta Pseudograph ψευδογραφία 
ψευδάρθρωσις ψευδολογία 

pseudocIassique (pseudology) Pseudoprophet 
pseudonym (Pseudotherapy) ψευδώνυμον 

pseydonyme -νυμον pseudonimo seυdόnίmο ψευδοπροφήτης 
pseudopode. Κ.λπ . . .  seοdόΡοdο 

(pseudo- Pseudonym 
ψευδομάρτυς . . . .  -martyr) 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΡSΙΠΑCΙSΜΕ ψιττακι- psittacismo 
[σμός 

psittacose ψιττάκωσις psittacosi 
psittacides ψιπακοειδη 

PSORE ψώρα psora 
psoriasis psoriasi 

PSYCHE είδος κατό- psiche (ψυχή) 
[πρου 

psychedel ique 
ψυχεδελικός* 

Λέςεις μέ α' συνθ. 
psych(o) 

πχ psychanalyse psicanalisi 
psychasthenie 
psychiatre psichiatra 
psychique psichico 
psychisme 
psychodrame psicodrama 
psychographie psicografia 
psychologie psicologia 
psychonevrose 
psychopathie psicopatia 
psychopathologie 
psychopompe 
psychose PSiCOSi 
psychosomatique psicosomatico 
psychotherapie psicoterapia 

Κ.λπ., Κ.λπ. 

PSYCHROMETRE crίόmetrο 
psychrometrie criometria 

Λέςεις μέ α' συνθ. 
ptero . . .  

πχ pterodactyle 
πτεροδάκτυλος 

pteropodes pteropodi 
πτερόποδα 

pterygion πτερύγιον 
Κ.λπ. 

ΡΤΟΜΑϊΝΕ πτωμαίΥη Ρtοmaϊna 
ptose πτώσις 

PUBERE έφηβος pubere 
puberte εφηβεία puberta 
pubis εφήβαιον Κ.λπ . .  pube ηβη 

PUBLlC δημόσιος publico 
(κ.λπ. παράγ.) 

PUCE ψύλλος pulce 
pucercn ζωύφιον pulcino νεοσ-

ές ού: [σός 
pulcinella 
καραγκιόζης 

PUER βρωμώ, όζω puzzare 
puant δυσώδης, puzzolente 

χαμερπής 
pute, putain πόρνη puttana 

(κυριολ. βρωμιάρα, 
δυσώδης) 

punaise κοριός 

PUERIL παιδικός puerile 

ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

psitacismo 

psitacosis psittacosis 

(rofia)* psora 
psoriasis 

psique psyche 

psicoanal isis psyche ψυχή 
psicastenia psycho .. lysis 
psiquiatra . . .  analyst 
psiquico psychiatry 
(psicagogia) psychiatrist 
psicodrama psychic 

psychicism 
psicologia psychography 
psicotecnia psychology 
psicopatia psychocurosis 
psicopatologia psychopathy 
(psicofisica) psychopatho-
PSiCOSiS -Iogy 
(psiquismo) psychosis 
psicoterapia psychopathic 

psychothe-
rapy 

Ρsίcrόmetrο psychrome-
psicrometria -ter 

pterodactilo pterodactyl 

(pteropus) 
(pterygium) 
(pterygoid) 
(pteridology) 

Ρtοmaίna ptomaine 

puber pubic ήβικός 
pubertad puberty 
pubes εφήβαιον pubes 

Ρύblίcο public 

pulga puce 

puichinella 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Psora 
Psoriasis 

Psyche (έντομ.) 

Psychoanalyse 
Psychose 
(Psychotechnik) 
(Psychodiagno-

stik) 
(Psychodrama) 
Psychographie 
Psychologie 
(Psychometrie) 
(ΡSΥchοgramlη) 
Psychopatholo-

-gie 
(Psychokinetik) 
(Psychagoge) 
psychoorganisch 
psychosomatisch 
Psychoterapeut!k 

Ptomain 

Pubertat 

Publikam 

putafiero putative σηψις . . . . .  
άκόλαστος 

puta 

puerίl puerile 
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ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

ψιττακός 

psora ψώρα ,έκ τού ψήω=τρίβω 
* (έκ τού άράχνη) 

Ψυχή (έλλην. μυθολ.) = 

περίφημη διά τήν 
καλλονήν της. 
*ψυχή+δηλώ (φανερώνω) 
(έννοιολ. "ψυχεδελικά," τά 
φάρμακα πού φανερώνουν 
τις ψυχικές καταστάσεις) 

ψυχο . . .  (ψυχή , έτυμ. έκ 
τού Ψύχω) 
ψυχανάλυσις 
ψυχασθένεια 
ψυχίατρος 
ψυχικός, ψυχαπαθής 
ψυχισμός 
ψυχόδραμα 
ψυχογραφία 
ψυχολογία -ψυχομετρική 
ψυχο-νεύρωσις -/γραμμα 
ψυχοπάθεια, -κινητική 
ψυχοπαθολογία 
ψυχοπομπός 
Ψύχωσις -ψυχαγωγία 
ψυχοσωματικός -
ψυχοοργανική 
ψυχοθεραπεία . . .  κ.λπ . . .  

ψυχρόμετρον 

πτερο ... (πτερόν) 

πτώμα (έτ. πίπτω) 
πτώσις 

pubes =ηβη ηβη (Fηβη) 

publicus πολύς, πλήθος, 
(βλ. καί λ. peuple) 

pulex ψύλλος Ψύλλος, Ψύλλα 

puteo =σαπίζω, πύθω: σαπίζω, φέρω 
όζω σηψιν 

"όστέα πύθεται δμβρψ" 
(πρβλ. πύον) Οδ. Α 16 1  

puer =παιδί παίς, παύς, πόιρ (λακων.) 
πής (βοιωτ. )  � -
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pueriIite παιδικότης puerilita pueri l idad pueri l ity puer, puera, πηίσκος =υί6ς (κρητ.) 
pucelle παρθένος putto, putta Putte puella 
puerpeal έπιλόχιος μικρό παιδί 

puerperale puerperal puerperal 
puerpera λεχώ puerpera 

PUGILAT πυγμαχία pugilato pugiliato pugilism pugnus πυγμή 
pusίl iste πυγμάχος pugilatore pugil pugilist pugna μάχη (άντιδ. : "μπουνια") 
pugnace ψιλομάχος pugno πυγμή pugna μάχη (pugnacious) 

PUISSANCE έξουσία, potenza potencia potency Potenz βλ. λ. posseder 
puissant ίσχυρός, potentato potente potent Potentat 

κραταιός όρχων 

PUITS φρέαρ ΡΟΖΖΟ ΡΟΖΟ puteus =φρέαρ έκ τού πότος 
puiser άντλώ pozzolana poza τέλμα Κατά Βάρρωνα, έκ τού 
(κ.λπ. παράΥ. & σύνθ.) χώμα ήφαιστ. πύταμον 

ρυΙΡΕ πολτός polpa pulpa ψαχνό ρυlρ pulpa =ψαχνό πολφός: είδος ζυμα-
pulpeux πολτώδης polpacciuto pulposo ρυlΡΥ ρικοΟ ("Αριστοφ. άπόσπ. 548) 
pulper πολτοποιώ polpetta pulperia to ρυlρ 
pulpation πολτοποίησις κεφτες παντοπωλείον (άντιδ. : πολπέτα) 

pulpazione pulpeta τεμά- pulping 
[χιον κρέατος 

PULTACE πολτοειδής polta & puls -pultis πόλτος, πολτός 
pultation poltiglia πολ- papil la =πολτός 

[τός 
PUN�QUE καρχηδονικός punico ρύnίcο punic punicus φοινlκούς (Καρχηδών: 

αποικία Φοινίκων) 
PUNIR τιμωρώ ρυπίΓθ ρυπίΓ Ι punish peinigen punire =τιμωρώ ποινή 
punisseur τιμωρός punitore punitivo ποινι- punisher poena =ποινή (βλ. λ. ΡθίΠθ) 

[κός (penology) ποινάτωρ =τιμωρ6ς 
punition τιμωρία ρυπίΖίΟΠθ ρunίcίόn punishment Ρθίπ 
im-punement άτιμω- impunemente impune impunity ΡΟθπίΙθΟ =μετα-

κ.λπ. [ρητί (penalty) [νοώ 
ίδ. ρίζα: re-pentir μετα- ri-pentirsi 

[νοώ 
PUR άγνός ρυΓΟ ρυΓΟ ρυΓθ ρυΓ puro καθαίρω πυρόω-ώ, -πύρ 
purete άγνότης purita puridad purity Purismus purus άγνός "Επί χρυσοΟ, ό "δεδο-

άκριβολογία κιμασμέvος πυρί". 
purifier άγνίζω purificare purificar ρυΓίΙΥ Pusrist πρβλ. :  "πυρώσατε δωμα" 
purger καθαρίζω purgare purgear purge καθαρευουσιάνος =έξαγνίσατε τό δωμάτιον 
purgatoire καθαρτήριον purgatorio purgatorio purgatory purgieren QyviJ.,w "πυρί καθήΥVΙσται δέμας" 
puritanisme "πουριτα- puritanismus puritanismus puritanism Purgatorium =διά τού πυρός έξαγνί-

[νισμός* Puritanismus σθηκε τό σώμα". Εύρ. Ορ. 40 
κσί: puree "πουρές" 
(άγνό φαγητό) κ.α. 

PUS πύον pus pus pus (Eiter =πύον pus =πύον πύον 
purulent πυώδης ρυΓulθΠΙθ purulento purulent έκ τού "οϊδημα") (έκ τού πύθω =σήπω) 
pustule φλύKτaινα pustola pustula pustule 
καί λέξεις μέ σ' σuνθ. 
ΡΥΟ . . .  ρίο . . .  ρίο . . .  ΡΥΟ . . .  

PUTREFIER σήπω putrefare putridity σαπρία puter: σαπρός πύθω: σήπω 
putride σαπρός putrido putrido putrid έκ τού puteo = (βλ. λ. ρυθΓ) 
ρουΓΓίΓ σήπομαι putire όζω pudrir πύθω (CΊντιδ. : πουρρί) 
pourriture σήψις putredine pudicibn 

κ.λπ. 

PYCNOMETRE πυκνό- pycno . . .  πυκνόμετρον 
μετρον 

PVELlTE πυελίτις pelviano pyelitis pelνis = πύελος πύελος, πυελίτις 
pelvis πύελος 

PVGMEE πυγμαίος, pigmeo pigmeo pygmy Pygmae pygmaeus Πυγμαίος (έτ. πυγμή) 
όσημος 

ΡΥΙΟΝΕ πυλών pila ΡΥlοπ πυλ(ι)ν 

ΡΥΙΟΑΕ (ίατρ.) πυλωρός ρίlΟΓΟ ρίlΟΓΟ pylorus pylorus πυλωρός 
pylorique πυλωρικός 
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PYRAMIDE πυραμίς piramide piramide pyramid Pyramide pyramis πυραμiς (πυραμός = 
pyramidal πυραμιδο- piramidale piramidal pyramidaI pyramidenartig τριγωνικός πλακοϋς 

ειδής έκ σίτου · πυρός =σίτος) 

PYRENE πυρήν (pirico) (ρίΓΟΡΟ) πυρήν (έτ. πϋρ) 

PVRETlQUE πυρετικός piretico piretico pyretic πυρετικός 
pyrexie πυρεξία piressia pyrexia 

ΡΥΑΙΤΕ πυρίτης (λίθος) pirite pirita pyrites πυρίτης 

Λέξεις μέ σ '  σuνθ. 
pyro .. πύρ 

πχ pyrogravure pirografia pirograbado pyre πυρά (Pyrogramm) πυρογραφία 
pyromanie piromania (pirolatria) (pyrolatry) (Pyrolatrie) πυρομανία 
pyrophore (pirofila) Ρίrόfοrο pyrophorous (Pyromanie) πυρφόρος 
pyroscopie (pirometro) piroscopio (Pyrometer) πυροσκοπία 
pyrosis pirosi quema (έκ τού pyrosis (Pyrolyse) πύρωσις 

(pira πυρά) καύμα) Pyrosphaere πυρόσφαιρα 
pyrosphere pirosfera pirosfera (Pyrographie) πυροτεχνία 
pyrotechnie pirotecnico pirotecnico pyrotechny 

(piroscafo 
άτμόπλοιον) 

ΡΥΤΗΙΕ πυθία pitia pitia pythia Pythia =χρησμός Πυθία 
pythien πύθιος pythian 
pythique πυθικός pitico pitico pythic 

PYXIDE κυτίον έκ pisside (boj) ΡΥΧ άρτοΦό- Pyxis pyxis πυξίς, πύξος 
πύξου [ριον 
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, 
Q UA L I T E  

. « . . .  Ή Έλληνική έξάσκησε , είναι γνωστό , μεγάλη έπιρροή έπΙ τοΟ εύρωπαίκοΟ λεξιλογίου . 
Παρόμοιο λεξικό, είναι ηδη όγκωδες . . .  Ύπάρχουν λέξεις πού δανείσθηκε η Λατινική καΙ εϊτε διά 
μέσου αύτης, ειτε άπ' εύθείας, εΙσεχώρησαν στΙς 'Ίνδο-ευρωπαίκες" γλώσσες. Τυπικό παράδειγμα 
η ποιότης* (QUALITE) ,  λέξις πού δημιουργήθηκε άπό τόν Πλάτωνα, τήν άντέγραψε έν συνεXείζl ό 
Κ ικέρων στή λατινική , QUALlTAS, καΙ τελικά έπέρασε σε όλες τΙς γλώσσες . . .  » 

( "κοίος" -ίων.
- ="ποίος": κοίος -4 qui) 

ι 

Ρ CHANTRA/NE 
O/CTlONNA/RE ETYMOLOG/QUE ΟΕ ΙΑ LANGUE GRECQUE 

* 

«Τό κόππα (ο, q, Ο), δέκατον ένατον γράμμα εΙς τά Έτρουσκικά άλφάβητα, καταλαμβάνον την 
θέσιν μεταξύ π καΙ Ρ εΙς τά πρώιμα έλληνικά άλφάβητα . . .  άντικατεστάθη ύπό τοΟ κ ,  έπέζησεν όμως 
έν τη λατινικη ώς q καΙ διετηρήθη έν τη έλληνικη ώς άριθμητικόν (900) >> . 

Λεξικόν Lidde/ Scott 

«'Η παιδεία άρχίζει με τήν έλληνική γλώσσα» .  
Μάρκος Φάβιος Κοuίντιλιανός 

• 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι ΝIΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

QυΑΝΟ όταν quando cuando when ννθΠΠ quando όκόταν = όταν (αίολ) 
"6κκα τόκα" =όταν 
τότε (Πυθαγόρειοι) 

QυΑΝΤ ώς πρός quanto cuanto quantus = όκόσος = όπόσος 
quantite ποσότης quantita cantidad quantity Quantitat =όπόσος (άντιδ. : "κβάντα") 
quasi σχεδόν quasi casi Quote 

κλπ. παράγ. όπως: ποσοστόν 
• ,l\πό τό λατιν. τροπάριον που άρχίζει μέ τό 

quasimodo* ή Κυριακή λόγια "quasi modo" δηλ. με ποίον τρό-
τού Θωμδ., άπ' όπου καί πον, "κοίψ μήδει". 
τό όνομα "Κουασιμόδος" 

QυΑΤΑΕ τέσσερα quattro cuatro ΙουΓ* νίθΓ* quatuor τέσσερα Γραμμ. Β: que-tro 
quarante σαράντα quaranta cuarenta forty* vierzig* 

Σημ. Πινακίδες Γραμμ. Β: Ή λέξις qu-to-ro-quart τέταρτον quarto cuarto quarter νίθΓΙθ* we συνώδευε τό άγγεία με 4 λαβές, ένώ ή quadrupede τετράποδον quadrupede (& δωμάτιον) quadruped λέξις ti-ri-o-we τό άγγεία μέ 3 λαβές. Κατό 
quadragenaire σαραν- quarantenne cuadricenal quadruple τόν Τσάντγουίκ μπορεί νό γίνη δεκτό ότι τό 

-τάρης (& πλείστα όσα squadra όμός escuadra 4πλούς quetro είναι πολυ άρχαία έλλην. λέξις γιό τό 
παραγ. & σύνθεταj: square τετρά- τέσσερα ,  καί όντιστοιχεί στόν κλασσικό 

cadre πλαίσιον quadro cuadro cadre [γωνον Quadrat τύπο "terra." 
quartier συνοικία quartiere cuartear κομ- quadrature Quadratur * Τό άγγλ. & γερμ. έκ τού πίσυρα =τέσσερα 

( πρβλ. οίκοδομικόν τετρ. )  ματιάζω (διαιρώ (τετραγωνι- (αίολ.) "πίσuρες στοιχηδόν έΦέστασαν". 

careme τεσσαρακοστή quaresima είς τέσσερα) [σμός) (άντιδάν: κάδρο, καντράν, καντρίλλιες, 

quadri l le χορός cuaresma (quadrant) καρδάρα -δηλ. quartarius-) 

"καντρίλλιες" (quarry Quadri l le 
λατομείον) 

QUALIFIER χαρακτηρίζω qualificare calificar qual ifiy qualifizieren quaIis = ποίος; 
quaIification χαρακτη- qualificazione calίfίcacίόn qual ification Qualifikation όποίος; έκ τού --> παλίκος (δωρ.) πηλίκος 

ρισμός τό προσόντα = όπόσος; πόσος ; 
quaIificatif ποιοτικός qualificativo qualificativo qualified Qualitat ( πρβλ. πηλίκον) 
quaI ite ποιότης qualita cualidad quality qual ititativ κοίος = ποίος 
quaI itatif ποιοτικός qual itativo qualitative 
queI ποίος ; όποίος quale cual who 

QυΕ ός, ϊνα, όπως, αν che que qui όκοίος =όποίος 
καί (συνήθης έναλλαγή 
que =ότι xειλΙKoί.iπερωΙKών) . 

όκως =όπως 
κις =τις -κού =πού 

ουl? ποιός; qUOi? τί; chi? qui? who?, what? was? quiS? =τίς; κίς =τίς; 
quorum άπαρτία πληθuντ. πρβλ. qui est? κοίος; =ποίος; 
qlloI ibet βωμολοχία quienes? κοίος έστί ; "τίς", σέ άρχ. στάδιο τής 
(έκ τού quo libet =ό τέρ- Θεσσαλικά: Έλλην. γλώσσας, ύπήρξε 
πει κuριολ. "κοίον λίπτει'J κίνες ; χειλικουπερωΊκόν. Δηλ., 

κFις (έξελίχθηκε είς 
αφωνον τ πρό τού ίώτα (ι). 
Πρό τού α τρέπεται είς 
αφωνον χειλικόν. Περί-
-πτωσις τού γερμ. was). 

qui ό όποίος chi qui which was qui όκοίος =όποίος 

I"ΚΟίη δε κρίνείς;" =ποία ή κρίσις σου; 
"κοίψ άνδρί;" =με ποίον όνδρα; 
"κοίην χρημάτων δύναμιν ;" Ήρόδ. Ε 1 06 
"κοίον έφθέγξαο έπος;" 

μέσψ τού Φραγκ. 
QυΕΝΟΠΕ παιδ. όδους . . . . . chin πηγούνι kinn kinni =γνάθος γένυς=1 )  κάτω σιαγων 

2) ό "δάκνων πέλεκυς" 

QυΕΑΕΙΙΕ φιλονεικία querela κατη- querella querulousness queror =μέμφο- κερτομέω =σκώπτω, 
querelIer φιλονεικώ γορία querulous Querulant -μαι, περιγελώ περιγελώ 

Κ.λπ. querelare querelarse μεμΨίμοιρος 

QUERIR άναζητώ querer query έρωτώ quaerΟ=ζητώ, έκ 
question έρώτησις questione questίόn question τής έρωτήσεως 
Κ.δ. πολλά παράγ. & σύνθ. qui ,  quae sunt? κοίος; κοία; (ποίος, 
πχ: ποία;) 
re-quisition αϊτησις requisizione requisa έξέτασις 

'Έννοια: ζητώ, όθεν έπιθυμώ. Σέ όρισμένες con-querir κατακτώ conquistare conquistar 
γλώσσες, λ.χ. ίσπανικά, έλαβε τήν έννοιαν τού 

conquete κατάκτησις conquista conquista "άγαπώ" προκειμένου νά συγκαλύψη συναίσθημα 
quete άναζήτησις κ.λπ . .  questua quesiques λίαν προσωπικό, όπως είναι ή άγάπη. 

α'ίνιγμα 
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QUEUE ούρό, ακρον coda coIa taiI cauda ούρά άκωκή =αίχμή, ακρον 
(έτ. "κώλον") (έτ. θαλία) (πρβλ. κaί τό 

κόκκυξ=ίερόν όστούν) 

QυΙΕΤ ησυχος quieto quieto quiet quies =ήσυχία εκηλος =ησυχος 
quietude ήρεμία quiete quietud quietness\ing έκηλία = είρήνη 
inquietude άνησυχία inquietudine inquietud inquietude ''οί δέ εκηλοι τέρπονται " 
quittance έξόφλησις quietanza quίta quittance Ouittung [Ε759 
quitte ξέγνοιαστος quitte quito quite έντελώς quit +έξωφλη- "εσθι εκηλος" 
quitter έγκαταλείπω (quietare (quitar άφαιρώ) Ι quit -μένος έκητι =χάριτι, έντελως 
(μέ τήν ενν. "άφήνω πραΟνω) quittieren 

ησυχον") 
κaί: 
Requiem νεκρώσιμη re+quies ρά+έκηλος 

εύχή 
requien καρχαρίας 

(διότι ή έμφάνισίς του 
άγγέλλει θάνατον) 

QυΙΝΤΕ πέμπτη quinta παρα- quinta βίλλα quint Ouίnte quinque πέντε, πέμπε 
quintessence [σκήνιον (άρχικώς ίδιο- quintescence (βλ. λέξι "cinq") 

πεμπτουσία (κ.α.) quintessenza κτησία βεβαρη- (άντιδ.: κου[ντα, κέντα, 
μένη τό 50ν τοΟ κουίντέτο) 

φόρου) 
quintaesencia 

QυΟΤΙΟIΕΝ quotidiano cotidiano quotidian quotidie, όκόσος + δία =ήμέρα 
καθημερινός έκ τού όκοστιαίος = 

quotient πηλίκον quoziente cociente quitient Ouotient quo +dies ό άναλογων 



R 
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R yt h m e  

« Είμαι άπο τή Σικελία, δηλαδή τη Μεγάλη Έλλάδα, καί ύπαρχει άκόμη πολυ άπο την Έλλάδα στη 
Σικελία. ΤΟ μέτρο, ή άρμονία καΙ ό ρ υ θ μ ό ς  (rythme, ritmo) ζοϋν άκόμη . . .  Έξ όλλου , είμαι ό 'ίδιος 
έγω έλληνικής καταγωγή ς .  Ν α ί ,  να ί ,  μην έκ πλήττε σθε . ΤΟ ο ίκογενειακό μου  όνομα είναι 
Πυράγγελος . ΤΟ Π ιραντέλλο δέν είναι παρά ή φωνητικη παραφθορά του :  Π ιρατζέλο, Π ιραντέλλο . .  » 

"ό LUIGI PIRANDELLO στόν Κώστα Ούράνη " ( 1934) 

* 

Ό Πρόεδρος Μιττεράν κατό την τελευταία του έπίσκεψι στην Έλλάδα έκφράζει πόσο έντυπω
σιάσθηκε : " . . .  διαβάζο ντας τά τοπω νύμια στίς όδικες πι νακίδες: Έλευσίς, Μέγαρα, 'Ισθμός, 
Κόρινθος, όλα αύτό τό όνόματα, πού όποτελοϋν τη μνήμη της γλώσσας μου . . .  " 

* 

« . . . Φαίνεται ύπέροχο το νά γνωρίση κανείς αύτην την μυθlκη γλώσσα, που έγέννησε όλες τΙς 
αλλες . . .  » 

Γκαελ ΡεκουρσΕ; -μεταφράστρια τής ΕΟΚ 

• 
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ΑΑ - ΑΕ όμοίως . . .  "όρα", "όρ" πρό συμφώ-
(προθεματικά έπαναλη- νου, "ρά" έπικώς. 

πτικά, έπιτατικά) Δεικνύει συνέχειαν, 
συνάρτησιν, άκολουθίαν, 
έπίτασιν. πχ "ρά-θυμος" 

RABLE 1 )  έργαλειον rabble Γυο κτυπώ, πίπτω όρούω, ρύω 
2) νώτα συρφετός 

RACAILLE κάθαρμα, racha ροκανίδι rake δίκρανον μέσ4J φραγκ. "όχλου ρακεία ήθροι-
όχλος rasche, ράκος σμένη" .  -Ποσείδιππος-

RACE γενιά, φυλή razza raza race Rasse ratio =λόγος ρέω =λέγω, έρώ 
racisme, raciste razzismo razismo racial φυλε- Rassen . . .  reor =λογίζομαι ρηTlΊΡ = Ο ομιλών 

-τικός (έννοια: άείρυτος άείρυτος:  ο άεί ρέων, 
racy ζωηρός διαδοχή γενεών) ο άείροος 

(άντιδ.:  ράτσα) 

RACHIS ράχις rachide raquis ράχις (έτυμ. έκ του 
rachitis ραχιτις rachitide raquitis rachitis Rachitis ρήγνυμι, διοτι δύναται 
rachitique ραχιτικός rachitico raquitico rachitic rachitisch νά καμφθη, λυγίζει, 
rachidien σπονδυλικός raquideo "σπάει"). 

(κ.λπ.) 

RACINE ρίζα racide, radica raίΖ radix radix ράδιξ, ρίζα ράδιξ =κλάδος, ρίζα, 
raciner ριζούμαι radicare radicar radicate (Radikaler ρίζωμα, "ραδίκι". 

regaliz γλυκόρ- root ρίζα ριζοσπάστης) ραδινος =λεπτός, 
radicaI ριζικός radicale radical [ριζα radical radikal εύλύγιστος 

κλπ. παράγ. & σύνθετα . .  
radis ραφανίς (&rave) rizoma ρίζωμα radish ραφανίς 
raifort ραφανίς ratano (rabanito) Radieschen 

RADEAU σχεδία ratis σχεδία, ναύς έρετμόν =κώπη 
έρετμόω, έρέσσω= 
=κωπηλατώ 

έρέτης =κωπηλάτης 
Λέξεις μέ α' συνθ. radio . .  radio radio άκτίς, radio άσύρμ τηλ. Radius άκτίς 
Π.χ. radiobioIogie λάμψις radius άκτίς Radler ποδηλά- έκ τού radius: ράβδος 

radiochimie radio . . .  ( radioactivity) -της ράβδος, άκτίς (πρβλ. καί ράδιος) 
radiogoniometre radiogoniome radiogonio- Radio . . .  

-tro -meter 
radiographie radiografia radiografia radiography 
radίοϊsοtΟΡe radioisotope 
radioIogue radiologo radίόlοgο radiologiste 
radiometrie radiometro radiometria radiometer 
radiophare radiofaro (radiogramo-
radiophonie radiofonia radiofonia phone) 
radioscopie radioscopia radioscopia radioscopy 
radiotechnie radiotecnica radiotelegrafia 
radioteIegraphie radiotelegrafia radiotelefonia 
radiotherapie radioterapia radioterapia radiotherapy 
radiant άκτινοβολία radiante radioso radiant 

κ.λπ. 
RAGE λύσσα,όργή, μανία rabbia rabia rabies, rage Raserei rabies: λύσσα, λάβρος:  ορμητικός, 
rager μαίνομαι ar-rabbiare rabiar rasen μανία, σφοδρή βίαιος, λαίμαργος 
rageur όξύθυμος ar-rabbisto rabioso rabid rasend μανιώ- πεινα λαβροσύνη: λαιμαργία 

κ.λπ., Κ.λπ δης "λάβρqJ χρώμενοι τψ πότψ 
"τη βρώσει χρηται λάβρως". 

RAI άκτίς ragio radio radius Radius radius ράβδος ράβδος (έκ του ράδιξ = 
rayon άκτίς raggiare rayo ray κλάδος, όθεν άκτίς 
rayonner άκτινοβολώ irradiare, radiar Ι radiate τροχού) 
rayonnement άκτινο- irraggiare rayar irradiate 

Κ.λπ. -βολία irradiazione radίacίόn radiation 

ΑΑΙΟΕ δύσκαμπτος rigido rigido rigid αύστηρός Rigoros rigeo: ριγώ, ριγώ 
raideur άκαμψία rigidezza, rigidez rigidity άκινητώ 
raidir έντείνω Κ.λπ. rigidita arreciar rigidtly 

recio στερεός αύστηρώς 
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ΑΑΙΕ αύλαξ riga raya rain βροχή Regen rigo άρδεύω, βρέχω. Κατ' άλλους έκ τού 
Reihe σειρά βρέχω Fρήγνυμι ,  δηλ. γραμμη 

(άπεβλήθη τό β) διανοιχθεϊσα 
(άντιδ. : ράγιες") 

ΑΑΜΡΕΑ σκαρφαλώ- rampare rampar rampart έπαλ- ramponieren μέσφ φραγκ. γρυπαίνω 
[νω, έρπω -ξις χαλώ hrampon (πρβλ. γραπώνω) 

rampe κιγκλίς, σκηνή rampa rampa ramp Rampe (άντιδ. : ράμπα) 
θεάτρου (Κ.ά.) 

RAIPONCE, rave raponzolo rapo rape (κράμβη) Raps, Rϋbe rapa ράπυς ράπυς, ραφανίς 
ραφανίς (άντιδ. : ραβιέρα, 

raviere, ravier ravioli είδος rabioles ραβιόλια) 
(είδος πινακίου) φαγητού 

RAISIN σταφύλι racimolo racimo raisin σταφίς racemus: βότρυς ράξ (ρώγα) 
raisine πετιμέζι racimolare arrope "ράγες βότρυος" 

ραγολογώ 

RAISON λογικόν, ragione ΓaΖόn reason Rede λόγος ratio λόγος ρέω: λέγω, έρώ 
δίκαιον reor λογίζομαι ρητήρ, ό όμιλών 

raisonnable όρθός, ragionevole razonable reasonable rationell ("ροή λόγου" ράτρα = ρήτρα 
δίκαιος reden όμιλώ "λογική ροή") 

rationneI razionale racional rational rezensieren ρητός 
raisonner κρίνω ragionare razonar Ι reason Ration Μαθηματ.: "ρητό ποσό" 
ration μερίς, σιτηρέσιον razione racίόn ration Rate ποσοστόν έν άντιθέσει πρός τά 

(έννο/ολ. :  τό ύπολογι- αλογα ποσά. 

κ.λπ. [ σθέν) 

ΑΑΜΕΑυ κλάδος ramo ramo (rammen ramus 1) κλάδος ράδαμνος: κλάδος 
ramage κλάδωμα ramoscel lo ramiza έμπήγω) 2) ρόπαλον ποιητ. τύπος: δραμνος 
rameux πολύκλαδος ramoso ramoso ramous Ramme 
ramifier διακλαδώ (ramificare) (ramillete ramify είδος έργαλείου 

ramoner σαρώνω άνθοδέσμη) ( ramification Rahmen 
ramoneur καπνοδο- ramingo (ramoneo διακλάδωσις) πλαίσιον 

[χοκαθαριστής άλήτης κλάδωμα) 

ΑΑΜΕ κώπη remo remo oar, rudder Ruder remus κώπη έρετμόν :  κώπη 
ramer κωπηλατώ remare remar Ι Γονν rudern έρέτης =κωπηλάτης 
rameur κωπηλάτης rematore remero rower Ruderer σχέσις καί μέ "ράμνος" 

βλ. ώς δνω 

RAPACE άρπακτικός rapace rapador rapacious Ri:ίuber rapio άρπάζω έρέπτομαι: έσθίω 
rapacite άρπακτικότης rapacita rapaceria, -idad rapacity rauben άρπάζω rapidus = (έπί ζώων) 
rapide ταχύς rapido rapido rapid rash ταχύς = άρπακτικός έρέπω: τρώγω 
rapidite ταχύτης rapidita rapidez rapidity Rappe ϊππος (Κατά Κοραήν, έκ 

rapine άρπαγή, rapina, rapito rapirϊa, rapto rappine, rapt Raub τού "άρπαξ" δι' 

rapt άπαγωγή (apagogia) rapto rape, rapt (Apagoge) άναγραμματισμού) 

usurper σφετερίζομαι usurpare usurpar usurp usurpieren 

RAPETASSER μπαλ- rappezzare Ι patch patschen pittacium πιττάκιον (πινακίδιον) 
[λώνω χειροδικώ ( πρβλ. πέτσα, πετσί) 

rapetasseur μπαλλω- rappezzatore 
[μα τής 

rapetassage έπιδιόρ- rappezo patching 
[θωσις 

ΑΑΑΕ άραιός, σπάνιος raro raro rare, rarely rar rarus άραιός άραιός ( πρβλ. Ράριον: 

rarete άραιότης (κ.δ.) ratita rareza rarity Rariti:ίt πεδιάς Έλευσίνος όπου 
γιά πρώτη φορά εσπάρη ό 
σίτος ύπό τής Δήμητρος). 

RASER ξυρίζω radere raer raze έξαλείφω rasieren rado ξέω, λυπώ ράζω =γρυλλίζω 
rasoir ξυράφι rasoio rasίόn ξύρισμα razor ξυράΦι Rasier . .  ρύζειν ="πενθεϊν, διά τό 
ras ψιλός (ξυρισμ.) rasato raso Raspel ξύστρα όναυδον ήχον προφέ-
racher ξέω raschiare rascar rascal φαύλος raspeln ξέω ρειν". 
racaiI Ie κάθαρμα raccare όδύ- ratero rat τρωκτικόν 

rat τρωκτικόν [ρομαι χαμερπής rasure 
ratisser ξέω rasiera ρυκάνη raedor ξέστης 
rature σβήσιμο raschia raedura 

ξύστρα άπόξεσις 
raspa ρίνη raedera ξύστρον 

RASSASSIER saziare saciar Ι satiate si:ίttigen ra+satis =άρκετά ρά (βλ. "ra")+ Μην= 
χορταίνω (Μην -+ σάδην -. satis) =όρκετό . 
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ΑΑΤιΟΝΝΕΙ λογικός, razionale razonado rational rationell ratio βλ. λέξιν raison 
όρθός (άντιδ. : ρασιοναλισμός) 

rational iste όρθολογι- razionalista razonador, rationalist Rationalist 
κ.λπ. [στής (οrtοlόgίcο) 

RAUQUE βραχνός rauco ronco raucus rauh raucus, ravus, βραvxός, βραχνός 
raucite βραχνάδα rocagine ronquera raucity βραχνός 

RAVIR άρπάζω, θέλγω rapire rapar ravish raffen rapio: αρπάζω βλ. "rapace" 
ravissant θελκτικός rapinatore rapiego ravin λεία 
ravage καταστροφή λωποδύτης άρπακτικός ravage 
ravin χαράδρα ravine 

κ.λπ., κ.λπ. raven κόραξ 

ΑΕΑιιτΕ πραγματικότης realita realidad reality Real itat res =πράγμα έκ του ρέζω =πράττω 
real πραγματικός reale real real real 
(κ.λπ. παράγ. & σύνθετα) 

ΑΕΒΕLLΕΑ έπαναστατω rebellarsi rebelarse Ι rebel rebellieren re+bel lum βλ. λ."ra" & "belliqueux" 
rebelle άντάρτης rirbelle rebelde rebel Rebell πόλεμος (άντιδ. : ρέμπελος, 
rebellion άνταρσία ribel l ione rebelίόn rebell ion Rebellion ρεμπελιό) 

RECEPTlON ύποδοχή, recezione receΡcίόn receive re+capio, CipiO βλ. λ. " ra" & "captif" 
παραλαβή, δεξίωσις άρπάζω (άντιδ.: ρετσέτα) 
recevoir λαμβάνω ricevere ricibir reception 
καΙ recette συνταγή ricetta receta Rezept 
recipient δοχειον (κ.δ.) recipiente recipiente recipient 

RECHIGNER σκυθρωπά- ghigna guif\adura re + φραγκ. "ra" =ρό +γένυς = 
[ζω χλευασμός guif\ar kinan =δείχνω τά γνάθος 

ricaner σαρκάζω ghignare δόντια (άντιδ. : γκίνια) 

RECLUS έγκλειστος recluso in-cluido recluse re + cludo ρα +κλείω 
reclusion κάθειρξις reclusione reclusίόn reclusion 

άπομόνωσις 

RECOLTE συγκομιδή raccolta recollection re +cum + lego ρα + συν + λέγω = 

(κ.λπ.) άνάμνησις = συλλέγω συλλέγω 

REDIGER συντάσσω redigere redactar redigieren re +ago ρα +αγω 
redaction σύνταξις redazione redaccίόn redaction Redaktion 
redacteur συντάκτης redattore redactor Redakteur 

REDONDER περιττο- ridondare redundar redundance (ϋberfluss*) re +unda =κύμα ρα + οΙδμα = κύμα 
[λογω βρίθω πλεονασμός πλεονασμός (βλ. λ. onde) 

"(έκ του ύπέρ+Φλέω) 

REFECTlON έπισκευή refezione refeccίόn refection re + facio, fio ρα +φύω 
refectoire έστιατόριον refettorio refectario έστίασις 

refectory 

REFERER άναφέρω referto referir refer referieren re + fero ρα +φέρω 
reference άναφορά άναφορά referencia referance Referat 

referenze είσήγησις 
συστάσεις 

REFLET, reflexe riflesso reflejo reflex Reflex re + flecto, ρα +πλέκω 
άνταύγεια Ι reflect reflektieren έπιτατ. του ρ. 

reflecter άντανακλω riflettere reflejar reflexion άντα- Reflexion pleco (έννοια: 
reflechir σκέπτομαι riflessione reflexionar [νάκλαmς σκέψις έπί -στροφή) 

σκέψις 

REFUSER άρνούμαι rifiutare refuse re + futio = ρα +φάτις 
refus αρνησις rifiuto refusal έκλαλω φατίζω =άγγέλλω 

REGATE λεμβοδρομία regato regata regatta Regatta μέσιμ ίταλ. βλ. λ. "reception" 
re-capto 

REGENT 1 )  καθηγητής reggente regente regent Regent rego: εύθύνω, όρέγω: άπλώνω, 
2) άντιβασιλεύς recken έκτείνω διευθύνω εύθύνω, ίθύνω 

regence άντιβασιλεία reggenza regencia regency Regentschaft "όρέγω χείρα" 
regime πολίτευμα regime regimen regime Regierung, (έννοιολ. :  έκτείνω 

Regime χεΙρα & διευθύνω) .-
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regiment σύνταγμα regimento regimiento regiment Regiment 'Επί προσευχής, έκτείνω 
region χώρα, περιοχή regione regίόn region Region τάς χείρας είς τόν ούρα-
regionaI έπαρχιακός regionaIe regionaI registry νόν. 
regir διοικώ reggere regir άρχείον 
registre κατάλογος registro registro registrar Registator (άντιδ. : ρέγουλα, ράγιες) 
registreur regista regidor γραμματεύς Register 
recteur πρύτανις rettore rector register Regisseur 
regisseur διαχειρι- registratore registrador Ι register σκηνοθέτης 

[στής rector Rektor 
rectifier έπανορθώ rettificare rectifiar register Regierer κυβερ-

άκόμη: regIe κανών, regoIa regla καταγραφή [νήτης 
χάραξ regulator (Regler) Regel 

rai I  σιδηροτροχιά ρυθμιστής (ρυθμιστής) 

regIer διευθετώ regolare reglar regulate regleren κυβερνώ 
reguIier κανονικός regoIare reglar regular ίδία ς ρΙζης 
ίδίας ρίζης: riche* ricco rico rich Reich κράτος * Έκ τού riche, καί τό 

πλούσιος riches reich πλούσιος κύριον όνομα Richard, 
richesse πλούτη, ricchezza riqueza right δεξιός, Reichtum Ριχάρδος. 

ίσχύς όρθώς reichen: τείνω 
χείρα 

RΕGRΕΠΕR λυπούμαι regrunir Ι regret gramen (μέσψ βορείων ρα +γρύζω =γογγύζω 
regret λύπη regret gram έχθρικός διαλέκτων) "παιδός Υρύξaντος". 

ΑΕΙΝ νεφρός ΓθΠθ ΓθΠθ Γθίπ ΝίθΓθ renes: νεφροί έκ φρένες 1) ό μύς ό διαχωρί-
renaI νεφρικός renale renaI τού "φρένες". ζων καρδίαν καί πνεύμονας 

rognon νεφρός ζώου arnione renόn όσφύς nephritic άπό τά λοιπά σπλάγχνα. 
(έξ" αύτού adrenaIine, 2) σuνεκδοχικώς τά περί 

"άδρεναλίνη" έκ τού ad Henes, τήν καρδίαν. 
όντα +φρένες) 3) ή ίδία ή καρδία ή ό νούς. 

ΑΕLΑΤΙΟΝ σχέσις reiazione relacίόn relation re +Iatus, τοΟ ρα +έλατός, έκ τού 
reIatif άναφορικός reIativo relativo relative relativ ferro (φέρω) έλαύνω 

(Κ.δ . .  . ) 

ΑΕLΑΧΕΑ έλευθερώ rilassare reIajar Ι reIaχ re +Iaxo βλ. λ. "ra" + "Iache" 

RELIEF άνάγλυφον Γί l ίθνο ΓθΙίθνθ relief Relief re +ievis "ρ α" + βλ. λ. lθνθΓ 

RELIGION θρησκεία religione relίgίόn religion Religion re +Iego ρα +λέγω (βλ. lire,legion) 
reIigieux μοναχός religioso religioso religious religios ["rel igiosi , relegendo ea quae ad cultum 

(Κ. δ.) divinum . . " δηλ.: Οί μοναχοί ξαναδιαβάζουν τά 
όσα άναΦέρονται στήν θεία λατρεία] 

ΑΕLιουΕ λείψανον reliquia reliquia rel inquish re + Iiquo =λείπω ρα + λείπω (Ή συνήθης 

reIiquat ύπόλοιπον έγκαταλείπω έναλλαγή τών χειλικοϋπε-

reIiquaire λειψανοθή- reIiquiario reliquiario reIiquary Reliquie ρωικών). 

[κη 
remuIco REMORQUER ρυμουλ- rirmorchiare remolcar ρυμουλκώ (ρϋμα +ελκω) 

[κώ 
remorquage ρυμούλ- rimorchio remoIque 

[κησις 
remorqueur ρυμουλ- rimorchiatore remoIcador 

κ .λπ. [κός 

RENDRE άποδίδω rendere rendir render ΓθπΙίθΓθΠ re + do ρα + (δί)δω 
rente είσόδημα renta renta rental Rente (βλ. λ. donner) 
(κ.λπ. παράγωγα) renter ΓθπΙίθΓ (άντιδ.: ρέντα) 

καί: rendez-νous, ένοικιαστής συντ/χος 

προστακτ. τού rendre 
+νous =ύμείς 

ΑΕΝΕ ήνίον redina rienda Γθίπ re + tineo ρα + τείνω 

ΑΕΡΑΙΑΕ κρησφύγετον riparo repair έπι- re + patrio ρα + πατρίς 
διορθώνω (patria) 

ΑΕΡΕΝΤΙΑ μετανοώ pentirsi arrepentirse repent repens Κατά τόν Κούρτιον 

Κ.λπ. παράγωγα re-paenito έκ τού ρέπω =γέρνω. 
Κατά τό Larousse έκ τού 
ΡΟθπίΙο, poena, -ποινή. 

ΑΕΡΕΤΕΑ έπαναλαμβά- ΓίΡθΙθΓθ ΓθΡθΙίΓ Ιο repeat ΓθΡθΙίθΓθΠ re peto ρα + πετώ 
repetition δοκιμή [νω ripetizione reΡetίcίόn ΓθΡθΙίΙίοπ ΑθΡθΙίΙίοπ 
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REPONDRE άπαντώ rispondere responder respond re +spondeo ρα +σπένδω 
reponse άπάντησις risposta respuesta response σπένδομαι =τό πιστό 
ποράΥ. & σύνθ. ώς: δίδωμι. 
correspondance corrisponde- correspon- correspon Korrespondenz cum + re συν + ρα +σπένδω 
άλληλογραφία (κ.α.) -nza -dencia -dence +spondeo (Κατά τό Ε.Μ.  σπώ = 

=λέγω, μέλλων σπήσω, 
προστακτ. σπές, σπέτε). 

REPS ϋφασμα rib πλευρόν-ά ΑίΡΡΘ πλευρόν όροφη 
roof στέγη έρέπτω =καλύπτω 

ΑΕΡΤΙLΕ έρπετόν rettiIe ΓΘρΙίΙ ΓΘρΙίΙΘ ΑΘρΙίΙ repo =έρπω ερπω 
reptation έρπυσις reΡtacίόn (έκ τού serpo) 
reptatoire έρπυστικός herpetico reptiIian (raupen . . .  ) 

ΑΕρυΒLιουΕ δημοκρα- repubIica reΡύbΙίca repubIic RepubIik res + pubIica, Τό res έκ τού 
(κ.λπ. ποράΥ.} [τία κυριολεκτιώς ρέζω =πράττω 

"πράγματα δημόσια" Τό pubIic έκ τού 
πληθυς (βλ. λ. ΡΘυΡΙΘ) 

ΑΕρυΟΙΕΑ χωρίζω ripudiare repudiar repudiate re +pudio ρα +σπεύδω 
repudiation διάζευξις ripudio repudio repudiation 

REPUGNER άπεχθάνομαι ripugnare repugnar repugnant re + pugnus ρα + πυΥμη 
άντιπαθής (βλ. "ra" + "pugiIa") 

repugnance άπέχθεια ripugnanza repugnancia repugnance 

ΑΕρυΤΕΑ τιμώ riputare reputar repute βλ. λ. "compter" 
reputation ύπόληψις riputazione reΡutacίόn reputation Reputation 

RESEAU δίκτυον rete, rezza red ΓΘ! rete =δίκτυον, ρυτόν =ποτήριον 
resiIIe δικτυωτόν reticeIIa redeciIIa reticuIar γρίπος διατετρημένον, ώς 
retine άμφιβληστροειδής retina retina retina δίκτυον, "έξ ού 
(λόΥΨ τών μικροσκοπι- λεπτώς κάτωθεν 

κών άΥΥείων τού όφθαλ- πίνοuσι ". 
μού έν είδει δικτύου 
πρβλ. άμφιβληστΡον = 

δίκτuoν) 
rets =δόλος rete rediI μάνδρα 

RESERVER φυλάττω riservare reservar reserve reservieren re + servo ρα + Fέρύω 
reserve έφεδρεία Κ.λπ. riserva reserva reserve Reserve ούρο ς =φύλαξ 

(βλ. καί λ. "serf") .  

RESIDER διαμένω risedere residir reside residieren re +sedeo ρα + εζομαι 
residence τόπος residenza residencia residence Residenz (βλ. λ. ra +asseoir) 

κ.λπ. [διαμονής 

RESILIER άκυρώ resiIiant re +saIio ρα + αλλομαι 
resίliation άκύρωσις resiIiencia άλτικός (έννοιολ. (βλ. λ. sauter) 

άνάπαλσις resiIiance ύπο-χωρώ) 

RESINE ρητίνη resina resina resin resina ρητίνη 
resineux ρητινώδης resinoso resinoso resinous 

RESISTER άνθίσταμαι resistere resistir resist re -sisto ρα + ϊστημι 
resistance άντίστασις resistenza resistencia resistance (έννοια: σθεναρά άντίστασις) 

RESTAURER άποκαθιστώ ristotare restaurar restore 
restauration άναστή- ristorazione restauracίόn restoration Restauration restauro ρα +ϊσταμαι 

[λωσις 
restaurant έστιατόριον ristorante restau rante restaurant Restaurant 

( πρβλ . :  στηλώθηκα = 
έφαγα καί δυνάμωσα) 

restituer άποκαθιστώ restitu ire restituir restitution 
(κ.α. πολλά) άποζημίωσις 

RESTER μένω, ϊσταμαι restare restar restive άνθε- Rast άνάπαυσις re +sto =ϊσταμαι ρα + στώ 
όρθιος [κτικός 

rest άνάπαυ- Rest 
reste ύπόλοιπον resto resta σις, ύπόλοιπο 
καί: arreter σταματώ arrestare arrestar arrest arretieren ad +re +sto αντα +ρα +στώ 

(άντιδ.: ρέστα) -
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RESULTAT άποτέλεσμα resultato resultado result Resultat re +saIto ρα + όλλομαι 
(κλπ. πaράγ.) (εννοιa: άποτέλε-

σμα όλματος) 

REUSSIR έπιτυγχάνω riuscire re +ex +ire ρα +έξ +(βλ. λ. "aller") 
reussite έπιτυχία riuscita 

ΑΕνΕΑ (άρχικώς ρέμβω, ρέμβομαι = 

remver όνειρεύομαι) περιφέρομαι, πλανώμαι 
reve όνειρον (sogno sueno) (dream)* (Traum*) ("έν είδώλοις καί σκιαίς 
reverie ρεμβασμός έκ τού somnus, ΓθνθΓίθ ρέμβεσθαι" -"έν ρέμβη"= 
revasseur όνειροπό- όπερ έκ τού έν παραλύσει) 

(κ.α . .  .) [λος ύπνος) '(έτυμ. δρώμενον) 

ΑΕνΕΑΕΑ σέβομαι ΓίνθΓίΓθ reverenciar ΓθνθΓθηΙ re +vereor = ρα +Fopw 
reverence εύλάβεια reverenza reverencia ταπεινός Reverenz αίδοϋμαι' έννοιο- (άντιδ. : ρεβεράντσα) 

reverential λογικώς, προσβλέ-
εύλαβής πω μετά φόβου. 

ΑΕνΟΙΤΕΑ έπανα- riboltare ( ΓθνοIΙόη) Ι ΓθνοlΙ Revolte στάσις re +νοΙνο =κυλίω ρα + Fελύω 
στατω (βλ. κaί λ. volte) 

revolution έπαν/σις ΓίνοlυΖίοηθ reνοlucίόn ΓθνοlυΙίοη Revolution 

RHABDOMANCIE rabdomanzia rabdomancia rhabdomancy rabdomantia ραβδομαντεία 
rhabdomancien rabdomante (rhabdology) ραβδολογία 

RHAGADE ραγάς ragade ragadia rhagas ραγας (έκ τού ρήγνυμι) 

RHAPSODIE rapsodia rapsodia rhapsody Rapsodie ραψψδία (ράπτω+Φδη) 
rhapsode rapsodo rapsodo rhapsodist ραι/Jψδός 

Λέξεις μέ α ' συνθ. 
rheo . . .  ρέω . . .  

Π.χ. rheologie, όμοίως όμοίως όμοίως όμοίως 
rheostat, 
rheobase ... 

RHETEUR ρήτωρ κακός retore (retόrίcο) rhetor Redner rhetor ρήτωρ 
rhetorique ρητορική retόrίca retόrίca rhetoric Rhetorik 

rhetorisch 
Λέξεις μέ α ' συνθ. 

rhino . .  ρίς -ρινός 
Π.χ. rhinite rinitide rinitis rhino . . .  ρινίτις 

rhinoceros rinoceronte rinoceronte rhinoceros Rhinozeros ρινόκερως 
rhinologie rinologia rinologia rhino . . .  (Rhinoplastik) ρινολογία 
rhinopIastie rinoplastica rinoplastia rhinoplasty ρινοπλαστικη 
rhinoscopie rinoscopia rinoscopia rhinoscop ρινοσκόπησις 
rhinopharyngite rinofaringe (rhinology) ρινοφαρυγγίτις 

κ.λπ. 

ΑΗΙΖΟΜΕ ρίζωμα radicamento rizoma rhizome ρίζωμα 
rhizopodes rizopodo rhizopod ριζόποδα 

ΑΗΟΜΒΕ ρόμβος rombo rombo rhomb Rhombus rhombus ρόμβος : κίνησις περι-
rhompoide ρομβο- rοmbοϊde romboide rhomboid rhombisch στροφικη 

ειδής romboedro (άντιδ.: ρούμπος, 
rhomboedre ρομβόε- romboedro rumbo rombohedron ρούμπα) 

[δρον κατεύθυνσις 

rumb "rumba" ό χορός 

RHOTACISME ρωτακι- rotacismo rhotacism ρωτακισμός 
[σμός 

RHUMATISME ρε υ- reumatismo reumatismo rheumatism Rheumatismus ρευματισμός 
Ιματισμός ρευματικός 

rhumatisant ρευμα- reumatico reumatico rheumatic rheumatisch ρευματολογία 
[τικός 

rhumatoIogie ρευμα- reumatologia reumatologia r�leumatology Rheumatologie 
[τολογία 

κ.λπ. 
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R H U M E  καταρροή, catarro* romadizo, rheum Katrarrh* rheuma ρεύμα 
"συνάχι" catarro* * (catarro + 

enrhume συναχωμένος (catarroso) Katarrh έκ του καταρροή) 

RIDE ρυτΙς(rίder ρυτιδώ) ruga, έκ τού arruga* ruck* Runzel ' ρυτίς (έκ του ρύω 
έΕ, ού "rideau" (πτυχ. ράκος' =σύρω, τραβώ) 

παραπέτασμα) ρακόω=σχίζω, *ρακόω =σχίζω, 
ρυτιδώ ρυτιδώ 

RIGIDE ακαμπτος, rigido rigido rigid [μασία rigeo ριγώ 
αύστηρός rigorousness, Rigorosum δοκι- rigor =ρϊγος, ρίγος 

rigueur αύστηρότης, rigore rigor rigour rigoros πάγος,σκληρότης (βλ. & raide) 
σκληρότης 

rigoureux, raide rigoroso rigoroso rigorous 
κ.λπ. σκληρός 

ΑΙΜΕ όμοιοκαταληξία rima rima rhyme Reim rhytmus ρυθμός 
rimer στιχουργώ rimare rimar Ι rhyme reimen (βλ +λ rythme) 
rimeur στιχουργός rirnatore rimador rhymer Reims . . .  (άντιδ.: ρίμα) 

ΑΙΑΕ γελώ ridere ΓθίΓ Ί laugh *Iachen rίdeο:γελώ έκ του κρίζω, κριδδέμεν :  
rire γέλως riso risa !aughter Lauchen τρίζω, κραυγάζω, 
risee καγχασμός, risol ino μειδία- risada derision ξεφωνίζω "ωσπερ 

χλευασμός ridicolo, [μα ridicLJlo, lacherlίch Ίλλυριοί κεκριγότες". 
ridicule ,risible γελοϊος risibile risible ridiculous Komisch κριδδέμεν: έπί τής 
sourire μειδιώ sorridere sonreir (smile)** lacheln σημασίας τού γελάν (Βοιωτ.) 

sub (ύπό) +rideo * κλώζω=κρώζω, συρίττω 

** έκ του σ-μειδιώ 
(άντιδ. : ρεντίκολο) 

RlsaUE κίνδυνος rischio, risico riesgo risk Risiko risicare =πίπτω έκ του ρίζα ("σκόπελος 
risquer κινδυνεύω risicare ariesgar Ι risk riskieren είς ύφαλον δηλ άνεφάνη κατά γής έρρι-

risky riskant "ρίζα", δθεν κίνδυ- ζωμένος". Στεφ.Βuζάντιος 
ριψοκίνδυνος νος, κινδυνεύω είς λήμμα 'Άϋαρα". )  

(άντιδ. : ρισκάρω, ρίσκο) 

ΑΙΥΑΙ άντίζηλος rivale rival rival Rival rival is,  έκ του ρύαξ έκ του ρέω 
rivalite άντιζηλία rivalita rivalidad rivalry Rivalitat rivus -ρύαξ 
rivaliser άνταγωνίζομαι rivaleggiare rivalizar rivalisieren (έννοιολ. rivales: οί όμόρειθροι, ''οί τψ 
rive όχθη, ρεύμα riva, Γίνο runnen ρέω αύτψ ρείθρψ χρώμενοι"). 
riviere ποταμός, Γίνίera, Γίο rivera ΓίνθΓ reissetld όρμη- *ad +rivus (μετάφορ. : άντερασταl) 

παραλία Γίο Γ ί l l ,  rivulet [τικός (έννοιολ. προσεΥΥί- αντα +ρύαξ 
ruisseau Ηυ =ρυάκι ruscello ζω είς δχθην, όθεν φθάνω) 
*arriver φθάνω (Κ. δ.) arrivare arribar arrive* 

ΑΙΧΕ συμπλοκή, ρήξις rissa Rits rixa ερις , άγών έρείκω: τέμνω, χωρίζω 
ritzen (πιθανή διασταύρωσις και 

μέ ρηξις). 
ΑΟΒΕ φόρεμα roba ropa robe Robe Ε'ίτε έκ τού γερμ. Raup = άρπαγή, δηλ. λάφυ-

derober κλέπτω rubare robar rob iumpen κουρέλια 
ρον. όπότε έκ τού έρέπτομαι - βλ. λ. rapace -
εϊτε, πιθανότερον, έκ τού λώπος = ίμάτιον 
κατόπιν συνήθους τροπτις τού "λ" είς "ρ" καί 
έκτραχύνσεως τού χειλικού π. Σημειωτέον Ιότι είς άρχ. έλλην. έπιγραφήν (Monumenta 
Asiae Μ ί π .  Ant ica,  Carder ,  London 1 933 -
"ΜΑΜΑ" 3.58 1  Κώρυκος) άναφέρεται ή λέξις 
ρόβα =ενδυμα: "ράπτης ροβών". Π ρβλ. καί 
λωπίζω =ένδύω, και λωποδύτης. 

ROC, roche, rocher roccia roca rock Ruck ωθησις rocca βράχος ρώξ 1 ) ρήγμα 
βράχος ( πρβλ. :  "βράχος rocca κρημνός rocket rϋcken μετατο- 2) σπασμένο κομμάτι, 

άπορ-ρώξ") "ρουκέτα" [πίζω σύντριμμα 
rocai l le χαλίκωμα rocchio rocal la (άντιδ. : ρουκέτα) 
(έξ αύτοίJ διοκόσμ. rocchetto 

"rococo" ,  έκ του 
rocai l le :  όρος καθορί-

ζων διακόσμησιν σπηλαίων 
μέ βράχους καί κογχύλια) 

ROMPRE διασπώ, rompere romper rumpo ρομβέω =έκσφενδονί-
ταράσσω ζω, όθεν θραύω. 

rupture ρήξις κα . . .  rottura ruptura rupture (σχετικά: ρόπτρον ρόπα-
λον). 
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ΑόTlΑ ψήνω arrostire (asar) Ι roast Rost έσχάρα έρυθρός, έρευθός 
έξ ού rubrique τίτλος rubrica rubrica rubric (καθ' ότι πυρούται) (άντιδ . :  ρουμπίνι) 

(μέ έρυθρά γράμματα) rυbί έρυθρόν ruby (ρουμπίνι) Rubin 

ROUE τροχός ruota rueda ρύω, ρέω, ρύμη ρυτός:  
rouIer κυλίω rotolare rodar Ι roll rollen έλκυστός, ρέων 
rouIette "ρουλέττα" rouletta έρούα =πορεύου (Ήσύχ.) 
roder πλανώμαι rodar ''βατοίς καί ρυτοίς 
roIe "ρόλος" ruolo rollo roll Rolle πόροις" -Αίσχ. Εύμ. 452-
rond στρογγυλός rotondo, redondo round, rotund Rotunde δηλ. σέ δρόμους 

(Κ.δ. πολλά) tondo θολωτός στεριάς καί θάλασσας. 
(άντιδ.: ρόδα, ρουλέττα, 
ρόλος, ροτόντα) 

ROUTE δρόμος rotta rumbo route Route rumpo ρήγνυμι ρομβέω, ρυμβέω = 

routine "ρουτίνα" rutina routine Routine συστρέφω, σφενδονίζω 
rote έλξις (άντιδ. : ρουτίνα, ρόττα, 

ρούμπα) 
ΑΙΖ ρύζι riso arroz rice Reis oryza δρυζα 
riziere όρυζών risaja rice . . .  Reisfeld 
rizerie έργ. έπεξεργ. (risaiuolo) 

όρύζης 
rizicuIture όρυζοκαλ- risicoltura 

λιέργεια 

ROGATlONS λιτανείαι rogazione rogacion rogation Litanei" rogationes = όρέγω =έκτείνω 
rogatoire αίτητικός rogatorio rogatorio έρωτήσεις έκ τού (βλ. κaί λ. "regent") 

(νομ.) rogativo ίκέτης (abrogate) recken όρέγω rego (έκτείνω) "χείρα όρέγων είς 
arroger σφετερίζομαι rogar ίκετεύω Interrogativ (ένν.: άπευθύνομαι ούρανόν" -0, 37 1 -

rogatons ταπεινή rogito ruego παρά- έρωτηματικός σέ κάποιον ταπεινά, 
αϊτησις συμβόλαιον -κλησις έκτείνων τάς 

ab-roger καταργώ ab-rogare χείρας). "λιτανεία 
inter-roger έρωτώ (interrogate) 

(κ.λπ., κ.λπ.) 

ROGNE ψώρα rogna Ψώρα rofia ψώρα canker ψώρα Raude, Psora aranea άράχνη 
(έκ τού καρκί- (ή άσθένεια παρο-

-νος) μοιόζεται μέ τό 
δίκτυον της άράχνης) 

ΑΟΙ βασιλεύς re rey king* Konig* rex -regis όρέγω =έκτείνω, εύθύνω 
reine βασίλισσα regina reina queen Konigin βασιλεύς, ήγεμών χειρα, διευθύνω "άπευ-
royaI βασιλικός reale real royal , regal koniglich regina βασίλισσα θύνω πόλιν" =κυβερνώ 
royaume, regne βασί- reame, regno reino Konigreich (έκ τού rego (Οίδ. Τύρ. 1 04) 

[λειον reggia royalty Konigtum =εύθύνω) ίδ. ρίζης κaί τό Μαχαραγιάς 
royaute βασιλεία regnicolo reinado recht δίκαιος κuριολ. ό έχων την (ΜΑΧΑΡΑΓΚΑ=ΜέγαςΡήγας) 

ύπήκοος regieren εύθύνην "Recte και τό όνομα Ριχάρδος 
regner βασιλεύω regnare reinar Ι reign rege ζωηρός faciendo, regis (βλ. & λ. regent) 
regaI τέρψις (κ.λπ.) regalo δώρον regalo regale εύωχία nomen tenetυr" - (το queen έκ τού γυνη) 

Ίσίδωρος ΕlΥmοΙogίca (άντιδ.: ρήγας, ρήγισσα, 
*Τό King +Konig ρεγάλο) 
έκ τού genus, 
όπερ έκ τού γένος 

ROSE ρόδον rosa rosa rose Rose rosa ρόδον ροδέα, ρόδον 
rose ροδαλός rasaceo, rosato rόseο, rosado rosy rosa, rosig (άντιδ.: ροζέττα, ρόζ, 
rosir ροδίζω rosolare rosear (rosiness) rosen . . .  ροζάριον) 
rosette κόρυμβος rosetta roseta rosette Rosette 
rosier ροδέα rosiera rosal 
roseraie ροδοφυτεία rosaio rosery 
roseole ιλαρά roseola roseola (rubeola) -Roteln 
rosaire ροζάριον, rosario rosario rosary Rosenkranz 

κομβολό'ί 
(έννοιολ. στέφανος 

ρόδων) 
κ.λπ. Κ.λπ. 

ROSEE δρόσος rugiada rosada πάχνη (Τau=δρόσος) ros, rosata δρόσος, έρση 
(rosada) rosar δροσίζει έκ τού θέω =ρέω δρόσος έρσήεις =δροσερος 
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ROSSIGNOL άηδών rosignolo ruisefior Iuscinia: άηδών, 
έκ τσυ Iuscus λοξός 
=μονόφθλαμος, 

μυωπός 
(ώς ψάλλουσα είςτό 
σκότος της νυκτός) 

ROSSOLIS ροσόλιον rosolio rosoli rosa +οΙίο ρόδον + έλαιον 
(άντιδ. : ροσόλι) 

ROUANNE ρυκάνη (pialla)* (plane)* rucina ρυκάνη ρυκάνη 
rouanner rucar * planus πέλανος (βλ. λ .  piano) 
rugine χειρ. έργαλ. 

ξέσεως 

ROUGE έρυθρός rosso roso, rojo red rot ruber =έρυθρός έρυθρός , έρευθος 
rouiI Ie σκωρία, έρυσίβη ruggine (*escoria) rust Rost robigo =έρυσίβη έρυσίβη 
roux πυρρός κλπ. Κ.λπ. rojo rbtlich (*σκωρία) 

RUE δρόμος, όδός ruga arruga ruga =πτυχή ρήγνυμι, δρυγμα, 
Κ.λπ. παράγωγα (έκ τσυ όρύπω) όρύχω (άντιδ.: "ρούγα") 

RUGIR βρυχώμαι, ruggire rugir Ι roar rϋgen rugio βρυχώμαι ρώχω 
όργίζομαι έπιπλήπω 

RUINE έρείπιον, ruina, rovina ruina Γυίη Αυίη-θ ruίna=κατάπτωσις ρύω (σύρω) 
καταστροφή Γυο =καταρρέω ρώομαι: κινούμαι μέ 

ruiner κρημνίζω, rovinare ruinar Ι Γυίη ΓυίηίθΓθη ταχύτητα' όρούω: 
καταστρέφω κινούμαι βιαίως 

ruineux καταστρεπτικός rovinoso ruinoso ruinous "έπ' άλλήλοισιν 
ruination όλε- 6ρουσαν" Ξ401 

-θρος 
RUMEUR θόρυβος rumore rumor rumour Rumor rumor: θρούς, ώρυθμός =ούρλιασμα 

rumoroso θρύλος rumoren φήμη ώρύομαι 
θορυβώδης Ι rumour θορυβοποιώ 

διαδίδω 
RURAL άγροτικός rurale rural rural rus =άγρός άγρός 
rustique άγροτικός rustico rustico (room δωμά- όρούς =λιβάδια ( Ησύχ.) 
rusticite 1 ) άγροικία rusticita rustiqueza rustic [τιον) (rusticus 

2) σκαιότης (rusticano) rustical rustication Rauheit άγροτικός) όγροίκος 
rustre άγροίκος, rusticidad παραθερισμός 

βάναυσος προστυχιά rusticity 
rustaud .. Κ.α . . . άγροικία 

RUTlLANT έρυθρολαμ- rutilante rutilante reddish έρυθρός 
[πής χρυσολαμπής 

rutiIation λάμψις rutίlacίόn 
rutiler λάμπω ζωηρώς rutilare rutilar 

Γύtίlo ξανθός, 
λαμπρός 

ΑΥΤΗΜΕ ρυθμός ritmo ritmo rhythm Rhythmus rhythmus = ρυθμός (έτ. ρέω) 
rythmique ρυθμικός ritmico ritmico rhythmic rhythmisch ρυθμός "Γίγνωσκε δ' οίος 
rythme έρρυθμος ritmico rhythmical Rhytimiker ρυθμός, άνθρώπους 
rythmer ρυθμίζω ρυθμιστής εχει "  -Άρχίλ.-
arythmie άρρυθμία arritmia Arrythmie 
eurythmie εύρυθμία euritmia euritmia eurythmy Eurythmie 
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«
'Η έλληνικη γλωσσα; Ή εύγενεστάτη άπ' όλες τΙς άνθρώπινες γλωσσες, πού σε όλα τά έσωτε-

ρικά της μέρη εχει εΙς το επακρον την συμμετρ ία  καΙ την άρμονία . .  , »  
-Γκρόττε-

« ,  . .  η λέξις συμ μετρ ία (σύν +μέτρον) χρησιμοποιείται στο καθημερινό μας λεξιλόγιο . . .  συμμε
τρικο είναι κάτι πού εχει καλές άναλογίες, είναι καλά Ισορροπημένο, καΙ η λέξις συμμετρία ύποδη
λώνει αύτο το είδος της άρμονίας των διαφόρων μερων, με την όποίαν ένοποιούνται σ' ενα σύνο
λο. ΤΟ κάλλος είναι όριστα συνδεδεμένο με την συμμετρία . . . » 

Herman Weyl -Μαθηματικός- "Είναι ό θεός Γεωμέτρης': Έκδ. Κωσταράκη 

« . . . Οί καημένοι οί Λατίνοι δεν είχαν θέατρο ,  έπομένως δεν είχαν καΙ σκηνή . Παίρνοντας λοιπον 
άπο τούς κατα χίλια ετη πολιτισμού προπορευόμενους 'Έλληνες το πολιτιστικο άγαθο πού είναι το 
θέατρο ,  έπηραν μαζΙ καΙ την θεατρικη σκηνη καΙ την είπαν έλληνικώτατα SCENA. Στην συνέχεια 
έπηραν το θέατρο καΙ την σκηνη καΙ οί όλλοι λαοΙ της Εύρώπης, καθως καΙ όλης της γης . . .  

. . .  η λέξις SCENARIO χρησιμοποιήθηκε αρχικα στο Γαλλικο θέατρο σημαίνοντας το φυλλάδιο με 
τΙς σημειώσεις τού σκηνοθέτη καθως καΙ τον κατάλογο των ηθοποιων . . .  

. . .  καΙ ο Ι  ΊσλανδοΙ όνομάζουν την σκηνη ATRIDI (το Δέλτα με έλληνικη προφορα) πού νομίζεις 
ότι άκούς "Άτρείδες", το άρχαίο τραγικο θέατρο . . .  » 

Δαμιανός Στρουμπούλης 
Έφημερίδα Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, τ. 28 Μάρτιος 1993 

,,
'Η έλληνικη λέξις σύμβολον (symbole) , πού δηλώνει την ενωσι δύο όρων (σύν +βάλλω) είναι 

άρχαία καΙ δεν είναι πολύς καιρος πού άποκτήσαμε κάποια διαυγη γνωσι της πραγματικότητος τού 
συμβόλου ' στην εύρεία εννοια, το "σύμβολον" είναι προσπάθεια όρισμού κάθε άφηρημένης πρα
γματικότητος, συναισθήματος, Ιδέας (πράγματα άόρατα στΙς αΙσθήσεις) ύπο το σχημα εΙκόνων η 
άντικειμένων. ΤΟ σύμβολον είναι εν όλον, το όποίον δεν δύναται να άποσυντεθη". 

Φεδερίκο Σαγκρέδο, "Κομπιούτερ Σόκ", Έκδ, ΟΝΕΝΑ -Ναβάρρα 

"Ξύλα δύο στρογγύλα . . .  ταίς τομαίς έφαρμόζειν προς όλληλα . . .  ταύτα σκυτάλας καλούσιν . »  

Πλουτάρχου Λύσανδρος 19 

" Οίμαι δε καΙ την των σαββάτων έορτήν, μη παντάπασιν άπροσδιόνυσον είναι' Σάβους γαρ καΙ 
νύν ετι τούς Βάκχους καλούσιν, καΙ ταύτην άφιασι την φωνην όταν όργιάζωσι τψ θεψ . .  πρός τινα 
σόβησιν , η κατέχει τούς βακχεύοντας. »  

Πλουτάρχου Συμποσιακά, Πρόβλημα 60ν, "Τίς ό παρ ' Ίουδαίοις θεός " 671,2 , 
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SABBAT σάββατον sabbato sabato (sabbath) Sabbat Sabbatum σάββατον 
samedi " (sabatico) Samstag frαί τό έβραίκόν "σάββατον" έκ τού ελληνΙK� ΓεΠΤά", καθ' ότι ή "εβδόμη ήμέρα". Ή δασεία 

έγινε σίγμο καί τό πτ διπλό ββ. Κατά τόνΙ 
Π λούταρχον , εκ τών Σάβων,  μυστών τού

' 

Βάκχου. (βλ. προηγουμένη σελίδα) 

SABLE αμμος sabbia sabuIo sand Sand sabulo =αμμος Ψάμαθος, ψάμμος 
sabler άμμοστρώνω sabbiare sabuloso sandy sanding (έκ τού ψάω =τρίβω) 
εξ αύτού saburre: έρμα savorra zahorra άμμώδης (άντιδ. : σαβούρα) 

(κ.λπ.) 

SAC σάκκος, σάκκα sacco, sacca saco sack Sack saccus =σάκκος σάκκος (έκ τού σάττω, 
sachet, sacoche σάκκος sacchetto saquete sacket Sackei σάγος, σάγμα, έξ ού 
εξ αύτού: saccader, bisaccia ensacar θέτω sacken σαμμάρι)σακκίον, 

άνατινάσσω δισάκκι εντός σάκκου κολπούμαι ενδυμα τρίχινον' 
saccager λεηλατώ saccheggiare saquear Ι sack σάγος = μανδύας. 
(έννοιολ. γεμίζω σάκκο . . . . .  saquedor sacking (άντιδ.: σακκάκι, ζακέτ-

με κλεμμένα άντικείμενα). ληστής λεηλασία τα, άκόμη και τό 
έκ τού sac -> "jaquette" giacchetta chaqueta jacket Jacke "τσέκ", με τήν έννοια 

"σάκκος" χρημάτων) .  

SACCHARINE σακχαρίνη saccarina sacarina saccharine saccharum σάκχαρον 
saccharοϊde σακχαρο- saccarino sacarοϊdeο saccharoid 

ειδής saccharo-
saccharimetre σακχα- saccarimetro sacarimetro -meter 

ρόμετρον 

SACRE χρίσις, χειροτονία con-sacrazione ( s a g r a r i o  . . . . .  sacer -sacra: έκ τού aκρος έπί βαθμού: 
sacrer χρίω, χειροτονώ sacrare ασυλον) ίερός,-ά (άρχ. ό ύψιστος, ό πρώτος, 

sacramentar τύπος sakros) έξοχος, ύπέροχος. 
sacre ίερός sacro sagrado sacred sakramentaI sacerdos: ίερευς-> έπί προσώπων: αριστος, 
sacrement μυστήριον sacramento sacramento sacrament Sakrament έμπειρος 
sacripant άχρείος sagrare βλασφ . . . . . .  (sacristan Αίσχ.: "θεσΦάτων 6.κρος" 
sacrum ίερόν όστούν (osso) sacro νεωκόρος) Σοφ . :  "μάντις όκρος", 
sacristie σκευοφυλάκιον sacrestia sacristia sacristy "6.νδρες όκροι" 
sacerdoce ίερωσύνη, sacerdozio sacerdosio sexton Sakristei (άκαυστ. : μάντι-ς ακρος) 

κλήρος νεκροθάπτης 'Άκρος Άρχιερευς = ό 
sacerdotaI ίερατικός sacerdotaIe sacerdotaI sacerdotaI (sacer +fio)--> Πάπας (ακρος +Φύω) 
sacrifier θυσιάζω sacrificare sacrificar Ι sacrifice 
sacrifice θυσία sacrifizio sacrificio sacrifice 
sacrilege ίεροσυλία sacriIegio sacriIegio sacrilege SacriIegium 

Κ.λιτ. 
Ιδίας ρίζης: 

SΑIΝτ αγιος santo santo, san saint Sankt όγιος sacer =ίερός βλ. & λέξεις sacre & 
sanctifier άγιάζω santificare sanctificar (sanctίfier) sanktionieren seigneur 
sanctuaire ίερόν santuario santuario sanctuary επικυρώ (Σχέσις καί με σώος. 

εκκλησίας sanctity όγιος Sanktion Κάθε τι "ίερόν" πρέπει 
sanction έπικύρωσις sanzione sanctum sanction κύρω- νά είναι καί "γερό". 

αδυτον [σις Πρβλ. καί άγγλ. health 
sancίόn =ύγεία, έκ τού όλοός 

=ύγιής, καί holy =όγιος.) 

SAGACITE όξύνοια sagacia sagacidad sagacity saga μάγισσα όγα, όγη : θαυμασμός, 
sagace όξύνους sagace sagar sagacious φόβος, φρίκη 

saga γόησσα saga μάγισσα σαγήνη : δίκτυον κυνη-
γετικόν. 
κυπρ. :  "άγάνα" (έκ τού 
αγω) 

SAGETTE βέλος saetta saeta Saita χορδή saccus σαγή =φορτίον, 
sagitaire τοξότης sagittario sagitario Sagittarius όπλισμός. 

"τοξήρης σαγή" (Εύρ. 
ρησος 207, Ήρ. Μαινόμ. 1 88) 
άντιδ.: σαί'ττα 

SAIE ύφασμα, μανδύας saio ράσο saiI ίστίον, SegeI άρχικώς sagum =χλαμυς σάγος =μανδύας 
souqueni I Ie επενδύτης saia σαγή jaez σκευή πλοίου Sukenie έκ τού σάκος, σάγη 

"φεράσπιδες σaΥaΙ" 
(βλ. καί λ. sac) -Αϊσχ.-
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SALE ρυπαρός 
sal i r  ρυπαίνω 
saIete κακοήθεια 

Κ.δ. 
SALLE, salon αϊθουσα 
salonnier "σαλοννιέ-

[ρης" 

SAIN ύγιής, σώος 
sanitaire ύγιεινός 
sante ύγεία 

salubre ύγιεινός 
sanatorium 

SALAMANDRE 

SALIVE σίαλον 
salivation σιάλωσις 
salivaire σιαλογόνος 

SALLIR προεξέχω, όρμώ 
saillant προμαχών 

SALPETRE 1 )  νίτρον 
2) ζωηρός 

SALPINGITE 
salpingotomie 

SALUT σωτηρία, ''Υειά'' 
salutaire σωτήριος 
saluer χαιρετώ 
salutation χαιρετισμός 
salve (χαιρετισμός διά 

κανονιοβολισμών) 

SAMARITAIN = 
1 )  σαμαρίτης 2) έλεήμων 

SANDALE σανδάλιον 

SANG αίμα 
sangIant αίμόφυρτος 

(κλπ. παραΥωΥα . .  .) 

SΑΝS ό.νευ 

SAPE δρέπανον 
saper σκάπτω 
sapeur σκαπανεύς 

SAPHIR σάπφειρος 
"ζαφείρι" 

SAPROPHYTE 
saprophage 

SARCASME σαρκα-
[σμός 

sarcastique σαρκα-
[στικός 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ 

(sporco (sucio έκ τού (smell έκ τού (schmutzig σάλος =ταραχώδης 
βλ. λ. porc-) σύς =χοίρος) όσμή) έκ τού μύδος κίνησις. όλός =θολός 

=ύγρασία) 

sala, salotto sala saloon Saal μέσιμ τού φρaΥΚ. αλων =κηπος , φυτεία,  
sal ,  αρχικώς έκτε- άλώνι "ίεράς άλωάς" -Όμ.-
νής ύπαίθρ.χώρος 

sano sano sain (sanieren) sanus ύγιής σάος =σώος, ύγιης 
(sanare ίατρεύω sanar) sanitary gesund σαόω = σώζω 
sanita sanidad sanitation (έξυγιαίνω) σούν, σών =ύγιές ( Ησύχ.) 

ύγιεινή Sanierung σάνιτρα =τροφός 
salubre salubre salubrious έξυγίανσις (αντιδ.: σανατόριον) 
sanatorio sanatorio sanatorium sanitar 

Sanatorium 

salamandra salamandra salamander Salamander saIamandra σαλαμάνδρα 

saliva saliva saliva sal iva σίαλον 
salivazione salίνacίόn salivation 
salivatorio salivoso salivary 

salivar πτύω salivate 

salίre άνέρχο- salidizo sally Satz ό.λμα salio αλλομαι 
saliente [μαι γείσωμα salient (βλ. καί λ. "sauter") 

saln itro salitre salpetre Salpeter αλας +πέτρα 

(salpinge) salpingitis salpinx σάλπιγξ 
σαλπιγγίτις 

salute ύγεία salud salute Salut salus σωτηρία σάος, ούλος, όλοός, 
salutare saludable salutary sollus =όλοός, όλος = σώος, άκέραιος, 
salutazione saludar Ι salute salutieren ύγιής ύγιής. 
salva salutacίόn salutation (σαόπτολις = ό σώζων 
όμοβροντία (salvador salvo Salve την πόλιν) 
salvatore σωτήρ) salvor ναυαγο- . . . . .  
salve χαίρε salve σώστης 

samaritano . . .  Κ.Ο.Κ 

sandalo sandalia sandal 

sangue sangre (blood, -έτ. 
sanguinoso sanguinaio Φλύω) 

sangria αίμορ- sanguinary 
ραγία sanguine 

sangϋesο αίματώδης 
βατομουριά 

senza sin 

zappa azada (έτ. άξις) 
zappare arar (έτ. ό.ρουρα) sapper 
zappatore zapador 

zaffiro zafiro sapphire 

saΡrόfίtο (sapraemia) 
saprophagous 

sarcasmo sarcasmo sarcasm 

sarcastico sarcastico sarcastic 

Τό όνομα τής πόλεως Σαμάρε ια  είναι έλληνικόν.  Ό ηρως 
Άσκάλαφος, υίός τού -Αρεως καί τής Άστυόχης, φονευθείς ύπό 
τού Διηφόβου έτάφη είς Παλαιστίνην. Ό τάφος του ώνομάσθη 
"σόμα"-(=σήμα, τάφος) 'Άρεως, πρός έξευμενισμόν τού όργισμέ-
νου ·Άρεως. Ή Σαμάρεια άργότερον άπεκλήθη Σεβαστή. 

Sandale 

(Blut) 

ohne 

Spaten 
(έτ. σπάθη) 
ρίοπίθΓ 
(έτ. πούς) 

Saphir 

Sarkasmus 

sarkastisch 

sandalium σανδάλιον, σάνδαλον 

sanguis αίονάω =ύγραίνω 
Isidori Etymol.: αρχaίί<. σαιFοναζω, έξ 
"sanguis, θχ Graeca αύτού καί τό αίμα, αρχ 
etymologia nomen". σαίμα.Σχέσις καί μέ αϊθω 

=θερμαίνω 

sine ανις =όνευ 

sappa σκαπάνη 
αντιδ.: "τσάπα" 

σάπφειρος 
(Όρφ. Λιθ. 23,37) 

σαπρόφuτον 
(σαπρός ="σάπιος") 

sarcasmus σαρκασμός 
(έννοιολ. :  σκληρός 
γέλως άποκαλύπτων 
τούς όδόντας, έν εϊδει 
σαρκοβόρου ζώου) .  
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SARCELLE άγριόπαπια (airone)* (garza)* (heron)* (Reiher)* cerceduIa = κερκιθαλίς =έΡ4>διός 
κερκιθαλις *έρωδιός 

Λέξεις μέ σ' συνθ. *ardea 
sarco . . .  

π.χ. sarcoderme (sarcocele) (sarcolema) σάρξ -σαρκός 
sarcοϊde σαρκοειδής sarcode 
sarcopIasme σαρκό- sarcoplasma sarcoplasm 

[πλσσμα 
sarcome σάρκωμα sarcoma sarcoma sarcoma Sarkoma 
sarcomateux σαρκω- sarcomatoso sarcomatous (Sarg φέρετρον) 

[ματώδης 
sarcophage σαρκοφά- sarcofago sarcόfagο sarcophagus Sarcophag 

[γος 

SARDINE σαρδέλλα sardina, sardina sardine Sardelle sardina: ιχθύς Σαρδώ, Σαρδηνία 
sardinier άλιεύς sardella sardinero άπό τήν νησον σαρδώνυξ: όνυξ της 
και sardoine σαρδώνuξ sarda sardinal δίκτυ Sarda, τήν νήσου Σαρδοϋς 
sardonique σαρδόνιος sardonico sardόnίce sardonic Sardonyχ Σαρδηνία (Σαρδηνίας). 

sardόnίcο sardonian sardonisch "σαρδόνιος γέλως","μείδησε σαρδάνιον"υ-302 
"·Η πόα ή όλέθριος, σελίνψ έστι έμφερής- "άνεκάγχασε σαρδάνιον". ( Εννοιολ.: "γέλως 
τοίς φαγούσι δέ, γελώσιν έπιγίνεσθαι τήν παρόμοιος πρός τό φαινόμενον τό όποίον 
τελευτήν". (Παυσανίας. Φωκικά) προκαλούσε φυτόν της Σαρδούς, Σαρδηνίας. 

·Εσθιόμενον, διέστελλε τό πρόσωπον τού 
τρώγοντος") . 

SARGASSE μελανά φύκια sargasso sargazo sargasso saIix, salicis = έλίκη (είδος ίτέας) 
(πρβλ. θάλασσα βρύα, φύκια (έλίκη) σαργάνη =πλέγμα 

Σαργασσών) 
ΠΟΡΤΟΥσλ. sarga�ο 

SARMENT κληματις sarmento sarmiento sarmentose saΓpo κλαδεύω έκ τού άρπάω, άρπάζω 
sarmenteux κληματώ- sarmentoso sarmentoso sarmentous 

[δης serpollo βλα-
serpe κλαδευτήρι [στός 

serpoliar βλα-
[στάνω 

SAS κόσκινο staccio sedazo sieve Sieb saeta 1) θρίξ σήθω =κοσκινίζω 
sasser κοσκινίζω stacciare to sift έκ χαίτης σήτα =κόσκινο 
sassement κοσκίνισμα stacciatura sifting 2) όρμιά τρίχινη 

SATAN σατανάς satana satan, satanas satan Satan Satan μακρινή άπήχησις τού 
έβρ. Satan = σατάΥlος, σητάνιος: 
ό έναντίος ό έκκαθαρισμένος διά 

σήτας, ό άπομακρυνθείς. 

SATELLITE δορυφόρος satellite satelite satellite Satellit satelles δορυ- σάτιλλα =ή πλειάς, 
[φόρος όμοιάζουσα είς σατί-

νην =πολεμικήν 
αμαξαν 

SATlETE κόρος sazieta saciedad satiety Sattigung satis =άρκετά αδην =άρκετά, μέχρι 
insatiabIe άκόρεστος insaziabile sacio χορτάτος insatiable satt χορτάτος satura, satur - κόρου, σ-άδην. 

έκ τίjς ίδίσς ρίζης: sad περίλυ- 1 )  πλήρης 2) είδος άσάω: αίσθάνομαι 
satire σάτιρα satira satira πος Satire ποικίλου ποιήμα- κόρον 
satirique satirico satirico satire satirisch [τος σατύρα (λακων. )  = 
satisfaction ίκανοποίη- soddisfazione satίsfaccίόn satiric Sattigung =πολύμικτον έδεσμα 

κ.Ο . . . [σις satisfaction (πρβλ. assez =άρκετά) 

SATRAPE σατράπης satrapo satrapa satrap Satrap satrapes σατράπης η έξατράπης 
"σστΡάπην (περσ. λ. έλλην. έτυμολ.) 
Graeci vocant". ·Ησύχ. :  ζατράπης = 

βασιλεύς -έκ τού 
ζα=λίαν + τρέπω-

άτραπός =όδός · 
έξαιθραπεύω= 
=έκστρατεύω 

SATURER κορέννυμι saturare saturar saturate satur =κορεσθεiς (βλ. λ. saliele) 
saturation συγκερασμός saturazione saturacίόn saturation Saturnus ("Αθήναιος, Δειπνοσ. νι :  

ίδ. οίκ. Saturne =Κρόνος =Κρόνος (κατε- "Βάτων ό Σινωπεύς, 
βρόχθιζε τά τέκνα έμφσνίζει την τών 

του) Σστουρνσλίων έορτήν 
έλληνικωτάτην'Ί· -
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SATYRE σάτυρος satiro 
satyrique σατυρικός satirico 

SAUF έκτός sa.lvo 
sauf σωος salvo 
sauge φασκομηλιά salvia 
(έννοιολ. :  οί ίδιότητες 
ούτΟΟ τοΟ φυτοΟ σώζουν) 

SAULE ίτέα salice 

SAUMATRE ύφάλμυ- salmastro 
[ρος 

saumure ό.λμη salamoia 

SAURIENS σαυροειδή sauriani 
saure σαύρα 

SAUTER πηδω saltare 
saut, saltation όλμα salto 
saute αίφνιδ. μετα- saltarella 

[βολή χορός 
sauteur πηδηχτός saltatore 
sautil ler σκιρτω saltellare 

Κ.α. πaράΥ. & σύνθ. salta!eone 
Π.χ. insulter ύβρίζω, έλατήρ 

προσβάλλω insultare 
καί ό ίχθύς σολομός: 

"saumon" 

SAUVAGE όγριος, sa!valico 
έφηβος sa!vaticchezza 

sauvagerie άγριότης salvaggina 
sauvageon αύτοφυές θήραμα 

Κ.λπ. selva δάσος 
SAUVER σώζω salvare 
sauνetage διάσωσις salvamento 
sauveteur ναυαγοσώ- salvataggio 

[στης salvatore 
sauνeur σωτήρ Κ.λπ. salvazione 

SAVEUR γεΟσις, χυμός sapore 
saνoureux εϋχυμος, saporito 

γευστικός 
savourer γεύομαι saporosita 
seνe σφρίγος νοστιμιά 
sapide εϋχυμος sapido 
in-sipide άνούσιος insaporo 
ίδίας ρίζης saνoir sapere 

γνωρίζω 
saνant σοφός 
(έννοιολ. :  έχω χυμόν, savio, 
διεισδύω, όθεν έννοω, sapiente 
γνωρίζω) . 

SAVON σάπων sapone 
saνonner σαπουνίζω in-saponare 

SBIRE άστυν. κλητήρ sbirro 
(φέρων πορφυροΟν 

μανδύαν) 

Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

satiro satyr 
satirlco satirical 

Όu! 
salvo salve 
salvia θεραπεία 

sauce (ννίllονν)* 

salobre 

salmuera saltness 

saurios saurian 

saltar halma όλμα 
salto saltation 
saltear κλέβω 

saltador όλ της saltatory 
saltadero πίδαξ 
salteador 
ληστής 

insultar insult 

saivaje savage 
salvajada savageness 
salνaj ί na άγέλη savagery 
άγρίων ζώων θηριωδία 

salvar Ι salvage 
salvamiento salνage 
(salvavida) salvor 
salvador saviour 

salvation 
σωτηρία 

sabor savour 
sapidez sap όπός 
εύχυμότης soft μαλακός, 
saborear εϋχυμος 
γεύομαι savory γευοτι-
sapido sapid [κός 

insipid 
saber 

sapiente sapient 
sapience 
σοφία 

jubόn soap 
jabonar Ι soap 

esbirro sbirro 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Satyr 

Salbei 

(Weide)* 

salziz 

Sallz . . . .  

Salto, Satz 

insultieren 

Saft 

saftig 

saftlos 

Seife 
seifen 

ΛΑΤΙΝ ΙΚΑ εκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

Satyrus Σάτυρος (σύντροφος 
Βάκχου) -έκ τού σαίνω 

+ τίτυρος =τράγος 

salvus βλ. λέξεις sain & salut 
* Τό οut έκ τού ϋστερος 

salix = ίτέα έλίκη =είδος ίτέας' 
"έλ ίκη ν  έκάλ οuν την  
ίτέαν οί περί Αρκαδίην" 

-Θεόφ'ραστος-

*έκ τού FlTta, ίτέα 

salgama =άλμαια άλμαία, αλμια 
(άντιδ. σαλαμούρα) 

σαύρα 

salio πηδω, αλλομαι, αλτης, αλμα 
όλλομαι (aντιδ. : σάλτο, σαλτάρω, 

σαλταδόρος) 
πρβλ. :  "εσαλ το πύλας" = 
=επήδησε εντός των 
πυλων. Ίλιός Μ, 466 

silvacus, έκ τού Ολη =δάσος, δρυμός -
silva =ϋλη, σέλμα =Ολη, σύλFη 

δρυμός (βλ. & λ .  sylvestre) 

salvo =σώζω σαόω =σώζω, σαώτωρ = 
(C'est le grec σωτήρ -οϋλω =ύγιαίνω, 
σωος qui a servi ούλος =άκέραιος 
de modele). όλοβός, όλFος =ύγιής 
-Λεξ. Ern. Meil let- ούλε =ύγίαινε, χαίρε 
salvus =όλοβός ('Όύλέ τε καί χαίρε" δηλ. 
salve =χσιρε "γιεό καί χαρά") 

sapor =χυμός όπός =γαλακτ. ύγρόν 
φυτοΟ iΊ καρποΟ 

2) χυμός, ζωμός 
σύφαξ =γλεΟκος 
συφακίζω =οπωρίζω 

sapio: 1) χυμόν σοΦός, σαφης 
έχω 2) έμφρων "οπός παιδείας", 

είμί "χυμός σοφίας". 

sapo σήπω: λειώνω, φθείρω 
μετοχή άορ . "σαπων" 
(άντιδ.: σαπούνι 

σαπουνίζω) 

birrus, byrrhus: πυρρός 
μανδύας πυρρός (άντιδ. : σμπίρος) 
(birrum 
mantelum) 
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SCABIEUX ψωραλέος scabbioso escabioso scabious schabig scabo: 1 )  σκάπτω σκάπτω, σκάβω 
scabbia ψι.ί.φα scab ψώρα 2) κνήθω (άντιδ. : σκαμπρόζος, 

scabreux 1 )  τραχύς scabroso esabroso scabΓOus schaben ξύνω σκαμπρόζικος) 
2) άνήθικος scabrosita escabrosidad 

SCALENE σκαληνός scaleno escaleno scalene scalenus σκαλιινός =άκανόνι-
-στος, σκολιός 

SCALPEL σμίλη scalpeIIo escalpelo scalpel Schab . . .  scalpo γλάφω, σκάλλω = άνακινώ, 
scalper σμιλεύω scalpellare (scalp έκδέρω γλύφω σκάπτω 
scalp μετωπ. οστούν κρανίον) (πρβλ . σκαλίζω , 

άνασκάπτω) 

SCANDALE σκάνδαλον scandalo escandalo scandal Skandal scandalum σκάνδαλον: άπλούστε-
scandaleux σκανδαλώ- scandaloso escandaloso scandalus skandalos ρος τύπος τής λέξεως 

[δης slander συκο- 'Όκανδάληθρον" =ξυλά-
scandaliser σκανδα- scandalizzare escandalizar [φαντία skandalisieren ριον παγίδος. 

[λίζω scandalize Μεταφορικώς, ό στήνων 
παγίδας λόγων. "σκaνδά-
ληθρα ίστάς έπών" = 
=έστησε παγίδας λόγων 

SCAPHANDRE σκάφαν- scafandro escafandro σκάφανδρον (έτυμ. 
[δρον σκάφος +άνήρ) 

scaphandrier δύτης scafo σκάφος • (πύρ +σκάφος , δηλ. 
scaΡhοϊde σκαφοειδής scafoide escafoides άτμόπλοιον) 

(piroscafo Ρίrόscafο)* scaphoid 

SCAPULAIRE 1) ώμοφό- scapola escapula scapula scapulae σκαπάνη 
[ριον 2) ώμικός ώμο πλάτη (& omoplato) ώμοπλάτη ώμοπλάται (έννο/ολ. :  έκ τής όμοιό-

scapular τητος αύτών τών όστών 
ώμικός πρός σκαπάνην). 

(άντιδ . :  καπούλια) 

SCARABEE κάνθαρος scarabeo escarabajo scarab Kafer scarabaeus κάραβος =κεράμβυξ, 
κάνθαρος 

SCARE σκάρος scaro escaro scarus scarus σκάρος (ίχθύς) 

SCARIFIER άμύσσω scarifico esarificar Ι scarify scarifico σκαριφώμαι 
scarification άμυχή scarificazione escarificacion scarification σκάριφος :  1 )  καρφίον 
scarificateur  χειΡουρ- scarificatore escarbar έρευνώ 2) γραφίς 

γικόν έργαλείον τό έδαφος (έξ σύτής τής ρίζης καί 
τό "σκί", έπειδή χαράζει, 
άφήνει ϊχνη έπί τής χιό-

-νος.) 

SCEAU σφραγίς sigillo sello seal Siegel sigellum,signum (βλ. λ. signe) 

SCELERAT κακούργος scellerato scelus βλάβη σκελλός =χωλός 

SCENE σκηνή scena escena scene Szene scena σκηνή, σκηνά 
scenique σκηνικός scenico escenico scenic szenisch (άντιδ. : σενάριο, 
scenographie σκηνο- scenografia escenografia scenery (szenografisch) σεναριογράφος) 

γραφία 
scenologie σκηνολογία scenologia (scenically) 
scenario σκηνοθέσιον scenario escenario scenario Szenario 

scenata θόρυ-
-βος, ταραχή 

SCEPTIQUE σκεπτικός, scettico esceptico sceptic Skeptiker σκεπτικός, σκέψις 
άμΦίβολος Skepsis σκέψις 

scepticisme σκεπτικι- scetticismo esceptismo scepticisme Sceptizismus 
[σμός 

SCEPTRE σκήπτρον scettro cetro sceptre Zepter skeptrum σκήπτρον (σκήπτω 
=στηρίζω) 

SCHEMA σχήμα, σχέδιον schema esquema scheme Schema schema σχήμα 
schematique σχημα- schematico esquematico schemer 

[τικός μηχανορράφος 
scMmatizer σχηματίζω schematiz- esquematizar Ι scheme schematisieren 

-zare 
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Λέξεις έκ τίjς "σκιάς" (anfiscio) (sciagraphy scheinen σκιό 
scialytique απλετος (heteroscio) σκιαγραφία) λάμπω σκιά + λύω 

φωτισμός (periscio) shade σκιά + σκοπω 
sciascopie σκιασκοπία shadow + γράφω 

Κ.δ. σκέπη άμφι + σκιά 
ετερος + σκιά Κ.λπ. 

SCIENCE γνώσις scienza ciencia science SCiO =γιγνώσκω Ισημι =γιγνώσκω (δωρ.) 
scientifique έπιστημο- scientifico cientifico scientific (κατ' άλλους, έκ του 

[νικός "σχίζειν" τό σκότος) .  

SCINTILLER σπινθη- scintil iare centellear scintil late scintil la ,  σπινθηρ 
[ροβολώ stencil έκ του spintilla 

(κ.λπ πσράγ.) χρωματίζω 

SCHISME σχίσμα scisma cisma schism Schisma schisma σχίσμα 
schismatique σχιμα- scimatico cismatico schismatic schismatisch 

[τικός Schismatiker 

SCHISTE σχιστόλιθος schisto esquisto schist Schiefer schistus σχιστός 
schisteux σχιστώδης schistoso esquistoso schingle 
schίstοϊde σχιστο- scisso σχιστός esquisto χάλυψ 

[ειδής schistoid 
schizophrene σχιζο- schizofrenia esquizofrenia schizophrenia Schizophrenie σχιζοφρένεια 

[φρένεια (νοσ. διaXωρ. ψυχ. λειτ.) 

SCIATIQUE ίσχιακός sciatico ciatico sciatic ischiaticus ίσχίον 
ίσχιαλγία sciatica sciatica Ischias 

SCINDER διαιρώ, scindere escindir schneiden scindo σχίζω, σχίζω, σχισμή, σχίζα 
διασχίζω scissors ψαλίς Schere διασχίζω 

scindement διάσχισις scheggia escίsίόn 
scission σχίσμα σχίδαξ scission 
scissile εϋχιστος scissione (scissel Schlitz 
scissure σχισμή scissile διάσχι- rescίsίόn ρινίσματα) 
sciseaux ψαλλίδι [στο ς 

(Κ. δ.) scissura 

Λέξεις μέ σ' συνθ. 
sclero ... 

sclerotique σκληρο- sclerόtίcο esclerόtίcο sclerotic sklerotisch σκληρός 
[τικός 

sclerose σκλήρωσις sclerosi esclerosis sclerosis Sklerose 
arteriosclerose κ.λπ. arteriosclerosi arterioscklero- arteriosclerosi Arterien . . .  

-sis s 
SCOLAIRE σχολικός scolare escolar Schul. . .  scholaris σχολικός 
scolarite φοίτησις μαθητής σχολικός scholar (βλ. κσί λ. ecole) 

έν σχολείψ scolaresco scholarly 
scolastique σχολα- σχολικός escolastico φιλολογικός scholastisch scholasticus σχολαστικός 

[στικός scolastico escolio scholastic (Scholastiker) σχόλιον 
scolie σχόλιον scolio escoliasta scholia Scholiast 
scoliaste σχολια- scoliaste scholiast 

[στικός 

SCOLIOSE scoliosi escoliosis σκολίωσις -σκολιός 
scoliosis =κεκαμμένος 

SCORIE σκωρία scoria escoria (Rost=crKwpia)* scoria σκωρία 
scorifier σκωριώ (oxidarse) scoria (oxydieren) * ( έκ του έρευθός , 
scorification σκωρία- scoriazione escοrίfίcacίόn ( Ι  oxidate) έρυθρός) 

[σι ς (η οχίdacίόn) corrosion (Oxydierung)** **(έκ του όξειδω, 
(oxidation) όξείδωσις) 

SCORPION σκορπιός scorpione escοrpίόn Skorpion scorpio σκορπίος ,  σκορπιός 
scorpion (Scherbe)* (*πολιορκ. μηχανή 

"Σκορπιός") 

SCOTIE έγκοπή scotoma αίμά- . . . . .  scotia σκοτία, σκότος 
[τωμα Scot-Iand 

Σκοτία, χώρα 

SCRUPULE άνησυχία scrupolo escrύΡUlο 
τού σκότους 

Skrupel scrupus =οκρις, δκρις: άνώμαλος 
λεπτολογία scruple τραχύς λίθος προεξοχή 

δισταγμός 



561 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

SCRUTER διερευνώ scrutare escrutar scrutinize scrutor =έκγρυ- άναζητώ γρύτην 
scrutateur έξεταστής, scrutatore escrutador scrutineer [τεύω γρύτη=μικροπράγματα 

[ ψηφολέκτης διαλογεύς scruta =γρύτη 
scrutin ψηφοφορία scrutinio escrutinio scrutiny 

λεπτομ. έξέτασ. έλεγχος 

SCULPTEUR γλύπτης scultore escultor sculptor Scholle σβώλος scaIpo =γλάφω σκάλλω: σκάπτω. 
scuIpture γλυπτική scultura escultura sculpture Sculptur γλύφω σκαλίζω 
scuIpter γλύφω scolpire schillern χρωμα- σκάλμη =μάχαιρα 
scaIpeI γλυφίς scalpello escalpelo scalpel [τίζω σκάλοψ = ζώον γεωρύ-

[χον 
SCYTALE σκυτάλη scittalo escitalo (tally έκ του scytaIa σκυτάλη 

θαλία) 
SEDITION στάσις sedizione sedίcίόn sedition sine +iter ανευ + ίτός 

(βλ. λ. "sans" 
+ "itineraire) 

SEDUIRE θέλγω sedurre seducir seduce seduco άπάγω βλ. λ. "san" +"duc" 
seduction άποπλάνησις seduzione seducίόn seduction (sine +duco) 

SEDATIF καταπραϋντικόν sedante sedante sedative sedo =πραύνω, 
sedentaire καθιστικός sedantario sedentario sedentary κατακαθίζω 
sediment πρόσχωσις sedimento sedimento sediment Sediment Έκ του sedeo = βλ. κaί λ. asseoir 
seIle "σέλλα,"  έφίππιον sella silla saddle Sattel εζομαι 

sella έλλά =καθέδρα 

SE έαυτού se, si se, si self selbst se, sui ε =αύτός, ού =αύτοΟ 
soi έαυτόν έός , έαυτος 

(τροπη της δασείας 
είς s). 

SEANCE συνεδρίασις seduta sesίόn session Sitzung βλ. λ. asseoir 
seant σύνεδρος sedere (sessial) έζομαι , καθέζομαι-

ενν. "βουλης έδρα" 

SEC ξηρός secco seco siccus ξηρός, σικχός: τό άντίθετον 
secher ξηραίνω siccita sequia διψαλέος τού παμφάγος, ό μή 

τρώγων (άντιδ.: σέκος) 

SECOND(E) δεύτερος secondo segundo second Sekunde secundus =άκο-
δευτερόλεπτον -λουθών, τού 

secondaire δευτε- secondario segundario secondary Sekindar sequor =έπομαι επω, εκω 
secte αϊρεσις [ρεύων setta (herejia) sect Sehte (άντιδ. σεκταρισμός) (βλ. λ. suivre) 
set σειρά 

SECOUER σείω scuotere sacudir shake schwingen quatio =σείω κόσσω =κόπτω 
secousse τίναγμα scossa sacudida seco =τέμνω σείω = 1 )  κινώ 2) τέμνω 
[έκ του ex+seco, τό 
executer =έκτελώ] 

SECRET μυστικόν segreto secreto secret secretum (ε + κρίνω) 
secretaire γραμματεύς segretario secretario secretary Sekretar =άπόρρητον 
(έξ άπορρήτων) Κ.α . . . .  (se +cermo) 

SEICHE iΊ sepia σηπία seppia sepia sepia Sepia sepia σηπία (έτυμ. σήπω) 

SEIGNEUR όρχων, signore, -a sefior, -a Sir senior =παλαιότε- ενος=ο παλαιότερος 
δεσπότης (sefiorear (senior [ρος (ένος->σένος) 

(ΜΟΝ) Sieur, Κύριος κυριαρχώ) πρεσβύτερος) seneo =γεραιός, "ένη καί νέα ήμέρα" = 

seniority ένος ή παλαιά καί νέα ήμέρα. 
seni l ite γήρας seni l ita senilidad άρχαιότης senex =γέρων "Στρατηγοί ένο/ " =οί 
senat γερουσία senato senado senility πρεσβύτεροι στρατηγοί 
senateur γερουσιαστής senator senador senate Senat 

senator Senaror 

SEINE σαγήνη sagena saga μάγισσα sagena σαγήνη = άλιευτ. 
δίκτυον 

SEISME σεισμός 
sismique σεισμικός sismico sismico seismic seismisch σεισμός (σείω) 
sίsmοlοgίeσεισμολογία (sismologia) sismologia seismology (Seismolog) σεισμολογία 
sismographe σεισμο- sίsmόgrafο sίsmόgrafο seismograph seismograph σεισμογράφος 

[γράφος 
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SEL όλα ς sale sal salt, sal Saltz saI =όλας (ό) αλς =όλας 
saIer άλατίζω insalare salar Ι salt salzen (άντιδ.: σαλάτα, σαλάμι, 
saliere άλατιέρα saliera salero salt. . .  Salz . . .  σάλτσα) 
saline άλυκή salina sal ina salty Saline 
saIinite άλμυρότης salsezza salinidad saltness Salziger 
salade σαλάτα ( in)salata (en) salada salad Salat 
salami άλίπαστον salame, salumi salchίchόn salami 
saIaison ταρίχευσις insalamento saladura salting einsalzen 
sauce σάλτσα salsa salsa sausage Sauce 
saucisse λουκάνικον salsiccia salchicha 
saumure όλμη salsedine salmuera saltness Salz . . .  
sauner άλατοποιώ salificazione salίfίcacίόn salification 

άλατοποιία salarium =άμοιβή 

salaire άμοιβή (κ.α.) salario salario salary μισθός (εννοια: χρήματα πρός άγοράν όλα τος) 

SELECTlON έκλογή selezione seleccίόn selection Iego =έκλέγω λέγω =έκλέγω 

SELENIUM σελήνιον selenio selenio selenium Selenium σελήνη 
(όρυκτ.) 

seIenieux σεληνιούχος selenioso selenitoso 
seIenite σεληνίτης λίθο selenite selenita κάτοι- selenite Selenit 

selenita κος σελήνης 
seIenographie σελη- selenografia selenography 

νογραφία 
SELIN σέλινον sedano (apio σέλινον, celery Sellerie selinum σέλινον (ή λέξις άπαν-

& sellero έκ τού όπιον) τάται καί στήν Γραμμ. Β) 

SEMAINE έβδομάς settimana semana week* Woche* septimana έβδομάς, έπτά 
έβδομάς έκ τού * έκ τού (F)είκω = 
septem (έπτά) ύποχωρώ 

( πρβλ. "μηνός 
Φθίνοντος'') 

SEMANTIQUE σημαν- semantico, -a semantico, -a semantic Semantik έκ τού σήμα, σημαίνειν, 
[τική σημdον, σημανnκός 

semasiologie σημα- semasiologia semasiologia semasiology σημασιολογία 
[σιολογία semiotica semίόtίca πολυσημία 

poIysemie πολυσημία polisemia polisimia σηματοφόρος 
semaphore σηματογρ. sematoro sematoro semaphore σημειολογία 
semioIogie σημειωτική semiologia semiologia, serneiology σημειωτική 

SEMBLER όμοιάζω sembrare semejar semblance similis =ομοιος ομοιος, όμαλός 
(παράγ. +σύνθ.) insieme όμοιότης (βλ. λ. simi laire) 

ensemble =όμού ϋμοι =όμοϋ 

SEMI . .  ήμΙ . .  semi . . .  semi . . .  semi . . . .  Semi . . .  semis =ημισυς ημισυς (ήμι . . .  ) 

SEMOULE σεμίδαλις, semola semola semolina simiIa =σεμίδαλις σεμίδαλις (σίτινον 
πίτουρα όλευρον) 

semer σπέρνω seminare sembrar semen σπόρος Same σπόρος 

SEPARER χωρίζω separare separar separate separieren se +paro βλ. λ. se +parer 
separation χωρισμός separazione seΡaracίόn separation separat 
sevrer άποθηλάζω χωρισμός 

κλπ. 
SEPULCRE τάφος sepolcro sepulcro sepulchre sepeIire =έντα- σηπεδών =σηψις 
sepulture ένταφια- sepoltura sepultura sepulture [φιάζω σήπω =σαπίζω, Φθείρω, 

κλπ. [σμός άφανίζω 

SEPT έπτά sette siete seven sieben septem έπτά (σεπτά) -
septain 7στιχον σεπτάς = έπτάς 
septentrion βορράς settentrione setentrίόn ( septentrional) σεπτός =σεβαστός 

(έννοιολ . :  τά 7 όστρα Τό έπτά έθεωρείτο ίερός, 
τής Μεγάλης 'Άρκτου) σεβαστός άριθμός, 

Septembre Σεπτέμ- "σεπτός". 

βριος (άρχικώς 70ς μήν) 

SEPTIQUE σηπτικός settico septico septic septisch septicus σηπηκός (σήπω) 
septicite σηπτικότης septicity (πρβλ. άντισηπτικός) 
septicemie σηψαιμία settίcemia septicemia septicaemia 
antisepsie άντισηΨία antisepsia antisepsia (antiseptic) (antiseptisch) 
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SERENITE γαλήνη serenita serenidad serenity sero =εϊρω, συν- ε'ίρω =συνάπτω, 
serein ηρεμος sereno sereno serene δέω -πρβλ. :  συνδέω 

sero -+ serenitas εϊρω -+είρήνη]. 

SERF serviteur, δοΟλος servo, -itore servidor, siervo serf, servant (servil) servo =διαφυλάτ- Fερύομαι =σώζω , 
servir ύπηρετώ servire servir serve servieren [τω, οώζω προστατεύω 
service ύπηρεσία servizio servicio service service servus =ύπηρέ- (Σημ. Τό γράμμα υ 
serviette χειρόμακτρον servetta servian serviette της, σωματοφύλαξ έγράφετο καί ν καί οί 
Κ.α. πολλά πaράγ. & σύνθ. Λατίνοι τό πρόφεραν 
serviI δουλόφρων, servador ένίοτε ώς β. 
con-cierge θυρωρός προστάτης Ρερύω - servo). 
sergent λοχίας (άντιδ. : σερβίρω, σερ-

κλπ. κ.λπ. βιτόρος, σερβίτσιο ,  . . .  ) 

SERGE σάγη, μεταξωτός sergio serico serge μάλλινο seiden sericus =σηρικός σηρικός 
sericuIture βομβυκο- sericultura μεταξωτός Οφασμα (σηρικός σκώληξ = 

[τροφία sericultura sericulture =μεταξοσκώληξ) 

SERIE σειρά serie serie series Serie series =σειρά σειρά, σειρη καί σηρά, 
serier θέΊω είς σειράν seriar serial διαδο- σερίς (εκ τού εϊρω 

[χικός =συνδέω) σειραίος 
("ϊππος σειΡαίος'') 

SERIN 1 )  καναρίνι sirena sirena σειρήνα, siren Sirene serena, sirena σειρήν, σειρήνα 
2) βλάξ σφυρίκτρα νεράιδα 

seriner διδάσκω 

SERINGUE σύριγξ siringa jeringa syrinx, Syrinx syringa σύριγξ, σύριγγος 
seringuer κλύζω siringare jeringar syringe 

SERMENT όρκος (Όath Έίd) sacramentum = βλ. λ. sacre 
ίερά παρακαταθήκη *(οίτος = θάνατος, 

συμφορά' έπαιρναν 
όρκο : "κακόν οΤτον'') 

SERMON κήρυγμα sermolle sermόn sermon Sermon sermo =εϊρω εϊρω, ερω =λέγω 
sermoner νουθετώ sermoneggiare sermonear sermonize είρμολόγιον: βιβλίον 
sermonnaire ίερογρά- κηρύττω sermoneo sermonizer θρησκευτικόν 

[φος νουθεσία ίεροκήρυξ ''ρήματα καί λόγους 
sermonneur κήρυξ sermoneador συνείρειν" Δημοσθ. Περί 

συμβουλευτικός Στεφανου 308 

SERPENT όφις serpente serpiente serpent (Serpentin serpo =έρπω ερπω, έρπετόν , 
serpentin όφιοειδής serpentino serpentino serpentine όφίτης λίθος) "σερπετό" 
serpenter έλίσσομαι serpeggiare serpentear Serpentine (άντιδ. : σερπαντίνα) 

Κ.λπ. serpe έχιδνα 

SERUM όρ(ρ)ός siero suero serum Serum serum όρός όρός 1 )  τό ύδατωδες 
sereux όρώδης sieroso seroso serous τού γάλακτος 2) τό 
serosite (τό όρώδες) sierosita serosidad serosity ύδατωδες τού αϊματος 
serotherapie Κ.λπ. sieroterapia seroterapia 

SESAME "σουσάμι" sesamo sesamo sesame Sesam sesamum σήσαμον (ετ. σείω, 
σήθω, τό σεσησμένον) 

SESSION σύνοδος, sessione sesion session Session sedo =έδω βλ. asseoir 
συνεδρίασις sesionar συν- sessional 

[εδριάζω συνεδριακός 
SEUIL κατώφλι soglio sill Schwelle* soIum δάπεδον, εκ τού εδος (τροπή 
seul μόνος solo solo (alone (allein)** γη τοΟ δ είς λ, ώς 
("κάθεται"μόνος) μόνος)** Όδυσσεύς - Ulysses, 
soIitaire έρημίτης solitario solitario solitary * Τό γερμ. εκ τού δάκρυμα - lacryma) 
solitude μοναξιά solitudine soledad solitude σέλμα = σανίδω- βλ. κaί λ. sol 
desolation έρήμωσις desolazione desοlacίόn desolation μα, ίκρίωμα (άντιδ. : "σόλο") 
κ.λπ. πaράγ. +σύνθ. **(ετ. "έν") 

SEVERE αύστηρός severo severo severe schwer severus αύστη- σοβαρός =ταχύς, πομ-
severite αύστηρότης severita severidad severity ρός, σπουδαίος, πώδης, ύπερήφανος-
serieux σοβαρός serio serio serious σκυθρωπός σεβερός =εύσεβής 

σοβαρότης =άλαζο-
νεία, άγέρωχον ύφος 
σοβω = βαδίζω ύπερη-
φάνως, μεγαλοπρεπως. 



564 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

SEXE Φύλον, γένος sesso sexo sex sexus =γένος, εξις: κατάστασις ψυχής, 
sexueI sessuale sexual sexual sexuell Φύλον, φύσις άλλά καί σώματος · 
sexuaIite ή κατά sexuality άφροδίσιος όθεν: έξις άρσενική, έξις θηλυκή. "έτι καί ίδιαι-

γένος διάκρισις τέρου μέρους τού σώματος, έξις λεπτή κατά 
sexoIogie (κ.λπ.) sexology τούτο τό μέρος . . " (ΊΠΠΟΚΡ. ·ΑΦορ.) "άΥαθη έξις' 

=άρίστη κατασκ. σώματος (Γαληνός). 
(Κατ· άλλους έκ τού secus =Φύλον, γένος, 
όπερ έκ τού τέκος). 

SHAKER άναδευτήρ shake σείω schwingen σείω 
chock δόνησις shock άρχικώς σαικονέω =κινώ 
(έξ ού shocking) σύγκρουσις ένό-
ρήμα choquer πλων δυνάμεων 

SI έάν se Si (if) Si: παλαιοτέρα εί, δωρικά αί 
γραφή sei 

SI ναί Si yes* ja* Si(C) =οϋτως ούτω-σί, έπίτασις τού 
τύπου 'Όϋτως". 

* Τά yes & ja έκ τού βεβαιωτικού "γε" δωρι-
στί "γα". Πρβλ. καί τό καταφατικό: "ναί γιά "-
έκ τού πελασγικού γιά = ίδού ("Υιό δές'Ί 

SIALAGOGUE sialagogo sialagogue σιαλαγωγός 
siaIisme sialismo sialorrhea sialorrhea σιαλισμός 

SIBYLLE σίβυλλα, sibil la sibila sibyl sibyIIa σίβυλλα (έκ τού Σωβόλ-
προΦήτις λα, δηλ. Θεοβούλη. 

sibyI I in σιβυλλικός sibill ino sibi l ino sibylline sibyllisch ·Η άγγέλλουσα τά θεία) .  

SIDERAL άστρικός siderale sideral sideral sidus όστρον έκ τού εΤδος =μορφή, 
sideration άπώλεια siderazione sίderacίόn sideror άστροβολί- σχήμα. Τά αστρα σχημα-

ζωτικών δυνάμεων άστροβολία ζομαι, ύφίσταμαι τίζουν "εϊδη", δηλ. μορ-
sidere κατάπληκτος δυσμενείςάστρικάς φες είς στό στερέωμα. 

(έκ τής κακής έπιδράσε- άκτινοβολίας. 
- ως τών όστρων) 

SIDERURGIE siderurgia siderurgia sidero . . .  σιδηρουργία 
siderographie siderografia (siderosis) σιδηρογραφία 
sideroithique κ.ά. (siderita) 

SIGMA σίγμα sigma sigma sigma Sigma σίγμα 
sίgmοϊde σιγμοειδής sigmoideo sigmoideo sίgmοϊd σιγμοειδής 

sigmatico sigmatico 

SIGNE σημείον segno signo sign Signalement signum σημείον σύσσημον =σφραγίς, 
signaIer, designer designare sesignar desing γνώρισμα είκών 
signaI σήμα segnale seiϊal signal Signal Πρβλ. καΙ: έσίνευσεν 
signature ύπογραφή segnatura signatura signature Signature =έσήμηνεν ("Ησυχ.) 
signer ύπογράφω segnare signar Ι sign Zeichen σημαντήρων =σφραγίς 
signifier σημαίνω significare significar Ι signify σημείον sigi l Ium σήμα (άντιδάν: σινιάλο) 
sigiIIe σφραγιστός sigilo sigilo, sigilar sigi l ,  seal Siegel 
assigner κλητεύω σφραγίς 

(κλπ. κλπ.) 

SILENCE σιγή silenzio silencio silence Schweigen si Ieo =σιωπώ σιγώ, σιωπώ 
si Iencieux σιωπηλός silenzioso silencioso silent schweigsam silentium σιωπή σιγηλός :  σιωπηρός, 
siIenciaire έπιστάτης silenziario (silenciador (si l ing siIentarius σιγαλέος ,  σιγηλός 

σιγαστηρ) σιώπησις) σιλήνει =σιωπό (·Ησύχ.) 
silenciar schweigen 

άποσιωπώ σιγώ 

SILICE χαλικίτις sil ice sil ice silica Si l icium sί lex -iCiS =χάλιξ χάλιξ -χάλικος 
siI iceux χαλικώδης si l iceo sil iceo siliceous (Silicat) (άντιδ. :  σιλικόνη) 

έξ ού siI icone "σιλικό-
[νη" 

SILO λάκκος διατηρή- silo silo silo sirus =σιρός σιρός = 1 )  βόθρος 
-σεως σιτηρών (σιλό) 2) δοχ. σίτου 
παράΥ.: siIotage (όντιδ. : σιλό) 

ensiIer ensilar 
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SIMIESQUE πιθηκικός scimmia simio πίθηκος simian σιμός, simius =πίθηκος σιμός: ό έχων πεπλα-
simien πιθηκικός πίθηκος simiesco πιθηκοειδής έκ τού simus = τυσμένην ρΙνα. 
singe πίθηκος (simo σιμός) χimio πίθηκος σιμός (Άριστοφ. Έκκλ. 6 17) :  
singer πιθηκίζω scimmiotare "αί φαUλότεραι καί 
singerie μορφασμός σιμότεραι " 

SIMILAIRE όμοιογενής similare simil παρόμοιος similar (Simultan . .  ) simil is =ομοιος όμαλός =έπί έπιφα-
simiI itude όμοιότης similitudine similitud similitude -νείας, ό ϊσος 
similarite όμοιογένεια similarita similarity όμαλότης 
simuIacre όμοίωμα simulacro simulacro 
simuler προσποιούμαι simulare simular Ι simulate simulieren 
simuIation προσποίησις simulazione sίmulacίόn simulation 
simuItaneite τό αύτό- simultaneita simultaneidad simultaness simultan αύτό-

[χρονον - χρονος 
SIMPLE άπλούς semplice simple simple simpel simpIus άπλούς 
simpIicite άπλότης semplicita simpl icidad simpl icity Simpl icitiit 
singulier μοναδικός singolare singular singular singular 

ένικός single όγαμος 
sangIier άετός (ζη cinghiale simpleton Simpel 

μόνος) βλάξ 

SINAPIZER σιναπίζω (senape σινά- Uenabe) (Sen!) sinapi σίναπι ,  σινάπι 
sinapisme σιναπισμός πι) senapismo sinapism 

SINCERE είλικρινής sincero sincero sincere sincerus =άκέ- άκήρατος, 'άκέραιος 
sincerite είλικρίνεια sincerita sinceridad sincerity ραιος, άκήρατος 

SINCIPUT βρέγμα sincipite sincipuciO sinciput Sinciput semi +caput ήμΙ + κάπος 
sincipitaI βρεγματικός sincipitale sincipital (βλ. λ cape) 

SINDON σινδών (έκκλ.) sindone sindon σινδων ("έξ έρίοu τός 
σινδόνας ύφαίνοuσιν" 

-Θεόφρ.) 
SINISTRE άριστερός, sinistro siniestro sinister sinister sine =όνευ (βλ. λ 

δυσοίωνος άπαίσιος άριστερός sans) + όριστος. Δηλ. 
sinistre άτυχήσας siniestra ό όνευ άρίστου οίωνΟύ. 

άριστερά Κατά Ίσίδωρον: sine 
deχtra =όνευ δεξιάς 

SIPHON σίφων sifone sίfόn siphon sipho σίφων, είδικώτερον 
sίΡhοϊde σιφωνοειδής siphoniforme έλικοειδής σωλήν 

SIRE Κύριος Sire όρχων Sire Sir (Βλ λ .  seigneur) 
καί (mon)-sieur Μεγαλειότατος 

SIRENE σειρήνα sirena sirena siren Sirene sirena σειρήνα 

SISTRE σείστρον sistro sistro sistrum Sistrum sistrum σείστρον 

SITE τοπείον sito sitio site έκ τού άρχαϊκού έκ τού εω, ϊημι , άφήνω, 
sitogoniometre Si i , sisto έν σUνδUασμιjJ μετά τού 
situer τοποθετώ situare sitiar πολιορκώ situate setzen ϊζω 
situation τοποθεσία, situazione sίtuacίόn situation Situation 

κατάστασις 
SIΧ έξ sei seis Siχ sechs sex εξ, Fέξ 
sixte έκτος sesto seχto siχth sechste sextus εκ τος 
sextant έξάς sestante έξάς seχtant Seχtant 

(κ.α. παράγωγα .. .) siesta siesta siesta 
άκόμη: sieste 
μεσημεριανός ύπνος 
(έκ τού: "ύπνος της έκτης 
ώρας", κατά τό ρωμαίκόν 
ώράριον). 
bissextiI δίσεκτος 

SKETCH σκιαγραφία schizzo sketch (Skizze) schedium =σχέ- - σχέδιον 
esquisser σκιαγραφώ διον, αύτοσχέδιον 

ποίημα 

SKIFF άκάτιον scafa λέμβος batiscafo Ship πλοίον Schiff μέσcμ φραγκ. σκάφος, έκ τού 
scafo σκάφος βαθυσκάφος skiff σκάφος esquif σκάπτω. 
scafoide escafοϊdes (άντιδ.: σκάφη) -

σκαφοειδής 
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SMALT, emaiI smalto esmalte smalt Schmelz, email μέσψ φραγκ. μέλδω =τήκω, λειώνω, 
"σμάλτον" smalt συγγενές τού μαλάσσω 

email Ier σμαλτώνω smaltire esmaltar smelt τήκω schmelzen (εννοια: τεχνική 
Schmelze τήξεως μετάλλου). (άντιδ.: σμάλτο, έμαγιέ) 
κάμινος Πρβλ. μάλθα: μίγμα 

κηρού καί πίσσης 

SMART όξύς, κομψός smart Schmerz πόνος σμερδαλέος, 
smarten schmerzen σμερδνός =δεινός, 
καλλωπίζω θλίβω τρομερός 

SMECTIQUE σμηκτικός smegrna (smectite) σμήγμα 
άλοιφή 

SMILLE σμίλη (smilace) σμίλη 
smilfer σμιλεύω 
smil fage σμίλευσις 

SNOB ο προσποιούμε- "Εκ τού sine βλ. λ. sans +noble 
-νος τόν εύγενη nobil ita = όνευ 

(τίτλου) εύγενείας (άντιδ. : σνομπάρω) 

SOBRE έγκρατής sobrio sobrio sober sine +ebrius ανευ +βλ. λ. "jvre" 
sobriete νηφαλιότης sobrieta sobriedad sobriety 

SOCIETE κοινωνία societa sociedad society SOZiUS socies =σύντρο- σωκος =ίσχυρός 
sociaI κοινωνικός sociale social social sozial -φος, κυρίως στήν "σώκος Ερμης" 
καί πλήθος παράγωγα μάχη, "άοσσητήρ" σωκεϊ =βοηθεϊ 

άοσσέω =βοηθώ 
(άντιδ. : σοσιαλισμός) 

SOCQUE ξυλοπάπουτσο zoccolo Ζόcοlο sock καλ τσάκι Socke περιπό- SOCCUS ύπόδημα σύκχος=είδος ύποδή-
socIe βάθρον zoccoletto zueco socle Sockel [διον -μα τος ("Ησύχ.) 

σάνδαλον (άντιδ. : τσόκαρα) 

SOEUR άδελφή sorella, suora soror sister Schwester soror 1 )  άδελφή δαρ 1 )  σύντροφος 
con-sort έταίρος· 2) φίλη 2) σύζυγος 

(άντιδ. κονσόρ- έορ 1 )  θυγάτηρ 
τσιουμ) 2) μέλος φρατρίας 

όαριστής=οίκεϊος, φίλος 
όαρίζω=συνδιατρίβω 

SOFFITE όροφή, soffita (attics σοφίτα- Sofa άνάκλι- sub +fictus ύπό + βλ. λ. "fiχe" 
ύπερώον soffitto φάτνω- sofito Κτίσμα κατά [ντρον (άντιδ.: σοφίτα, σοφάς) 

[μα τόν άττικόν 
τρόπον) 

SOIE μετάξι seta seda *silk Seide saeta 1) θρίξ χαίτης χαίτα, χαίτη : μακρά λυτή 
θρίξ χοίρου setola 2) όρμιά τρίχινη κόμη 

soierie μεταξουργία seteria sedadera silken seiden . . .  *Ιό s i lk  έκ τού σηρικός (σκιί>ληξ) :  
soyeux μεταξώδης, setaccio silky sericum ό μεταξοσκώληξ 

λείος 
SOIF δίψα sete sed (thirst)* (Durst)* sitis ϊψ =βλαβερός σκώληξ 

(κ.λπ. παρά γ.) ϊπτω =βλάπτω 
*(έκ τού τερσαίνω 

=ξηραίνω) 

SOIR βράδu, έσπέρο sera (tarde)* (evening)** (Abend)** sero =άργά σύρω, σύρομαι = έπιμη-
soiree έσπερίς serata serus =βραδύς κύνομαι, σέρνομαι 
serenade νυκτψδία serenata serenata serenade Serenade (Πρβλ. :  βράδυ, έκ τού βραδύς δειλινό: δείελος, 

όψέ δύων.) *έκ τού tardus, όπερ έκ τού βραδύς Ι 
** έκ τού θνθΠ, όπερ έκ τού έπί. 

SOL έδαφος solaio πάτωμα, suelo έδαφος soil soIum δάπεδον, έκ τού έδος =εδαφος, γη 
όροφή γη σέλμα=κατάστρωμα, 

sole ογρός 
s o l i d u s  1 )  έμπε-

εδαφος πλοίου. 
soIide στερεός solido sόlίdο solid solid (άντιδάν. : σολέα, σόλα 
soIde μισθοδοσία soldo μισθός sueldo sold, sell πωλώ Sold δος, στερεός κονσόλα) 
sou όβολός, νόμισμα soldada πλη- soldo, obolus μισθοδοσία 2) σταθερόν νόμισμα, 

ρωμή δηλ. τό χρυσούν. ''' .. --t 

soIder μισθοδοτώ soldare έξο- soldar συνδέω solder κολλώ, soldus, σολδίον 

φλώ στερεώνω 
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soldat στρατιώτης soldato soldado soldier Soldat 
(κυριολεκτικώς: ό μισθοδο- Sbldner 

τούμενος, ό μισθοφόρος) μισθοφόρος 
soldatesque πλήθος soldatesco soldadesco soldiery Soldateska 

άτάκτων Sohle 
άκόμη: sole χηλή suela πέλμα, sole πέλμα solea (έκ τού 
soleaire μύς κνήμης solear λιθο- solum) σανδάλι, 
sole ίχθύς "γλώσσα" soglio στρώνω Scholle πέλμα ζώου 
solidarite άλληλεγγύη solidarieta solidaridad solidarity Sol idaritat 

κ.α . . .  
SOLECISME σολοικισμός solecismo solecismo solecism soloecismus σολοικισμός ("Από τούς 

Σόλους Κιλικίας, όπου οί 
κάτοικοι μιλούσαν βαρβα-
ρικά). 

SOLEIL ήλιος sole sol sun Sonne sol ηλιος, αFέλlος , 
insolation ήλίασις insolazione ίnsοlacίόn heliasis Sonnenstich σαFέλlος, σέλlος 
solaire ήλιακός solare solar solar SOnnef1 . . .  σέλας =Φώς 
solstice ήλιοστάσιον solstizio solsticio solstice Sonnen . . .  σέλαινα =λαμπάδα 
parasol άλεξήλιον κ.ο.. 

SOLENNEL έπίσημος solenne solemne solemn sollen όφείλω sollus =όλος όλος, όλοός. 
selennite έμφασις solennita solemnidad solemnity 

τελετή 

SOLENOIDE σωληνο- solenoide (solen) σωλήν +εΙδος 
[ειδής 

SOLLICITER παρακινώ, sollecitare solicitar Ι solicit sollus =όλος όλος 
έκλιπαρώ solicitude + cieo =κίω κίω, κ ινώ 

sollicitude μέριμνα sollecitudine solicitud (solicitor (όλος +κινώ, δηλ. 
soll icitation παράκλησις sollecitazione sοlίcίtacίόn δικηγόρος) παρακινώ) 
soucier μεριμνώ sol icitation 
SOUCi μέριμνα soliciteus 

έμφροντις 

SOLUTlON λύσις soluzione sοlucίόn solution Lbsung solvo λύω λύω 
solutif διαλυτικός solvenza solutivo solutive lbsen λύω (άρχαικώς SOluO) 
solνable άξιόχρεως solvibile solvencia solvable solvent 
soluble εύδιάλυτος solubile soluble soluble Solvenz 
re-solution διάλυσις resoluzione resοlucίόn resolution φερεγγυότης ρα +λύω 

SOMATIQUE σωματικός somatico somcHico somatic σώμα 
somatologie σωματο- somatologia somatologia somatology σωματικας 

[λογία (soma) 
somatiser σωματόω 

SOMME ποσόν, somma suma sum Summe, summa =ύπερτέ- ύπέρ 
ο.θροισμα Summa ρα, έκ τού super 

sommaire έπίτομος sommario sumaria δικογρ. summary summarisch όπερ έκ τοΟ ϋπερ 
sommer άθροίζω sommare sumar I sum summieren (έννοιολ.: ύπέρτε- (άντιδ.: σούμμα) 
sommet κορυφή, sommita somo summit ρον μέρος, όθεν 

κολοΦών sumo ύπέρτα- ούσιώδες, συνο- *[Τό some =κάΠΟlOς 
sommite έξοχότης sommo ο.ριστος [τος λικόν) έκ τού άμας =είς, τίς] 
sommation πρόσκλη- sommolo asomar έμφα- [*some 

[σις ο.κρον [νίζομαι κάποιος] 

SOMME ύποζύγιον soma φορτίον soma ο.λευρον saddle Saumtier sagma σάγμα σάγμα: 1 )  κάλυμμα 
sommier άχυρόστρωμα somiero somier (saddlery) 2) σαγή 
sommelier σκευοφύλαξ somaro όνος (άντιδ. : σομμιέ) 
(άρχικώς, Οδηγός ύποζυ-

γίων) 
SOMMEIL, somme sonno suef\o somnolent SOpiO =κοιμίζω ϋπνος 

ϋπνος ύπνηλός somnus =ϋπνος 
sommeil ler άδρανώ sonnecchiare sof\arrera "calco arbitraro *(έκ τού δράνος, 
somnolence ύπνηλία νυστάζω νύστα sul greco ύπνος". δρώμενο ν) 
insomnie άίJπνία insomnia insomnio Insomnie Luigi Rusca 
assommer φονεύω sof\ador όνει-
assoupir ναρκώ assopire -ροπόλος (hypnotisieren) 
songe όνειρον sogno sof\olento (dream όνει- (Traum*) 

όκνηρός [ρον)* 
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songer όνειρεύομαι sognare sof\ar (Ι dream tranmen)* 
somnambule ύπνοβά- sonnambulo sonambulo somnambulist [somnus +ambulo βλ. λ. sommeil 

[της sonnifero somnifero somniferous somnus +fero καί ambulant] 
somnifere ύπνωτικός soporifero soporifico, soporific (φέρω) 
soporifique ύπνω- hίΡnόtίcο 

[τικόν 
soin φροντίς Κ.ά. 

SON ήχος suono sonido sound Τοη sonus =τόνος, τόνος (έπί ηχων, 
sοηηer ήχώ sonare sonar (Ι echo) ertonen ήχος έντασις φωνής) 

sonnerie σάλπισμα soneria (sonecillo) (σ καί τ έναλλάσονται: σύ, τυ - θάλασσα, 
sonate μουσ. έργον sonata sonata sonata Sonate θάλαττα - γλώσσα, γλώττα κλπ.) 
sonnette ποιημάτιον sonetto soneto sonnet Sonett 

(άντιδ.: σονάτα, σοννέπο) 
sonore ηχηρός (κ.ά.) sonoro sonoro sonorous sonor 

SON (κτητ.) έαυτού suo su his sein suus (ίδικός του) έός, έαυτού 
(κaί se) άρxaιότ. σι/δίδω-σι (Υ' έν.) 

SOPHISTE σοφιστης sofista sofista sophist Sophist sophistes σοφιστης 
sophistique σοφιστι- sofistico sofistico sophistical sophistisch 

[κός, -ή 
sophistiquer νοθεύω sofisticare sofisticar sophisticate Sophisterei 
sophistication sofisticazione sοfίstίcacίόn sophistry σοφιστεία 

νόθευσις 
sophisme σόφισμα sofisma, sofia, sofisma sophism Sophisma 

Κ.λπ. sofisticheria 

SOPRANO ύΨίφωνος soprano soprano soprano Sopran sopra, super ύπέρ 

SORBET ηδύποτον sorbetto sorbete σεράπιον (θεραπήιον) :  
resοrber άναΡΡΟΦώ sorbire ροφώ sorber "σιρόπι" 

σεραπιάς =είδος φυτού 
σίραιον =μούστος 
ροπτός =ρόφημα 
(άντιδ.: σιρόπι, σερμπέτι) 

SORITE σωρείτης sorite sorites sorites Sorites sorites = σωρείτης 

SORT τύχη, μοίρα sorte suerte (Iuck τύχη* Glϋck)* sors κλήρος, χρη- σορίς =μάγισσα. 
sorcier μάγος (mago) sortero sorceter (Magier) σμός, έκ τού sero εϊρω, συνείρω 
sorcellerie μαγεία (sorteggiare sortear τραβώ sorcery (Magie) =(εϊρω) *(έκ τού λάχος, έλαχον, 

ρίπτω κλήρον) κλήρον) μαγεία λαχειον) 
sorte εΊδος sorta (sortija sort Sorte 
assortir συνδυάζω assortire δακτύλιος) Ι assort Sortiment ad +sero όντα +εϊρω 

ταξινόμησις ("στεΦάνους εϊρειν") 
sortilege μαγεία sortilegio sortilegio sortilege **εννοιa: "έξέθορε κλήρος", 
sοήίr έξέρχομαι" sortire έξέρχο- sortear sortie έξοδος "έξήλθε έκ τής κληρωτίδος", 

μαι, pimw κλήρον sorteo κλήρω- sortiag ταξινό- "βγήκε ό χρησμός" κ.τ.τ. 
[σις [μησις 

SOSIE σωσίας sosia sosia (double (Doppel . .  ) σωσίας 
σωσίας, έκ τού 
διπλούς) 

SOUBRESANT άναπή- as-salto sobresalto super + saltus ύπέρ + όλμα 
[δησις έφοδος (έτ. έφοδος (ιδ. (άντιδ. : σουμπρέπα) 

soubrette άκόλουθος, ad+salto ρίζης sobrino 
ύπηρέτης ad =αντα) =άνεψιός) 

SOULAGER άνακουφί- sollevare levantar al leviate sub +Ieviare ύπό + βλ. λ. leger 
[ζω 

soulagement παρη- sollievo alivio alleviation 
[γοριό 

SΟUΡς:ΟΝ ύποψία sospetto sospecha suspect sub +specio ύπό + σκοπέω = 
sοuΡι;οηηer ύποψιά- sospettare sospechar Ι suspect παρατηρώ 

[ζομαι 
SUSΡect ϋποπτος sospettoso sospechoso suspicious 

κ.λπ. 

SOUPE ρόφημα zuppa sopa soup Suppe όπός =χυμός 
souper δειπνώ sopear sop βούτημα supieren δειπνώ 

supping ζουμερός (άντιδ. : σούπα, σουπιέρα) 
Souper δείπνον 
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SOUPIRER άναστενάζω sospirare suspirar (stohnen sub +spiro ύπό +βλ. λ. "esprit" 
soupir στεναγμός sospiro suspiro στενάζω, έκ τού 
soupirant έραστής sospirato suspirado στένω) 
soupiraiI έξαεριστήρ spiraglio respirado 

respiradero 

SOUFFLER φυσώ soffiare soplar Ι blow (blasen) suffIo φλάω, φλέω, φλύω 
(sub +flo =φλύω) 

SOUFFRIR ύποφέρω soffrire sufrir suffer sub + fero ύπό +φέρω 
souffrance πόνος sofferenza sufrimiento sufferance 
souffreteux όπορος sofferente sufrible suffering 

πάσχων ύποφερτός τά βάσανα 

SOUILLER μολύνω ίπ -sudiciare en-suciar sus χοίρος σϋς, ίις = χοίρος 
soui l lure ρύπος sudiciume suciedad Schmutz 
soui l lon ρυπαρός Κ.λπ. sucido SUCiO 

SOUL άδηφάγος, satur =κορεσθείς αδην =μέχρι κόρου 
μέθυσος έκ τού satis, (πρβλ. άδηΦάγος) 

soUΙer κορέννυμι, μεθώ saturare saturar saturate satt άρκετά 
saturation κορεσμός saturazione saturacίόn saturation sattigen 

Κ.α . . .  
SOUCHE κούτσουρο stocCO ράβδος estoquer stock στέλε- Stock ραβδί μέσιμ φραγκ. 'ίσταμαι "στέκομαι" 
souquer έντείνω [χος stocken stok 

ίδίας ρίζης: stock stocking στέκομαι (άντιδ. : στόκ, στόκος) 
άποθεματικόν περικνημίς 

stocker άποθηκεύω 

SOUCI χρυσάνθεμον (fiorrancio) έτ. (crisantemo) (chrysanthe- Chrysanthemum solsequia = --> τό άκολοuθοϋν τόν 
(SOUCi φροντίς, φλόος +όνθος -mum) (solus+sequor) !Ίλιον 
βλ. λ. soll iciter) (βλ. λ. soleil +suivre) 

SOUPLE εύλύγιστος sub +pl ico ύπό + πλέκω 
souplesse εύλυγισία 

SOURIS μύς, ποντικός sorcio 'tηouse (mus) *Maus sorex =μϋς ϋραξ =μϋς 
*(έκ τού mus) (*μϋς) 

SOUS ύπό sotto 
soutane ράσον (κυριολ. sottana sotana Soutane sub ύπό 
ένδυμα φερόμενον 
ύποκάτω όλλου) 

soute άποθήκη πλοίου 

SOUVERAIN κυρίαρχος sovrano soberano sovereign Souverain superanus, ύπέρ + ανω 
suzerain ύπέρτατος (over ύπέρ) έκ τού super ϋπερ 

SPACIEUX εύρύχωρος spazioso espacioso spacious (spazieren βλ. λ. espace 
Κ.λπ. παράγ. περιπατώ) 

SPADASSIN ξιφομάχος spadaccino espadero spade λίσγος spatha σπάθη , σπάθα 
espadin (βλ. καί epee) 

SPADICE σπάδιξ espadice spadix σπάδιξ =κλάδος 
φοίνικος 

SΡΑGΗΕΠΙ spaghetti espagueti spaghetti Spaghetti spago =σπάγγος σφηκος , σφάκος -
spago σπάγγος σφηκόω =δένω 
shaghetto 

(ύποκορ.) 

SPARE σπάρος sparo sargo sparus sparus =σπάρος σπάρος, σαργός (άρχαιό-
sargus =σαργός τατες οί σημερ . όνομα-

-σίες τών ίχθύων) 

SPARTE σπάρτον sparto esparto spartum = σπάρτον 

SPARTAKISME πολιτ. Spartakisme Spartacus Άπό τόν 'Έλληνα 
όρος Σπάρτακον, ό όποίος 

ξεσήκωσε τούς δούλους 
spartakiste έπαναστά- της Ρώμης. 

[της 
SPASME σπασμός spasimo espasmo spasm (spastiker) spasmus = σπασμός 
spasmodique SΡasmόdίcο eSΡasmόdίcο spasmodic spasmodisch 

σπασμωδικός 
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SPATULE (έργαλ. )  spatola espatula spatula Spachtel spathula, spatha σπάθη 
σπαθίς espadilla (άντιδ.: σπάτουλα) 

SPECIAL είδικός speciale especial special spezial έκ του specio = σκοπέω-ώ 
specialite είδικότης special ita especialidad speciai ity Spezial itat σκοπώ, παρατηρώ (βλ κaί λ. epice) 
special iste είδικός special ista especialista specialist Spezialist 
specieux πιθανός specioso especioso specious speziell ίδιαίτε-
speciosite πιθανότης speciosita especiosidad (specie νόμι- [ρος 
specimen δείγμα -σμα, είδος) 
specifier έξειδικεύω specificare especificar Ι specify spezialisieren 
specification είδίκευ- specificazione eSΡecίfίcacίόn specification Spezification 

κ.λπ. [σι ς 
SPECTACLE θέαμα spettacolo espectaculo spectacle Spektakel θόρυ- specto, specio βλ ώς δνω, λ. special 
spectateur θεατής spettatore espectador spectator spektakeln [βος & epice 
spectre φάντασμα spettro espectro (ρ. spectre, -rum θορυβώ Πρβλ: σκόπησις, 
spectral φασματικός spettrale espectacular) spectral Spektrum σκοπητέον 
spectroscope spettroscopio spectroscope spektral σκοπιάζω =έρευνω 

φασματοσκόπιον spectacular Spektroskop. σκοπικαν =ερευνα 
expectation προσδοκία (spettacoloso expectation 
intro-spection ένδο- έντυπωσιακός) introspection 

[σκόπησις 
speculer έπισκοπώ, speculare especular speculate spekulieren specula =σκοπή, 

κερδοσκοπώ σκοπιά (άντιδ. : σπέκουλα, 
speculation " -σκοπία speculazione eSΡeculacίόn speculation Spekulation σπεκουλάρω) 
speculateur κερδο- speculatore especulator speculator Spekulant 

[σκόπος 
respect σεβασμός rispetto respeto respect Respekt 

κ.λπ specchio espejo speculum Spiegel 
καθρέπτης καθρέπτης 
Specola 
άστεροσκοπείον 

SPELEOLOGIE speleologia espeleologia spelaeology spelunca σπηλαιολογία 
speleologue speleologo eSΡeleόlοgο spelaeologist σπήλαιον σπηλαιολόγος 
spelonque σπήλαιον spelonca (gruta σπήλαιον, (cave =σπή- Spelunke σπηλυγξ =σπήλαιον 
speleonaute speleo ό τών έτυμ. "κρύπτη") λαιον, έκ του 'Όίκεί σπήλUΥΥa " 
σπηλαιοναύτης σπηλαίων ΚώFος) "Νuμφών σπήλUΥΕ," 

SPERME σπέρμα sperma esperma sperm sperma σπέρμα 
spermatique " /τικός spermatico espermatico spermatic 
spermatologie σπερ- spermatologia espermatologia spermato . . .  sperma ceti σπέρμα κήτους -αλλως 

[ματολογία sprout κητόσπερμα, 
spermatozoaire spermatozoo espermatozoo sprawl έκτεί- κερι άπα στέάρ Φάλαινας. 

σπερματοζωάριον espora σπορά [νομαι (άντιδ. : σπερματσέτο) 
spermaceti στεατο- spermaceti esporadico spermaceti 
κηρίον, "σπερματσέτο" σποραδικός spread 

Κ.δ. διασπείρω 

SPHACELE γάγγραινα sfacelo esfacelo sphacelus (Gangrane) sphacelus = σφάκελος =γάγγραινα, 
sphaceler (ιό σχει. (cancrenare) esfacelarse σφάκελος νέκρωσις, σπασμας (Ίππ.) 

ρήμα) 
SΡΗΕΝοϊΟΕ σφηνο- sfenoide esfenoides sphenoid σφηνοειδής 

[ειδής 
SPHERE σφαίρα sfera esfera sphere Sphare sphaera σφαίρα 
spherique σφαιρικός sferico esferico spheric spharisch 
sphericite σφαιρικότης sfericita esfericidad sphericity 
SΡherοϊde σφαιρο- sferoide esferόίde spheroid 

[ειδής 
spheristere σφαιρι- sferisterio 

[στήριον 
SPHINCTER σφιγκτήρ sfintere esfinter sphincter σφιγκτήρ 
sphincterien 

SPHINX sfinge esfinge sphinx Sphinx σφίγξ 

SPHYGMOGRAPHE esfίgmόgrafο sphygmo- σφυγμογράφος 
κ.λπ. Κ.λπ. esfίgmόmetrο -meter σφυγμόμετρον 

SPIRE έλιξ, σπείρα spira espira spire Spiral l in ie spira σπείρα 
spiral έλικοειδής spirale espiral spiral spiral . . .  σπείρα +χαίτη 
spirochete σπειρο- spirocheta espiroqueta spirochaeta 

[χαίτη 
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SPΙANCHN�QUE espIancnico (sympathetic) σπλάγχον 
σπλαγχνικός spIanchno-

spIanchnoIogie spIancoIogia -scopy 

SPLEEN κακή διάθεσις spIene (espl ίn spIeen 1 )σπλήν (SpIeen) splen σπλήν σπλήν, σπλήνα 
(έκ τού άΥΥλικού) ύποχονδρία) 2) όργή "σπλήνα έκβάλλειν"  
spIenique σπληνικός spIenico espIenico spIeenfuI όργί- έλέγετο έπί τοΟ έκ 
splenite σπληνϊτις spIenitide espienitis spIenitis [λος SpIenitis στενοχωρίας άποθνή-
splenectomie "-εκτομία splenectomy σκοντος. 
spIenomegalie σπλη- (splellaIgia) 

[νομεγαλία 

SPLENDIDE λαμπρός splendido espIendido spIendid splendeo ; "φώς απλετον" , 
(κλπ. παρά Υ.) λάμπω "χρυσός απλετος" 

SPODE σποδός (cenere* ceniza* cinders)* spodos σποδός 
*(έκ τού κόνις) 

SPOLIER συλώ, ληστεύω spogliare despojar spoίl χαλώ spolia ;δορά σπόλια =τά παρατιλ-
spoliation σύλησις spogIio despojo spoliate ζώου, λάφυρον, λόμενα έρίδια άπό τών 
spol iateur συλητής spogIiatore spoiIing πτώμα σκελών τών προβάτων. 

spogIiatoio spoliation σπολάς =διΦθέρα 
άποδυτήριον spoiIer 

(apodyterium) 
SPONDEE σπονδεϊος spondeo espondeo spondee Spondeus spondeus σπονδείος (ειδ. ποιητ. 

(ποιητ) spondaico espondaico SΡοndaϊc μέτρον διά τάς σπονδας) 

SPONDYLE σπόνδυλος eSΡόndίΙο spondyI spondylus σπόνδυλος 
spondylite σπονδυλϊτις spondiIite espondiIitis spondyIitis 
spondylarthrite spondyIo-

σπονδυλοαρθρϊτις -arthritis 

SPONGIEUX σπογγώδης spongiforme esponjoso spongius schwammig spongia σπόγγος 
SΡοngίόsίte τό σπογ- spongiosita ( esponjera) sponginess Spongia σπόγ- spongiosus σπογγώδης 

[γώδες spongiari [γος 
spongiaires σπογγοειδή esponjoide spongy schwammartig 

κλπ. 
SPORAD�QUE σπορα- sporadico esporadico sporadic, spars sporadisch σποραδικός 

[δικός . . . . .  
sporadicite σποραδικό- sporadicaIness 
spore σπόριον [της spora σπορά espora spore Spore σπορά 

SPORT αθλημα sportif 'Εκ τού Υαλλ. βλ. λ. "port" καί άνάλυ-

;άθλητικός (& παράΥ.) se deporter σιν έκτενή είς Είσαγωγήν. 

SPORTULE δώρον πρός sporta κάλα- espuerta (SporteIn sporta =κάλαθος σπυρίς =κάλαθος 
δικαστάς [θος esportiIlero τό "τυχερό") ( σuvεκδοχικώς, πλήρης άγαθών 

όχθοφόρος πάν δώρον) 
SPUME όφρός spuma espuma (froth)* spuma, έκ τού πτύω, πτύσμα 
spumeux όφρώδης spumoso espumero spuo ;πτύω (* έκ τού "άφρός) 

SQUΕΙΕΠΕ σκελετός scheIetro esqueIeto skeIeton SkeIett σκελετός 
squeIettique -ικός esque!etico skeIetaI skelettieren 

όπογυμνώ 
STABLE, σταθερός stabiIe estabIe stabIe stabiI sto 'ίστημι ,  ϊσταμαι ,  στώ 
stabilite σταθερότης stabilita estabί l idad stabiIity StabiIitat 
stabulation σταυλισμός staibί lazione estabίΙacίόn (stabiI ization) (Stab ράβδος) 

(Κ. α.) 
STADE στάδιον (μέτρον stadio estadio stadium Stadium stadium στάδιον 

μήκους) steed δρομεύς 
STALACTITE stalattite estalactita staIactite StaIaktit σταλακτίτης (στάζω, 
stalagmite stalagmite estalagmita staIagmite StaIagmit σταλάζω) 
(stagnant λιμνάζων) σταλαγμίτης 

STANDARD σημαία, standard estandarte Standard Standarte ές +τανύω =άπλώνω 
πρότυπον (έκ τού standardizzare 
etendard, tendre) 

STAPHYL .. . stafiIo . . .  est8.fiIo . . .  staphyI . .  [-cus ( . .  staphyIo . .  ) staphis στάφυλος 
staphylocoque stafiIococco estafiIococo staphyIococ-
staphylier (estafi Ioma) (staphyloma) 
staphyl in staphyline 
staphisaigre όγριοστά- estafisagria staphis agria σταφίς άγρία 

[φυλον (κ.α.) 
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STATERE στατήρ statere estater stater Stater στατηρ 

STATlON στάσις, stazione estacίόn station Station statio στάσις στάσις 
σταθμός (stationery stationieren (βλ & λ etat) 

stationner σταθμεύω stazionare estacionar χαρτοπωλείον) stauen σταματώ 
stasimon στάσιμον [των stanza στροφή Stanze στροφή 
stance μακρά ψδή stanza δωμά- estancia όσμ. Stand θέσις 
stase στάσις (ίατρ.) stasi estasis stand θεωρείον statisch στα1lΚός στατός =τοποθετημένος 
statique στατικός statico estatico stasis (stasionar *ρα +ϊστημι 

statics, staticaI στάσιμος) 

rester μένω* restare restar rest ύπόλοιπον Rest ύπόλοιπον στατίζω =τοποθετώ 
statistique στατιστική statistico, -a estadistica statistic Statistik (έστώς, ίστός, στάσιμος, 
statue όγαλμα statua estatua statue Statue στατέον κ.λπ.) 
statuer όρίζω, κανονί- statuario estatuario statuary (stehen) ϊσταμαι 

[ζω άγαλματοποιός stead θέσις Stand 
ester παρίσταμαι (δικαστ.) statura estar ύπάρχω stature Statur 
stature άνάστημα statuto estatura (status Statut 
statut καταστατικόν (constare estatuto καθεστώς) Stadt πόλις, 

constant έπίμονος συνίσταμαι) constante substitute Statt τόπος 

substituer ύποκαθιστώ sostituire substituir stow στοιβάζω substituieren 
κ.α. 

STEARINE στεατίνη stearina estearina stearine Steatin στέαρ -στέατος = 
steariner άλείφω (estearico) (stearic) =πάχος, "ξύγκι" 
steatite στεατίτης steatite esteatita steatite 

κ.α. 
STELE στήλη steIa esteIa (coIumn)* (KoIumne)* steIa στήλη 

*(κολώνη) 

STENOGRAPHIE stenografia estenografia stenography Stenographie στενογραφία 
stenographe stenografo estenόgrafο stenographer Stenograph στενογράφος 

stenodactyIographie stenodattiIo- estenodactiIo- στενοδακτυλογραΦία 
stenotype κ.λπ. -grafia -grafia Stenotypist (στενός +τύπτω) 

STENOSE (ίατρ. )  stenosi estenosis stenosis Stenose στένωσις 
stenosage 

STENTOR μεγαλόφω- stentoreo estentόreο stentorian stentorisch Στέντωρ (όμηρικός ηρως 
[νος μέ πολύ δυνατή φωνή). 

STERE κυβόμετρον (estereo) stere στερεός 

Λέξεις μέ α' σuνθ. 
stereo ... stereo . . .  estereo . . .  stereo . . .  στερεός 

stereobate 
stereogramme 
stereographie stereografia estereografia stereography Stereographie 
stereometrie stereometria estereometria stereometry Stereometrie 
stereophonie stereofonia estereofonia stereophonic Stereophonie 
stereoscope stereoscopia estereoscopiO stereoscope Stereoskop (άντιδ. : "στέρεο") 
stereotomie stereotomia estereotomia stereotomy 
stereotype κ.λπ. stereotipo estereotipia stereotype stereotyp 

STERILE στείρος steriIe esteriI steriIe steriI όγονος steriI is στείρος στέριφος, στείρος 
steriIite στείρωσις steriIita esterίlidad steriIity SteriI itat στέρομαι =στεροϋμαι 
steriI iser άποστειρώ steriI izzare esteriIizar Ι steriIize steriIisieren (πρβλ στέρφα γη, 
steriI isation steriIizzazione esterίΙίΖacίόn steriIization SteriIisierung στέρφα γυναίκα) 

άποστείρωσις κ.λπ. starve λιμοκτο-
-νώ 

STERNUM στέρνον sterno esternόn sternum Sternum sternum στέρνον 
sternaI στερνικός sternaI 
sterno . . .  

STETHOSCOPE stetoscopiO estetoscopiO stethoscope Stethoskop στηθοσκόπιον 
estetoscopia stethoscopy 

STlCHOMYTHIE sticomitia (diaIogo) stichomyth Stichomythie στιχομυθία 

STlGMATE ούλή, στίγμα stigma estigma stigma stigma =στίγμα, στίγμα 
stigmatiser στιγματί stigmatizzare estigmatizar stigmatize stigmatisieren άτιμία στιγματίζω (έννοιολ: 

[ζω, άτιμάζω stimate: τά 5 (astigmatismo) stick ραβδάκι SticheI γλυφίς τοποθετώ στίγμα ώς 
στίγματα τών stitch βελονιά Stich σημείον καταισχύνης) .  
πληγών τού 

Ίησου 
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STIMULER παρακεντώ stimoIare estimuIar stimuIate έρε- stimuIieren στίζω : κεντω δι' όξέος 
distinguer διακρίνω -θίζω stippIe stecken καρφώ- όργάνου 
etiquette (κ.α. πολλά) stimuIus [νω (άντιδ . :  έτικέττα) 

οίστρος 
STILLATION στάλαξις stiIIa στάλα, destίΙacίόn distilation sti I Ia =στάλα στίλη, στάλα 

σιαγών διΟλισις sti I Io =σταλάζω σταλάζω 
stiIIatoire σταλλακτικός stiIIare άπο- destiIar distiIIed 

-σταλάζω διϋλίζω 

STIPE κορμός δένδρων stipa φρύγανα stipe StapeI βάθρον stipes στύηος στύπος: στέλεχος, 
stipuIe κάρφος, καλάμη (stipuIare ( estipυlar) (stipuIate) (stipuIieren) stipuIus στερεός κορμός 
stipuIation ρήτρα συμφωνώ) estίΡυΙacίόn stipuIation stapeIn στοιβάζω στuφελός =σκληρός 
stipuIer θέτω ρήτραν (stipυlazione) stipend StipuIation 
stipendie μισθωτός stipendiare μισθός συνομολογία 

STOCHASTIaUE στοχαστής 
στοχαστικός 

sτοϊaUΕ στωίκός stόίcο estόϊcο stoic stoisch stoicus στωϊκός 
stοϊcίen στωίκός, (estoa στοά) stoical stoiker "Ζήνων, έν τ,ιΊ ποικίλη 

σταθερός στoςJ διετίθετο τούς 
stοϊcίsme στωίκισμός stoicismo estoicismo stoicism Stoizismus λόγους ... καί οί άκούον-

τες αύτoιJ Στωικοί έκλή-
θησαν . . .  " -Διογ. Λαέρτιος-

STOMACAL στομαχικός stomacaIe estomacal stomachal stomachus στόμαχος 
stomachique στομα- stomachevoIe stomachic 

[χικός άηδής 
stomacare 

ναυτιώ 
STOMATITE στοματίτις stomatite estomatitis stomatitis στόμα 
stomatique στοματικός stomatico estomatico stomatic 
stomatoIogie στοματο stomatologia estomatologia stomatology 

[λογία (ΡΙagίόstοmο) 
stomatoscope στο μα- stomato- (estoma (stoma) 

[τοσκόπιον -scopio βοταν.) 

STOPPER σταματώ Ι stop sto στανύω ='ίστημι, στω 
stop! στήθι! stop! stop! stop! Stop! 

STORAX μοσχολίβανον storace estoraque storaχ Storaχ styraχ στύραξ (φυτόν 
εύωδες) 

STORE παραπέτασμα stυoia, stora estor store σωρεία Store storea παραπέτα- έκ τού στορέννυμι 
-σμα =στρώνω(άντιδ. : στόρ) 

STRABISME strabismo estrabismo strabism Strabismus στραβισμός 

STRANGURIE δυσουρία (dissuria) (disuria) strangury (Dysurie) stranguria στραγγουρία =δυσου-
-ρία (στράγξ +ούρω) 

STRATAGEME στρατή- stratagemma estratagema stratagem Stratagen stratagema στρατήγημα 
[γημα στρατηγός 

stratege στρατηγός stratego estratega strategus (στρατός +αγω) 
strategie στρατηγική strategia estrategia strategy Strategie στρατηγία 
strategique στρατη- strategico estrategico strategic strategisch 

[γικός 
strategiste κ.λπ. stradiotto estradiote 

στρατιώτης 
STRATE γεωλ. στρώμα strato estrato στρώμα stratυm Strasse όδός stratum έκ τού στορέννυμι =στρώνω 

strada όδός estrado έξέδρα street όδός (Stratigraphie) sterno =στορέν- (στρωτή =πεζοδρό-
stratifier στρωματίζω stratificare estratificar Ι stratify στρωματογραφία νυμι μιον, λιθόστρωτον) 

καταστρώνω strain έντείνω Stratosphare 
stratification " -τισμός stratificazione estratίfίcacίόn stratification (Strob) 
stratosphere στρατό- stratosfera estratosfera stratosphere 

[σφαιρα (straw 
stratosphέ!rique (estroma) όχυρον) 
stratus είδος νέφους stratυs 

καί substrat ύπόστρωμα substratυm 
structure κατασκευή struttura estructura structυre 

Κ.λπ. κ.λπ. 
STREPTocoaUE streptococco estreptococo streptococcus Streptococcus στρεπτόκοκκος 
streptomycine streptomicina (στρεπτός + κόκκος 

στρεπτός + μύK�ς) 
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SΤRΕΠΕ στενός stretto estrecho strait, stress streng αύστηρός stringo στράγγω =σφίγγω 
strict σφκτός, strizzare estrechez strict strikt (στράγγω) 

αύστηρός συνθλίβω στενότης Ι string τανύω stricken πλέκω 
striction πίεσις stringere estrechar straitness Strenge 
strigide στλεγγίς σφίγγω σφίγγω straight εύθύς αύστηρότης 

(Κ. δ.) 

STRIDENT τρίζων stridente estridente strident strideo τρίζω τρίζω 
strideur τρίξιμα stridore estridencia scrill θόρυβος 

striduleux τριζώδης stridulo διάτο-
stridulation τριγμός strido [ρος 

κραυγή 
STRIGE βρυκόλαξ strige όρνεον strix στρίγξ, στρίξ διαπερα-

στικη φωνή, νυκτοπούλι 
( πρβλ. στρίγγλα) 

STROBILE στρόβιλος estrόbίlο strobilus (Stroboskop) strobilus στρόβιλος, στρόβος 
stroboscope στροβο estrobo Strippe βρόχος struppus σΧOiνί στρόφος =σχοινί 

[σκόπιον σχοινί 

STROPHE στροφή strofa estrofa strophe Strophe stropha στροφή, άντιστροφη 
strophique (strofanto) estrόfίcο (strophiole) Antistrophe 

antistrofa (strip έκδύω) (streifen περι-
-φέρομαι) 

STRYCHNINE στρυχνί- stricnina estricnina strychnine Strychnin strychnos στρύχνος (φυτ6ν) 
[νη 

STUPEUR νάρκωσις stupore estufa stupor νάρκη stupor =τΟφος, τύφος 1) καπν6ς 
κατάπληξις θερμάστρα θάμβος, έκπληξις 2) άλαζονεία 3) νάρκη 

stupide ήλίθιος stUpido estύpido stupid stupid τέθαφα =έκπλήττω 
stupidite ηλιθιότης stupidita estupidez stupidity Stupiditat 
stupefait κατάπλη- (stupire estupendo Ι stupefy 

[κτος έκπλήττω) ναρκώ 
stupefaction κατά- stupefazione estUΡefaccίόn 

[πληξις 
STYLE Οφος, ρυθμός stile estilo style Sti! Οφος stilus ii stylus στύλος 
styler έξασκώ stilettare estilar stylisieren 1) ράβδος 2) γρα- στελε6ν: "χερούλι", 
styl iste καλλιεπής μαχαιρώνω είμαι κομΨός stylish κομψός συνθέτω -φείον & γραφή. "στειλιάρι" 
stylet έγχειρίδιον stilista estilista Stilist Έάν ή όρθή γραφή στύλος: έργαλεΤον 
stylographe στυλο- stiletto estilete stiletto Stilett είναι stilus, τότε γραφης 

γράφος stiiografo estilogratico stylograph Stiel λαβή έκ τοΟ στέλεχος. (άντιδ. : στιλέτο, στυλΌ) 

STYLITE stilita estilita stylite Stylit stylobates στυλίτης 
stylobate stil6bate estίlόbatο stylobate στυλοβάτης 
stΥlοϊde diastilo, στυλοειδης 
prostyle prostilo prostyl 
peristyle Κ.λπ. peristilio peristilio peristyl Peristyl 

STYPTIQUE st1tico estiptico styptic styptisch stypticus στυπτικός 
(στύφω: είμαι τραχύς) 

SUAVE ήδύς, γλυκύς soave suave sweet, suave sϋss suavis ήδύς ήδύς ,  Fηδυς (άρχ.) 
suavite ηδύτης soavita suavidad sweetness, Sϋssίgkeίt (Είναι προφανές ότι καί ή 

suavement ήδέως soavemente suavity sϋssen ήδύνω "σάκχαρις" είναι έλλην. έτυ-

sucre σάκχαρις zucchero azίIcar sugar Zucker μολογίας, έκ τοΟ "ήδύκοκ-
κος" ήδύς, άδύς +κόκκος) . 

SUB- (προθεματικόν) sub ύπό, ϋπο 
πχ subalterme ύπή- sub alternus ύπό ετερον 

[κοος 
souvent συχνά 

(sub +inde) Κ.Ο.Κ. 

SUBIT αίφνίδιος subito subida όνοδος sub +itus ύπό + ιτε 
soudain αΤφνης subir ύψοΟμαι (βλ. λ. itineraire) 
subir ύφίσταμαι subire 

SUBLIME Οψιστος sublime sublime sublime sublim sublimus, ύπό + βλ. λ. leger 
sublimite μεγαλείον sublimita sublimidad sublimity Sublimat έκ τοΟ sub +Ievo 

Κ.δ. ύδράργυρος 

SUCCURSALE παρεκ- succursale sucursal succourer sub +cursus ύπό + βλ. λ. courir 
κλήσιον, ύποκατάστημα αρωγός 

(δηλ. βοηθητικόν τι) 
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SUD νότος sud sud south Sϋd sudo άποστάζω ϋδος =ϋδωρ 
sudation έφίδρωσις sudata sudacίόn sudation ύδερός =ύγρός 
sueur ίδρώς sudore sudor sweat Schweiss sudor ίδρώς ίδος =ίδρώς 
suaire +soudarium sudare sudar (άντιδ. : "σουδάριον") 

σάβανον sudario sudario μανδή-
[λιον 

SUFFIR άρκώ (sufficenza) (suficiencia) suffice sub +ficio, fio ύπό +φύω 
suffisant έπαρκής Κ.δ. sufficente suficiente sufficient 

SUFFOQUER πνίγω suffocare sofocar suffocate sub +faux, ύπό +φάρυγξ 
suffocant πνιγηρός soffocante sofocante suffocating fauces 

SUFFRAGE Ψήφος suffragio sufragio suffrage sub +frago ύπό +Fρήγνuμι 
suffragant ύποτελής suffragan (έννοια: θραύσμα κεραμεικού, τό όποίον 
suffragette: ή άπαι- έχρησιμοποιείτο διά ψηφοφορίαν. Πρβλ . :  

[τού σα ψήφον Ψήφος, έκ του ψήω =τρίβω) 

(CΊντιδ. : σοuφραζέττα) 

SUGGERER ύπαγορεύω suggerire sugerir suggestπροτεί- (suggestiv) sub +gero, fero ύπό + φέρω 
suggestion ύπαγόρευ- suggestione sugestίόn suggestion [νω Suggestion 

Κ.δ. [σις ύπαινιγμός . . .  

SU/VRE άκολουθώ [χεια seguire seguir suite sequor έπομαι επομαι. Γραμμ. Β: 
suite, sequence συνέ- seguito, suita seguida suit αϊτησις έκβέτα =άκόλουθος 
suivant επόμενος seguellte siguiente suitor ενάγων (έπέτας) -επω εκω 

κ.λπ. παρCΊγ. &σύνθετα: (CΊντιδ.: σουίτα) 
consequence συνέπεια conseguenza consecuencia consequence 

(Κ. δ.) 

SUBEREUX φελλοειδής sugheroso suber φελλός σύφαρ: τεμάχιον 
(φελλός =Iiege, έκ του sughero (conrcho φελ- (cork φελλός) παλαιού ,  έρρυτιδωμέ-

ελαχύς) φελλός -λός, έκ του νου δέρματος 
χόριον) (πρβλ. σούφρα) 

SUBJECTIF ύποκειμε- soggettivo subjetivo subjective subjektiv sub +jacio "" ύπό + ιημι = ρίπτω, 
νικός -ness ϊημι, βάλλω βάλλω 

subjectivite -/κότης soggettivita subjetividad subjectivity Subjektitat 
sujet ύποκείμενον soggetto sujeto subject Subjekt 
sujetion ύποταγή soggezione sujecίόn subjection 

SUBJONCTIF ύποτακτική soggiuntivo subjuntivo subjunctive Kojunktiv sub +jungo ύπό + ζυγώ 
subjuguer ύποδουλώ soggiogare sojuzgar subjugate (ύποζεύγνυμι) 

SUBREPTICE λαθραίος subrepticio sub+repo =έρπω ύπό +ερπω (ύφέρπω) 
ύπουλος 

subreption ύπεξαίρεσις subreΡcίόn (subreption) 

SUBS/DE φόρος, είσφορά sussidio subsidio subside Subsistenz sub +sedeo ύπό + εδομαι 
επιχορήγησις κατακαθίζω συντήρησις 

subsidiaire επικουρικός sussidiario subsidiario subsidiary Subsidien 

SUBS/STER ύφίσταμαι sussistere subsistir Ι subsist subsistieren sub +Sisto ύφ-ίσταμαι 
subsistance έπιχορή- sussistenza subsistencia subsistence Subsistenz ύπό -στασις 

[γησις 
substance ύπόστασις sostanza substancia substance Subsantialitat 
substancie/ ούσιώδης sostanziale substancioso substantial substancieIi 
substantif ούσιαστικός sussistente substantivo substantive substantivisch 

Κ.δ. 
SUCCEDER διαδέχομαι succedere suceder Ι succeed sub+cedeo = Βλ λ. "ceder" 
succeseur διάδοχος successore sucesor successor (Diadoche) ύπειμι 
succession διαδοχή successione sucesίόn succession (sukzessiv 
succes έκβασις, επιτυχία successo suceso success δίΟδοχικός) 

SUFF/XE κατάληξις, suffisso sufijo suffix Suffix sub + figo ύπό + πήγω, σφίγγω 
έπίθημα (βλ. καί λ. ficher) 

SU/C/DE αύτοκτονία suicidio suicidio suicide SUi + caedo έός, (βλ. λ. son) 
Κ.λπ. παράγωγα =κόπτω + καίνω =κτείνω, 

κταίνω 

SUPER ύπέρ super super super super ύπέρ, ϋπερ 
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SUPERBE ύπέροχος superbo (superior) superb superb superbus ύπερή- ύπέρ, ύπερβασις 
supreme ύπέρτατος supremo supremo supreme - φανος έκ τού 
suprematie ύπεροχή supremazia supremacia supremacy super 

SUPERFLU άνωφελής superfluo superfluo superfluous super + fluo ύπέρ + φλέω (βλ. λ. fluer) 
SUΡeήluίte τό περιτ- superfluita superfluidad, superfluity 

[τόν superfluencia 

SUPERIEUR άνώτε- superiore superior superior Superior superus super ύπέρ 
-ρος, ήγούμενος ήγούμενος supinus (έκ τού 

superiorite ύπεροχή superiorita superioridad superiority Superioritat super) ύπτιος, 
supin "σουπίνον" supino ύπτιος supino supine ύπεροπτικός 
supination ύπτιασμός supinazione SUΡίnacίόn supiness 

νωχέλεια 
SUPERSTlTlON δει σι- superstizione SUΡerstίcίόn superstition super + stare ύπέρ + ϊστημι, στώ 

[δαιμονία 
superstitieux δεισι- superstizioso supersticioso superstitious 

δαίμων 
SUPPLEER άναπληρω (supplente supl ir Ι supl lement supplementieren sub+pleo (όχρ. ρ . )  τό άρχ. έλλην. πλέω = 

άναπληρωτής) συμπληρω plerus: πλείων, πλήρης [πληρώ 
suppleance άναπλή- supplenza suplencia πλήρης ύπό +πλέω 

[ρωσις ύποπλήρωσις, 
supplement συμπλή- supplemento suplemento supplement Supplement συμπλήρωσις 

[ρωμα 
supplementaire κaί supplementare suplementario supplemen- supplementa-
suppletif συμπληρω- suppletivo suplementero -tary -risch 

-ματικός Κ.α. έφημεριδοπώ-
[λης 

SUPPLIER ίκετεύω suppl icare suplicar suppl icate supplizieren sub +pl ico ύπό +πλέκω 
supplίcation, suppl icazione SUΡlίcacίόn supplication αίτούμαι (έννοιολ.: κάμψεις γονάτων, γονυκλισίαι, 
supplique ίκεσία supplica supl ica supplier Supplik αϊτησις ίκεσία) 
supplίce βάσανος, supplizio supl icio προμηθευτής 

[σωματ. ποινή Supplikant 
suppliant ίκετευτικός supplice ίκέτης supl icante suppliant ό αίτων 

SUR έπί, έπάνω sopra sobre on*, over ϋber super ύπέρ 
(sobra *Τό άγγλο on άνά 

άφθονία) έκ τού άνά 

sϋR βέβαιος, άσφαλής sicuro seguro secure ge-sichert securus =όφρον-
sCιrete βεβαιότης sicurita seguridad secureness Sicherheit τις, άσφαλής (ανευ =ανις) + κορέω = 
securite άσφάλεια sicurezza seguranza security Assekuranz 'Εκ τού φροντίζω 
sinecure άργομισθία sinecureza sinecura securer Assekurant sine +cura (βλ . & λ. curer) 

(δηλ. άνεμελιά) άσφαλιστής (assekurieren (άντιδ. : σίγουρος, 
Κ.α. πολλά . . .  (sinecure) άσφαλίζω) σιγουριά) 

SURGIR άναφαίνομαι sorgere surgir  surge sub +rigo, rego ύπό +(ό)ρέγω =άπλώνω 
source πηγή (κ. α.) sorgente surgidor surce 

SURPRENDRE συλ- sorprendere sorprender Ι surprise βλ. λ. "sur" & "prendre" 
-λαμβάνω, έκπλήττω 

surprise έκπληξις sorpresa sorpresa surprise 

SUTURER συρράπτω suturaσυρραΦή sutura suture ένωσις suo =ράπτω κασ-σύω =συρράπτω 
sarto ράπτης sastre (χειρουργ.) δέρματα 

SYBARITE άβροδίαιτος sibarita sibarita sybarite Sybarite Σύβαρις, συβαρίτης 

sybaritisme συβαρι- sibaritismo sibaritismo sybaritism συβαρίζω = ζώ τρυφη-

sybaritique [τισμός sibaritico sibaritico sybaritic sybaritisch λώς ώς οί Συβαρίτες. 

SYCOMORE sicomoro sίcόmοrο sycamore Sykomore sykomorus συκομωρέα 

SYCOPHANTE συκο- sicofante sicofanta sycophant Sykophant sycophanta συκοφάντης 
[φάντης αύλοκόλαξ (σύκον + φαίνω)Δηλ. ό 

καταγγέλλων l1νά ώς έξάγον-
τα σύ<α έκ της Άrnκης. 

SYLLABE συλλαβή sillaba silaba syllable Si lbe syllaba συλλαβη (έκ τού 
syllabique συλλαβικός sil labico silabico syllabic syllabisch συν +λαμβάνω) 
syllabaire άλφαβητά- sil labario silabario syllabary Fiberl (Bibel)* ' Τό Υερμ. Fibel 

[ριον έκ τού Βίβλος έκ τού -+ βιβλίον, βίβλος. 
syllabisme συλ/σμός si l labismo silabeo syllabication ein-silbig συλλαβισμός 
monosyllabe monosillabo monosilabo monosyllabe zweisilbig μονοσύλλαβος 
disyllabe disi l labo disilabo disyllabe δισύλλαβος 
polysyllabe Κ.λπ . . .  polisilabo polisilabo polysyllabe πολυσύλλαβος . . .  --+ 
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syllaber συλλαβίζω sil labare silabear syllabize syllabieren 

SYLLEPSE σύλληψις sil lessi silepsis syllepsis syllepsis σύλληψις 
sylleptique συλλη-

[πτικός 

SYLLOGISME συλλογι- silogismo silogismo syllogism Syllogismus syllogismus συλλΟΥισμός 
[σμός (σύν +λόγος) 

syllogistique συλλογι- sillogistico silogistico syllogistic syIIogistisch 
[στικός sillogizzare paralogismo Ι syllogize 

συλλογίζομαι παραλογισμός 

SYLVESTRE δασικός, silvestre silvestre sylvan δασώ sylva +silva = σέλμα =ϋλη 
δασοφυής [δη ς = ϋλη, δρυμός, ϋλη 1 ) δάσος , δρυμας 

sylviculture δασοκομία silvicultura silvicultura forestry δάσος 2) κομμένα ξύλα -
sylvicole δασόβιος silvicolo si lvoso δασώ- (βλ. λ. foret) ϋλιος =πλήρης δένδρων 
sylphe συλφίς, πνεύμα si lfo [δης sylphe Sylfe ύλοσκόπος: ό έπο-

των δασων πτεύων τά δάση. 
sylphide "νεράιδα", silfide silfide συλφίς sylphid Ύλαία: χώρα μέ πολλή 

συλφίς συλφοειδής selva δάσος ξυλεία 
(άντιδ .. συλφΙς) 

SYMBIOSE συμβίωσις simbiosi simbiosis symbiosis Symbiose συμβίωσις 
(βιολ.) άντιβίωσις 

τό άντίθετον: antibiose antibiosi antibiosis antibiosis (πρβλ. άντιβιοτικά) 
antibiotique antibiotico antίbίόtίcο antibiotic Antibiotika 

SYMBOLE σύμβολον simbolo simbolo symbol Symbol symbolum σύμβολον 
symbolique συμβολικός simbolico sίmbόlίcο symbolic symbolik, -isch συμβολικας 
symbolisme συμβολι- simbolismo simbolismo symbolism Symbolismus συμβολισμας 

[σμός συμβολίζω 
symboliser συμβολίζω simbolizzare simbolizar symbolize symbolisieren 
symboliste συμβολι- (simbologia) simbolista symbolically (Symbolokratie) 

[στικός 

SYMETRIE συμμετρία simmetria simetria symmetry Symmetrie symmetria συμμετρία 
symetrique συμμε- simmetrico simetrico symmetrical symmetrisch άσυμμετρία 

[τρικός asimetria asymmetry παράμετρος 
a-symetrie asimetria (parametro parameter περίμετρος 
perimetre Κ.λπ. κ.λπ . . .  perimetro perimetro) perimeter Perimeter διάμετρος Κ.λπ. 

SYMPATHIE συμπάθεια simpatia simpatia sympathy Sympathie sympathia συμπάθεια 
sympathique συμπαθη simpatico simpatico sympathetic sympathisch (σύν +πάθος, πάσχω) 

[τικός 
sympathiser συμπαθω simpatizzare simpatizar sympathize sympathisieren 

Κ.λπ. 

SYMPHONIE συμφωνία sinfonia sinfonia symphony Symphonie symphonia συμφωνία 
(μουσ.) (συν +φωνή) 

symphonique συμφω- sinfonico sίnfόnίcο symphonic symphonisch (άντιδ.: τσαμπούκα, 
[νικός symphonious Symphonium τσαμπουνάω) 

symphoniste μελοποιός zampogna εναρμόνιος 
αύλός 

SYMPHYSE σύμφυσις sinfisi sinfisis symphysis σύμφυσις (σύν +Φύσις) 

SYMPLECTIQUE συμπλεκτικός 
(σύν +πλέκω) 

SYMPOSIUM συμπόσιον simposio simposio symposium Symposium symposium συμπόσιον 
com-potation (σύν +πότος) 

SYMPTOME σύμπτωμα sintomo sintoma symptom Symptom symptoma σύμπτωμα 
symptomatique sintomatico sintomatico symptomatic symptomatisch (σύν +πίπτω) 

συμπτωματικός 
symptomatologie sintomatologia sintomatologia symptomato- Symptomatolo-

-Iogy -gie 
SYNAGOGUE συναγωγή sinagoga sinagoga synagogue Synagoge synagoga συναΥωΥη (σύν +όγω) 

SYNALEPHE συναλοιφή sinalefe sinalefa 
(γραμμ) 

sinaloepha Synal6phe synaloepha συναλοιφη 

SYNALLAGMATIQUE sinallagmatico sinalagmatico synaIIagmatic synallagmatisch συναλλαγματικός 
άμφοτεροβαρής συναλλαγματικός (σύν +άλλάσσω) 

(sinallagma) 
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SYNAPSE σύναψις sίnapsίs σύναψις 

SYNARCHIE συναρχία synarchy συναρχία 

SYNARTHROSE sίnartrosί sίnartrosίs συνάρθρωσις 
συνάρθρωσις 

SYNCHRONE σύγχρο- sίncrono synchronίc (Synchronίsa- synchronus σύγχρονος 
[νος -tίon) 

synchronique συγ- sίncronίco sίncrόnίcο synchronίcal 
[χρονικός 

synchronisme συγ- sίncronίsmo sίncronίsmo synchronίsm Syncronίsmus 
[χρονισμός 

synchroniser συγ- sίncronίzzare synchronίze synchronίsίeren 
[χρονίζω 

SYNCOPE συγκοπή, sίncope sίncope, syncope Synkope syncopa συγκοπή 
λιποθυμία sίncopa (ίατρ. +γραμμ.) 

syncoper συγκόπτω sίncopare sίncopar syncopate 
syncopaI λιποθυμικός 

SYNCRETISME sίncretίsmo sίncretίsmo syncretίsm Synkretίsmus συγκρητισμός 
συγκρητισμός (κuριολ . :  ένωσις τών 

syncrEHique sίncretίco Κρητών) 

SYNDIC σύνδικος, sίndaco sίndίco syndίc Syndίkus syndicus σύνδικος : κuριολε-
δήμαρχος κτικως, συνήγορος. 

syndicat συνδικάτον sίndacato sίndίcato syndίcate Syndίkat (πρβλ. : συνδικάτον, 
syndicaI συνδικαλικός sίndacale sίndίcal syndίcalίstίc συνδικαλιστης) 
syndicataire συνδικα- (sίndicar) sundίcaIίst Syndίkalίstίsch 

[λιστης 
syndicaIisme συνδι- sίndacalίsmo sίndicalίsmo syndicalism Syndikalismus 

καλισμός 

SYNDROME σύνδρο- sίndrοme sίndrome syndrome Syndrom σύνδρομον (ίατρ. σύνο-
[μον λον συμπτωμάτων) 

SYNECDOQUE συνεκ- sίnecdoche sinecdoque synecdoche Synekdoche synecdoche συνεκδοχή 
[δοχη 

SYNERESE (γραμμ.) sίneresί sineresίs synaeresίs Synaresis synaeresis συναίρεσις 
συναίρεσις 

SYNERGIE συνεργεία synergy Synergίsmus synergus =συνερ- συνέργεια, συνεργός 
[γός 

SYNESTHESIE (ψυχολ.) sίnestesίa sίnestesia synaesthesίa συναίσθησις 
συναίσθησις 

SYNODE σύνοδος sίnοdο sίnodo synod Synode synodus σύνοδος 
synodaI συνοδικός sίnοdale synodal synodaI 
synodique συνοδικός sίn6dίco sίnόdίcο synodίc synodίker 

SYNONYME συνώVΨoς sίnonίmo sίnόnίmο synonym synonym synonumous συνώνυμος 
synonymie συνωνυμία sinonimia sinonίmίa synonymy Synonymίe 
synonimique συνω- synonymous (synonymίsch) 

[νυμικός 
SYNOPSIS σύνοψις sίnossί sίnopsίs synopsίs synopsis σύνοψις 
synoptique συνο- sίn6ttίco sίnόΡtίcο synoptίc 

[πτικός 

SYNTAXE (γραμμ.) sίntassί sίntaχίs syntaχ Syntaχ syntaxis σύνταξις 
σύνταξις 

syntactique συντα- sίntattίco sίntactίco syntactίc syntaktίsch 
[κτικός 

syntagme σύνταγμα sintagma σύνταγμα 

SYNTHESE σύνθεσις sίntesί sίntesίs synthesis Synthese synthesis σύνθεσις 
synthEHique συνθε- sίntetίco sίntetico synthetίc synthetίsch 

[τικός 
synthetiser συνθέτω sίntetίzar synthesίze 

SYPHILIS η νόσος syphi les '0 βοσκός Σύφ ιλλος άσέβησε , και ό θεός 
'"Ηλιος τόν έτιμώρησε μέ την φοβερη νόσο η 

"σύφιλις" syphίlίtίc όποία επήρε τό όνομά του, 
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SYSTEME σύστημα sistema sistema system System systema σύστημα iΊ σύστεμα 
systematique συστη- sistematico sistem,Hico systematic systematisch 

[ματικός 
systematiser συ στη μα- sistematizzare sistematizar systematize systematisieren 

[τοποιώ 
systematisation sistemazione sistematiza- systematiza- systematiker 

συστηματοποίησις -cίόn -tion συγκεντρωτικός 

SYSTOLE συστολή sisto!e sistole systole Systole systoIe συστολή 

SYSTYLE σύστυλος systyle systyIos σύστυλος 

SYZYGIE συζυγία sizigia sicigia sygygy sygygia συζυγία 
(άστρον.) 





Τ 
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T h eat re 

T h e o r i e  

« . . .  Ή έλληνικη λέξις θ έ α τ Ρ ο βγαίνει άπο το ρημα θεώμαι . Τ Ο θέατρο είναι μαζί Ο χώρος όπου 
σέ βλέπουν κci όπου έσQ βλέπε� . . .  

Τ Ο έλληνικο θέατρο σημαίνει άπο τη γέννησί του, ένα νέο βλέμμα, ένα θάμα μέ την κυριολε
κτικη καί την μεταφορικη σημασία της λέξης καί άσφαλώς δέν είναι τυχαϊο ποQ ή εικόνα της όρχή
στρας είναι πάντα μία εικόνα πού θυμίζει το μάτι . . .  ποQ φέρνει στον νού τον βολβο τών ματιών καί τη 
μεγάλη κόγχη τών βλεφάρων . . .  » 

Ζάκ Λακαρριέρ 

« Οί άρχαίοι 'Έλληνες έρευνούσανε την φύση . . .  σκαρώνανε θεωρίες κοσμογονικές, προσπαθώντας 
νά βρούνε τον μίτο της Άριάδνης, ποQ θά τοQς έλυνε το μυστήριο τού λαβύρινθου , ποQ κρύβει τά 
μυστικά της φύσης . . .  καί το όνομα ποQ δίνανε σ' αύτές τίς άπόπειρές τους, θ ε ω Ρ ί α  ( t h e o r i e ) ποQ 
σημαίνει "όρώ τον Θεό", φανερώνει ποιός ήταν ό σκοπός τους . . .  » 

Διον. Ρώμας ''Ο ΠΕΡ/ΠΛ Ο ΥΣ" Έκδ, ΕΣΤιΑΣ 

« Τό γαρ θεωρεϊν καί άπ' αύΤΟύ τού όνόματος δηλον ώς έστι περί την τών θείων όψιν τε καί 
γνώσιν . Σημαίνει γάρ τό όράν τα θεϊα . »  

Αλέξανδρος Αφροδισιεύς 

« . . .  ή άρχαία έλληνικη γλώσσα άνήκει στά πρότυπα μέσα άπο - καί με- τά όποία προβάλλουν οι 
πνευματικές δυνάμεις της δημιουργικης μεγαλοφυΤας καί διότι . . .  άναφορικά προς τίς δυνατότητες 
ποQ παρέχει στην σκέψη, είναι ή πιο ισχυρη καί συνάμα ή πιο πνευματώδης άπ' όλες τίς γλώσσες» .  

HE/DEGGER 

« . . . τΟ αίμα της εύρωπαΊκης λογοτεχνίας είναι έλληνικο καί λατινικό, όχι σάν δύο συστήματα κυκλο
φορίας, άλλά σάν ένα, γιατί μέσα άπο την Ρώμη πρέπει ν' άνιχνεύουμε την έλληνική μας καταγωγή . » 

Τ ειLιΟΤ 

« 'Η λέξη μουσική , άπο την μούσα τού Ήσιόδου καί τού 'Ομήρου, και ή λέξη θέατρο άπΌ τη 
θέαση της τραγωδίας στην Άττική ,  είναι δύο όροι δομης καί βάσης γιά την έλληνικη τέχνη . Αύτές οί 
δύο λέξεις σήμερα περιγράφουν την άντίληψη τού άνθρώπου γιά την τέχνη σέ εκατΌν σαράντα 
γλώσσες: Musik, T h e a te r » . 

Δ, Λιαντίνης 'Τά Έλλη νικά ", Έκδ. ΒιβλΙΟΥονία 

* 
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« -Οί 'Έλληνες- δημιούργησαν την τραγψδία καΙ την κωμψδία ,  Καί εμείς διατηρήσαμε τά ϊδια όνόμα
τα γι' αυτα τα δύο λογοτεχνικα εϊδη, ακόμα καΙ όταν τα όνόματα αυτα δεν μας είναι διόλου σαΦή, 
'Άλλωστε, "θέατρο" είναι μία λέξη έλληνικη που σημαίνει το θέαμα , "Ώδείο" είναι έπίσης λέξη έλλη
νικη που σημαίνει το άσμα , "Δρόμα" είναι έπίσης λέξη έλληνικη που σημαίνει τη δραση . Έπίσης ή 
σκηνη καΙ ή όρχήστρα, παρ' όλο που ό ρόλος τους έχει αλλαξει. Τ ο 'ίδιο ακόμα καΙ οί λέξεις πρόλο
γος, επεισόδιο, περιπέτεια, πρωταγωνιστής .  ΤΟ θέατρό μας δεν είναι βέβαια το ϊδιο που ήταν την 
έποχη τού Περικλή, αλλό καΙ έδώ ακόμα διατηρήσαμε τη δομή , τα εϊδη, την αντίληψη . . .  

. . .  .'Όπως στΙς έπιστήμες, ή Έλλάδα μας μετέδωσε, έκτος απο τα όνόματα, έννοιες καΙ μεθόδους: 
απο το έλληνικο θέατρο μας έμειναν πολυ περισσότερα απο άδεια πλαίσια, ΓιατΙ το θέατρο αυτο διέ
σχισε τους αΙώνες με τη μορφη μεγάλων μύθων καΙ ήρώων , 

ΤΟ γαλλικο θέατρο τού 1 70υ αΙώνα, όπως αργότερα το θέατρο τής νεότητάς μου, έζησε με αυτους 
τους μύθους. πως νά μ ιλήσουμε γιά τον πόλεμο χωρίς τον πόλεμο της Τροίας, γιά την αίχμαλωσία 
καί την εξορία χωρίς την 'Εκάβη καί την Άνδρομάχη, γιά την ενοχη χωρίς τον 'Ορέστη , γιά την 
είρωνεία τής μοίρας χωρίς τόν Οίδίποδα, γιά τον έρωτα χωρίς τη Φαίδρα, γιά την παράφορη ζήλεια 
χωρίς τη Μήδεια; 

Θα πεϊτε, αυτα τελείωσαν . . .  Στη Γαλλία δεν γράφεται πια σοβαρο καΙ τραγικο θέατρο . ΤΟ παράλο
γο πήρε, για ένα διάστημα, τη θέση τού τραγικού καΙ άπο τότε ύπάρχει κάτι σαν σιωπή , Προσοχη 
όμως ! "Αν φαίνεται σε μας, ότι έχει στερέψει ή φλέβα, ποιός δεν έχει δεϊ ταινίες περίφημες για τη 
Μήδεια, την Ίφιγένεια , την Ήλέκτρα: Μ ιλώ για τα δεκαπέντε η εϊκοσι τελευταία χρόνια , Καί σημειώνω 
δτι αύτη την ωρα, αύτόν τον μήνα, στά περίχωρα τού Παρισιού παίζονται ένδεκα άρχαία θεατρικά 
έργα. 'Ένδεκα συγχρόνως!" 

Ζακλίν ντέ ΡομΙΥύ, "Συναντήσεις μέ τήν Αρχαία Έλλάδα", Έκδ, ΤΟ ΑΣΤΥ 

* * *  
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

TABAC καπνός tabacco tabaco Tabac Είναι λέξις τών Νήσων τού 

tabatiere καπνοθήκη tabacchiera tabaquiera Tabaksdose Είρηνικού Ώκεανού καί της 

(κ.λπ.παράγ.) tabaccaio tabacalero Tabakbau Νοτίου ·Αμερικής, προφα-
καπνοπώλης καπνοκαλλιέργεια νώς έλλην. έτυμολογίας, 

έκ τού τύφος =καπνός. Οί 
·Αραουκάνοι τό προφέρουν 
"tzibatl". πρβλ. "τσυμπούκι". 

ΤΑΒΙΕ τράπεζα tavola tabla table Tablett δίσκος tabula σανίς τηλία, ταλία = σανίς, 
(καί πολλά παράγωγα) τράπεζα, έκ τού τλάω. 

ταβλιόπη =παίγνιον κυβευτι-
"Αρχ. τλάFω TaF λία [κόν 
(άντιδ.: ταμπλέπα, τάβλα, 

Λέξεις μέ α' σuνθ. τάβλι, ταμπέλα) 
tachy . .  

tachychardie ταχυ- tachicardia taquigardia tachy . . .  ταχύς 
[καρδία 

tachygraphe ταχυ- tachigrafia taquigrafia tachygraphy Tachygraph 
[γράφος 

tachymetre ταχύμε- tachimetro taquimetro tacheometer Tachymeter 
κ.α. [τρον 

TACITE σιωπηλός tacito tacito tacit taceo σιωπώ άκέω: είμαι σιωπηλΟς 
taciturne όλιγόλογος taciturno tacitumo taciturn άκήν: άθορύβως, 
taciturnite σιωπή taciturnita taciturnidad taciturnity σιωπηλως 
taire σιωπώ tacere Όδ. 427 :  "άκέων σuνέερ-

Υον" 
δηλ. άθορύβως ΣUνέδεσα. 

TACT άφή, εύκοσμία tatto tacto tact Takt tango απτομαι τάγΙι) = (αχρ. ένεστώς) 
tactile άπτός tattile tactil tactile άρχικώς tago έγγίζω 
(entier όλόκληρος ίΠΙθΓΟ entero θπΙίΓθ)* *ίπ + tango ''ρίψε ποδός τετaΥών" 
tangence, contact tangenza - tangencia tactility Kontakt (έξ αύτού καί ό (άντιδ.: τάκτ, ταVΓKό) 

έπαφή tangente & taner: ψηλαφητότης tangieren χορός "τάνγκο") 
tangente ή έφαmομένη tastiera μουσ. όργανον tangency έφάπτομαι 
contigu συναφής σειρά πλήκτρων tanedor έπαφή Tastatur 

contation μόλυνσις contagio όργανοπαίκτης tangent τά πλήκτρα 
(κ.α.) λοιμός tanido iΊxoς έφαπτομένη 

take λαμβάνω 

TACTIQUE τακτική,-ός tattica, ο tactica, ο tactics Taktik ταΚΤικη 
tacticien γνώστης (taχόnοmο) tactician 

τακτικής (ataxia) 

ΤΑΙΕ "μαξιλαροθήκη" teca θήκη teca theca Theke theca θήκη 
[ούρά 

ΤΑΙΙΙΕ κατατομή taglia talle tail κράσπεδον, Tai lle talea =παραφυάς θαλία =κλάδος 
tai ller κόπτω tagliare tallar tailoring ΙθίlθΠ διαιρώ (ένν.: κόπτεται) 
tailleur ράπτης tagliatore tal ler ραπτική ΤθίlθΓ διαιρέτης (άντιδ.: τάλια, ταλιατέλλες, 
re- tail μικρεμπόριον κόπτης έργαστήριον Ιίll άροτριώ Teller πινάκιον ρετάλι, ταγιέρ, κοκταίηλ 

tailor ράπτης κλπ.) 
καί. cocktail άρχικώς "cock-tailed", αλογο μέ κομμένη 

ούρά, νόθο. Κατόπιν "ποτόν νόθον", δηλ. οίνόπνευμα 
καί νερό. 

ΤΑΙΕΝΤ τάλαντον, talento talento talent Talent talentum τάλαντον 1) ζυγαριό 2) τό 
προτέρημα [χος (talentare ζυγιζόμενον 3) βάρη & 

talentueux ταλαντοΟ- άρέσκω) talentoso talented talentvoll σταθμά, νόμισμα 
μέσψ τού περσ. ("άντιδ. : ταλέντο) 

TALISMAN φυλακτόν talismano talisman talisman Talisman til ism 
όπερ έκ τού έλλην. τέλεσμα = θρησκ. τελετη 

ΤΑΙΙΕ παραφυάς tallo tallo tall ύψηλός thal lus θαλλός θαλλός: βλαστός 
taller βλαστάνω, tal l i re entallecer entail σταθε- θάλλω =φυλλοφορω 

θάλλω [ρόν τι talea θαλία 
tallage βλάστησις 
thalle θαλλός talea talio thalium Thalium 

θάλλιον 

ΤΑΝΤΕ θεία, έκ τού zia* tίa* aunt Tante έκ τού amita =θεία όμμα =μήτηρ (βλ. & aimer) 
ante τη προσθήκη t (*Τό ίταλ. & ίσπ. έκ (πρβλ. καί τάτα, τήθη 

τού thia = θεία) =τροφός) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

TAPIS τάπης tappetto tapete tapis Teppich+ Tapet tapes τάπης τάπης, δάπις 
tapissier ταπητουργός tappezziere tapicero Tapezierer (δα=γή+ποϋς) 
tappisserie ταπητουργία tappezzeria tapiceria & tapestry Teppich . . .  (άντιδ. : ταπετσαρία, 

παραπέτασμα tapiz παραπέταομα, ταπετσιέρης) 
tappisser έπιστρώνω tappezzare tapizar ταπετσαρία tapezieren 'Η έκφρασις έμεινα "ταπί"(έπί παγνιοχάρτων) 
taffetas εΙδος ύφάσμ. ,  μέτήν έννοια "tapis" (vert) -πράσινος τάπης -

"ταφτάς" έμπροσθέν μου, δηλ άδειο πράσινο κάλυμμα 
τής τραπέζης, άνευ χρημάτων. 

TARD βραδέως tardi tarde άργά tardi ly tarde, tardus = βραδύς, βαρδύς 
tarder βραδύνω tardare tardar βραδύς βάρδιστος (κατά μετά-
tardif βραδύς, όψιμος tardivo tardio tardy θεσιν), ό βραδύτατος. 
tardiνete βραδύτης tardita tardanza tardiness βαρδύτερος, βραδύτε-

Κ.λπ. ρος 
ΤΑΑΕΝΤΕΙΙΕ χορός tarante!la tarantela tarantel la Τάρας: άρχαιοτάτη 
ταραντέλλα, άπό τήν έλληνική άποικία, 
έλλην. πόλι Taranto έ τυμ .έκ  τού υ ίού  τού  
(Τάρας) καί tarentuIe tarantola tarantula tarantula Tarantel Ποσειδώνος, Τάραντος. 
εΙδος άράχνης είς 

Τάραντα 

TARGE μικρά άσπίς targa tarja έπισκε- targe Targa μέσφ φραγκ. targa δράγμα, έκ τού δράπο-
targuer δυνατός είμί, targare [πτήριον μαι. 'Ό,ΤΙ δύναται νά περι-

έπαίρομαι tarjar λάβη τις είς την χείρα. 
πρβλ. καί ταργα[νω= 
=ταράσσω -ταργάνη= 

=πλέγμα, δεσμός 

TARIERE τρυπάνι trapano trepano trepan Trepan taratrum =τέρε- τέρετρον, τρύπανον :  
taraud είδος τρυπάνης taladro [τρον "τρυπάνι" 
terebrant διατρητικός terebrante terebrante trepaniererl tero =τείρω τετραίνω =διατρυπω 
terebration τρήσις terebratula διατρυπώ τείρω =φθείρω 

taladrar διατρυ- Trepanation 
[πώ 

TARICHEUTE ταριχευτής imbalsamatore embal embalmer einbalsamieren ίπ +balsamum ταριχευτης (ταριχεύω:  
(καί embaumeur ,, ) ταριχεύω διατηρω είς αλμην) 

έν + βάλσαμον 
(=εύωδες φυτόν) 

TARSE ταρσός tarso tarse tarse ταρσός 
metatarse μετατάρσιον metatarso metatarso metatarsus μετατάρσιον 

(Κ. α.) 

ΤΑΑΤΑΕ 1) τρύξ οϊνου tartaro tartaro tartar Tara άπόβαρον Tartarus Τάρταρος, Τάρταρα -
2) τρυγμός όδόντων tartarico tartrato tartrate (όπου "τρυγμός όδόν-

tartrate τρυγ. όλας tartareo κατα- tartaro κόλασις tartisll ξινός των") 
-χθόνιος 

TASSEAU στήριγμα άβα- tassello tessera μικρό tessera κύβος έκ τού ίων. τέσσερα 
[κίου ύπέρεισμα τραπεζάκι (τράπεζα, έκ τού 

tessera τετράπεζα). 
σημείον, σύμβολο 
tesserare 
έγγράφω 

TATER, tatonner tasteggiare taner παίζω Ι taste tasten ψηλαφώ tasto, taxo θαμι- τάγω καί τάσσω 
ψηλαΦώ (καί παράγ. )  tantone μουσ. όργανο δοκιμάζω στικόν τού tango, (βλ λ tact) 
tacher προσπαθώ tastare (tasty Taste tago 

γευστικός) πλήκτρον 

TAUREAU ταύρος ΙΟΓΟ toro Stier taurus ταύρος 
tauromachie ταυρομα- tauromachia tauromaquia tauromachy ταυρομαχία 

Κ.α. [χία (toreador, toreador 
ΙΟΓΘΓΟ 

taurόmacο) 

ΤΑυτοιοαΙΕ ταυτολο- tautologia tautologia tautology Tautologie tautoIogia ταυτολογία 
[γία 

tautochrone ταυτόχρο (tautosillabico) ταυτόχρονος 
Κ.α. [νος 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣ ΠΑΝΙΚΑ ΑΠΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ι Ν IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

TAVERNE taverna taverne tavern Taverne taberna =καπηλείον, έκ ρίζης έτρουσκικης 
tabernacle σκηνή tavernario taberna taberncacular (δηλ. Πελασγικης). Κατά Ι .  Θωμόπουλον 

(Κ. α.) χυδαίος tabernario καφασωτός πελασγ. θέμα ταβ -(οινοποιώ), τεθωγμένοι = 
tabernacolo tebernaculo tabernacle =μεθυσμένοι. Κατά J .  Hofman έκ τού 
παρεκκλήσιον άρτοφόριον "τέραμνον" =σκηνή, θάλαμος. 

ΤΑΧΕΑ διατιμώ tassare tasar Ι tax φορολογώ taxieren taxo απτομαι βλ. λ. tiiter, tact 
taxation διατίμησις tassazione tasacίόn taxation φορο- Taxierung (Larousse: mot τάσσω =τοποθετώ, 
taxe φόρος κ.λπ. tasso έπιτό- tasa τόκος tax [λογία Taxe διατίμησις d' origine grecque) τακτοποιώ' "τάξιςΦό-
έξ αύτού "taxi" έκ τού tassi [κιον taxi taxi taxi ρου" =έπιβολ1Ί φόρου 
taximetre (ταξίμε- taximetro task βαρύ taxameter (άντιδ. : ταξί) 

-τρον) έργον 

ΤΑΧΙΡΗΟΝΕ τηλεφ. (taxonomia) βλ. λ ώς ανω taxer 
θάλαμος (+ φωνη) 

ΤΕΑΜ όμιλος ομάς demo δfψος team zaum περιορισμος δημος 
ziehen προσκαλώ 

TECHNIQUE τεχνικος tecnico tecnico technical technisch τεχνικός, τέχνη 
technicite τεχνικότης tecnicita tecnicidad technicality Technik τεχνική 
technicien τεχνίτης (tecnοlόgίcο) (tecnόlοgο) technician Techniker 
technologie τεχνολο- tecnologia tecnologia technology Technologie τεχνολογία 

[γία (Technopaeg-
technocratie τεχνο- tecnocrazia tecnocracia -ηίοη) 

[κρατια 

TECTONIQUE τεκτο- (tettonica) tectonic tektonisch τεκτονικός, τέκτων 
[νικάς 

tego στέγω TEGUMENT περικά- tegumento tegumento tegumen στέγω, στέγασμα 
[λυμμα (tegola (teja) tegular Ziegel tegula στέγη, στέγη, στεγάνη 

tegumentaire ύμενο- κεραμίδι) tejar κεραμου- κεράμειος κεραμίδι κέραμος στεγάνωσις =κάλυμμα 
[ειδής [ργείον (Steganographie) στεγαστηρ =ό καλύπτων 

tejado σκέπα-
[σμα 

tingo βρέχω ΤΕΙΝΟΑΕ βάπτω tingere tintar, tenir Ι tinge (farben*) τέγγω =βρέχω, ύγραίνω 
teinte χρωματισμος tinta tinta Ιίη! tunchen "φάρεα πορφύρεα 
teint βαμμένος ΙίηΙο tinto Tinktur βάμμα τέΥΥουσα" 
teinture βαφή tintura tintura tincture Τϋnche κονίαμα 2η σημασία: βάπτω, 

teinturier βαφεύς ΙίηΙΟΓθ ΙίηΙΟΓθΓΟ (Farbe*) Tunke κηλιδώνω (τεγκτάς = 

teinturerie βαφείον tintoria tintereria Tuncher βαφεύς * (Τό Υερμ. Farbe ό δυνάμενος νά έμποτισθη) 

eteindre σβήνω (κ.α.) ΙίηΙθΓΟ (Farberei) έκ τού περκάζω) περκάζω =γίνομαι μαύρος, 

μελανοδοχείον ΤίηΙθ μελάνη μαυρίζω. 

ΤΕΙ τοιούτος tale tal tal ίs τοιούτος ταλίκος, τηλίκος =τόσος 
teIIement ούτω talmente teImente 

Λέξεις μέ α' συνθ. τηλε =μακράν 
ΤΕΙΕ ... (έτυμολ. έκ τοΟ "τέλος") 

Π.χ. telegramme telegramma telegrama telegram Telegramm τηλεγράφημα 
telegraphe telegrafo telegrafo telegraph Telegraph τηλέγραφος 
teIekinesie (telefoto) telekinesis Telekinese τηλεκίνησις 
telemetrie telemetro telemetro telemeter Telemeter τηλεμετρία 
telepathie telepatia telepatia telepathy Telepathie τηλεπάθεια 
telephone telefono telefono telephone Telephon τηλέφωνον 
telephotographie telefotografia telefotografia telephotogra- (Telefonitis) τηλεφωτογραΦία 
telepMrique teleferica teleferico -phy Fernphotogra- τηλεφωνητης 

-phie τηλεσκόπιον 
telescope telescopio telescopio telescop Teleskop τηλεομοιότυπον 
teletype ΙθlθΙίρο ΙθlθΙίρο telex ΤθΙθΧ τηλεόρασις Κ.λπ. 

television televisione teleνίsίόn television *Fernsehen (*ΤΟ γερμ. πρόσφυμα 

κλπ. κλπ. (Ζίθl =τέλος) fern, έκ τοΟ "πέραν") 

TELEOLOGIE τελεο- teleologia teleologia teleology Teleologie τελεολογία 
[λογία 

ΤΕιιυΑIΕΝ γήινος tel lurico telύrίcο tellurium teI Ius =γη (ή τά τλάω =ύπομένω, 
(όρuκτ.) πάντα βαστάζου σα) άντέχω, βαστάζω 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

ΤΕΜΟΙΝ μάρτυς testimone testigo testimony (Testimonium) testis, testamentυm,  άρχικως 
testament διαθήκη testamento testamento testament Testament tristamentυm, έκ τού tertius =τρίτος, 

Κ.λπ. παράγ. δηλ. τρίτον πρόσωπον μεταξυ των διαδίκων. 

TEMPS χρόνος, καιρός tempo tiempo time (*Zeit), tempo tem p u s  χρόνος ,  έκ τού τέμνω 
tempete καταιγίς tempesta tempestad tempest ρυθμός ωρα (άρχικως "διαί- *(δαίω =διαιρω' ή αύτή 
tempe κρόταφος (καίριον tempia (temprano temples (Zeitung ρεσις" τού χρόνου) ίδέα τού τέμνειν καί τού 

σημείον) ένωρίς) Έφημερίς) διαιρείν). 
temperature θερμο- temperatυra temperatura temperatυre Temperatυr (άντιδ. "ταμπεραμέντο". 

[κρασία έννοια: άνάμιξις έπί 
temperament ίδιοσυγ- temperamento temperamento temperament Temperament μέρους χυμων. Γερμ. 

(Κ.δ.) [κρασία temperieren =εϋκρατος) 

ΤΕΜΡΙΕ ναός tempio templo temple Tempel tempIum τέμενος τέμενος (έκ τού τέμνω -
contempler θαυμάζω contemplare contemplar contemplate διαχωρισμένον μέρος γης 

άφιερωμένον είς θεόν). 
(άντιδ. :  τέμπλο) 
πρβλ. Τέμπη: έδημιουρ-
γήθησαν διά τομης των 

όρέων. 
ΤΕΝΟΑΕ τείνω tendere tender Ι tend Tendenz tendo =τείνω τείνω, τανύω, Τ1ταίνω 
tente "τέντα" tenda σκηνή tendal tent σκοπός teneo =κρατω τένων, τανα6ς 
tenir κρατω tenere tener έχω tenement tendieren (άντιδ. : τανάλια, τέντα, 
tendance τάσις tendenza tendencia οϊκημα dehnen έκτείνω τένις, σουτιέν) 
tenaiIIe λαβίς tanaglia tenacillas tenet άξίωμα 
tendon τένων tendine tendel σχοινί tenant 
tendineux tenesmo τανυ- tendόn μισθωτής 
(Κ.δ. πλήθος παράγ., [σμός tenacious 

σύνθ. καί παρασύνθετα tendon 
ώς tenis, soutien κ. τ. τ.) tendinous 

νευρώδης 

ΤΕΝΟΑΕ άπαλός tenero tierno tender zart tener άπαλός τέρην, τέρενος = 
tendresse τρυφερότης tenerezza ternura tenderness Zartheit =μαλακός , τρυφερ6ς 
tendron τρυφερός βλα- tenerum terni l la Zartlig "τέρενα φύλλα" "τέρεν 

Ιστός, χόνδρος ternero μόσχος αίμα", "τέρεν δάκρυ". 
tenuite λεπτότης (Κ.δ.) tenuita tenuidad tenuity 

TENEBRES σκότος, tenebre (tinieblas) tenebrae θεμερός =σοβαρός, 
σκοτάδια όθεν σκοτεινός. 

.tenebreux ζοφερός tenebroso tenebroso tenebrous [Ίσίδωρος:"Ιenebrae δηλ. κρατεί (τείνει) 
quod teneant σκότος (δμβρον)] 

umbras" 
τΕΝIΑ ταινία (ίατρ. )  tenia tenia tenia taenia ταινία 

ΤΕΝΟΑ τενόρος tenore tenor tenor Tenor tenor τόνος, συλ- τόνος (έκ τού τείνω) 
tenu λεπτός tenue tenue tenuous Tenorist λαβή, συνέχεια, έπ! iΊxων: εντασις, 
tenue στάσις, στολή tenuta tenuta έπικαρπ. tenure κράτημα (έκ τού ϋψωσις τής φωνής 

teneo) (άντιδ.: τενόρος) 
(βλ. καί λ. "ton") 

TENSION τάσις, έντασις tensione tensίόn tension Tendez tensio =τάσις τάσις 
taudis τρώγλη tenta καθετήρ tendejόn tensive tendenzios tendo =τείνω τείνω 
taud στέγαστρον tolda κατά- παράρτημα έντατικός έντυπωσιακός 

[στρωμα toldo στέγα-
[στρον 

ΤΕΝΤΑΤιΟΝ πειρασμός tentazione tentacίόn temptation έκ τού tento τείνω, τανύω 
tentative άπόπειρα tentativo tentativa tentative Attentat =ο.πτομαι (βλ. λ. tendre =τείνω) 
tenter έπιχειρω tentare tentar Ι attempt έπιτατικόν τού 
toise όργυιά tesa toesa tendo 
toiser μετρω 

TERATOLOGIE τερατο- teratologia teratologia teratology Teratologie τερατολογία (τέρας 
λογία =σημεϊον ούράνιον) 

teratogenie τερατογέ- (teratοlόgίcο) teratogeny 
[νεια 

TEREBINTHE τερέβιν- terebentina terebinto terebinth Terρentin terebinthus τερέβινθος 
κ.λπ. [θος 
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ΤΕΑΜΙΝΕΑ όρίζω, terminare terminar terminate enden* τελειώ- termino =όρίζω, τέρμα =τέλος, δριον. 
τελειώνω terminal [νω τελειώ "τέρμα άγώνων" 

terminaison κατάλη- terminazione termίnacίόn τελικός Ende τέλος* terminus =τέρμα, "δρόμου τέρματα" 
[ξις Termin τέρμων "έθηκε τέρματα 

terme όριον, τέρμα termine termino term προθεσμία *Τά end & Ende Αθήνη'Όδ. θ 1 93 
terminaI τελικός terminale terminai terminus έκ τού --> αντην=άντικρύ, πέραν 
terminoIogie όρολο- terminologia terminologia terminoIogy (πρβλ.: περαίνω, πέρας) 

[γία end τέλος* (άντιδ. : τέρμινο, 
tertre γήλοφος τερματικός) 

(ώς όριον) 

ΤΕΑΜΙΤΕ λευκός termite termita termite termes τερηδών: λευκός 
μύρμηξ (κ. παράΥ.) σκώληξ 

ΤΕΑΑΕ γη terra tierra (earth)* (Erde)* terra =γη, έκ τού τερσαίνω =ξηραίνω 
terrain γήπεδον terreno terreno terrace Terrain έδαφος torreo έτέρσατο =έξηράνθη. 
terrasse έξώστης terrazza terraza area έκτασις (Durst= δίψα) άπαρέμφ. τέρσαι τέρσαι--> tersa - terra (ώς 
terrasser έπιχωματώ terrazzare terraplenar terrestrial Terrasse θάρσος-->θάρρος) .  Πρβλ. τερσιά: τόπος 
terrestre γήινος terrestre terrestre terrier erd . . .  άποξηράνσεως καρπών. * (ερα =γη -εραζε 
terrier φωληά ζώων (area οίκόπε- (terreno ίχνηλάτης =κατά γης -ενερθεν =έκ της γης) 
territoire έδαφος territorio [δον) αύτόχθων) territory 
parterre "παρτέρι" territorio Territorium area οίκόπεδον (άντιδ.: ταράτσα) 

(Κ. α.) Τής ϊδίας οίΚΟΥεν. 
καί το arena =αμμος 

(αρουρα) 
TERREUR τρόμος terrore terror terror (Zittern)* terreo τρομο- τρέμω, τρέω 
terroriste τρομοκρά- terrorista terrorista terrorist κρατώ τρεσας: ό δειλός 

[της tremo τρέμω τάρβος: Φόβος 
terrorisme τρομοκρατία terrorismo terrorismo terrorism Terrorismus terror τρόμος ετερσεν =έφοβήθη 
terroriser τρομοκρατώ terrorizzare aterrorizar Ι terrify terrorisieren "Μηδέ τι τοι θάνατος 
terribIe τρομερός terribile terrible terrible μελέτω φρεσί μηδέ τί 
terrifier τρομάζω terrificare terrific φρικτός τάρβος" Ίλ. Ω 1 8 1  

κ.λπ. κ.λπ. δηλ. "μη βάλη ό νοϋς σου 
*(Τό Zittern θάνατο η άλλον κανένα φοβο" 

έκ τού: -> (άπό) -διδράσκειν) 

TETANOS τέτανος tetano tetanos tetanus Tetanus τέτανος (Ίππ.) 
tetanique τετανικός tetanico tetanico tetanic tetanisch έτ. τείνω. Δηλ. σπασμω-
tetanisme τιτανισμός tetania δικόν τέντωμα τοΟ 

σώματος 
TETER θηλάζω tettare des-tetar τίτθη =ή τροφός, ή τούς 

άπογαλακτίζω μαστούς παρέχουσα είς 
teton μαστός tetta desteste Zitze τά βρέφη. 

άπογαλακτισμός θάω =θηλάζω -
tetin θηλή teta teat Zitze θησθαι (άπαρέμφ.) 

Λέξεις μέ α' συνθ. 
tetra . .  τετρά-κις 

πχ tetracorde tetracordo tetracordio tetrachordal tetrachord τετράχορδος 
tetradactyIe tetradactylus τετραδάκτυλος 
tetraedre tetraedro tetraedro tetrahedron Tetraeder τετράεδρος 
tetragone tetragono tetragono tetragon tetragon τετράγωνον 
tetraIogie tetralogia tetralogia tetralogy τετραλογία 
tetrametre tetrametro tetrametro tetrameter τετράμετρον 

tetrapode, tetraptere (tetrapodia) tetrapodo tetrapod τετράποδος, τετράmερος 
tetrarchie tetrarchia tetrarquia tetrarchy Tetrarchie τετραρχία 
tetrastyIe tetrastilo (tetrastico) tetrastylo τετράστυλος τετράμορ-

tetramorphe κ.λπ. (tetramero) [φος 

ΤΕΧΤΕ κείμενον, testo texto text Text texo ύφαίνω, τεύχω, μέλλων τεύξω = 
"πλοκή" λόγου Texter στιχουρ- κατασκευάζω κατασκευάζω 

( Έννοια: "ύφαίνειν [γός πρβλ. τέκτων 
μύθους" Γ , 2 1 2  ννοο! ύΦάδι* Wabe ίστός* 
( πρβλ. "ϋφος") web ύφή* weben "τεύξω εϊματα" =θά 

tisser ύφαίνω tessere tejer weave, goffer Weber ύφαντής ύφάνω, θά κατασκευάσω 
textiIe ύφάνσιμος testile textil textile ΤΟ weave & φορέματα. 
texture ϋφανσις tessitura tejedura texture weben --> έκ τού ύφαίνω, ύφή. 
tiSSU ϋφασμα tessuto tejido tissue Stoff ϋφασμα** -> ... 
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prtHexte πρόφασις pretesto preteχto preteχt * *Τό stoff - * έκ τού στύππη 
(παραί + τεύχω) (βλ. κaί λ. etoffe) 

THALAMUS θάλαμος talamo γαμ. talamo συζ. thalamus thaIamus θάλαμος (έτ. θόλος) 
(ίατρ .) θάλαμος κλίνη (ανατομ. )  έπί-θαλάμιον 

έφί-thaΙame άσμα epitalamio epitalamio epithalamium 
έπιθαλάμιοv 

THALASSOCRATlE talassocrazia talasocracia thalassocracy Thalassokratie θαλασσοκρατία 
thaIassotherapie talassoterapia talasoterapia -therapy Thalassotherapie θαλασσοθεραπεία 
thaIassa θάλασσα talassografia -graphy Thalassographie θάλασσα, σάλασσα 

(thalaSSΟΡtΊΟ- (λακων.) έκ τού "σάλος" ,  
-bia) όπερ έκ τού "αλς" 

THAUMATURGE taumaturgo taumaturgo thaumaturge Thaumaturg θαυματουργός 
thaumaturgie taumaturgia thaumaturgy θαυματουργία 

taumaturgico thaumaturgic 

THEATRE θέατρον teatro teatro theatre Theater theatrum θέατρον (θεώμαι, θέα) 
theatraI θεατρικός teatrale teatral theatrical Theatralisch θεατρικός 
theatraIiser Κ.α. (teatralidad) (Theaterkritik) 

THEISME θεισμός teismo teismo theism Theismus θεισμός 
theiste θειστής teista teista theist Theist θείστής θεός 
theanthropisme theanthropism θεανθρωπισμός 

ϊΗΕΜΕ θέμα tema tema theme Thema thema θέμα 
thematique θεματικός tematico tematico thematic thematish θεματικός 
these θέσις, θέμα tesi tesis thesis διατριβή These θέσις 

Λέξεις μέ α' συνθ. theo .. θεό . . .  -θεός-
π,χ. theocratie θεοκρα- teocrazia teocracia theocracy Theokratie θεοκρατία 

[τία θεοδικία 
theodicee θεοδικία teodicea teodicea theodicy Theogonie θεογονία 
theogonie θεογονία teogonia teogonia theogony Theologie θεολογία 
theoIogie θεολογία teologia teologia theology Theosophie θεοσοφία 
theosophie θεοσοφία teosofia teosofia theosofy θεοφοβία, θεοκεντρικός 

Κ.α.  (teofobia) theocentric 

THEOREME θεώρημα teorema teorema theorem Theorem θεώρημα 
theorie θεωρία teoria teoria theory theorie θεωρία 
theorique θεωρητικός teorico teorico theoretic theoretisch θεωρητικός 
theoricien γνώστης teoretico teorizante theoritician 

θεωρίας teorizar 

THERAPIE θεραπεία terapia therapy Therapie θεραπεία 
therapeutique terapeutico terapeutica the rapeut ic  therapeutic θεραπευτικός, -ή 
therapeute terapeuta therap ist Therapeutiker θεραπευτής 

THERIAQUE θηριακή teriaca teriaca ther iac Theriak theriaca θηριακη =άντίδοτον 
teriacal ther io  . . .  δηλητηρ. δήγματος 

THERMES θέρμαι terme termas Thermen thermae θέρμαι 
thermaI θερμός termale termal therma l  
thermaIite θερμότης 

μεταλλ. ύδάτων 
thermidor (ό 1 1 0ς μήνας termidoro 
τού γαλλ. έπαναστατικού 

ημερολογίου 20Π - 1 8/8) 
thermique θερμικός termico termico thermic Thermik θερμικός 

K.Q. (diatermia) (diathermy) διαθερμία 

Λέξεις μέ Q' OLNθ. thermo .. θερμο ... -θερμός-
thermocautere termocauterio termocauterio thermo . . .  thermo . . .  θερμοκαυστήρ 
thermochimie termochimica (termoscopia) Thermo . . .  θερμοχημεία 
thermodynamique termodinamico termodinamica θερμοδυναμική 
thermoelectrique termoelettrico termoelectrico θερμοηλεκτρικός 
thermogene termogeno termogeno θερμογόνος 
thermographe (termoforo) (termologia) θερμογράφος 
termometre termometro termometro θερμόμετρον 
thermosiphon termosifone termosifon θερμοσίφων 
therrnostat termostato termostato θερμοστάτης 
thermotherapie Κ.α. (termotecnica) termoterapia θερμοθεραπεία 
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THESAURISER θησαυ- tesaurizzare tesaurizar, 
[ρίζω atesorar 

thesauriseur θησαυ- tesaurizzante atesorador 
[ριστής 

thesaurisation tesaurizzazio- atesoramiento 
θησαυρισμός -ne tesoro, 

tresor θησαυρός tesoro tesauro 
tresorier θησαUΡσφύλαξ tesoriere tesorero 
tresorerie " -φυλάκιον tesoreria tesoreria 

THESE έναίσιμος 
διατριβη 

THEURGIE μαγεία 
theurgiste θεουργός 

ΤΗ ΟΝ ό ίχθύς τόννος 
thonaire δίκτυον άλιευτ. 
thonier άλιευτ. πλοίον 

ΤΗΟΑΑΧ θώραξ 
pneumothorax 
thoracique στηθικός 
thoracentese θωρα-

[κοκέντησις 
thoracopIastie θωρα-

-κοπλαστία 

ΤΗΑΕΝΕ θρήνος 

THROMBUS θρόμβος 
thrombose θρόμβωσις 
thrombine θρομβίνη 

THURIFERE λιβανοφό-
[ρος 

thuriferaire κληρικός, 
μεταφ. κόλαξ 

ΤΗΥΑΟΕ θυιάς, μαινάς 

ΤΗΥΜ θυμάρι 
thymoI θυμέλαιον 
(thymus θύμος άδην)* 

(thymique θυμικός)-

ΤΗΥΑοϊΟΕ θυρεοειδης 
thΥrοϊdίen 
thΥrοϊdectοmίe 

THVRSE θύρσος 

τιΕΟΕ χλιαρός 
(κ.λπ. παράγ.) 

TIGE καυλός, στέλεχος 

TIGRE τίγρις 
tigre παρδαλός 

ΤΙΙΙΕυι φιλύρα 

ΤΙΜ ΒΑΙΕ κύμβαλον 
tambour τύμπανον 
tabouret σκαμνίον 

(όμοιάζει πρός 
τύμπανον) 

tesi tesis 

teurgia teύrgίa 
teύrgο 

Ιοηηο atύm 
tonnina 
ταριχ. τόννος 

torace tόraχ 
pneumotorace neumotoraχ 
toracico toracico 

(metatόraχ) 
(hίdrοtόraχ) 
( cefalοtόraχ) 

treno treno 

trombo 
trombosi trombosis 

tromboflebitis 

tunifero 
turίcacίόn λιβά-

turiferario νισμα, έγκώμιον 
έγκωμιαστης tuja θυμίαμα 

(baccante (bacante) 
έκ τού βακχίς) 

(mainas) 
timo tomillo, tomo 

timeleacea 
timo (timol θυμόλη) 

timiama θυμία-
[μα 

tίrόίde tiroides 
tiroideo 

tirso 
torso κορμός torso 

tiepido tibio 

tibia κνήμη tibia 

tigre tigre 
tigrato atigrado 

tiglio Ιί lο 

timballo timbal 
tamburo tambor(a) 
tamburino timbalero 
τυμπανιστης tamborear 

τυμπανίζω 
tίmbόn 
κοιλαράς 
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Ι treasure thesaurus θησαυρός 
"θησαυρός χθονός": 
έπί τών άργυρείων 
μετάλλων τού Λαυρίου. 

treasuring 
treasure, 
thesaurus Tresor 
treasurer 
treasury 

thesis These thesis θέσις 

theurgy theurgia θεουργία 

tunny Thun-fisch thunnus θύννος θύννος : μέγας ίχθύς 
έτυμ. Ίσιδώρου: (έτ. θύω =όρμώ) 
"graecum nomen" (άντιδ. : τόννος) 

thoraχ Thoraχ thorax θώραξ 
pneumothoraχ (καί kϋrass)* πνευμονοθώραξ 
thoracic (Thorakocente-
thoracectomy -sis) -(χόριον: στιβάς δέρμα-

(Thorakoskopie) τος) (βλ. καί λ. cuirasse) 
thoracoplasty 

threnody threnus θρήνος 
θρηνψδία 

thrombus Thrombos θρόμβος 
thrombosis Thrombose 

thurible turarius =λιβανο- θύος =θυσία, θυμίαμα 
θυμιατόν [πώλης 

έκ τού thus = 

θυμίαμα 

(Bacchante) (Bacchantin) θυιός =μαινάς, γυνη 
& Manade (έκ θεόπνευστος (έκ τού 

τού μαινάς) θύω). 
thyme Thymian thymum θύμος θύμος, θυμάρι 
thymelaea (έκ roύ θύω, ώς χρησιμο-
(thymus)* ποιούμενον είς θυσίας) .  
thymy *(έκ τού θυμός=ψυχή, 

όπερ έκ τού θύω =πνέω 
βιαίως) 

thyroid (Thyroiditis) θυρεοειδης (Γαληνός) -
(thyroiditis) δηλ. ό δίκην θυρεού. 
(thyroidectomy) (θυρεός λίθος, τεθειμένος 

όπισθεν θύρας, διά νά την 
κρατη κλειστήν.) 

thyrsus Thyrsus thyrsus θύρσος 
torso Torso 

tepid tepeo =χλιώ, καίω τύφω =καπνίζω, καίω 
( πρβλ. τέφρα) 

tibia κνήμη tibio =1 )  αύλός τιτυβίζω (έπί αύλού) 
2) κνήμη ( πρβλ. καλάμι=κνήμη) 

tiger Tiger tigris τίγρις (έτ. στίζω, στίγμα , 
tigerartig λόγψ τού τριχώματος της) 

(I inden)* (Lίnde)* tiIia πτελέα (φτελιά) 
*(έκ τού έλάτη) 

t imbrel Zimberl cymbaIum κύμβαλον κύμβη 
tambour Tambour 1) κοϊλον άγγείου 
tambourine τυμπανιστης 2) κεφαλη 

σείστρον (άντιδ. : ταμπούρλο, 
ταμπουράς) 
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ΤιΜΒΑΕ 1 )  σήμαντρον (timbro timbre timbre χροιά, tympanun τύμπανον. 
2) γραμματόσημον σφραγίς) *(sello γραμμα- τόνος *(έκ τού signum, 

τόσημον) timbrel μικρόν όπερ έκ τού σημείον 
timbrer έπισφραγίζω timbrare timbrar τύμπανον (άντιδ. : τέμπρο) 
timbre σεσημασμένος timballo κρό- timbrado 
timbrage σήμανσις ταλον έπισήμανσις 

timbrologia 
φιλοτελισμός 

TlMIDE δειλός timide δειλός timido timid timeo =φοβούμαι τιμάω-ώ: ώς δικαστικός 
timidite δειλία timidezza t imidez timidity (ώς άναμένων όρος, σημαίνει έπιβάλλω 
timore θεοφοβούμενος timore φόβος timorato timorous τιμωρίαν) τιμωρίαν, τιμάορος = 

K.Cι. timoroso περι- έμφοβος timor Φόβος =δήμιος (τίμημα =τιμωρία) 
-δεης temeroso timoratus τιμάωρ, τιμωρός 

ΤιΜΟΝ "τιμόνι", οϊαξ 
timonier 

timone 
timoniere 

tίmόn 
timonero 

timi ( Ruder έκ τού temo =ρυμός, τuμνία , τuμμη= 
=ράβδος (wheel έκ τού έρέτης) ξύλον τής άμάξης 

ΤιΑΑΕ τιάρα 

ΤιΑΕΑ 1 )  τραβώ 
2) πυροβολώ 

tir σκοποβολη 

tireur σκοπευτης 
tirant έλκυστης 
tirage έλξις, έκτύπωσις 
tire κουρασμένος 

(πρβλ. "τραβηγμένος") 
tiroir συρτάρι 
tirailler ένοχλώ 
tirailleur άκροβολιστης 
tirade άπόσπασμα 

ΤιΤΑΝ τιτάν 
titanique τιτάνειος 
titanesque τιτανικός 

ΤιΤΑΝΕ τιτάνιον 
titanite τιτανίτης 
titane τιτανιούχος 

tίara 

ti rare 

ΙίΓΟ 

t iratore 
t irata 
tiraggio 
ti rato τεταμέ-

[νος 
(cassetto) * 

ti ratore 
ti rata 

titano 
titanico 

titanio 

ΤιΤΙΙLΕΑ γαργαλίζω titil lare 
titi l lation τρεμούλιασμα, titi l lo 

''γαργαλητό'' 
ΤιΤΑΕ "τίτλος", έπιγραφη titolo 
titulaire δικαιούχος titolare 

TMESE τμήσις tmesi 

tiara 

tirar ρίπτω, 
καταβάλλω 
ΙίΓΟ, ti roteo 
πυροβολισμός 
tirador 
tirante άορτηρ 
tίrόn δόνησις 
tironear 

πυροβολώ 
(cajόn)* 
tirantez έντασις 

tirada έκτύπω-

titan 
titanico 

titanio 

titilar 
tίtίlacίόn 

ΙίΙυ lο 
titular 

[σι ς 

ti lde, ή ίσπαν. 
"περισπωμένη" 

πέλεσθαι) Zaum =χαλινός 

tiara 

Ι tire κατα-
πονώ 

tire έπίσωτρον 
draw σύρω 

drawing έλξις 
t iresome 
ένοχλητικός 

drawer συρτάρι 

t irade 
ύβρεολόγιον 
titan 
titanian 
titanic 

titanium 
titanite 
titaniferous 

Ι titi l late 
titillation 

title 
titular 

tmesis 

Tiare 

tirail l ieren 
άκροβολίζομαι 
Tirailleur 
άκροβολιστης 
Tirade θεατρ. 

μονόλογος 

Titan 
titanisch 

Titel 
titular 
έπίτιμος 

Tmesis 

TOASTER έγείρω 
πρόποσιν 

toast πρόποσις 

tostare φρύγω tostar 
[μα 

Ι toast προπί-* tosten 
[νω 

tost φρυγμένο ψωμί 
test κλίβανος, κέραμος 
"Εξ αύτού τό της ψυχολο
γίας test ="δοκιμασία", 
άπό τό κεραμεικόν σκεύος 
μέσα είς τό όποίον έδοκί
μαζον τόν χρυσόν οί άλ-

[χημισταί 
·Ιδίας ρίζης: tete κεφαλή* 
tetu πεισματάρης 
tetiere σκούφος 
torretier φρύγω 
torrefactipn "καβούρδι-

[σμα" 

tostatura ψήσι- tοstόn ψητόν toast φρυγα- Toast 
tosto ψητός tostada νιά, πρόποσις 

*testa κεφαλη 
(testone βλάξ) 

torrefare 
torrefazione 

φρυγανιά 
tostadero 

test ( ing) 

*testa κεφαλή, (head=κεφαλη (Haupt) 
νοημοσύνη (& έκ τού χαίτη) 
cabeza κεφαλη testacea 
έκτού κύβη =κεφ.) όστρακόδερμα 
tοrrefaccίόn torrefy dbrren 

torrefaction 

tiara 

(άντιδ .. τιμόνι, τιμονιέ
ρης) 

τιάρα , τιήρης (Ίων.) 

έκ τού φραγκ. martirier, "μαρτύριον" 
δηλ martyriser =βασανίζω (έννοιολ . :  έκ τού 
μαρτυρίου τού διαμελισμού) . 

*(ΤΟ ίταλ 
cassetto & 

ίσπαν.cajόη έκ τού κάψα (βλ. λ. caisse) 

titan 

(άντιδ. : τιράντα, τράτα) 

Τιτάν, ό πατηρ τών 
Γιγάντων (τιταίνω= 
=άγωνίζομαι, όπερ έκ 
τού τίσις =τιμωρία -
πρβλ. "έκτισις" ποινης) 

τίτανος: λευκη γη 
(έκ τού θεσσαλικού 
όρους Τίτανος) 

titi l lo γαργαλίζω (βλ. λ. teter) 
έκ τού titta θηλη 

titulus έπιγραφή. τιλλάρια, καί έκ παρα
φθορaς τιτλάρια, έκ τού τιλλό =πτερά,  
δηλ γραφίδες. ·"Εγραφαν μέ πτερά πτηνών. 
τίλλω=μαδώ-"τίλλειν πτηνά"=ξεπουπουλιάζω. 

(άντιδ. : τίτλος, τιτουλάριος) 
tmesis τμήσις 

torreo =φρύγω τερσαίνω =ξηραίνω 
*(έννοιολ.: οί τέρσομαι =ξηραίνομαι 
·Άγγλοι "βουτούσαν" "τέρσεται ήελίψ" = 
ένα κομμάτι ψημένο ξηραίνεται ύπό τοΟ 
ψωμί μέσα ε ίς τό ηλίου. 
κύπελλον τό όποίον (άντιδ. : τόστ, τέστ, 
ύψωναν "είς τοστιέρα) 
ύγείαν"). μτχ. tostus 
=φρυγμένος· testu 
κλίβανος, κέραμος 
*testa:  κεραμικόν 
άγγείον, όστρακον, 
καλυπτήρ. 
·Αργότερον προσέ-

λαβε την έννοια τής 
"κεφαλης". 
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TOGE τήβεννος toga τήβεννος, toga toga Toga toga καλύπτρα, στέγω -τοάκης =χιτών 
epitoge έπενδύτης έπενδύτης toca πίλος τήβεννος, έκ τού (Ήσύχ.) 

tego =στέγω 

ΤΟΙΙΕ πανί, ίστίον tela tela ϋφασμα l inen πανί* έκ τού te(χe)Ia (βλ. λ. teχte, tisser) 
toiIette: άρχικώς τεμ. tualetta tualet toiIet Toilette =ϋφασμα (άντιδ.: τουαλέττα) 

ίφάσματος τοποθετοί.μ:- telaio ίστός telar άργαλειός towel texo =τεύχω, (*Τό άγγλ. l inen έκ τού 
νον έπί μικράς τραπέζης, tovaglia τρα- προσόψιον ύφαίνω "λινός") 
πρός χρήσιν KαλλωπισμαJ. πεζομάνδηλον Ιοίl μοχθώ 
Κατόπιν συνεκδοχικώς, τό 

σχετικόν έπιπλον. 
toiIier =όθονοποιός 

κλπ. 
TOIT στέγη tetto techo deck έστεγα- Dach στέγη tego στέγω στέγω =στεγάζω 

tugurio tegumento σμένον κατά- τέγος =στέγη 
toiture στέγασμα τρώγλη techumbre στρωμα πλοίου Decke στέγα- "λίθινον τέγος" 

tettoia στέγαστρον thatch [σμα 
παράρτημα techar στεγάζω 

τοιέΑΕΑ άνέχομαι tollerare tolerar tolerate tolerieren toIero =φέρω, τλάω =άνέχομαι, 
toIerabIe άνεκτός tollerabile tolerabIe tolerable dulden ύπομένω τλάω, άνέχομαι, ύπομένω 
toIerence άνοχη tolleranza tolerancia tolerance Toleranz ύπομένω τλήμων 
tolerant άνεκτικός tollerante tolerantismo tolerant tolerant τλημοσύνη 

άνεξίθρησκος άνεξιθρησκεία άνεξίθρησκος Duldung άνοχη 

ΤΟΜΒΕ τάφος tomba tumba tomb Tumba tumba =τύμβος τύμβος, τύμβο 
tombal έπιτύμβιος (epitaffio) tumbal 
tombeau μνημείον tumbo tump γήλοφος 
tomber πίπτω tombare tumbόn ϋπαιλος 

(tombola) tumbado θολω- (άντιδ. : τούμπα, 
tumbar [τός τόμπολα) 
άνατρέπω 

ΤΟΜΕ τόμος tomo tomo tome tomus τόμος (έκ τού τέμνω) 
tomer διαιρώ είς (epitome) (epitome) 

τόμους έπιτομη έπιτομη 

TOMOGRAPHIE tomografia tomografia tomography τομογροφία 

ΤΟΝ τόνος, έκφρασις tono tono tone Ton tonus τόνος ,  έκ τού τείνω, μέ 
tonaI τονικός (μοuσ.) tonale tonal tonal tonend την έννοια "εντασις 
tonalite τονικότης tonalita tonicidad tonal ity ηχηρός φωνής". 

tune μέλος Tondichtung (βλ. καί λ. "tenor" τενόρος τόνος, λακων. τόνορ' tonique τονικός, tonico tonico tonic (ton μελοποίησις "tenores ab Ionores, a Graecis verbo, qui τόνους 
τονωτικός συρμός, μόδα) (tonen ηχώ) dicunt". Κου"ίντιλιανός 1 .  5,22- ''InsIitutio 

atonaI atono atono atonic Oratoria".) 
tuner χορδιστης (Tonleiter 

in-tonation τονισμός intonazione entonacion intonation μουσ. κλίμαξ) 
tonus μυ'ίκός τόνος tonada μελψδία άνάκρουσις Betonung 

Κ.ά. sintonizar Ι tone ρυθμίζω τονισμός 

ΤΟΝDΑΕ κλαδεύω tosare tundir tondeo κείρω, τένδω =έσθίω, τέμνω 
tonte κουρό tosatura tonsura tonsura Tonsur κόπτω 
toison έριον, δέρας tosa tonel βυτίον 
tonne τόννος, μέτρον tonnellata tonelada tonne Tonne 
βάρους. 'Αρχικώς έσήμαινε τόν άσκό 
όπό δέρας, δέρμα' κατόπιν, τό περιεχό-
μενον τού όσκού καί τελικώς τό βάρος 
του. "Εξ αύτού: tunnel tunnel tunel (άντιδ.: τόννος, τούνελ) 

ΤΟΝΝΕΑ βροντώ tonare tonar, tronar I thunder donnern tono βροντώ τέννει =βρύχεται ("Ησύχ.) 
tonnerre βροντη tuono tronada thunder Donner (σημ. ίταλ. λεξικού: στένω =γογγύζω, 
tonitruant βροντώδης tonante thundering περισσότερον ή βογγω, στενάζω 
de-tonner έκπυρσο- detonare detonar Ι detonate donnernd έννοια τού βΟΥΥώ 

[κροτώ καί κατόπιν τού 
e-tonner έκπλήττω (a-tronar βροντώ. Δηλ. ή 
etonne έμβρόντητος καταπραΟνω) (astoundent) βροντη είναι ό 

στεναγμός τού 
ούρανού). 
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ΤΟΡΑΖΕ τοπάζιον topazio topacio topaz Topas topazus τόπαζος (χρυσόλιθος) 

τοριουΕ τοπικός tόρίcο tόρίcο topic topisch topicus τοπικός 
topographie τοπογρα- topografia topografia topography Topographie τοπογραφία 

[φία (Topogramm) τοπολογία 
topoIogie τοπολογία topologia topologia topology τοπωνύμιον, -νυμία 
toponyme τοπωνύμιον tΟΡόnίmο tΟΡόnίmο toponymy τοπαρχία, 
toponymie τοπωνυμία toparchia toparqia toparchy τοπάρχης 
toparchie, toparque toparca τοπαρχία 

toparca τοπάρ- toparch 
[χης 

TORDRE συστρέφω torcere [στήρ torcer *drehen torqueo =τρέπω, τρέπω (άρχ. τρέκFω) 
tordoir συστροφείον torcitoio κλω- torcedor traben τροχάζω τροπέω (ές αύτού ότρακτος) .  
torsion στρέψις torsione torcedura, torsion Traber τροχα- Σύνηθες φaινόμενoν 
tortu στρεβλός tortuoso tοrsίόn tortuous [στής ή τροπη τοϋ κ είς π .  
torture βάσανο, μαρτύ- tortura torcido, torture Tortur Ίων. κου =που, κότε= 
-ριο (συστροφή μελών) tortuoso torturer δήμιος =πότε, κως =πως 
torturer βασανίζω torturare tortura Ι torture 
torche πυρσός, φυτίλι torcia torturar torch 
torchere πυρσοστάτης torcida φυτίλι 
torchon μάκτρον tοrcίjόn *Τό Υερμ. drehen έκ τού 
tort όδικον (μέ την εννοια torto συστροφή tort άδίκημα τείρω, τόρνος 
ότι έχει διαστρεβλωθή τό 

όρθόν) torticero όδικος 
torti l ler περιελλίσσω tortiglioso 
torque περιλαίμιον έλικοειδής 

ΤΟΑΕυτιουΕ τορευτική toreutica toreutic τορεUΤικη (τέχνη) 
tore διακόσμημα τορεύω =διατρυπώ, 

έργάζομαι τό μέταλ-
[λον 

ΤΟΑΡΕυΑ νάρκωσις torpore torpor torper (Narkose) torpor =νάρκη τέρπω, τέρπομαι = 
torpide ναρκώδης torpido torpeza torpid άπολαύω 
torpille ίχθύς νάρκη torpedine torpedo torpedo ΤΟΓΡί l l ,  (άντιδ. τορπίλλη, Σuνεκδοχ. έπί ύπνου: 

Torpedo τορπιλλίζω) "ϋπνοu ταρπόμενος" 
"ταρπώμεθα κοιμηθέν-

[τες" 
ΤΟΑΑΕΝΤ χείμαρρος torrente torrente torrent torreo =ξηραίνω, τερσαίνω =ξηραίνω 
(έννο/ολ. ό ρέων κατά τερσαίνω [συνήθης έναλλαγή ρρ ,  
τόν χειμώνα, "ξηραινόμε- ρσ: θάρσος, θάρρος 
-νος" τό καλοκαίρι) τύρσις, τύρρις] 
torrentieI χειμαρροειδής torrenziale torrencial torrential 
torride καυστικός torrido tόrrίdο torrid 

TORSE κορμός άγάλμα- torso torso torso Torso thyrsus θύρσος θύρσος: ράβδος, 
[τος, προτομή κλάδος 

TORTUE χελώνα tartaruga tortuga toroise, tartarucus =ό Τάρταρος, τόπος 
(σημ. :ή χελώνα ε!χε (& quelonio) turtle Ταρτάριος, ό άνή- κολάσεως, ·Άδης. 

έκληΦθή ώς σύμβολον -κων είς τόν ταρταρούχοι :  δαίμο-
σκοτεινού πνεύματος τού Τάρταρον. νες τοϋ Ταρτάρου 
κακού. (Τά χελωνοειδή όνο- (άντιδ. : ταρταρούγα) 
μάζονται "cMIoniens"). 

τότ ένωρίς, ταχέως tosto ταχύς, (tοstόn ψητό) (frϋh ένωρίς tostus τού torreo τερσαίνω =φρύγω 
άρχική έννοια: θερμώς γρήγορος έκ τού "πρωΤ") = φρύγω (βλ. καί λ. toaster) 
(πρβλ. σημερ. :  "aτή 

βράση") 

TOUFFE 1) δέσμη tope κορυφή, ιορ 1) κορυφή Zopf πλεξίδα Λατιν. stuppa στύππη -τύφη = είδος 
2) φύλλωμα όκρον 2) σβούρα άλλως tufa =δόρυ χόρτου - στυππειον = 

touffu πυκνός, δασύς tupe φούντα, με "τρίχινο λοφίο". λινάρι, "στουππί" 
toupet λοφίον, άναίδεια τούφα, θράσος Topf (άντιδ.: τούφφα, 
toupie όκρον, σβούρα τεπές,  τουπέ , "τόπ") 
toupiller περιφέρομαι 

τουΙΙΙΕΑ άναδεύω tos toss βολή tosen θορυβώ tundo τύπτω τύπτω, κτυπώ 
toux βήχας tosse βήχας 
tousser βήχω tossire tussis: βήχας τύψις =κτύπημα 

(έκ τού tund-tis) 
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TOUR πύργος 
tourelIe πυργίσκος 
turne οίκία, φυλακή 

torre 
torricella 
torriere πυρο-

torre tower 
(towering 
έξέχων) 

Turn turris =πύργος, 
torrejon 
torrero φαρο-

Τϋrmchen τύρρις 

τουΑ 1) περιστροφή 
2) περιοδεία, 

άρχικώς torn 
έργαλείον τορνευτού 
aIentour πέριξ 
tourisme περιήγησις 
touriste περιηγητής 
touret τροχίσκος 
touril lon στροφεΟς 
tourner περιστρέφω, 

γυρίζω 
(άρχ. εννοια τορνεύω) 
tournant δίνη, καμπή 
tournage τόρνευσις 
tourne τορνευτός 

φύλαξ 
torreggiare 

δεσπόζω 

(giro έκ τού 
γύρος) 

turno σειρά 

contorni 
turismo 
turista 

tornare 

torno τόρνος 
tornitura 
tornitore 

τορνευτής 
tornatura 

φύλαξ 

(gira) 

turno στροφή 
torna άπόδοσις 
contorno 

tour 

turn 

turismo tourism , 
turista touring 
torno γύρος tourist 

Τϋrmer πυργο-
[φύλαξ 

tϋrmen πυργώ 

Tour  

Tourism 
Tourist 

tornil la μαγγάνι Ι turn στρέψω turnen 
tornear στρέφω turnin τόρνος γυμνάζομαι 
tοrnarέπιστρέφω turner 
tornada έπι- attorney 

στροφή άντιπρόσωπος 
torneadeor 
τορναδόρος 

torneria tournerie τορνευτήριον 
tournee περιοδεία 
tournedos φέτα φιλέτο 
tourneoyer περιστρέ-

tornata tornado κυκλών tornado 

Τϋrangel 
στρόφιγξ 

Turner γυμνα
[στής 

Turnen άθλητι
[σμός 

Turnplatz 
έπιστροφή (turnio 

[φομαι 
tornade τυφών 
tournaiIIer περιτριγυ-

torneare άγω- άλλοίθωρος, 
νίζομαι εφιππος διφορούμενος) 

tornillo κοχλίας, 
λιποταξία 

[ρίζω 
tournoi όθλητ. άγών 
Κ.α. παράγ. & σύνθετα 
πχ con-tour περίβολος 

τουΑΒΕ τύρβη, όχλος 
turbine στρόβιλος 
tourbiIIon άνεμοστρό-

torneo 

contorno 

turba 
turbina 

[βιλος turbi l1are 
tourbiIIonner περιδι- στροβιλίζω 
turbuIent, [νούμαι turbare 
turbulence ταράσσω 

Κ.α. παράγ. & σύνθ.) turbamento 

τουΑΜΕΝΤ βάσανος tormento 
tourmenter βασανίζω torrnentare 
tourmente καταιγίς tormenta 
tourmenteur συντα- tormentoso 

[ρακτικός 
ές αύτού: tourte, tarte torta 
(κuριολ. στρεπτός 
πλακούς. ΚατΊjλλοuς έκ 
τού όρτος. Άλλοιωμένη 
έκφρασις τού: "τό άρτί-

[διον") 
τουτ όλος tutto 

torneo ίππο
δρομία 

contorno 

turba 
turbina 
ύδραυλ. τροχός 
turbonada 

θύελλα 
turbar 
turbacion 

ταραχή 

tormento 
tormentar 

έκφέρομαι 
tormenta 
tormentoso 
όρμητικός 
torta 
tarta 
tortero 
ζαχαροπλάστης 

todo 

τοχΙQυΕ τοξικός tossico toxiCO 

toxicite τοξικότης 
toxicoIogie τοξικολο

[γία 
toxicomanie τοξικο-

[μανία 

tosCO δηλητήρ. tosigo δηλητήρ. 
toxicidad 

tossicologia toxicoIogia 

toxicomania 

toxine τοξίνη tossina toxina 
toxemia 
tosigar 

toxemie τοξαιμία 
in-toxiquer δηλητη- intossicare 

[ρίαζω 

πλατεία 

tournament Turnier 

contour περί- Kontur διάγραμμα 
[μετρος 

turbid θολός Τrϋbel τύρβη 
turbine Turbine (φυσ.) 
(turbmoiI Turbo κινητήρ 

τύρβη) 
turbinate 
στρομβοειδής 

turbulence turbulent 
turbulent ταραχώδης 

torment 
Ι torment 

tormenter 
βασανιστής 

tart 

(al l 

toxic 

toxicity 
toxicology 

toxicomania 

toxin 
toxaemia 
intoxicate 

Torte 

ΑΙ Ι)* 
toxisch 
Toxikum 

Toxicologie 

Toxikomanie 

ΤΟΧίπ 

tornus τόρνος 

torno =τορνεύω 

turba θόρυβος 
ές ού 1 )  turbo = 
ταράττω, θορυβώ 
2) turbo =στρόβι-

[λος 

tor(c)mentum 
=στρέβλη έκ τού 
torqueo =τρέπω 

tortus = τρεπτός 

totus όλος, 
τοσούτος 

toxicum 
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έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

τύρρις =πύργος, 
έπαλξις -τύρσις:  πύργος, 
κυρίως έπί τού τείχους 
τύρσος: "το έν ϋψει 

ψκοδημένον" 
(Έξ ού καί ή πόλις Τίρυνς) 

τόρνος 
�υKλ o τερ�ς �ς 6 π6 
τόρνου" (Θέογνις 803) 

τορνεύω 

(άντιδ. :  τουρισμός, 
τουρίστας, τουρνέ, 
τουρνουά) 

τύρβη =άταξία, θόρυβος 
"τύρβη ν παρασχεϊν τινί". 

τόρμος=βάσις πασσάλου 
τόρμα, τόρμη =σημεΙ0ν 
καμπής ε ίς τόν ίππό 
δρομον, "τέρμα". 
(βλ. καί λ. tordre) 
(άντιδ. : τούρτα, τάρτα) 

τοσούτο ς (*όλος) 

τοξικόν (κuριολ. δηλητή
ριον διά τά βέλη τού τόξου) 

TRABAC ίστιοφόρον 
trabe κοντάρι 

trabaccolo 
trabacca 
παράπηγμα 

traba πέδη 
trabar ένώνω 

trabs -trabis = τράφηξ =δοκός, δόρυ 
Trabaut δορυ- δοκός "τράφηκ/ φο/νίψ " = 

φόρος διά πορφυροϋ δόρατος. 
τρέφω=πήγνυμι, cτερεώ 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι ΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

TRACHEE τραχεία trachea traquea trachea trachia τραχεία 
άρτηρία 

tracheen τραχειακός traqueal trachean 
tracheite τραχειίτις trachite traqueitis trachyte 
tracheotomie τραχειο- tracheotomia traqueotomia tracheotomy Tracheotomie τραχεία +τέμνω 

[ταμία 
TRACHELIEN τραχη- τράχηλος (έτυμ. 

[λικός τροχός) 

TRACHOME tracoma tracoma trachoma Trachoma τράχωμα 

TRAGEDIE τραγψδία tragedia tragedia tragedy Tragbdie tragoedia τραγφδία (έτ. τράγων 
tragique τραγικός tragico tragico tragic tragisch ώδή, έκ τών μετεμφιε-
tragedien τραγψδός tragedo tragico tragedian tragischer σμένων είς τράγους 
tragi-comedie tragicommedia tragicomedia tragicomedy Tragikombdie άκολούθων τοΟ 

κωμικατραγψδία Διονύσου). 

ΤΑΑΗΙΑ προδίδω tradire traicionar trans +do (βλ. λ. "trans" +"donner" ) 
trahison προδοσία tradimento traίcίόn treason 

(Ή έννοια είναι ότι μεταδίδω πληροφορίαν, traitre προδότης traditore traidor traitor προ-δίδω. 'Ως πρός την "παράδοσιν", μετα-
ίδία ς ρίζης: δίδω πληροφορίας έκ της μιάς γενεάς είς 
tradition παράδοσις tradizione tradίcίόn tradition Tradition την όλλην). 
traditionnel παραδο- tradizionale tradiicional traditional traditionell 

κ-λπ. [σιακός 

ΤΑΑΙΝΕΑ, traire τραβώ trainare traer Ι at-tract έλκω trainieren traho =σύρω έλκω τροχάζω, τρέχω, 
traite πορεία tratta tratta έλκυσμός trade έμπόριον γυμνάζω θρέχω, 
train συρμός, "τραίνο" tren tren train Traktat διατριβη θρέξασκον 
traineau έλκηθρον traino trineo trolly Tramway (τροχός, τροχήλατος, 
trait βέλος, γραμμη tratto trazo trait treten βαδίζω τροχιόδρομος, 
tracer διαγράφω tracciare trazar tracing χάραξις τροχαλία) 
trace ίχνος traccia traje ένδυμασία track Tracht φορτίον 
traction έλξις trazione traccίόn tram τροχιά 
tracteur έλκυστης trattrice tractor tract trachten 
traiIIe πορθμείον trajinero άμαξάς tread βαδίζω προσπαθώ 
traiter μεταχειρίζομαι trattare tratar treat Trachten τάσις (άντιδ. : τραμβαγιέρης, 
troler περιφέρω trole κεραία trail σύρω traktieren κερνώ τραίνο , τράμ, τρόλ-
tramer ύφαίνω tramare tramar trollen τρέχω λευ, τρακτέρ, 

Κ.α. πολλά παράγ. καί πορτραίτο, τράτα, 
σύνθ. πχ portrait = ritratto retratto portrait Portrat τραττάρω . .  ) 
=είκών (μέ τήν έννοιαν (por-tray 

"σύρω γραμμές") άπεικονίζω) 

TRAJET πορεία tragitto trayecto trajeciory Traject traj ico βλ. λ. trans +jeter 
τροχιά 

TRANCHEE τάφρος trincea όρυγμα trinchera trench tranchieren τρύω, τρυπώ 
(trench-coat διαπερνώ 
ένδυμα χαρακωμάτων) 

TRANQUILLE ησυχος tranquillo tranquilo tranquil trans +quies βλ. λ. trans +quiet 
tranqui l Iite ήσυχία tranquillita tranquilidad tranquility 

Τά προσφύματα: 
trans (=διά) καί 

traπs=πέραν τινός τρύω, τετραίνω = tre-, tres -(καί τό έπίρρ. tres =λίαν, ίταλ. troppo) 
π.χ. transatIantique, ύπερωκεάνειον, δηλ. διαπερνά τόν 'Ωκεανόν. (truo, trudo, ώθώ) διαπερνώ, τρυπώ 

TRADUIRE μεταφράζω tradurre traducir traduce διασύ- trans + duco βλ. trans + duc 
traduction μετάφρασις traduzione traduccίόn [ρω 

TRANSHUMER βόσκω trashumar trans +humus βλ. trans +χώμα 
έπί τών όρέων 

transhumant όρεσίνο-
[μος 

TRANSITION μετάβασις transizione transίcίόn transition (transitorisch) (τρύω +ϊτω) 
transifif μεταβατικός transitivo transitivo transitive transitiv βλ. λ. trans 
έξ ού transit, transito transito transit διαμετα- Transit +itineraire 

transistor κλπ . . .  κόμισις 
transsubstantiatio: άνάλυσις: 

ΤRΑΝSSUΒSΤΑΝηΑηΟΝ trans έκ τού - τρύω 

μετουσίωσις sub " - ύπό 
stance " - στάσις 
ation (ή κατάληξις όγω (βλ. άνάλυσιν είς ΕίσαΥωΥήν) 
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TRAPEZE τραπέζιον trapezio trapecio trapeze Trapez trapezium τραπέζιον 
(γεωμ.) 

traΡeΖοϊde τραπεζο- trapezoide traΡeΖόίde trapezoid trapezformig 
[ειδής 

ΤΑΑΡΡΕ καταπακτή, trappola trampa trap Trappe [χνος μέσψ φρaγκ. τρύπα 
παγίς trappa =τρύπα [σημ. Τά χειλικόφωνα 

trapan σανίς διάτρητη trappolare trampacear trappen βαρυ- (π,β,φ) όταν δέν σκληραί-
κ.λπ. παράγ. [πατώ νουν, διπλασιάζονται] 

ΤΑΑυΜΑτιουΕ τραυ- traumatico traumatico traumatic traumatisch traumaticus τραυματικός, τραύμα 
[ματικός (trauma (trauma τραύμα) Trauma (έκ τού τρύω =τρυπω) 

traumatisme τραυ- τραύμα) traumatismo traumatism traumatisieren 
ματισμός 

traumatiser τραυμα-
[τίζω 

traumatologie τραυ-
[ματολογία 

TRAVAILLER έργάζο- travagliare trabajar (Ι work)* (arbeiten)** tripal ium (βλ. έκτενή άνάλυσιν είς 
μαι (κυριολεκτικώς, ύπο- βασανίζω έργάζομαι έργάζομαι tripaliare έκ τού Είσαγωγήν) 
βάλλομαι είς τό μαρτύ- tres = τρεις καί 
ριον τών τριών πασσά- palus =πάσσαλος 

[λων) 
travail έργασία travaglio έργα- trabajo travail 1) μόχθος (Arbeit)** *Όrbus =όρφνός, **όρφανός (έκ τού 
travail leur έργατικός σία, μόχθος 2) πόνοι τοκετού όπαις, όρφανός, έρέφω =καλύπτω, σκο-

κ.λπ. travaglioso trabajador work έργασία* Werk έργον* έστερημένος πόρων τεινιάζω -πρβλ. έρεβος) .  
όδυνηρός έργατικός working Arbeiter** [*Τό άγγλο ννorΚ & τό όρφανός: δηλώνει δυστυχία, 

έργατικός έργάτης γερμ. WerΚ έκ τού "μαύρη" όρφάνια· Τσεχικά 
Fέργον, έργον] "arbaneak" είναι ό μικρός 

ύπηρέτης, έξ οίι "ρομπότ''. 

TRAVERSER διασχίζω traversare travesar traversable trans +verto = (βλ. "trans")έλύω, Fελύω. 
traversee διάπλους traversata travesia διασταuρώσιμος στρέφω, τρέπω (τροπή τού F είς δασειαν καί 
traverse διάμ. δοκός traversa traversa traverse (άντιδ. τραβέραα) έναλλαγή λ ->Ρ) 
travers διά μέσου traves πλάτος 

K.a. 
TRAVESTI θηλυχίτων (traνestίeπαΡψδία travesty) trans + vestis βλ. λ. trans +veste 
travestir μεταμφιέζω travestire traverstir travestieren (Fεσθης) 

κ.λπ. 

TREFLE 1 )  τριφύλλι trifoglio trebol trefoil (Klee)* trifolium τριΦύλλιον 
2)  σπαθί (χαρτοπ.) *(έκ τού "γλοιός") 
έξ αύτού triolet σύνο- ΙΓίοIΘ! 

-λον τριών φθόγγων 

TREMA διαλυτικά (dieresis) (diaeresis) Trema τρήμα =όπή , όνοιγμα 
σημεια 

ΤΑΕΜΒΙΕΑ τρέμω tremare temblar Ι tremble tremo τρέμω 
tremblant έντρομος tremante tembloroso, trembling τρεσός =δειλός 
tremblement τρόμος tremito tremente 
trembleur δειλός tremebondo tremor tremor 
trembloter ριγώ tremolare temblor [τίζω tremulous 
tremulation ριγος tremarella tremolar κυμα- tremendous 
tremolo (μοuσ.) τρομώ- πανικός tremolina φρικώδης 

[δη ς ήχος tremolo άταξία tremolo 
tremolo [μερός tremulieren 
tremendo τρο- τρέμω (μοuσ. 

trepidation τρόμος, trepidazione treΡίdacίόn trepidation όρος) 
K.a. σπασμός 

TREPAN τρύπανον trapano trepano trepan Trepan trepanum τρύπανον 
trepanation τρυπανι- trapanazione trepanar trepanning Trepanation 

[σμός διάτρησις 

TREPIED τρίπους tripode tripode tripod Dreifuss tripes τρίπους τρίπους 
triade, trinite τριάς triade, ΙΓίπίΙΕι trinidad, triada triad, ΙΓίπίΙΥ ΤΓίο, Trinitat trias τριάς τριός 
tribraque τρίβραχυς tribraco tribraqυio tribrach τρίβραχυς 

(κ.λπ.) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

TRESSAILLlR σκιρτώ tresalire sali r  έξέρχομαι salient trans +salίo = τρύω + όλλομαι, όλμο 
(sai I l i r  προεξέχω) salita όνοδος salida έξοδος προέχων όλλομαι ("σάλτο") 

TRESSE πλόκαμος treccia trenza tress Strich τριχιό έκ τού trichia τριχιά (σχοινί κατα-
tresser πλέκω in-trecciare trenzar stricken =τριχιά σκευασμένο όπό τρι-
tresseur πλέκτης trenciila σειρήτι χωτές Ινες) ·  τρασιά = 
tressage βοστρύχωσις in-trecciatυra πλέγμα έκ καλάμων 

(·Αριστοφ.) 
(άντιδ. : τρέσσα) 

TRIBOLOGIE (φυσ.) τρι- tribologia trilbology τριβολογία 
[βολογία 

tribometrie μέτρησις trίbόmetrσ 
τριβών 

ΤΑIΒυ φυλή triblJ trίbύ tribe tribus ;τριττύς, τρίφυλος :  ό έκ τριών 
tribune ρητορ. βήμα tribuna tribuna tribune Τrίbϋne φυλrJ φυλών "κατ· άρχάς ή 
tribunaI δικαστήριον tribunale tribunal tribunal Tribunal Ρώμη τρίφυλος ήν". 
tribut φόρος tributo tributo tribute Tribut "Φρατρία έστί τό τρί-
tribun δημαγωγός tribuno tribal τον τής φυλής, ην 
distribuer μοιράζω δήμαρχος (φυλετικός) τινες τΡιπύν λέΥουσι ". 

(κ.δ. παράγ. & σύνθ.) Στεφ. Βυ(άντιος 

TRICEPHALE τρικέφαλος triceps triceps (dreikopfig) τρικέφαλος 

Διάφ. λέξεις μέ α' σuνθ. 
trich . . .  θρίξ -τριχός 

π.χ. trichocephales tricho . . .  τριχοκέφαλα 
trichome tricoma tricoma trichoma τρίχωμα 
trichopyton (trichiasi) (tricotomia) τριχόφυτον, 
trichine κ.λπ. trichina triquina Trichine τριχοτομία, τριχίνη 

TRICHROMIE τριχρωμία tricromia tricromia τριχρωμία 
trichrome τρίχρωμος τρίχρωμος 
triphase τριφασικός triface trifasico three-phase τριφασικός 
tricI inium triclinio triclίnio tricl inium (Triathlon) τρίκλινον 
triedre tίίedrσ triedro τρίεδρος 
triere trireme trireme trireme Triere τριήρης 
trigIyphe triglifo trigl ifo triglyph Triglyph τρίγλυφον 
trigone trigono trigonal τρίγωνος 
trigonometrie trigonometria trigonometria trigonometry Trigonometrie τριγωνομετρία 
triIogie trilogia trilogia trilogy Trilogie τριλογία 
triptyque, triskeIe trittico triptico triptych Triptychon τρίπτυχον 
triumvirat τριανδρία triumvirato triumvirato triumvirate Triumvirat (βλ. λ. "νίΓίl") 

(κ.λπ.)  

ΤΑΙΙΙΕ τερέτισμα ΙΓί Ι Ισ ΙΓίπο ΙΓίΙΙ TriI Ier τρυλίζω, τρύζω 
triI Ier τερετίζω triI Iare trinar, Ι ΙΓί Ι Ι  tri I Iern έντρυλλίζω =ψιθυρίζω 

tararear 

ΤΑΙΟΜΡΗΕ θρίαμβος ΙΓίσπΙσ ΙΓίυπΙο triumph Triumph triumphus θρίαμβος : κuριολε-
triompher θριαμβεύω trionfare triunfar Ι triumph triumphieren KΤΙKιiJς, ϋμνος πρός τόν 

κ.λπ. Triumphator Βάκχσν. 
(σχέσις μέ ϊαμβος -

ίάπτω) 
ΤΑΙΡΙΕ τριπλούς ΙΓίρlσ triple triple tripIus τριπλούς 
tripIer τριπλασιάζω κ.λπ. tripl icare triplicar Ι triple (άντιδ. : τρίπλα) 

TRISTE περίλυπος triste triste trite trist tristis, έκ τού τείρω =λυπώ 
tristesse θλίψις tristezza tristeza τετριμμένος trivistis τρίβω =φθείρω 

TRITURER τρίβω tritυrare tritυrar tritυrate τείρω , τρίβω 
Ιδίας ρίζrις: (άντιδ. : "τρύκ") 
truc τέχνασμα trucco 

TROCHEE τροχαίος trocheo troqueo trochee Trochaus τροχαίος 
(μέτρ. ποιήσεως) trocaico trochaic trochaisch 

trοchaϊque τροχαίκός trocaico troquilo, trochi lus τροχίσκος 
trochisque τροχίσκος trochilo trocisco truckle 

(φαρμ.) 
trοchοϊde (trocante) (troche) τροχοειδής 
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TROGLODYTE troglodita troglodita troglodyte Troglodyt troglodyta τρωγλοδύτης 
trogloditico 

TROIS τρία tre tres three drei tres τρία, τρέες --+ τρεις 
(παράγωγα & σύνθετα) terzo τρίτος* * τέρτα =τρίτη (αίολ.) 

ΤΑόΝΕ θρόνος trono trono throne Throne thronus θρόνος 
troner, introniser intronizzare entronizar Ι enthrone 

ένθρονίζω Κ.λπ. 

ΤΑΟΡΕ τροπή, τρόπος tropo tropo trope Trope μεταφο- tropus τρόπος 
tropologie tropologia tropologia -ρικόν σχήμα τροπολογία 

ΤΑΟΡΗΕΕ τρόπαιον trofeo trofeo trophy Trophae trop(h)aeum τρόπαιον (κuριολ . :  τό έπί 
τη τροπή τών πολεμίων 
άνεγειρόμενον μνημεΙον) . 

TROPH�QUE θρεπτικός trofio trόfίcο trophic (Trophologie) τροφή 
atrofia tropho . . .  άτροφία 

hypertrophie hipertrofia Hyper . . .  ύπερτροφία 

ΤROP�QUE τροπικός tr6pico trόΡίcο tropic tropisch tropicus τροπικός 
tropical τροπικός tropicale tropical tropical (Tropen 
troposphere Κ.λπ. troposfera troposfera οί τροπικοί) τροπόσφαιρα 

ΤΑου τρύπα, όπη (foro τρύπη ,  τρύπα (έκ τοίί 
trouer τρυπώ forare)* τρύω) 
trouee χάσμα (* έτυμ. έκ τοίί θύρα) 

TROUBLE ταραχή, turbamento turbacίόn (troublous Trubel turba, turbo: τύρβη =ταραχη 
θόρυβος ταραχώδης) trϋben θολώνω τύρβη (βλ λ tourbe) 

troubler ταράσσω turbinare turbar Ι trouble ένο-
[χλώ 

TROUSSER άνασύρω torqueo =τρέπω τρέπω 
trousse δέσμη (mazzo)* truss strauss (βλ λ tordre) 
trousseau προικα - trousseau *(πρβλ. μάδδα =μαζα 

ρουχισμός trousers άνδρο -δωρ-) 
troussis muxil ύφάσμ. παντελόνι άντιδ. "μάτσο" 

TROUVER εύρίσκω trovare trovar στιχουρ- tropus τρόπος 
(κuριολεκτικως εύρίσκω . . . . .  [γώ trouvere (6ντιδ. : τροβαδοϋρος -

τρόπους, συνθέτω) έπικόν ποίημα πρβλ. "τροπάριον") 
trouvaille εϋρημα trovata trova trover εϋρημα 
Κ.Ο. παράγ. & σύνθ. "μπαλλάντα" troubadour 

έξ αύτοίί: troubadour trovatore trovo ποίημα 
δηλ συνθέτης, ποιητής, (trovatello trovador 
έπινοών τρόπους έκθετον) 
πλοκής στίχων 

TRUBLE άπόχη (μέσψ τών έλληνι- τρυβλίον 1 )  πινάκιον 
κών τής Μασσαλίας) 2) μέτρον χωρητικότητος 

TRUCULENT σκληρός, truculento truculento truculent truculentus, έκ τραχυς 
κτηνώδης & truce τοίί trux =τραχύς τράχυσμα, τραχυσμός, 

truculence κτηνωδία truculenza truculencia truculence (Tierische) τραχύτης 
trucider κατασφάζω trucidare έτ. θηρίον "τραχύσματα έν χρω τ! " 

truciolo σχίζα 

TRUELLE μυστρίον (palustre trowel truel la =τρυηλίς τρυηλiς =τορύνη, 
trul l isation άμμοκο- έτ. πάσσαλος) έργαλειον πρός 

[νίασις άνάδευσιν 

TRUISME άλήθεια truismo true άλήθεια δροός =ίσχυρός 
trust ένωσις troth πίστις (Σκεπτικόν: ώς πρός την έννοια "άλήθεια", --> 

truster ένόω trust ένωσις "η γνώσις είναι δύναμις". Ώς πρός την έννοιαν 
truce άνακωχη "trust" =ένωσις, "έν τή ένώσει η ίσχύς"). 

TRUITE κατάστικτος trota τρώκτης trucha trout τρώκτης, tructa τρώκτης τρώκτης 
πέστροφα 
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ΤΑυΜΕΑυ μεσόθυρον thrum παρυφή Trummer έρεί- μέαψ τού φραγκικού 
[πια thrum, εκ τού 

λατιν. terminus = τέρμα 

TSIGANE "τσιγγάνος" zingaro (gitano εκ τού (gipsy) Zigeuner εκ τού ελληνικού: 
egiptano = 'Αθίγγανος 

αίγύπτιος) (ετ. α +θιγγάνω =έγγί-
ζω, έπειδή άπέφευγον 
τήν έπαφήν μέ τούς 
έκτός φυλης. 
Βλ. Λεξ Lidd. -Scott) 

TU, ΤΕ, ΤΟΙ, έσύ . . .  tυ ,  ti tυ, ti thou, Υου* du tu =έσύ σύ, δωρικά τύ , 
ton, tien σού, ίδικός σου tυo τεός=ίδικός tυjo dein βοιωτικά του 
tutoyer όμιλώ στόν σου (Θεόκρ.: ( "Κaί τίς τύ; "  = 

ένικό "τόν τεόν άνδρα") * (Τό άΥΥλ. Υου =Ποιός είσαι σύ ;) 
εκ τού ..... ϋμμες =ύμείς) 

τυΕΑ 1 φονεύω uccidere3 + matar5 Ι ki l 16 tbten,2 1 tuo =θύω 1 .  θύω,  πιθανόν όμως 
tueur φονεύς ammazzare4 matador murderer7 ermorden καί 2. εκ τού θείνω = 
tuerie σφαγή omicida3 homicidi03 murder, Mbrder7 τύπτω, κτυπώ. 

omicidio homicide Mord, Tbten2 

3. Τό uccidere εκ τού ob +cado: έπί +κάτω, πίπτω· συνεκδ. :  κατα-πίπτω. -homicidio α' συνθ. "homme" 
4.  Τό ammazzare εκ τού ad+mazza =ράβδος (έντε +μάδδα =μάζα -δωρ.-) Πολλές βέργες μαζί, "μάτσο", 

όπως τό έμβλημα της έξουσίας τών Ρωμαίων δημάρχων. 
5. Τό matar, όμοίως εκ τού ώς δνω, "mazza" 6. Τό ki l l ,  εκ τού quell =συντρίβω, όπερ εκ τού "βάλλω", βέλος. κηλα =βέλη 
7. Τό murderer, Morder, εκ τού μόρτος =θάνατος. 

τυlΙΕ κέραμος tegolo teja tile Ziegel tegula κέραμος, τέγος =στέγη 
tuilerie κεραμοποιείον tegolaja tilery Ziegelei στέγαστρον 
tuil ier κεραμεύς (κ.λπ.) teglajo tejero ti l ing κεράμωσις Ziegler (s)tego =στέγω στέγω 

τυΙIΡΕ "τουλίπα" tul ipano tυlipa tυlίp ΤυlΡθ τολύπη : δγκος σφαι-
εξ ού turban ="σαρίκι" turbante turbande tυrban Turban ροειδής έξ έρίου. 

TUMEUR οϊδημα, έξόγκωμα tυmore tυmor tυmour Odem (οϊδημα) tumor =οϊδημα, τύμος =τύμβος 
tumefier πρήζω tυmefare tυmefaccίόn Ι tumefy πρήζω έξόγκωμα τύμβος ="τάφος", τό 

πρήξιμο tυmefaction χώμα τό συσσωρευμένον 
οϊδημα έπί τού τάφου, τό όποίον 

tumulte ταραχή tυmulto tυmυlto tυmυlte Tumult σχηματίζει λοφίσκον. 
tumultueux θορυβώδης tυmultuoso tumultuoso tυmυltυous tumultarisch 
tumulus σωρός χώματος tύmulo γεώλο- tύmυlo τύμβος tumulus tυmultυieren 
tumulaire έπιτύμβιος tυmulare [φος tumultυar tυmulary θορυβοποιώ 

ένταφιάζω θορυβώ tυber tυmeo πρήζομαι, 
tubercule βολβός tubercolo tuberculo Tuberkel οίδαίνω 

φυμάτιον όγκωμα 
tuberculose φυματίωσις tυbercolosi tυbercolosis tubercυlosis Tuberkulose 
truffe βολβός, ύδνον truffa trufa ψέμμα truffle Τrϋffel 

κ.λπ. κ.λπ. 
ΤUΝΙQUΕ χιτών tύnica tύnica tυnic Haut (+ Toga) tunica χιτών χιτών: άρχαιοτάτη έλλη-
tunique χιτωνοφόρος tυnicato tυnicado tυnicated νική λέξις άναγνωσθείσα 

μεμβρανώδης καί στίς πινακίδες της 
Γραμμ. Γραφης Β (ΚΙ-ΤΟ). 
·Αρχικώς κιθών, έκ τού 
κεύθω =καλύπτω, 
ώς καλύπτων τό σώμα. 

TURF ίπποδρόμιον tυrf (hίΡόdrοmο) tυrf (Hippodrom) turba τύρβη τύρβη ,  τύρβα =θόρυ-
tuήίste φίλος ίπποδρο- turfista (λόγψ της μεγάλης βος, ταραχή 

[μιών όναταραχης καί (βλ. λ. tourbe) 
τού θορύβου) 

τυΤΕυΑ έπίτροπος, κηδεμών tutore tυtor tυtor Tutor tueor =διασώζω, τηρέω =έπιτηρώ, 
tutelle έπιτροπεία tυtela tυtela tυtelage Tυltel φυλάττω φυλάττω 
tutelaire προστάτης tutelare tυtelar tυtelary 

ΤΥΜΡΑΝ τύμπανον timpano timpano tympar tympanum τύμπανον 
tympaniser διατυμπα- timpaneggiare timpanizarse (tympanic) 

[νίζω 
tympanisme timpanismo timpanismo tympanites τυμπανισμός 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΤΥΡΕ 1 )  τύπος tipo 
2) χαρακτηριστικόν 

typique τυπικός κ.δ. tίpico 

ΤΥΡΗΟΝ τυΦών, 
θύελλα 

TVPHUS τύφος 
tΥΡhοϊde τυφοειδής 

κ.λπ. 

TVPOGRAPHE τυπο-
[γράφος 

typographie τυπο-
[γραφία 

typographique τυπο-
[γραφικός 

typoIogie τυπολογία 
typtologie έπικοινωνία 

μέ πνεύματα νεκρων, 
μέσψ κτύπων. 

ΤΥΑΑΝ τύραννος 
tyrannie τυραννία 
tyrannique τυραν-

[νικός 

tifone 

tifo 
tifoide 

tipografo 

tipografia 

tipografico 

tipologia 
typtologia 

tiranno 
tirannia 
tirannico 

ΙΙΠΑΝΙΚΑ 

tipo τύπος, 
σύμβολον 

tipico 
tipejo γελοίος 

tίfόn 

tifo 
tifoideo 

tίΡόgrafο 

tipografia 

tipografico 

tipologia 
tipiadora 
δακτυλογράφος 

tirano 
tirania 
tiranico 

tyranniser καταπιέζω tiranneggiare tiranizar 
κ.δ. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

type 

typical 
typify άπεικο-

typhoon 

typhus 
typhoid 

[νίζω 

typographer 

typography 

typographic 

(antitype) . . .  
typist 

tyrant 
tyranny 
tyrannic 

tyrannize 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΤΥΡ 
typisieren τυπο-
typisch [ποιω 
Typen τυπογρ. 

στοιχείον 

Typhon 

Typhus 
typhos 

Typograph 

Typographie 

typographisch 

Typologie 

Tyrann 
Tyrannei 
tyrannisch 

tyrannisieren 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

tyrannus 
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έκ τού ΕΛΛΗΝlκον 

τύπος ,  τυπικας 

τuφων (έκ τού τϋφος 
=καπνας) 

τύφος -ή άσθένεια- έκ τού 
τϋφος = καπνός, 
(Σκοτισμός τού νού, λόγψ 
ύψηλού πυρετού) .  

ΤUΠΟΥράφος 
(τύπος έτ. τύπτω = 
κτυπω. Διό κτυπημάτων 
γράφω) .  

τύραννος : ό.ρχων, 
δεσπότης 

( Ετυμολογία τής λέξεως 
"τύραννος", κατά Στέφ. 
Βυζάντιον, εΙς λήμμα 
"Τυρρηνία": 
" . . .  λέγονται Τυρρηνοί οί 
Αδριαται, άπό Τυρρηνού . .  

κατά δωρίδα διάλεκτον, 
άφ · ού, κατά άφαίρεσιν καί 
γράμματος προσθέσει, 
τύραννος έκλήθη". 
Σημειωτέον ότι ό 
Τυρρηνός έτυμολογείται 
έκ τής λέξεως 
"τύρσις" =πύργος τείχους. 
("ρρ" καί "ρσ" έναλλάσον
τοι: θάρρος, θάρσος) Δηλ. 
ό έπιτήδειος είς τό νά 
κτίζη, νά ύΨώνη "τύρσεις". 
(βλ. λ. tour-) 
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U ra n e ,  U ra n i u m  

U ra n o m et r i e  

«"Graeci ,  ούρανόν , recte vocant" (=οί 'Έλληνες,  ούρανόν, όρθως άποκαλούν) 

-Αποuλήιος, De mundo 32-

* 

('ο ούρανός έξελληνίσθη διά τού 'Έλληνος Εύδόξου (έλληνικά όνόματα κ .λπ . )  πρό τού 
Άριστοτέλους καί πρίν συμβη τό 'ίδιον με τήν γην διά τού Άλεξάνδρου . »  

ΤΕΟΝΤΟΡ ΜΠΕΡΤ 

• 

(,Η μαγνητική δύναμις της Έλληνικης γλώσσης είναι εν των περιεργοτέρων φαινομένων της 
'Ιστορίας. »  

-', ',-

Κων. Παπαρρηγόποuλος 

« . . . άνατρέχουν στά έλληνικά γιά νά όνομάσουν τίς σύγχρονες άνακαλύψεις καί έφευρέσεις 
(άπό τήν εύθανασία ως τόν μεταβολισμό) χωρίς νά άναφέρουμε τους πυραύλους η τους μεγάλους 
έπιστημονικους στόχους που όνομάζονται Άριάδνη η Έρμης, 

'Αναπνέουμε τόν άέρα της Έ λλάδας , κάθε στιγμή , χωρίς νά τό ξέρουμε . . .  'Ο μ ίτος της 
Άριάδνης, τό Οίδιπόδειο σύμπλεγμα (όπως καί τόσα όλλα) είναι άναμνήσεις ελληνικές, Τό 'ίδιο καί 
οί 'Ολυμπιακοί άγωνες καί ό Μαραθώνιος δρόμος, Ή Εύρώπη που σφυρηλατοϋμε εχει ελληνικό 
όνομα. 

Ή άρχαία Έλλάδα μας προσφέρει μιά γλωσσα γιά τήν όποία θά πω , άκόμα μιά φορά, ότι είναι 
οίκουμενική . . .  » (oecumenique) 

• 

ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ "ΓιΑ ΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ " 
Έκδ. ΤΟ ΑΣΤΥ 



607 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ ΛΑΤιΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

UBERAL μαστός ubere γόνιμος ubre μαστός udder Enter uber =μαστός ούθαρ =μαστ6ς 
uberosite γονιμότης uberta [ζώου "ούθορ άρούρης" τό 

uberrimo "Αργος, ώς γονιμότατος 
τόπος. 

UB�QUITE τό πανταχού ubiquita ubicuidad ubiquity ubi =οπου δθι =οπου 
παρόν (''όπου κείται '') ubicazione υbίcacίόn ubication 

τοποθεσία (ubicar κείμαι) 

ULCERE έλκος ulcera ύlcera ulcer Ulcus ulcus =έλκος ελκος 
ulcerer έλκω ulcerare ulcerar ulcerate 
ulceration έλκωσις ulcerazione (ulcerante) ulceration 

ultore έκδικη-
[τής 

ULIGINEUX ύγρός uliginoso uvidus, udus = ϋδος =ϋδωρ, 
ύγρός ulidus: οϋδωρ "βοιωτ." 
(τροπή τού ν είς λ) 

ULTERIEUR μεταγενέ- ulteriore ulterior UΙΙΘΓίΟΓ uls =πέραν,έκ τού 
[στερος alius =όλλος αλλος 

ultime τελευταίος ultimo ultimo ultimo ultimo 
ultimatum τελεσίγραφον ultimar ultimate 
Καί τό προθεμαTlκόν τελειώνω ύστατος Ultraismus 

ultra - πέραν, σφόδρα ύπερβολή 

υΝ έν, είς υπο uno one, an Θίπ unus εν, οϊνη =μονας 
unique μοναδικός unico unico unique ένικός 

υΝΑΝIΜΕ όμόθυμος unanime unanime unanimus einig unus +animus (βλ. λ. υπ H1me) 
unanimite όμοφωνία unanimita unanimidad unanimity 

κ.λπ. 

UNIFORME στολή uniforme uniforme uniform Uniform unus +forma ένιαίος +μορφή, μορφό 
uniformite όμοιομορφία uniformita uniformidad uniformity Uniformitat (βλ. λ. un+forme) 

υΝIR ένώνω υπίΓΘ υπίΓ Ι υπίΙΘ ΘίΠΘΠ υηίο =ένόω ένόω-ένώ, ενώνω 
υηί όμαλός (έτ. εν) υηίοη ένωσις υπίΟΠΘ υπίόπ υπίοπ υπίοπ 
re-union συγκέντρωσις ΓΘυπίΟΠΘ ΓΘυπίόπ ΓΘυπίοπ 
unite ένότης unita unidad unity Einheit 
καί πολλές λέξεις μέ α' 

συνθ. υηί . . .  
UNIVERS οίκουμένη universo universo universe Universum unus +verso εν + βλ. λ. "vers" 
universel παγκόσμιος universale universal universal universal 
Universite Παν/μιον Universita Unversidad University Universitat 

Κ.λπ. 
UPPERCUT ή πρός τά uppercut ϋber ύπέρ super ύπέρ 

όνω φορά υΡΡΘΓ ύπέρτε- Oberal παντού 
[ρος oppig όφθονος 

uppish 
ύπερήφανος 

URANE, URANIUM uranio uranio uranium Uranium, Uran όπό τό όνομα τού θεοΟ 
ούράνιον Ούρανού, πατρ6ς τοΟ 

Κρόνου 

Λέξεις μέ α '  συνθ. 
URANO . .  ούρανός 

πχ uranographie uranografia uranografia uranography Uranographie ουρανογραφία 
uranologie uranology Urania ουρανολογία 
uranometrie uranometria uranometria uranometry Άστεροσκοπείον ουρανομετρία 
uranoscope (uranolίto) Uranoskop ούρανοσκόπιον 

υRΒΑIΝ πολίτης urbano urbano urban urbar άρόσιμος urbs =όστυ έκ τού δρFος =οριον ,  δηλ. 
urbanisme άστυφιλία urbanismo urbanismo urbanism orbis =κύκλος κυκλοτερές τείχος ώς 
urbanite εύγένεια urbanite urbanidad urbanity Urbanitat οίκουμένη όριον τής πόλεως. 

(Κ. α.) (καί τό όνομα urbane [πρβλ. ''orbis eous"= ''δρια έώο", τα ανατολ. 
Ούρβανός) εύγενής μέρη τής Υής] 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

URCEOLE κοίλωμα, urca urceoIate urceus =άγγείον ϋρχη =άγγεϊον κερα-
θύλαξ -μεικόν 

urceoIe άσκοειδής 
urne ύδρία, κάλπη urna urna υΓΠ Urne 

URGENT έπείγον urgente urgente urgent urgeo = ώθώ, εϊργω =κωλύω, έγκλείω, 
urgence έπείγουσα urgenza urgencia urgency πιέζω, όθεν έπείγω πιέζω 

κατάστασις Ι urge βιάζω, ώθώ urgieren 
wring πιέζω wringen 
wrong άδικώ 

UROLOGIE ούρολογία uroIogia uroIogia uroIogy UroIogie ούρολογία 
uroIogue ούρολόγος uroIogo urόΙοgο uroIogist UroIoge ούρολόγος 
uretere ούρητήρ uretere ureter ureter ureter ούρητηρ 
uretre ούρήθρα uretra uretra urethra Urethra Urethra ούρήθρα 
uremie ούραιμία uremia uremia uraemia ούραιμία 
uriner ούρώ orinare orinar urinate υΓίπίθΓθΠ urina οUρον , οϋρημα 
uree ούρίνη (κ.α.) urico ούρικός ύrίcο uric υΓίπ  . . .  

USINE έργοστάσιον officina, oficina γραφεία (works) (Fabrik)* officina βλ. λ. office 
(και fabrique)* fabbrica* fabrica -έτ. έργον- έργαστήριον *(έκ τού facio, Ιίο =φύω, 

γεννώ, παράγω) 
(άντιδ.: φάμπρικα) 

USER μεταχειρίζομαι usare usar Ι use utor =χρώμαι, ούσιόω =φέρω εις 
usage χρήσις, έθιμον usanza usanza usage, usance USuS σύνειμι ϋπαρξιν 

(άρχικώς US) uSO uso use USO usus =χρεία ούσία =ϋπαρξις, ϋλη 
ustensile σκεύος ustensiIe utensilίo utensiI utensiIien πρός "χρησιμοποιΙησιν". 
usure τοκογλυφία usura usury ούσίδιον =ιδιοκτησία 
usurper σφετερίζομαι usurpieren 

(κ.α . .) 

υτ =ή νότα ut =ούτω, ϊνα οϋτω 
"ντό", έξ ένός λατινικού 
ύμνου μέ πρώτη λέξι 
" υΙΙI 

UTERUS μήτρα Utero ύΙθΓΟ uterus Uterus uterus ύστέρα, ύστέρα =μήτρα (Ίππ.) 
uterin όμομήτριος υΙθΓίπο υΙθΓίπο υΙθΓίΠθ μήτρα όδερος =γαστηρ 

υΤΟΡIΕ ούτοπία utopia utopia utopia υΙορίθ έκ τού: ού +τόπος 
utopiste ούτοπιστής utopista utόρίcο utopist utopist 
uchronie ύποθετική utopian utopisch 

ίστορία, έκ τού ύπερ-

'Όύ χρόνος" -αισιόδοξος 

υνΑL σταφυλικός uva σταφυλή uva σταφις uva σταφύλι uva =σταφυλή οuα, όα, (όFα) =γένος 
uvuIe έπιγλωττίς, uvaggio υνθΓΟ uvuIa φυτών τών ροδανθών, 

σταφυλίτης μούστος σταφιδέμπορος σταφυλίτης κοινώς "σορβιά". 



v 
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ν ί η 

«τα πάντα είναι Έλληνικα και Λατινικά. 'Ένας σύντομος τρόπος να καταλάβετε τον κόσμο, είναι 
ή όσο το δυνατον εύρύτερη διάδοση και εκμάθηση της ελληνικης γλώσσας, όπως και της λατινικης. 
Οί γλώσσες αυτες είναι το κλειδι για την κατανόηση πολλών νέων γλωσσών, ανάμεσα στις οποϊες 
και ή αγγλική . . .  Στην Έλλάδα θ' ακούσετε πολλα για την ελευθερία . Είναι ή ϊδια λέξη απο την αρχαι
ότητα μέχρι  σήμερα .  "Αν μπεϊτε σε μια ταβέρνα και απαγγείλετε μερικοUς στίχους απο την 
'Οδύσσεια, όπου ο 'Οδυσσέας ζητάει κρασί, θα σάς καταλάβουν καΙ θα σάς προσφέρουν οίνον . . .  
(νίη ,  νίηο, wine, Wein) >> .  

(Κύριον όρθρον είς "Sunday Times", τού έκδότοu ΝΤΕΣΜΟΝΤ ΘΟΡΝΧ/Λ, 
άναδημοσίευσις είς Έλληνικόν Τύπον) 

«'Απο τις λέξεις της αγγλικης τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες, το 50% έχει ελληνικη ρίζα » .  

ΡΗILιΡ HOWARD, Κριτικός Λογοτεχνίας καί Γλωσσολόγος, 
Αρθρογράφος τών Τάιμς τού Λονδίνου 

« Η  γλώσσα ή Έλληνις διεδόθη ου μόνον κατα πάσαν την Ίταλίαν, αλλα μετέβη και είς την 
Γαλλίαν και είς την Ίσπανίαν και είς την Γερμανίαν και είς την 'Αγγλίαν . .  

-Γουλιέλμος Ρόσκος-

.. 

«'0 καθένας ξέρει ότι ή γαλλικη γλώσσα είναι κόρη της λατινικης καί, πέρα απο εκεϊ, της ελλη
νικης . . .  Θα σάς είναι δύσκολο να γνωρίσετε καλα την γαλλικη γλώσσα αν δεν έχετε τουλάχιστον 
βασικες γνώσεις λατινικης και ελληνικης. Ή γαλλικη γλώσσα δεν είναι ουρανοκατέβατο δημιούργη
μα. Οί ρίζες της φυτρώνουν στον κηπο τών Έλλήνων . . .  » 

JEAN Ο' ORMESSON - ΙΕ F/GARO MAGAZ/NE , τεύχος 605, 7.3. 92-

* 

« Στα Έλληνικά, ή πράξις τού (F)I δεϊν, (F)ορώ, (νοίΓ, vedere, ver κλπ . ) ,  κατέχει θέσι πλεονεκτι
κή . . .  'Ο ανθρωπος, εκ φύσεως, είναι ένα βλέμμα, μια ματιά. ΤΟ να οράς (Fιδεϊν) και το να γνωρίζης 
(Fειδέναι) είναι το 'ίδιο πράγμα. Δύο μορφες τού ίδίου ρήματος.  Έαν ή λέξις είδος (=μορφη) σημαί
νει ακόμη τον ατομικο χαρακτηρα, αυτό συμβαίνει διότι ή γνωριμία και ή κατανόησις επιτυγχάνονται 
μέσα απο την όρασι. Τελικά, το να γνωρίσης, είναι ένας τρόπος τού να Ιδης". 

Federico Verastegi, "La pSic% gia Griega" (όρθρον είς περιοδ. "/ΕΡΑΞ", τ. άριθ.2) 

* 
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« Εϊμαστε όλοι 'Έλληνες, Ο ί  νόμοι, ή λογοτεχνία , ή θρησκεία, ο ί  τέχνες μας, όλα έχουν τΙς ρίζες 
τους στην Έλλάδα, "Αν δέν ύπηρχε ή Έλλάς, τότε ή Ρώμη, η παιδαγωγός, ή μητρόπολις τών προγό

νων μας, δέν θα σκόρπιζε Φώς μέ τα χέρια της '  καΙ άκόμη θα εϊμαστε αγριοι" , , »  

Σέλλεϋ (πρόλογος είς τήν τρaγιμδίaν του 'ΉelΙas/l). 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ΙΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

VACANΤ κενος vacante vacante vacant vakant vacuus =κενος, Fετώσιος =όχρηστος, 
vacances διακοπαί vacanze vacancia vacancy* Vakanz σχολάζων, όχρη- άνωφελής. 
vacuite κενότης vacuita vacuidad vacuity -στος "έτώσιον aχθος 
vaquer άργώ, χηρεύω vacare vacar widow άρούρης" Ο Άχιλλεύς, 
vague 1) κενον 2) κύμα vacuo vacuo vacuous Vacuum έν όσψ δέν πολεμά. 
vain μάταιος vano vano vain αϋτως -ματαίως. 

καί: vide όδειος vuoto vacio (evacuate) viduus =χήρος (συνήθης έναλλαγή 
veuf χήρος vedovo viudo widower Witwer ( πρβλ. καί τ μέ κ (c): τότε , κότε 
vanite κενοδοξία vanita vanidad vanity (F)ηίθεος = είινις =έστερημένος 
vanter καυχώμαι όγαμος νεανίας) * (ΤΟ "hol iday" έκ τού 
vaste εύρύς (δηλ. vasto vasto vast "Le prefixe "σχόλης δια") . 
"κενος χώρος") -νί η' existe 
avide όπληστος (Κ.δ.) avido avido (avidity) en latin". 

VACHE άγελάς vacca vaca bos βούς 
vaccin δάμαλις vaccino vacuna vaccine 
vaccination δαμαλι- vaccinazione νacunacίόn vaccination (vakzinieren) 

[σμος έμβόλιον 

VAGABOND πλάνης, vagabondo vagabundo vagabond Vagabund vagus =περιφερό- βάδος =βάδισμα, 
άλήτης [μενος περιπότημα 

vagabonder πλανώμαι vagabondare vagabundar vagary vagabundieren vagor =περιφέρο- "βάδον βαδίζει ν". Είς 
(Κ. δ.) φαντασιοπληξία [μαι την αίολ. διάλεκτον τό 

δ τρέπεται είς Υ iΊ Κ :  
δνόφος, γνόφος, 
κνέφας (άντιδ. : μπαγα-

- πόντης) 
VAGIR κλαυθμηρίζω vagire vagio βαϊίζω =θρηνώ 

καί παράΥ. vagito vagito 

VAINCRE νικώ vincere vencer (subdue)* (Siegen νικώ" vi(n)co =νικώ νικώ 
vainqueur νικητής vincitore vencedor victor άρχικώς "έχειν") μετά ένρίνοu προ- νεϊκος (έτυμ. νή+Fεϊκω 
vaincu ήττημένος vinto vencido σφύμστος =δέν ύποχωρώ) 

έξ ού victime =θύμα vittima victima victim Opfer (έτυμ. *έτ. ύΠΟ+βλ. λ. duc 
(δηλ. ήττηθείς) έπι +φέρω) * *έκ τού έ χειν μέ τήν 

victoire νίκη vittoria victoria victory (Sieg)** εννoιaν τού κατέχειν. 

VAISSEAU άγγειον, vascello vasija vessel vas =σκεύος, σκεύος =άγγεϊον, 
πλοιον άγγειον, στρατ. βησσα =ποτήριον, 

vaisselier κυλικειον άποσκευαί, σκευή, οίκ . καί στρατ. 
vase σκεύος, δοχειον vaso vaso vase Vase σκευή έν γένει. σκεύη. Ήσύχ.: σκεύος= 

άγγεϊον όπαν. 
(άντιδ. : βάζο) 

VALISE σάκος, "βαλίτσα" valigia valija valise μέσψ άραμ. +--+ όπερ έκ τού έλλην. 
baule waliha βάλλω =ρίπτω, θέτω, 

"μπαούλο" τοποθετώ. 
πρβλ. βαλάντιον' βεβα-
λανωμένος =άσφαλώς 
κλεισμένος (άντιδ. : 

μπαούλο, βαλίτσα) 

νΑιιΕΕ, νΑΙ κοιλάς valle, valata valle vale (Tal, έτυμολ. vall is =κοιλάς (F)ελύω 
vallon φάραγξ vallone valla valley "θόλος") Συγγενές προς το 
avaler καταπίνω νοlνο =κυλίω, 
(δηλ. κατεβάζω γρήγορα) έλύω 

νΑΙΟIΑ άξίζω valere valer, valuar (valour άνδρεία) (valvieren έκτιμώ) valeo =είμαι οίίλω, οϋλεω =ύγιαίνω 
valeur άξία valore valor value Valuta ίσχυρός, είμαι έκ τού ούλος = όλος. 
valίde ύγιής valido valido valid valid καλά, έκ τού Δηλ. είμαι άκέραιος, 
val idite κύρος validita [γω validez validity Validitat [μησις όθεν ύγιαίνω. *''ούλέ τε 
vai l lant άνδρειος vagliare έκλέ- valeroso γενν. valorous [μησις Valvation άποτί- καί χαιρε"=ύγίαινε καί 
vallance άνδρεία vaglia θάρρος valentia valuation έκτί- walten έχω χαιρε, γειά καί χαρά. 
con-valescence convalescenza convalecencia convalenscene Konvaleszenz βαλα ιόν =πολύ, μέγα 

άνάρρωσις "hola" ύγίαινε, halloo, hello* Hallo* ά-βάλη =το νωθρον 
γειά* (πρβλ. invalide =άσθενής 

άπόμαχος) 
VALSE στρόβιλος (βάλς) valzer vals waltz Walzer νοlνο Fελύω =κυλίω, 
valser στροβιλίζω valzare valsar walzen τυλίσσω 
valseur στροβιλιστής 

νΑινΕ βαλβίς, δικλείς valva valvula valve valva βαλβίς 
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VAPEUR άτμός vapore vapor vapour (Nebel άτμός, vapor καπνός ,  άρχικώς 
vaporeux άτμώδης vaporoso vaporoso vaporous έκ τού "νέφος") κFαπνός 
vaporiser έξατμίζω vaporizzare vaporizar vaporize (άντιδ. : βαπόρι, έβαπορέ) 

κ.λπ. 
νΑΑIΕΑ ποικίλω, variare variar variate variieren varius =ποικίλος βαλιός =οτικτός, 

μεταβάλλω ποικίλος 
variIf! ποικίλος vario vario varied, varius (Βαλίος, όνομα τού ϊππου 
(+bariole) τού Άχιλλέως, δηλ. 
variation (μοuσ.) variazione νarίacίόn variation Variation στικτός, παρδαλός) 

ποικιλία μέλους (συνήθης τροπή τού λ είς ρ) 
varietIf! ποικιλία varieta variedad variety Varietat (άντιδ. : βαριετέ) 
variable εύμετάβλητος variabίle variable variable variabel 
variante παραλλαγή variante variante variegation Variante 
varioIe νόσος εύλογιά variceIia viruela variance διττογραφία 
(λόγψ τών στιγμάτων) άσυμφωνία verandern 

varioIIf! βλογιοκομμένος varegato varioloso variola άλλάσσω 
variolous 

VASELINE βαζελίνη vaselina vasel ina vaseline Vaseline έκ τής ρίζης των λέξεων 
(F)ϋδωρ +έλαιον 

VATlCINER προφη- vaticinare vaticinar Ι vaticinate vates =μάντις έκ τού Φάτης =λάλος 
[τεύω καί cano =όδω + κανάσσω = ηχώ 

vaticination προφη- vaticinio vaticinio vatic ination Vaticanium (χρησμφδός) 
τε ία =μαντειον, έξ ού (βλ. λ. chanter) 

καί τό "Βατικανόν" 

VAUTOUR γύΨ avoltoio νυlΙυΓΘ Geier voItur έλώριος : είδος πτηνού -
έλωρ =λεία 

VAUTRER κυλίω είς (νοlνοlο (νοlνΘΓ γυρίζω, welter walzen κυλίω νοΙνο κυλίω έλύω (άρχ. Fελύω) 
τόν βούρκον είλεός) έπιστρέφω) waIIow κυλίο- Walze κύλινδρος 

[μαι 
VEAU μόσχος, "μοσχα- νίΙΘlΙο vitela vitellus vitellus Fιταλός, ίταλος=ό ταύρος 

[ράκι" (έκ τής όρμητικής ρίζης 'ίτω, 'ίτε) 
(έκ τού Ίταλού, υίού της Πηνελόπης 
καί τού Τηλεγ6νου, ώνομάσθη ή Ίταλία). 

(άντιδ.: βιτέλλο) 

VEHICULE όχημα velcolo vehiculo vehicle Wagen veho =όχώ, φέρω (F)όχέω = φέρω, 
vehicuIer άμαξεύω be-wegen έφ' άμάξης όχούμαι, ίππεύω 
vehement όρμητικός veemente vehemente vehement vehes =όμαξα (F) οχος =όχημα 
voiture όμαξα, όχημα vettura vehemence J Waggon "έξ όχέων σύν τεύχεσι 
voile ίστίον νΘlο νΘlο νΘίl [όρμή "βαγόνι" έκ τού veho, άλ το χaμάζε "  Ίλ. Δ 4 19  
voilier ίστιοφόρον a νΘIΘ νΘIΘΓΟ way wagen velum = ίστίον δηλ. "άπ τό άμάξι έπήδηξε 
νοίlέ! σκεπαστός (κ.λπ) velato (velata ριψοκινδυνεύω (δηλ. τό φέρον τό με τά όπλα στην γη". 

& reveler άποκαλύπτω ποδήρης χιτών) revelar reveal Wiege λίκνον πλοιον) 

vexi llologie σημαιο- rivelare νΘΧ Weg δρόμος (άντιδ.: βαγόνι, βέλο, 
[γραφία vessilo σημαία βελάδα) 

vexer σαλεύω, πειράζω vessare 
vegeter βλαστάνω vegetare vegetar vegetate 
(εννοιa: κίνησις πρός τά vegetables . . .  

όνω) λαχανικά 

VELOCITE ταχύτης velocita velocidad velocity veIox βολαίος =σφοδρός 
verocipede ποδήλατον velocipede velocipedo velocipede Velociped βέλος: πάν (ταχέως) 
veIodrome ποδηλα- velodromo νelόdrοmο βαλλόμενον 

[τοδρόμιον (κ.α.) veloce ταχύς νΘIΟΖ "ταχύ βέλος" 

VELOURS βελούδον veIIuto velludo velvet (Sammet)* villus =μαλλί ούλος =έριούχος 
veloutIf! μαλακόν vellutato νΘIΙΟΓί ϋφ. velvety wellicht χνου- γέλλαι =χνούδια 
velu, villeux εριούχος velloso σκοτ. villous wollig [δωτός *(έτυμ. "έξάμιτος") 

(Κ.α.) νΘlΙο μαλλί velloso wοοl έριον WΟΙΙΘ έριον 
veIIon wollen μόλλινος 
νΘΙΙΟ τρίχες 

νΕΝΟΑΕ πωλώ vendere vend (verkaufen)* venus =ώνος Fώνος =άντίτιμον 

vente πώλησις vendita vender vendition + do =δίδω "ώνον δίδω" 
venerer τιμώ, σέβομαι venerare venta venerate verehren ώνη =προσφορά τιμής 

venerable άξιοσέβαστος venerabile venerar venerable verehrt (βλ. +λ. "honneur) 
& Venus Άφροδίτη Venere venerable (venereal venerisch *(έκ τού περί +κάπηλος) 
(εϊτε ώς "έρίτιμος" venale ώνητός άφροδίσιος) -> 
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εϊτε ώς Fωνία Άφροδίτη, (venaI άργυ- verehrer 
δηλ. πάνδημος, "ταλαρία") - ρώνυτος) λάτρις 
έξ αύτοϋ venerdi, = 

Vendredi "Παρασκευή": δηλ ή ήμέρα (δία) τής Άφροδίτης 
Ακόμη: 
venin δηλητήριο veIeno veneno venom 
(μέ τό σκεπτικόν ότι τά δηλητήρια έχουν σχέσι μέ τά πάθη τού έρωτος, τά όποία έμπνέει ή θεά Άφροδίτη) 

VENGER έκδικώ, τιμωρώ vendicare vengar avenge vindico ένδικος =δίκαιος, 
vengeance έκδίκησις vendetta vengaza vengeance νόμιμος τοϋνδικον =τό 
revanche άντεκδίκησις rivincita revanche ένδικον, "δίκην αίτείν" 

Κ.α. "δίκην λαμβάνειν". 
(άντιδ. : βεντέττα) 

νΕΝΙΑ έρχομαι venire venir (come* Kommen)* venio έρχομαι βαίνω, βαίνειν 
venue αφιξις venuta venida 
πλήθος σύνθ. & παράΥ. *(έτ. κομίζω, κομίζομαι) 

όπως: prevenir προβαίνω prevenire . . .  prevenir . . .  prevent. . .  
survenir, convenir, sovvenire subvenir subvention, konvenieren 
souvenir, avenir evenire avenir convey ύπό +βαίνω 
convent μοναστήριον convento convento souvenir, event Konvenienz συν +βαίνω 

convent τάξις 

νΕΝΤ ανεμος vento viento wind Wind ventus αFω, αFημι =πνέω 
ventiIateur άεριστήρ ventίlatore ventiIador ventiIator VentiIator (πρβλαίβετός =άητός) 
ventouse σικύα ventosa ventosa vent ventiIieren 
ventaiI ριπίδιον ventagIio abanicio άεραγωγός άερίζω (άντιδ. : βεντούζα, 

abanicar ventaiI VentiIation βεντάλια) 
άερίζω άερισμός 

wehen πνέω 

νΕΝΤΑΕ κοιλία ventre vientre ventraI venter γαστήρ (F)έντερον 
κοιλιακός γέντερ =κοιλία (Ησύχ.) 

Fήνυστρον=στόμαχος 

VEPRES έσπερινός vespertino, vespertino vesper Vesper vesper = έσπερος: ό της έσπέ-
vespro west δύσις Westen έσπερος, έσπέρα ρας, ό έσπερινός, 

vesperaI βιβλίον έσπερ. vespero vesperaI western vespern ό έσπεραίος 
δεήσεων έσπερος vispera δυτικός άπογευματίζω (Fεσπερος -Γραμμ. Β) 

vespertiIio παραμονή 
νυκτερις Vespero Vesper 

'Έσπερος 

νΕΑ σκώληξ verme (escoIex)* vermicuIe Wurm vermis σκώληξ ελμινς: σκώληξ 
vereux σκωληκώδης, verminoso (vermiforme vermicuiar wurmartig (συνήθης τροπή τής 

ύποπτος σκωληκοειδής) δασείας εις ν και τού λ 
vermine παράσιτον (parassito) (vermiforme) vermin Wϋrmchen είς ρ) 
vermiceIIe ό "φιδές" vermiceIIi vermiceIIi έλμίνθιον 
vermivore σκωληκσφάγος vermivoro vermivoro vermivorous έλμινς +βορά 
έξ αύτοϋ: vermeiI ρόδι- vermigIio (vermicuIar) 

-νος, είδος σκώληκος (verminoso) (* έκ τοϋ σκώληξ) 
παράγων έρυθράν βαφήν) 

νΕΑΑΝΟΑ έξώστης veranda baranda verandap Veranda ή λ διεδόθη μέσCΜ Κυριολεκτικώς, 
τής ίσπανικής έξώστης φέρων πέριξ 

κιγκλίδωμα-
βλ λ "barre" 

νΕΑΒΕ ρήμα, λόγος verbo verbo verb Verb verbum Fέρω, Fείρω, =όμιλώ, 
verbosite πολυλογία verbosita verbosidad verbosity ρήμα, λόγος λέγω. Fρήτωρ, 
verbaI προφορικός verbaIe verbaI verbai verbai βρήτωρ, ρήτωρ 
verbaIisme ρητορεία κ.λπ. verbaIismo verbaIismo word λέξις Wort ρήμα (άντιδ. : βερμπαλισμός) 
verite άλήθεια verita verdad verity, very Wahrheit 
veritabIe γνήσιος veritiero veridico veritabIe Verifikation 
verifier έπαληθεύω Κ.α. verificare verificar verify 

VERGE ράβδος, verga verge v i rga (νί +rego, Fίς =ίσχυς +όρέγω = 
virgule κόμμα virgoIa virgula σκήπτρον δηλ διά τής ευθύνω 

(κaί πλήθος πaράΥ.) ίσχύος κυβερνώ) (άντιδ. : βέργα) 

νΕΑΝΑΙ έαρινός veraneo θερινή vernaI ver = έαρ Fεαρ, ηρ =έαρ _ 

διακοπή 



616  -

ΓΑΛΛΙΚΑ 

VERNIS βερνίκι, βαφή 
vernisser βερνικώ 
vernissure (-age) 

βερνίκωμα 
vernisseur βερνικο

[ποιός 

VERS πρός 
vers στροφή, στίχος 
verser άνατρέπω, χύνω 
version μετάφρασις 
άκόμη: 
vertebre σπόνδυλος 
verticaI κάθετος 
νeήίge ϊλιγγος 
(κλπ. παράΥ. & σύνθ.) 

νΕΑΤ χλωρός, θαλε
-ρός, όθεν "πράσινος" 

verdure χλόη 

VERVE οίστρος, 
έμπνευσις 

verveux ένθουσιώδης 

VESCE άρακάς 

VESTALE έστιάς 
vestibuIe προθάλα

[μος 

VESTE χιτών, έπεν-
[δυτής 

vestiaire ίματιοθήκη 
vetement ένδυμα 
vetir ένδύω 
veture ρασοφορία 
κλπ. παράΥ. & σύνθ. 
VETERAN άπόμαχος 
veterance άποστρα-

[τεία 
vetuste παλαιότης 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΠΑΝΙΚΑ 

vernice barniz 
verniciare barnizar 
in-verniciatυra barnizado 

verniciatore 

verso 
verso 
versare 
versione 

vertebra 
verticale 
vertigine 

verde 

verdura 

(estro 
οίστρος) 

(cicerchia) 

vestale ίέρεια 
vestibolo 

veste 

vestiario 
vestito 
vestire 
vestizione 

veterano 
vetυstυ 
άρχαίος 
vetυsta 

barnizador 

hacia* 
verso 
verter 
νersίόn 

vertebra 
vertical 
vertigo 

verde 

verdura 

(arveja) 

vestal 
vestibulo 

vestido 

vestυario 
vestido 
vestir 
vestidura 

veterano 

vetυstez 

νΕτΕΑΙΝΑΙΑΕ κτηνία- veterinario 
[τρος 

veterinario 

νΕΤΟ άρνησις, άρνησι- vietare άπαγο- vedar 
[κυρία [ρεύω 

VICINAL χωρική όδός 

vicinalite γειτνίασις 

νΙΕ βίος, ζωή 
viager ίσόβιος 
viabIe βιώσιμος 
vitaI ζωτικός 
vif ζωντανός 
vivace ζωηρός 
vitaIite ζωτικότης 
vivement ζωηρώς 
vivat +vive ζήτω 
vivre ζώ -έξ αύτού: 
vitamine, δηλ. ζωογό-

-νος vite γρήγορα, 
ζωηρά (κ. α.) 

vicinale πλη
[σιόχωρος 

vicinanza 

vita 
vitalizio 

vitale 
νίνο 
vivace 
vitalita 
vivamente 
viva 
vivere 
vitamina 

vecino γείτων 

vecindario 

vida 
vitalicio 

vital ζωτικός 
νίνο 
vivaz 
vidalita 
vivamente 
viva 
νίνίΓ 
vitamina 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

varnish 
Ι varnish 
varnishing 

(to**) 
verse 
re-verse 
version 
wrap τυλίγω 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Firniss 
firnissen 

Firnisser 

(zu**) 
vers 

vertebra Wirbel 
vertical vertikal 
vertigo Vertiko 
worth άξία Wurst 
worry ταράσσω λουκάνικο 
warp έλύω 
wrinkle ρυτίς 

(green)* 

verdure 
verdant 

verve 

Vestal 
vestibule 

vest, wear 

vestiary 
vestment 
(vestυre) 
vestry ίεροφυ-

[λάκιον 
veteran 

veterinary 

Ι veto άκυρώ 

vicinal γειτο
vicinity [νικός 
γειτονία, περί-

[χωρα 
(Ι vivify ζωο-

ποιώ) 
(Iife ζωη)* 
vital 
vivid, 
vivacious 
vitality 

vitamin 

(grϋn)* 

Vestal in 

Veteran 

Veterinar 

Veto 

(Leben*) 
vital 

Vitalitat 

Vivat 

Vitamin 
Vitalogie βιολο

[γία 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

verso, verto = 
άνελίττω, στρέφω 

viridis =θαλερός 
vireo =άκμάζω 
Κυριολεκτικώς, 
είμαι πλήρης άνδρο 

όρμης. 
verba, 
verbum λέξις, 

λόγος 

έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

'Εκ της πόλεως της 
Κυρηναϊκης Βερενίκης 
(Μακεδον. τύπος τού 
όνόματος Φερενίκη) 
όπου κατεσκευάσθησαν 
τά πρώτα "βερνίκια". 
(Βερενίκη ->βερνίκη) 

Fελύω, έλίττω 
(συνήθης τροπή τού λ είς ρ) 

*(έκ τού "face a" 
-βλ. λέξι face) 
**(έκ τού προσφ. -δε, 
Π.Κ οίκα -δε) 

(άντιδ. :  "βέρτικο") 

βλ. λ. νίΓίl 

*(έκ τού γράστις =γρασίδι, 
χορτάρι) 

(βλ. λ. verbe) 

vicia είδος κυάμου βlκίον = κύαμος 

Vesta ='Εστία Έστία, Fεστία 
vestibulum,  - τό έσωτερικόν της οίκίας όπου 

έκαιε τό πύρ της έστίας. 

vestis =έσθής έσθής, εσθημα' εστα = 
ένδύματα (Ήσύχ.) 

βέστον = τό ίμάτιον ύπό Λακώνων (Ε .Μ .) 
Fέννυμι =ένδύω- έστα =ίματίων άγορά 
είςΤάραντα.Fέστρα, γέστρα=ίμάτια (Ήσ.) 

(άντιδ. : βεστιάριον) 

vetus =παλαιός, έκ τού (F)ετος 
περυσινός (πρβλ. έ-φέτος) 

(άντιδ.: βετεράνος) 
''Ιών προτέρων Fέτέων" 

Ίλ. Λ 691 
veterinarius: ό (βλ. λ. vehicule) 
τών ύποζυγίων ίππίατρος' 
όρθόν: vehiterinus = ύποζύγιος 

veto άπολέγω, 
άπαγορεύω 

Fέπω =λέγω 
(πρβλ. τό "ήγετικόν" εΙπα!) 

(άντιδ. : βέτο) 

vicus =κώμη Fοϊκος, οΤκος 
(κατά τό συν-οικία) οικειότης: τό ζην όμού 

έν Fοικέω =κατοικώ 

vita βίος 
νίνο ζώ 

(έπιγρ. Γόρτυνος). 
βίος, βιοτή, βιοτό 
βlFόω (άντιδ. : βιταμίνη) .  

* (έκ τού λιβάς =πάν τό 
περιέχον ύγρόν, χυμόν. Ή 
ζωή πάντοτε έχει σχέσι μέ 
τούς χυμούς. Ό νεκρός 
έλέγετο "άλίβας", δηλ. 
"ξερός". "Τό ζών καί ύΥρόν 
έστί" -"οί ζώντες, ύΥροί". 

(Ε.Μ.) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ 

VIERGE παρθένος vergine virgen virgin virgo παρθένος Fis, Fip =ίσχύς 
virginite παρθενία verginita virginidad virginity (νίΓ =άνηρ) [μος έξ ού βία, !σχυρός. 
virginal παρθενικός virginale virginal virginal virago άρσενόθυ- (virago: Fis +αγω) 
virago άνδρογυναίκα virago κυρίως, προσωνύμιον τής θεάς ·Αθηνάς ώς 

"πολεμικής" παρθένου. Etym. Isidori: "antiqui, 
fortes feminas" δηλ. οί άρχαΙοι ώνόμαζαν 
έτσι τίς δυνατές γυναίκες. 

VIEUX γηραιός, άρχαίος vecchio viejo old . .. * alter ... * vetus =παλαιός, έκ τού ετος (Fέτος) 
vieil lesse γήρας vecchiezza vejez old . . .  Alter πολυετης (βλ. λ. veteran) 
viei l l ir  γηράσκω invecchiare envejecer altern *αλω =τρέφω 
viei l lard γέρων vecchione *Τά old & Alter, έκ τού aleo =τρέφω. (.Σημ.: άρχικώς 

κ.6. τό vetus έχαρακτήριζε τόν οίνον τοΟ παρελθόντος 
έτους. "Εξέπεσε είς την έννοια τοΟ παλαιός). 

νlΙΙΕ πόλις villa έπαυλις, vil la έπαυλις, villa έπαυλις, Villa έπαυλις vil la =έξοχ. οίκία Fοϊκος,  οίκος, 
vil la έπαυλις, άγροικία χωρίον χωρίον νίlθ άχρεΙος ννθίlθΓ (ύποκοριστικό τού σuν-οίκία 
vil lage χωρίον villaggio villaje village vicus =οίκος (άντιδ. : βίλλα) 
vil lageois χωρικός vil lano νίllanchόn villatic (vi(cu)lla) * Τό 'σπ. veraneo έκ 
νίl, vilain άγροίκος (vil lania άγροίκος villain φαΟλος τού: Fεαρ, Fεαρινός 
vil lagiature παραθε- χαμέρπεια) (veraneo)* villainy 

κ.6. [ρισμός vil leggiatura viIIancico φαυλότης 
vil lanesco κάλαντα 

άγροτικός 
νlΝ οίνος νίπο νίπο ννίΠθ ννθίπ vinum οίνος (F)οίνος -έτυμ. 
vinee οίνοπαραγωγη vinicola vineria νίπΙυθΓ ννθίπ . . .  Fόνίνημι = ώφελώ 
vinifere ό φέρων οίνον vnicoltura οίνοπωλεΙον οίνέμπορος Weinlese [·Η λέξις κατέστη διεθνης μετά τόν Διόνυσον, 
vineux οίνώδης vinoso vinoso vinous τρυγητός τόν 'ΌϊVoυ δοτήρα" ("Αρρ. Ίνδ. 1 .5.) , τόν έπιμε-
vinique οίνικός νίποlθΠΙΟ vinico ννίΠΖθΓ ληθέντα μεταδιδόνaι τήν εύρεσιν τού οίνου . . .  

μέθυσος άμπελουργός καΙ θεόν νομισθήναι " (Διόδ. 37) : πχ άρμενο 
vinicole άμπελουργικός' vinicolo viticola vinicultural g in i ,  άλβαν. vene, άβησσ. wai n ,  εβρ .  jaj i n ,  
vendage τρυγητός vendemnia vendimia vintage Weinessig στην διάλ. τής Πολυνησίας ύnu, στην διαλ. 
vinaigre ξύδι (aceto =ξύδι, vinagre vinegar Weinstock Μαορί ίπυ, χετιτικά viiana κ.ο .κ] 
vigne όμπελος έτ. όξύς) vifia νίΠθ (Weingarten 
vigneron άμπελουργός vigna όμπελος (vinagroso (vineyard άμπελών, -έτ. * οίνος +ρίζα κολ 
vignette κορωνίς βιβλίου, vignaiolo ξινός) άμπελών) οίνος +χόρτος) (πρβλ. βουκόλος) 

(συνήθως σύμπλεγμα vignetta vifieta vignette (άντιδ.: βινιέττα) 
άμπελοφύλλων) κ.λπ. 

VINGT εϊκοσι νθπΙί νθίΠΙθ viginti =εϊκοσι ε'ίκοσι, λακωνικά: 
vicennal είκοσαετης "βείκατι" έκ τού 

Fείκατι (Γραμμ. Β) 
Δωρικά: "ίκάντιν" ·Ησύχ. 

VIOLER, violenter βιάζω violare violar violate zwingen νίοlο, βιάζω, έκ βίη=βία+ίάλλω =ρίπτω. 
violation βεβήλωσις violazione νίοlacίόn violation τού vis =βία, ρώμη ϊς (Fις) 1) μϋς 2) ρώμη 
violateur βιαστης violatore violador violator "κρατερή ϊς Οδυσσέως" 
νίοl βιασμός (violabile) δηλ. κρατερά ρώμη τοΟ 
violent βίαιος violento νίοlθΠΙΟ νίοlθΠΙ ·Οδυσσέως, ό κρατερός 
violence βία κ.λπ. violenza violencia violence ·Οδυσσεύς. 

νlΟΙΕΠΕ κανώς βιολέπα νίοlθΙΙΟ viola violetta violet νίοlθ, viola =ϊον FIov =ϊον 
violet ίόχρους violaceo Veίlchen "λειμώνες ϊου" (Ε, 72) 

VIPERE έχιδνα vipera vibora νίΡθΓ νίΡθΓ "quod νί pariat" βλ. λέξεις νίθ &paraitre 

νlΑΕΑ στρέφω, γυρίζω girare girar gyrastion νίΓΟ Υuράω =κάμπτω, 
environ περίπου ίπ circa (cerca de) περιστροφη περικυκλώ 
(κυριολ. "έν γύρψ") (έν κίρκψ) girandole Giro όπισθογρά- (βλ. +λ. "giration") 

κ.λπ. παράγ. & σύνθ. giro γΟρος giro περιδίνησις [φησις (άντιδ. :  βίρα, τζίρος) 

νlΑIΙ άνδρικός, γενναΙος νίΓίlθ νίΓίl νίΓίlθ (Wirkung νίΓ άνήρ, έκ τού (Fις) καΙ Fip δωρικά 
viril ite ρώμη νίΓίlίΙΒ. virilidad νίΓίlίIy ένέργεια) vis =ρώμη F-ϊς =ρώμη 
e-vire εύνουχισμένος evirato (world*) (Welt* κόσμος, (βλ. & λ. νίοlθΓ) 
vertu άρετή, δύναμις νίΓω virtud νίΓΙυθ όνθρωποι) * (όμοίως έπίδρασις τού 
virtuel αύτοδύναμος virtuale virtual virtual wild όγριος vis, Fίς, Fισχύς) 
virtuose άριστοτέχνης virtuoso virtuoso virtuoso Virtuose 
virtuosite δεξιοτεχνία virtuosita virtualidad virtuality Virtuositat 
vigueur ρώμη, vigore vigor vigour Kraft δυνατός 
vigoureux ρωμαλέος vigoroso vigoroso vigorous (έτ. κρατερός) 

VIRUS μίασμα virus virus virus Virus (Miasma) virus = ίός (F)ίός =δηλητήριον 
vireux δηλητηριώδης νίΓulθΠΙΟ νίΓυΙθΠΙΟ νίΓulθΠΙ -+ 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

viruIent μιασματικός virulento 
viruIence πικρία virulenza 

VIS κοχλίας, βίδα 
visser βιδώνω 
vissage βίδωμα 
vriIle τρυπάνι, έλιξ 
vrίl ler τρυπανίζω (Κ.Ο.) 

vite 
in-vitare 
invitatura 
trivello 

vlsaUEUX γλοιώδης viscoso 
viscosite τό γλοιώδες viscosita 

Ι Σ ΠΑΝΙΚΑ 

virulento 
virulencia 

(torniI Io)* 
atormil lar 
atorni l lamento 
virar στρέφω 

viscoso 
viscosidad 

VITRE,vitraiI ύαλοπίναξ vetro vidrio 
vitrine προθήκη vetrina,vetrata vidriera, 
verre ποτήρι (κ.Ο.) vidriado 

νινΑΕ ζώ 
viveur φιλήδονος 
vivifier ζωογονώ 
vivier ίχθυοτροφεϊον 
viande κρέας 
(ώς άπαραίτητον διά 
τήν ζωήν) 
vivres +victuailles 

τρόφιμα 
convive συνδαιτυμων 

(Κ. ο.) 
νΟILΕ πανί 
(βλ. λ. vehicule) 

νΟIΧ φωνή 
vocal φωνητικός 
vocable λέξις (έκκλ.) 
vocation κλησις 
vocatif (γραμ. )  κλητική 
vociferer φωνασκώ 
νοgue φήμη 
avocat δικηγόρος 
voyelle φωνηεν [γιον 
vocabulaire λεξιλό
evoquer έπικαλούμαι 

(Κ.Ο. πολλά) 

VOEU εύχή 

νΟIΑ βλέπω, όρώ 
vue όρασις, θέα 
re-vue έπιθεώρησις, 

περιοδικόν 
visibil ίte όρατότης 
visage πρόσωπον, όψις 
vis a vis άντικρύ 
voici ίδού 
visuel όπτικός 
viser σκοπεύω 
visibIe όρατός 
vision όραμα 
visiter έπισκέπτομαι 
(δηλ. πηγαίνω νά ίδώ). 
(Καί πάμπολλα παράγ. & 
σύνθετα) : 
prevoir προβλέπω -

prudent συνετός-

VOISIN γείτων 
vicinaI χωρ. όδός 
voisinage γειτονιά 
voisiner γειτνιάζω 

vivere 

vivificare 
vivaio 
vivanda 
φαγητόν 

viveri 

voce 
vocale 
vocabolo 
vocazione 
vocativo 
vociferare 
voga 
avvocato 
vocale 
vocabolario 

νοΙο 

vedere 
veduta 
rivista 

visibil ita 
viso 
visa κύρωσις 

visuale 

visibile 
visione 
visitare 

vicino 

νίνίΓ 

vivificar 
vivar 
vivienda 
κατοικία 

viveres 

νΟΖ 
vocal 
vocablo 
vocacion 
vocativo 
vociferar 
boga 
abogado 
vocal 
vocabulario 

voto 

ver 
vista 
revista 
visibil idad 

(visaje 
μορφασμός) 
(vidente 
προφήτης) 
visar 
visible 
vision 
visitar 
veedor 
έπόπτης 
viso όποψις 

vecino 

vicinato vecindad 
essere vicino ser vecino 

ΑΓΓΛ ΙΚΑ 

virulence 

trepan, spiral 
dri l l  

viscous 

vitreous 

ΓΕΡΜΑΝ ΙΚΑ 

Trepan 

ύάλινος Vitrine 
Ι vitrify ύαλοποιώ νίΙΓίοl θ. όλα ς 

(1 I ive)* (Ieben)* 
vivid ζωντανός 
Ι vivify 
vivary 
viands 
φαγητά 

victuals vivat ζήτω 

voice 
vocal 
vocable 
vocation 
vocative 
vociferate 
vogue "μόδα" 
advocate 
vowel 
vocabulary 

νονν 

Vokabel 

Vokativ 

Advokat 
Vokal 
Vokabular 

Wunsch 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΟΥ 

vitis =όμπελος (F)ϊτuς :  κύκλος κατασκευ-
κλημα άμπέλου ασμένος άπό ίτιά. Γενικώς: 

κάθε περιφέρεια, γύρος. (έτ. έκ τού ίτέα) 
"ϊτυν κάμψη" (Δ, 486) οίσος : λυγαριά 
(άντιδ. : βίδα) -(έτυμ. τόρνος) 

viscum ιξός, 
κόλλα 

video =όρώ 
"vitrum, quod 
visui trans/uceat" 

νίνο =ζώ, βιόω 

νοχ =φωνή 

(έντε, ad+βάξις) 

voveo εΟχομαι 

(F)ίξός: τό φυτόν και ή 
κόλλα ή όποία παράγεται 
έκ τού καρποΟ του. "ίξός 
όμμάτων": ό έλκύων τήν 
προσοχήν τών όφθαλμών 

τών όλλων. 
Fείδω =όρώ 
άντιδ.: βιτρώ, βιτρίνα, 

βιτριόλι 

βιόω - βίος, βίFος 
(βλ. λ. vie) 

(-έκ τού λιβάς=πόν τό 
περιέχον ύγρόν, χυμόν. Ή 
ζωή πάντοτε έχει σχέσι με 
τούς χυμούς. "τό ζων καί 
ύγρόν έστί " -Ε .Μ .-) 

βάξις =προφ. λόγος. 
Fέπος, επος 
"όξεια σου βάξις διήλθε 
Αχαιούς" δηλ. φήμη περί 
σού. .  όψ =φωνή άρχ. Fόψ 
"Κίρκης άειδούσης όπί 

καλf!" 
βοή=φωνή, κραυγή 
βωστρέω =βρώ "βωσαι τόν 
έωυτής ονδρα" =νά φωνά-

ξη τόν όνδρα της. 
(Ηρ. Α' 1 46) 

εύχομαι 

wit γνωρίζω 
view 
review 

wissen γνωρίζω, video όρώ, βλέπω 
Fοϊδα 

(F)είδω =Fopw , βλέπω 
διακρίνω 

visibil ity 
visage 

wise συνετός 
visual 

visible 
vision όρασις 
ί visit 
visiter 
έπισκέπτης 

vicinal 
γειτονικός 
vicinity 

Wissen γνώσεις 
visieren 

σημαδεύω 
(Visier 

προσωπις) 
Warte σκοπιά 
witz εύφυής 
Visum 
visieren 
warten κυττάζω 
Vision 
visitieren 
έξετάζω 
Visite έπίσκεψις 

vicinus γείτων 
έκ τού vicus 

οίκος 

(βώροι= όφθαλμοι) 
Βιδαίοι =οι έπιβλέπον
τες, οι έπόπται. 
όστρα (F)είδεται = 

=φαίνονται τα όστρα 
(Γραμμ. Β: wi-de =Fειδε) 
(F)'ίδημα =όραμα 
(άντιδ. : βίντεο, βίζιτα, 

σύν-οικος 
(F)οίκος 

βίζα) 
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νΟΙΕΑ πετώ (μτφ. κλέmω) volare volar volatilize νοΙο =πετώ βολέω, βάλλω =πετώ, 
voIee πτήσις , βολή volata vuelo έξατμίζω ρίπτω, κινώ ταχέως 
voIant τροχός, πτυχή volante volante volatile καΙ όρμητικώς. 
voIeter φτερουγίζω svolazzare ίπτάμενος πτητικός βολή =κίνησις ταχεία 
Κ.δ. πολλά παράγ. & σύνθ. volear βάλλω volatility (βέλος, βολις) 

έλαφρότης βολαίος =σφοδρος 
(Ι fly πετώ fliegen)* "ερως, άπ' όΦθαλμοίο 
'έκ τού "πλέω", μέ τήν έννσιαν βολάων" (Μουσαίος) 

"πλέω είς τόν όέρα", ίπταμαι, 
ταξιδεύω. 

νοι ΤΕ περιστροφή volta vuelta Volte νοΙνο κυλίω, έλύω (F)έλύω =κυλίω -
voIter περιστρέφομαι voltare volver γυρίζω Ι wheeI' Welle κύμα έλιγμος 
voItiger περιίπταμαι volteggiare voltear στρέφω Ι walkτριγυρίζω voltigieren είλύω=τυλίγω 
voIubi l ite εύστροφία volubilita volubilίdad volubility Volϋbilitat "έπί γαίαν έλύσθη": έκυλί-
voIume τόμος, volume volumen volume Volumen volumen σθη είς τήν γην (Ψ, 393) 

ένείλημα =βιβλίον volvolo είλεός ( revolve) Walze κύλινδρος (άντιδ. : βόλτα, βολτάρω) 
volumineux όγκώδης voluminoso voluminoso voluminous voluminos 
volute έλιξ voluta voluta δέμα volute ('έτυμ. κύκλος) 
voussure όψίς Voussoir ( Κrϋmmeπ)** (" έτυμ. "κορώνη") 
voute θόλος Κ.δ. volta boveda vaυlt 

νοιυρτΕ ήδονή volutta voluptuosidad voluptuous- Wollust voluptas ήδονή (F)επαλπvος =ήδύς 
voluptueux φιλήδονος voluttuoso voluptuoso -ness ήδυπάθεια ( "νόστος επαλπνος" 

voluptuous wollustig Πίνδ. 1 1 , 8 
voluptuary ήδονικός δηλ. ήδεία έπάνοδος) 

άλπαλέον =άγαπητον 

νΟΜIΑ έξεμώ vomitare vomitar Ι vomit vomieren vomo έμώ έμώ, έμέω, άρχ. Fεμέω 
vomique, vomitif, vomico, vomitivo vomic Vomitiv 

έμετικόν vomitivo 
vomissement έμετος vomito νόm ίtο vomiiting 

VORACE όδηφάγος vorace voraz voracious Frass βορά vorax =λαίμαργος βορός=λαίμαργος 
voracite άπληστία voracita voracidad voracity νΟΓΟ κατατρώγω βορό =τροφή σαρκοβό-

[ρων 

νΟΤΕ Ψήφος voto νοΙο Ψήφος, vote Votum voveo εύχομαι εϋχομαι (σημαίνει καί 
voter ιj.,ηφίζω votare votar [όρκος Ι vote votieren votum εύχή, έπιθυμώ) (βλ. & λ. voeux) 
votation ψηφοφορία votazione νοtacίόn voting Votieren έπιθυμία 

νΟΤΑΕ ύμέτερος vostro vuestro your Ih r  vester ύμέτερος (τροπή δασεί-
vous ύμείς νοί vos Υου ας είς ν) ύμείς 

νουΙΟIΑ θέλω, ζητώ volere (quero)* Ι ννί l l  wollen νοlο =βούλομαι βόλομαι =βούλομαι 
volonte βούλησις, volonta voluntad ννί l l ,  volition Wil le βόλλα =βουλή (αίολ.) -

θέλησις Volontar βωλά (δωρικά) 
volontaire έθελοντής volontario voluntario volunteer (wahlen Κύπρ. :  "σί βόλε"; = 
volontiers εύχαρίστως volontieri (voluntarioso (voluntarily , έκλέγω) τί θέλεις; 
veIleite άσθενής θέλησις ίσχυρογνώμων) έκουσίως) * Τό quero έκ τού quis = =τίς ; (βλ. λ. "qui") , 

velleity "Εννοια: όταν έρωτώ (quae?) ,  ζητώ (quaero) ,  
'Όθεν έπιθυμώ, ές σύ καΙ ή έννοια άγαπώ (te quero) 

VOYAGE ταξίδιον viaggio viaje voyage Reise" via πορεία, όδός Fίημι, ϊημι  =πέμπω, 
voyager ταξιδεύω viaggiare viajar Ι travel' reisen άποστέλλω, ρίπτω. 
voyageur ταξιδιώτης viaggiatore viajero voyager & Reisende ϊεμαι =πέμπω έμαυτόν, 

traveller* ρίπτομαι, όρμώ 
vοίe όδός via via way Weg είμι +->=πορεύομαι 
παΡάγ. & σύνθετα FοδΟς 

πχ devier παρεκκλίνω deviare desviar deviate ab-weichen * (Τό άγγλο travel, έκ τού travail. Έμπεριέχει 
τήν έννοια τής καταπονήσεως. Βλ. λ. travail) 
**(Τό γερμ. Reisen έκ τού rivus. βλ. λ .  rival) 

VULGAIRE χυδαίος volgare vυlgar vulgar vulgar vulgus, volgus όχλος (Fόχλος καΙ 
vulgarite χυδαιότης volgarita vulgaridad vulgarity = όχλος Fόλχος) 
vulgariser έκλα'ίκεύω volgarizzare (vυlgarismo vulgarize όχλησις, όχλημα 
vulgarisation volgarizza- χυδαία έκφρα- vulgarisation 

έκλαϊκευσις -zione σις) vulgar όχλος 
vulgate έκλαϊκευσις* vulgo όχλος folk λαός Volk 
έκδοσις τής Άγίας ΓραΦής, vulgata vulgarizar folklore 
"Βουλγκότα" έκχυδαίζω λαογραφία 
bougre φαύλος (Κ.δ.) 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤι ΝΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

νυΙΝΕΑΑΒΙΕ τρωτός vuInerabile vulnerable vulnerable wund νulnus τραύμα (F)ούλή ,  ούλη 
νuInerabiI ite . (vulneraria) Wunde τραύμα Fοϋλιος =θανατηΦόρος 

τό τρωτόν 
νuIneraire θεραπευ- vulnerario (vulnerar vulnerary 

[τικός έπουλωτικός πληγώνω) 

νuIneration τραυμα- vulnerare vulneracίόn 
[τισμός τραυματίζω τραυματισμός 

νυιτυΕυχ σκυθρωπός νuItis βλοσυρός 
νultuosite σκυθρω-

[πότης 



-
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W a g o n  

Στίς εφημερίδες της 4 .3 . 1 993 έδημοσιεύθη ή εϊδησις ότι Ίσπανοί Εύρωβουλευταί ύπέβαλαν πρό

τασι είς τα Εύρωκοινοβούλιον να αναγνωρισθη ή Κ λασσικη Έλληνικη "ΕγΡΩ ΠΑIΚ Η Δ Ι ΕΘΝ Η Σ  
ΓΛΩ Σ ΣΑ" , ώς "μάνα" γλωσσα όλων των εύρωπαικων γλωσσων. Μεταξυ όλλων τονίζουν :  

" . . .  "είναι ή μ ό νη γλώσσα πού οί  Ήλεκτρονικοί Ύπολογισταί προχωρημέ νης τεχνολογίας 

ήμπορούν να δεχθούν νοηματικώς. 'Όλες τίς 6λλες γλώσσες τiς απορρίπτουν ώς σημειολογικές, 

ώς αύθαίρετες, Μόνον στήν έλληνική δέχονται τήν μ α θ η μ α τ ι κ ή της δομή, τήν αρμονική καί γεω

μετρική της άπεικόνισι. τα τελειότατα προγράμματα /ΚΑΡΟΣ, ΓΝΩΣ/Σ καΙ' ΝΕΥΤΩΝ άναπαριστούν 

τίς άρχαιοελληνικές νοητικές έκφράσεις σέ όλοκληρώματα, σέ τέλεια σχήματα. Ίδιαίτερη μ νεία 

γίνεται σταις πελασγικές πρωτολέξεις καΙ' προσφύματα όπως πχ τό έπίρρημα τ ή λ ε (te /e) . Οί 

ύπολογισταί τήν θεωρούν άτέρμονα, δηλαδή μή όριακή γλώσσα, άπειροστική. Χωρίς τήν έλληνική, 

είναι άδύνατον να κάνη ούτε βήμα πρός τά έμπρός, τό όχημα (Fόχος, Wagon) μέ τήν έπιστημονική 

σκέψι τού αύριο ". 

* 

Ό αείμνηστος FEDERICO SAG R E D O ,  Π ρ ύ τανις της Βασιλικής 'Ακαδημίας των Βάσκων,  
Πρόεδρος της Έλληνικης Άκαδημίας της Βασκωνίας, έμίλησε σχετικως με τα θέμα σε διάλεξί του 
στήν Άθήνα, σε συνέντευξι που παρεχώρησε στην ΕΤ 1 ,  καί στα Β' Παγκόσμιο Γλωσσικα Συνέδριο 

της Καβάλας, 8 .5 . 1 993. Άποσπάσματα απα τις όμιλίες του : 

" Τό να όμιλή κανείς γιά Ήνωμένη Εύρώπη χωρίς Έλληνική γλωσσα, είναι σαν να όμιλής μέ έναν 

τυφλό για χρώματα . . .  

Δ έ ν  μπορεί να έπέλθη μία νέα άναγέννησις έαν δέν έπιστρέψουμε στΙς πηγές . . .  Έννοούμε 

σαΦώς τήν Έλληνική γλώσσα, ή όποία εύρίσκεται σέ όλες τίς γλώσσες τού κόσμου μέ τήν μορφή 

τών έπιστημονικών καί τεχνικών όρων, άλλά καΙ λέξεων τής πνευματικής ζωής, άκόμη καΙ' τής 

καθημερινής όμιλίας . . .  άποτελεί τήν γλώσσα-γεννήτορα τών εύρωπαικών γλωσσών . . . » . 

• 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι ΣΠΑΝ ΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤ ιΝ ΙΚΑ έκ τού ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ 

WAGON όχημα vagone wagόn waggon Wagen νeho -φέρω έΦ' Fόχέω =όχαΟμαι 
wagon-lit (λέκτρον wain όμαξα wegen ένεκα άμάξης Fδχος = όχημα 

=κλίνη) wagen τολμώ (πρβλ καί Fαγάς (πρβλ έπαχαύμενας) 
wagonnier όδηγός Weg όδός = αγός (τού όγω) (άντιδ.: βαγόνι) 

όχήματος βαγάς =άγός (βλ & λ. vehicule) 
=βασιλεύς) 

(μέσιμ άγγλικής) 
ννΑΤΕΑ-ροΙο water-polo water-polo-* έκ τού ύδωρ, ύδερός 
water-cIoset** άποχω wash πλένω *έκ τού πάλλα (σφαίρα, 

[ρητήριον μπάλλα) 
whisky ούίσκυ whisky 
(έκ τού uisce, όπερ wake **close έτ. κλείω 
έκ τού ϋδωρ +βίος) (ναυτ: όρος) 

ννΑΑΑΑΝΤ ένεχυρόγρα (barrio συνοι- warrant Warte σκοπιά Fόρος, αύρας =Φύλαξ 
[φον -κία) 

warrantage έγγύησις 
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Xen o p h i I i e 

" . . .  οία φίλοl ξείνοl ξείνοισι διδοUσιν» 

Όδύσσεια 

" . . .  η τών Έλλήνων φωνη πολλαχη άνα την οίκοuμένην διέσπαρται καΙ σuχναϊς έγκατεμέμεικται, 
καΙ κλέος μεν αύτή μέγα . . .  » 

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης 

* 

" . . .  Π ολλαχη κατα θάλατταν πλανώμενοι, γλώτταν την Έλληνlκην έπέβαλον,  εύρυ ποιοUντες 
το έμπόριον . . .  » 

Πλούταρχος 

* 

" . . .  καΙ τα Έλληνικά, ως μέσα στην Βακτριανη τα πήγαμε , ως τους Ίνδούς . . .  » 

.1, 
'1' 

"τα άρχαϊα Έλληνικα δεν είναι μια γλώσσα, είναι ή γλώσσα» 

• 

Κων. Καβάφης 

Μάρτι ν Χάιντεγκερ 
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΤιΝ IΚΑ έκ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΧΑΝΤΗΙΝΕ ξανθίνη (santippe* xanthine Xanthippe* *ξανθός 
xanthome ξάνθωμα δύστροπος xantho . . .  δύστροπη * (Ξανθίππη-ή δυστροπη 
xanthe κίτρινος (κ.α) γυνή) σύζυγος σύζυγος τού Σωκράτους) 

ΧΕΝΟΡΗΟΒΙΕ xenofobia xenofobia xenophobia Xenophobie ξενοφοβία 
xenophobe xenofobo χenόfοbο xeno . . .  xenophob ξενόφοβος 
xenoph il ie xenofilia Xenophi I ie ξενοφιλία 
xenophile xenofiIo χenόfίΙο ξενόφιλος 
xenomanie xenomania (proxeneta xenomania ξενομανία 
xenisme γλωσσικός προξενητής) Xenomanie 

ξενισμός χenόn ξενών 

XERASIE sero . . .  xerosis xero . . .  (Xeranthemon) ξηρασία 
xerodermie ξήρανσις ξηροδερμία 
xerophthalmie xeroftaimia xerodermia Xerophthalmie ξηροΦθαλμία 

κ.λπ. xeroftaImia 
xerofagia 
ξηροφαγία κλπ . .  
xerografia xerography 
χerόfίΙο 

ΧIΡΗΟ"l"ΟΕ xifoide xifoides xiphoid ξιφοειδης (ξίφος) 
xifoteca xifoideo xiphias 
ξιφοθήκη jifia ξιφίας ξιφίας 

XYLOCOPE (xi IoIogO) (ρίΓόχίΙο) ξυλοκόπος 
xylographie siIografia xi Iografia xyIography XyIographie ξυλογραφία 
xylographique si Iografico xi Iografico xyIographic xyIographisch ξυλογραΦίκός 
xylographe siIografo (xiIorgano) xyIographer XyIographe ξυλογράφος 
xylophage χίΙόfagο xyIophagous ξυλοφάγος 
xyIophone si Iofono χί ΙοΙοπο xyIophone XyIophon ξυλόφωνον 

XYSTRE όδοντόξυστρον sisto ξυστός xistro ξύστρα xyster ziseIieren ξύστρα 
xyste ξυστός zyst σκαλίζω 

xyst 
όστεοξέστης 

άέριον xenon (χημ.) 
[καί αλλα σχετικά μέ την . . . . .  έκ τού ξένος, ξένον 
χημεία &φυσικη όπως: 
argon 
neon άργόν 
krypton νέον 
ηΥlοη* κρυπτόν 

< '(έκ τού vinyleon)* Κ.α . . . .  ίοη, meson, electron, proton, photon . . .  *οίνος +ϋλη . . . .  
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Y-g rec 

«ΤΟ έλληνικο άλφάβητο άποτελεϊ την βάσι τού δικού μας , το οποϊον είναι άπλούστατα η ρωμαίκη 
προσαρμογη στά λατινικά -και αύτος είναι Ο λόγος γιά τον οποϊον το γράμμα Vy, που είναι το έλλη
νικο Υυ , δεν άντιστοιχούσε όμως σε κανέναν λατινικο φθόγγο, όνομάζεται άκόμα στά γαλλικά Υ 
grec, έλληνικο Υ . . .  

' "Ετσι άπό τό ΑΛΦΑ μέχρι τό ΩΜ ΕΓΑ, άπο τις άκτίνες ΓΑΜΑ μέχρι τά ΔΕΛΤΑ τών ποταμών , άπο 
το Ρ Η Ι ,  ΒΕΤΑ, ΚΑΡΡΑ μέχρι το πR2, τά έλληνικά είναι τό άλφαβητάρι τού Δυτικού έγγράμματου 
πολιτισμοϋ » .  

"Ολιβερ Τάπλιν - "Τό Έλληνικόν πυρ " -Έκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

« Στο γραμματικο πεδίο ή έλληνικη ύπερέχει άπέναντι σε όλες τις όλλες γλώσσες, άπο την άκρί
βεια τών μορφημάτων της που κάνει καθαρη την δημιουργία λέξεων, άπο την άκρίβεια της συντάξε
ως που άποδίδει στην νόησι όλη την άξία της,  άκολουθώντας την σε όλες τις διακυμάνσεις της.  
Ούδέποτε σφυρηλατήθηκε ώραιότερο έργαλεϊο γιά νά έκφρασθη ή άνθρώπινη σκέψις . »  

J. VANORYES - (Πρύτανις Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Παρισίων) 

* 

« Σήμερα όφείλουμε νά προσεγγίσουμε κατά τρόπον όμεσο, δίχως παρεκκλίσεις , την έλληνικη 
παιδεία-Μητέρα της κοινης μας δυτικης παιδεύσεως. ποτε δεν θά κατορθώσουμε νά εύχαριστή
σουμε άρκετά αύτους τους άνθρώπους , τους '"Ελληνες ,  οί οποϊοι όχι μόνον μάς άπεκαλυψαν τις 
σκέψεις τους, άλλα μάς έμαθαν, μάς έδίδαξαν πώς να σκεπτόμαστε . Χίλια εύχαριστώ , »  

Χουάν Χοσέ Πouχάνα Άρθα -
"Corrientes del Pensamiento en el Periodo HeIIenistico", 

* 

«'Όλες οί εύρωπαίκες γλώσσες προώδευσαν και έξανθρωπίσθηκαν κατα την έπαφή τους με την 
έλληνική , έξανθρωπίζοντας έτσι και τους άνθρώπους οί οποϊοι τις ώμίλησαν. Ή έλληνικη είναι ή 
γλώσσα της παιδείας μας ' αύτη εδωσε μορφη σε όλόκληρο τόν δυτικό πολιτισμό ' στην ούσία 
είναι αύτη που μας επέτρεψε νά εγκαταλείψουμε τό "status" τών άγρίων και νά μεταμορφωθοϋμε 
σε πολιτ ισμένα όντα . Χάρις στην "Ελλάδα και την κλασσική της γλώσσα έγίναμε όνθρωποι
εύρωπαϊοι .  Γι' αύτο ή γνώσις της έλληνικης είναι άπαραίτητη σε κάθε καλλιεργημένο εύρωπαϊο . 
Γ ίνεται λοιπον άντιληπτο ότι μόνον χάρις στους 'Έλληνες, οί όποίοι διέθεταν μ ία τόσο τέλεια 
γλώσσα, ό όνθρωπος γενικώς άνεκάλυψε στην "Ελλάδα το πνεύμα της "Επιστήμης έτσι έπαυσε νά 
είναι "ζώον όλογον" η "όγριος" και μεταμορφώθηκε στον "homo sapiens". Ή διαδικασία αύτη όρχισε 
άπο την "Ελλάδα, έπέρασε κατόπιν στην Δυτικη Άσία και άργότερα στην Ρώμη . . . » ,  

Federico Sagredo - Περί τής Σοφοπόλεως -Περιοδ, HALCON - ΙΕΡΑΞ - no. 2 

• 



ΓΑΛΛΙΚΑ 

YACHT θαλαμηγός, 
''Υιώτ'' 

YEARLING ένός έτους 
(έκ τού άΥΥλ .) 

Υ =οπου 
(ίl Υ a) 

YOGA "γιόγκα" 
yogisme "γιογκισμός" 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

yacht 

YARD 1 )  αύλη 2) μέτρον . . . . .  

ΙΣΠΑΝ ΙΚΑ 

yacht 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

yacht 

yearling jarlich έτήσιος 

ΛΑΤιΝ ΙΚΑ 

jaceo 

έκ τού year Jahr έτος έκ τού hora = 

(yoke ζυγός) Joch 
(yokel 
χωρικός) -δηλ. 
ύπό ζυγόν-

yard 

jugum 
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έκ τού ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ 

'ίημι-ϊεμαι =όρμώ, 
ρίπτομαι 

ωρα (βλ. λήμμα heure) 

οΤ = όπου 
"έφεuyov, οί έδύvατο 
έκαστος" . 
'Όί πορεύομαι ". 

ζυγός, σύνδεσις 

όρουρα +χόρτος 
(άντιδ.: γυάρδα) 
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Ze l e  

« . . .  Πάσαι γαρ αί πόλεις καί πάντα των ανθρώπων τα γένη πρός ήμάς καί προς τήν ήμετέραν 
δίαιταν καί φωνήν απέκλινε . . .  πάσαν τήν γην, τύχη τινί θείQ , ζ η λ ο ς  έπέρχεται της ήμετέρας 
σοφίας καί συνηθείας, καί ταύτην μίαν φωνήν κοινήν όπαντες τού γένους ένόμισαν, καί δι' ήμών 
όμόφωνος γέγονε πάσα ή Οίκουμένηο ο ο »  

Αριστείδης ό Αδριανουπόλεως 

« . . .  Ή λέξη γυμνάσιο στα γαλλικα είναι LYCEE ,  απο το Λύκειον τού Άριστοτέλη , όπως τα 
αμερικανικα καί βρετανικα σχολεια όνομάζονται συχνα 'Ακαδημίες, σαν τήν πλατωνική . Ή γερμα
νική λέξη είναι GYMNASIUM,  άπο τον τόπο όπου έδίδασκε ό Σωκράτης. Ή λέξη SCHOOL είναι ή 
έλληνική σχολή , δια μέσου τού λατινικού SCHOLA : σημαίνει άνάπαυση, σε αντιδιαστολή προς 
τήν σοβαρή έργασία της ήμέρας που έκτελει ο ένήλικος . . . » 

ΤΖ. ΧΑΙΓΚΕΤ Καθηγητής Πανεπιστημίου Κολούμπια 
'Ή ΚΛΑΣΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ" Έκδ. Μ/Ε Τ 

* 

« . . .  το να όμιλη κανείς για Δημοκρατία , για Π ολιτική . . .  καί για τόσα όλλα που έμεις οί Δυτικοί 
χρησιμοποιούμε καθημερινως στήν όμιλία μας, αυτο θα ήταν αδύνατον έαν δεν είχε υπάρξει ή 
Έλλάς . . .  

Τ ο κοινον των Έθνων μας λίγο γνωρίζει τήν όφειλή του αυτή προς τήν Έλληνική ' Ιστορία . . .  Ό 
δυτικός κόσμος θα ήταν διαφορετικός έαν δέν είχαν ύπάρξει οί ·Έλληνες. ΤΟ βέβαιον είναι ότι 
πρέπει να παραδεχθούμε πως δεν έσφαλλαν όταν ίσχυρίζονταν ότι είναι υίοί των θεων . . .  ( πο  
estaban equ ivocados cuando dec ian  q u e  e ran h ijos  de los  d ioses) . »  

('Από την όμιλία τού Δρ. Ramiro F. Osorio ΔιευθυνΤΟύ τού Ίνστιτούτου Παιδείας τής Κολομβίας, κατά την διάρκειαν 

τών Έγκαινίων τής Έκθέσεως 'ΆΤΕΝΑ 5000 afios de Historia", την 23/1 1 /1 993, είς τό Έθνικόν ΜουσεΤον Κολομβίας.) 

* 

« Π ροσεληλυθότες προ των πυλων της Νέας Ευρώπης , έν τψ αίωνι της Κυβερνητικης, ήμεις οί 
Βασκωνες έπί των άκτων της Έσπερίας, Ίάονες τού Άτλαντικού 'Ωκεανού, σοί Έλλάδι, πατρίδι 
απάντων πεπαιδευμένων Λαων, χαίρειν λέγομεν' διότι μόνον δια της παιδείας σου ήμεις πάντες 
οι Ευρωπαιοι τήν νύν αυτων ψυχήν έχομεν καί άληθως όνθρωποι γεγενήμεθα. Καί τούτο όμοίως 
έν ΒασκωνίQ καί έν ΓαλλίQ καί έν ΆγγλίQ τε καί έν ΓερμανίQ γέγονε καί όλλοθι έν πάση Ευρώπη, 
πανταχού τοίνυν άπο της Άνατολίας όχρις είς τήν Έσπερίαν έν Δυσμαις, υίοί σου έσμεν καί οϋτω 
πεπαιδευμένοι όνθρωποι. 

Έρχόμεθα παρα σέ , τήν μητέρα της άρίστης παιδείας τού κόσμου . Έρχόμεθα παιδεύσοντες το 
Πνεύμα καί τήν ψυχήν ήμων . Διότι όστις εχει τήν γλώσσαν, ώσαύτως εχει καί τό Πνεύμα τών 
ανθρώπων 0 0 0 » . 

Federico Krutwig Sagredo - "Χαίρειν Έλλάδι "
Περιοδ. HALCON ΊΕΡΑΞ no 2 - Bi/bao Μάρτιος 1994. 
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ZEBRE όναγρος zebra (όnagrο) zebra Zebra equiferus ='ίππα- 'ίκκος ='ίππος +φέρω 
zebre ραβδωτός -γρος έκ του 

equus +fero 
ΖΕΙΕ ζήλος zelo celo zeal zeIus ζήλος 
zeIoteur ζηλωτής zelatore celador zealous 
zele πρόθυμος zelante ένθερμος 
zelote ζηλωτής zelare ζηλώ zealote Zelot 
zelotypie ζηλοτυπία zelanteria celos zealotry 

ύπερβάλλων ζηλοτυπία φανατισμός 
ζήλος zeolite 

ΖΕΟΙΙΤΗΕ ζεόλιθος 
zeolithique ζεολιθικ6ς 

ZEPHYR ζέφυρος zeffiro cefiro zephyr Zephyr zephyrus = ζέφυρος :  δυτ, ανεμος 
zephyrien ζεφύριος (έτ. έκ του ζόφος), 

ζέφυρος: γενικώς πας 
ανεμος πνέων εκ τοΟ 
βορείου ήμισφαιρίου 
(κυρίως βορειοδυτικός). 
( Οδ. Ξ 548: "νύξ έπηλθε 
κακή" , ζέφυρος μέγας'ϊ 
("Βορέης καί Ζέφυρος 
τώ Θρήκηθεν δητον". 

Άπολλ. Σοφ.) 

ZERO μηδέν ΖθΓΟ ΖθΓΟ ΖθΓΟ Zero ( "'Ο δέ Ζέφυρος, 'Εκ του ζέφυρος, διότι 
zerotage μηδενισμός Βορράς τις έστί καί στίς πυξίδες τό σημ. τοΟ 
έξ αύτού chiffre άριθμ. cifra cifra cypher Ziffer αύτός" -Εύστάθιος) βορρό ζέφυρος 
σημ, (καί παράγωγα:) (βλ. ώς δνω λ. zephyr) 
-er -eur κ,λπ. εσημειώνετο με τό Ο 

(μηδέν). 
Τό άραμαίκόν sifr, 
έκ του ζέφυρος καί αύτό. 

ΖΕτΕτιουΕ ζητητική zetetico zetetic ζητητικός (ζητέω-ώ) 
μέθοδος 

ZEUGME ζεύγμα zeugma zeugma zeugma Zeugma zeugma ζεύγμα 

ZIRCONIUM ζιρκόνιον zirconio zircon Zirkon έκ του φραγκ. έκ του ύάκινθος 
έκ του jargon κίτρινο jagonce, (βλ. λ. jargon) 

διαμάντι 

ΖΙΖΑΝΙΕ ζιζάνιον, zizzania cizaiia zizanium ζιζάνιον 
σκάνδαλον 

ZODIAOUE ζψδιακός zodiaco zodiaco zodiac zodiacus ζωδιακός (ζώδιον) 
zodiacal ζψδιακός zodiacale zodiacal zodiacal, Zodiakal 

zooid 

ΖΟIΙΕ φιλόψογος zoilist Ζωίλος, άλεξανδρ. 
λόγιος 

ΖΟΝΑ ζώνη (ίατρ.) zona zona ΖΟΠθ Zone zona ζώνη, ζώννυμι 
zone ζώνη (γεωγρ.) (Ζοnίfίcacίόn) zoned 
zone ζωνοφόρος (zoneless) 
zonal ζωνοφόρος 
zoster ζωστήρ zostera zoster ζωστήρ 

ΖΟΟΡΗΥΤΕ zoofito Ζοόfίtο zoophyte ζωόφυτον 
zoophore zooforo (protozoo zoophorus ζωοΦόρος, ζωΦόρος 
zoospore πρωτόζωον) 
zoologie zoologia zoologia zoology Zoologie ζωολογία 
zoologique zoologico Ζοοlόgίcο zoological zoologisch ζωολογικ6ς 
zoographie zoografia zoografia zoography ζωογραΦία 
zootechnie zootecnia zootecnia zoogony ζωοτεχνία 
zootomie zootomia (Ζοόfagο ζωογονία ζωοτομία 

ζωοφάγος) zootomy Zoolog 
zoologist Zoonosen νόσοι 

ζώω ν -> -
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zoiatric κτηνια-
[τρική 

zooIatrie zooIatria zooIatria zooIatry ζωολατρεία 
κaί ΖΟΟ =ζωολ. κηπος zooiatra ΖοόΙοgο zoonomy κ.λπ . . .  
epizoaire κτηνίατρος ζωονομία 

κ.λπ. κ.λπ. zoofi Io ζωόφι- zoofi I ia zoonic Zoophi I ie 
[λος zoospermo ζωικός 

zoofobia zootecnia zygoma 

ZVGOME ζύγωμα zigomo cigoma zygoma ζύγωμα 
zygomatique zigomatico cigomatico zygomatic ζυγωματικος 
zygote (cigomorfa) zygote ζυγωτός 

ΖVΜΙQUΕ (cίmόgenο) zymotic ζυμlκός 
zymoIogie zimoIogia zymoIogy ζυμολογία 
zymose zymotic ζύμωσις 

ζυμωτικός ένζυμον 
enzyme enzima enzima enzyme 

zymurgy 

ZVTHOGALE ζυθόγαλα 
zythum ζύθος 



Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

Ε ί ση γ ή σ ε ι ς  ε ί ς  Δ ι ε θ ν ή  Σ υ νέδρ ια  



Ό γλωσσικός άθλος τού Κ . Ξενοφώντος Ζολώτα 

(Καθηγητού της Οίκονομίας, Διοικητού της Τραπέζης Έλλάδος καί πρώην Πρωθυπουργού) 

Ό κ .  Ζολώτας, σε δύο όμιλίες του (26.9 . 1 957 καί 2. 1 0. 1 959) είς ηΊν Συνέλευσιν τού Νομισματικού 
Ταμείου της Ούάσιγκτων, εχρησιμοποίησε μόνον λέξεις με ελληνική ρίζα. 

Παρατίθεται ό δεύτερος λόγος του,  της 2/1 0/ 1 959, καί ή Έλληνική του μεταγραΦή ,  όπως άκριβως 
δημοσιεύεται είς τό Διαδίκτυον (http:/www. in gr./books arxaia /zolotas. htm). 

Kyrie, 

It is  Zeus' a n athema οπ ουΓ epoch and the 
heresy of ουΓ economic method and policies that 
we should agonize the Skylla of nomismatic 
plethora and the Charybdis of economic 
anaemia. 

It is πο! my idiosyncracy to be ironic ΟΓ sarcastic 
but my diag nosis would be that politicians are 
rather cryptoplethorists. Although they 
emphatically stigmatize nomismatic plethora, 
they energize it through their tactics and 
practices. Our policies should be based more οπ 
economic and less οπ political criteria .  Our 
gnomon has to be a metron between economic 
strategic and philanthropic scopes. 

Ι Ιπ an epoch cha racterized by monopolies, 
o l igopolies, monopolistic antagonism and 
polymorphous inelasticities, ουΓ policies have to 
be more orthological, but this should πο! be 
metamorphosed ίπΙο plethorophobia, which is 
endemic among academic economists. 

Nomismatic symmetry should not antagonize 
economic acme. Α ψeater harmonization 
between the practices of the economic and 
nomismatic archons is  basic. 

Parallel to this ννθ have to synchronize and 
harmonize more and more our economic and 
nomismatic policies panethnica l ly.  These scopes 

are more practicable πονν, when the prognostics 
of the pclitical end economic barometer are 
halcyonic. 

The history of our didimus organization οπ this 
sphere has been didactic and their gnostic 
p ractices ννίll always be a Ιοπίς Ιο the 
polyonymous and idiomorphous ethnical 
economies. The genesis of the programmed 
organization ννίl l  dynamize these policies. 

Therefore, Ι sympathize, although not without 
criticism ΟΠθ ΟΓ two themes with the apostles 
and the hierarchy of our organs ίπ their zeal to 
proψam orthodox economic and nomismatic 
policies. 

Ι apologize for having tyranized Υου with my 
Hellenic phraseology. Ιπ my epi logue Ι 
emphasize my eulogy to the ph iloxenous 
aytochtons of this cosmopolitan metropolis a n d  
my encomium Ιο Υ ο υ  Kyrie, t h e  stenographers. 

Κύριοι, 

Είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και αίρεση 
της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής 
μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την 
Σκύλλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη 
Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας. 

Δεν είνοι στην ιδι οσυγκρασία μου να είμαι  
ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου θα 
ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μόλλον 
κρυπτοπληθωριστές. Αν και μ ε  έμφαση 
στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον 
ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των 
πρακτικών τους. Η πολιτική μας θα έπρεπε να 
βασίζεται περισσότερο σε οικονομικό και λιγότερο 
σε πολιτικά κριτήρια.  Γνώμων μας πρέπει να είναι 
ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και 

Ι φιλανθρωπικής σκοπιάς. 

Ι Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια, 
ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και i Ι πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας 

Ι πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό 
f δεν θα έπρεπε να μεταμορφώνεται σε 

πληθωροφοβία, η οποία είνα ι ενδημική στους 
, ακαδημαϊκούς οικονομολόγαυς. 

! i Η νομισματική συ μμετρία δεν θα έπρεπε να 

ι ανταγωνίζεται την οικονομική ακμή. Μια 
! μεγαλύτερη εναρμόνιση μ εταξύ των πρακτικών 

, ι των οικονομικών και νομισματικών αρχόντων 
ί � είναι βασική. 

n α ρόλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε 
και να εναρμονίσουμε όλο και  περισσότερο τις 
οικονομικές και νομισματικές μας πρακτικές 
παν εθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πια 
εφαρμόσιμες τώρα, που τα προγνωστικά του 
πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου είναι 
χάλκινα. 

Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε α υτήν την 
σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές τους 
εφαρμογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις 
πολυώνυμες και ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες. Η 
γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα 
ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. 

Γι' αυτόν το λόγο αντιμετωπ ίζω μ ε  συμπάθεια, 
αλλα όχι χωρίς κριτική διαθεση, ένα ή δύο θέματα 
με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων 
μας στον ζήλα τους να προγραμματίσουν 
ορθόδοξες οικονομικές και νομ ισματικές 
πολιτικές. 

Απολογούμαl παυ σας τυράννησα με την ελληνική 
μου φρασεολογί α .  Στον επίλαγό μαυ δίνω έμφαση 
στην ευλαγία μου, προς τους φιλόξενους 
αυτόχθονες αυτής της κασμοπολίτικης 
μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς 
εσας, κύριοι στενογραφοι. 
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Φιλοσοφικόν Συμπόσιον Πράγας 
με θέμα "Ή Έλληνική Φιλ οσοφική Παράδοσις καί ή Τσεχική Σκέψις "  

-Μετά την προγραμματισμένη Είσήγησι, κατετέθη έγγράφως τό κάτωθι ύπόμνημα: 

Phi Beta Kappa 

La 1 Phi losophie, selon2 les Lexiques les 
plus fameux, est Ι' incl inaison vers3 la 
Sophie, la Gnose, la Methode 
systematique qui examine 
les theories qui se referent 84 Ι '  
Ontologie et 8 la Physique. 
Selon plusieurs savants, la phi losophie 
est une methode thaumaturgiquement 
therapeutique pour tout symptome 
turbulent de notre epoque, de 
Ι '  anarchie, de Ι '  hylisme, du cynisme, en 
bref de tout ce qui intoxique une 
democratie asthenique et chaotique. 
Εn plus: Ι '  authentique methode 
phi losophique hellenique apparait 
comme5 1 '  unique panacee des 
syndromes des asthenies, de la crise, 
de Ι '  agonie, du marasme de notre 
epoque et le symbole de la 
pal ingenesie des ethnies. 
Dans les Ecoles Americaines 
existent des Clubs 
qui se nomment " Phi  Beta Kappa" 
(Φ Β Κ) qui veut d ire 
" Phi losophie Gouverneur de la Vie" . 

Des proselytes, technocrates ου 
ideal istes, apotheosent la 

Methode Phi losophique en caracterisant 

la Phi losophie Hellenique comme la 
Musique, la Melodie, le Rythme et 

Ι '  Harmonie de notre psychisme, en 
coclusion Ι '  Orchestre et la 

Poesie de la mentalite. 

Φι Βήτα Κάππα 

Ή φιλοσοφία, κατα τα Λεξικα τα πλέον 
φημισμένα, έστί ή εν-κλισις πρός την 
Σοφίαν, την Γνώσιν, την Μέθοδον 
την συστηματική ν, όκοία έξετάζει τας 
θεωρίας τας αναφερομένας είς την 
Όντολογίαν, ετι είς την Φυσικήν. 
Κατα πλείστους σοφοUς ή Φιλοσοφία 
έστι μέθοδος θαυματουργικώς 
θεραπευτικη δια πάν (τούτο) σύμπτωμα 
τυρβαστικόν τής νωιτέρας έποχής, τής 
αναρχίας, τού ύλισμού, τού κυνισμού, έν 
βραχεί παντός Ο,ΤΙ έν-τοξινώνει μίαν 
δημοκρατίαν ασθενικην καί χαοτικήν. 
Έπί πλέον: ή αύθεντικη έλληνικη 
φιλοσοφικη μέθοδος παρουσιαζεται ώς 
ή μοναδικη (ένικη) πανάκεια τών 
συνδρόμων τών ασθενειών, τής κρίσεως, 
τής αγωνίας, τού μαρασμού τής 
ήμετέρας (νωιτέρας) έποχής καί τό 
σύμβολον τής παλιγγενεσίας τών έθνών. 
Έντός τών Άμερικανικών Σχολών 
ύπάρχουν (έξ-ίστανται) Λέσχαι (Κλωβοί) 
όκοίαι όνομάζονται "Φί Βήτα Κάππα" 
(Φ Β Κ) κοίον βούλεται δεικνύειν 
"Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτις". 
Οί προσήλυτοι, τεχνοκράτες η 
ίδεαλισταί, αποθεώνουν την 
Φιλοσοφικην Μέθοδον, 
χαρακτηρίζοντες την Έλληνικην 
Φιλοσοφίαν ώς την Μουσικήν, την 
Μελωδίαν, τόν Ρυθμόν καί την Άρμονίαν 
τού νωιτέρου ψυχισμού, έν 
κατακλείδι την Όρχήστραν, προσέτι την 
Ποίησιν, τού Μένους. 

'Άννα Τζιροπούλοu Εύσταθίοu 

1 .  le ,  la, les: du latίn iI Ie-iI Ia qui vient du grec ϊλλος: Οθυί l ,  ϊλλω: je regarde, ϊλλε : regardez. ya veut dire que Ι '  article 
primitivement etait pronom demonstratif, eχactement comme chez Homere. (τοί : αύτοί, τήν :  αύτήν). 

2. selon: du latίn "sub-Iongum" qui vient du grec "ύπσ-δολιχός". 
3. Vers: du latin versum, verto, calque du grec στρεπτόν, φερτόν. 
4. a: du latίn ad qui vient du grec: όντα: vers 
5. comme: du latίn "quo modo" qui vient du grec "κοίψ μήδει". 
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Στην 1 Οη Διεθνή Συνάντησι Κλινικής Καρδιολογίας (27-29 Άπριλίου 1 995) ,  

ό καθηγητης της Καρδιολογίας κ .  Ν ικόλ. Κούνης στην όμιλία του πρός τους συνέδρους 
έχρησιμοποίησε μόνον άγγλοποιημένες έλληνικές λέξεις. Παρατίθεται ή τελικη σύνοψις τού 
λόγου του πρός τους ξένους συνέδρους, όπως την κατέθεσε . 

«A l l e rg i c  ( o r  hype rsen s i t i v i ty)  myocard i t i s  i s  an ia t ro g e n i c  h i st i c  ast h e n i a  of the  

myoc a rd i u m  aet i o l o g i c a l l y based o n  p h a rm aco l o g i ca l  a l i e rgy. I t  i s  c h a ract e r i ze d  by  
c l i n i c a l  symptoms such  as de rmat i c  exan thema and  pyrex i a ,  card i ac symptoms and 

e o s i n o p h i l i a .  D i a g n os t i c  c r i t e r i a  are :  t h e  c l i n i c a l  h i sto ry, t h e  c l i n i ca l  i con and the 
e n d o myocard i a l  b i o p sy w i t h  c h a ract e r i s t i c  aty p i c a l  I y m p h ocyt e s ,  g i a n t  c e l l s  a n d  

eos i n o p h i l s .  T h e  pathogenet ic  mechan ism o f  t h i s type o f  myocard i t i s  i s  hypothet ized 

to be  a l l e rg i c  type I v. 

T h e rapeut ic  measu res a re :  t he  apostasy from the  aet io log ica l  p harmacon and  the 
dose of cort icostero ids  and/or  i m m u n otherapy. 

C a r d i o l o g i s t s  a n d  c l i n i c i a n s  i n  g e n e ra l  s h o u l d  d i a g n o s e  t h i s  e n t i t y w h e n  
p h a rmaceut ica l  a l l e rgy goes para l i e l  w i th  card iac sym ptomato logy. 

Μ Υ  euchar i st ies  to a l l  of you 
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Ομιλία στό Άγγλικό με Έλληνικες λέξεις* 

«Συγκίνησι προκάλεσε ή όμιλία τοϋ καθηγητοϋ Όρθοπεδικης κ. Παναγιώτη Σουκάκου, στήν έναρ
κτήρια τελετή τοϋ 50υ Πανευρωπαϊκοϋ Συνεδρίου Όρθοπεδικης πού γίνεται στήν Ρόδο. Παρουσίς! 
6.000 όρθοπεδικών όπό 64 χώρες τοϋ κόσμου, ό κ. Σουκάκος μίλησε στό όγγλικά, χρησιμοποιώντας 
ώστόσο πληθος ίατρικών 6ρων καί λέξεων έλληνικης προέλευσης, μέ όποτέλεσμα όκόμη καί ό πλέον 
όδαής περί τήν Αγγλική Γλώσσα νό ε/ναι σέ θέσι νό καταλάβη τό σύνολο της όμιλίας τοϋ καθηγητη. Ή 
όμιλία ήταν ή έξης,, : 

«The He l len ic  o rthopaedic phys ic ians have sy nchron i zed the i r  dynamism and energy with 
t l1e E ruopean Organ izat ion of Orthopedics and Traumatology, Ιο generate th is  symbiot ic and 
not e p h em e ra l  synthes is  of c h a r i smat ic , academic  scho la rs ,  and are en thus iast ic  w i th  the 
atmosphere of euphor ia  and ana logous ecstasy i n  Dodecan i sa,  R hodos. 

R hodos is  a graph ic  He l len ic  metropol itan center i n  the Aegean arch ipe lagos, with myriads 
of a rc h aeo log i ca l  and h i sto r i ca l  s i tes .  R h odos is a geograph ica l  parad ise  of c rypt ic  and  
c h i m e r i c a l  i c o n s  of  i dy l l i c c h a r m ,  a m a l g a m ated w i t h  H e l l e n i c  gas t ronomy of m o u s a k a ,  
souvlak i , ο υ Ζ Ο  empor ia  a n d  euphor ia  o f  t h e  rhyme a n d  rhyth m o f  bouzouk i ,  Byzant i ne  and 
Spanoudak is  mus ic .  

Α p lethora of  bas ic  and d idactic themes i n  the sphere of o rthopedics and traumatology, 
s u c h  as  t r a u m a  of t h e  m u s c u loske le ta l  sys t e m ,  a r t h rosc o p i c  and  a r t h ro p l asty s u rg e ry, 
p e d i a t r i c  o r t h o p e d i c s ,  po ly - t ra u m a ,  pod i a t r i c  s u rge ry, c a r p u s  a n d  dacty l i c  s u rg e ry w i t h  
traumatic a n d  genet ic anomal ies,  m ic rosu rge ry, spondylopath ies l ί ke scol ios is ,  kyphosis and 
spondy lo l i sthes is ,  osteoporosis and pharmacolog ic  and p rophylact ic therapeut ic po l ic ies νν ί l l  
b e  emphasized .  

D i a g n o s t i c  m e t h o d s  and ae t i o l o g i c a l  t h e rapy  of  t ra u m a t i c ,  n o n - p hys i o l o g i c a l  a n d  
patho log ica l  syndromes,  therapeut ic schemes and strateg ies ,  νν ί l l  b e  ana lyzed and synthesized 
at this academic sympos ium on  the basis of a democrat ic c l i mate and with the scope of a non
dogmat ic  and egocentr ic  d i a logue ,  wh ich Ι p rophes ize νν ί l l  be an h i stor ic  phenomenon and 
parad igm of  dynam ic syne rgy and harmony between polyethn i c  o rthopedic physic ians of  the 
Eu ropean Ep i rus. 

Το paraph rase,  with the phob ia and d i lemma of being tauto log ica l ,  let me emp hasize that 
the log ist ics and machi nat ions i n  th is  academic sympos ium ,  νν ί l l  generate the scheme and type 
of ο υ Γ  harmon ic  synergy and syndesmosis .  P ragmati ca l ly, ί !  i s  my thesis and not hypothes is  
that  the next ph ase and p rogrammed orthopedic sympos ium i n  He ls i nk i ,  wh ich  Ι eu log ize ,  νν ί l l  
b e  a s  dynam ic a n d  with colossal kyros, a s  i n  R hodos He l l as .  

Ι apo log ize  fo r my e u rog i st ic  demagogy and i f  my etymo log ica l  g l ossary i s  based on  
ph i l osoph ic  Ο Γ  symbo l i c  metaphors and lex ica l  hype rbo le ,  p l ease sympath i ze w i th  me and Ι 

apologize for the id iosyncrasy of a zealous He l l en i c ,  p racti c i ng  o rthopedic phys ic ian who is 
also fanatica l ly  enthus iast ic about the giant anode of E u ropean propaedut ics and academics in 
orthopedic and traumatology . 

• Περιοδ. " "Ελληνική Διεθνής", τ. 47/200 1 
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ORnER OF ΑΗΕΙ'Α 
" ΤΗ Ε  Οl'ΕΜΤΙΟΝ Η.Α TERNAJ ,ISM CHAl'TER" 

]AMA1CA, ΝΕνν YORK 

AHE1JA was organizecl ίn this }lemispllere ίn 1.992 by �n ocιuple eponymolls IJatriots, ηοι for their  
ep}lemeral fame, but rather Witll homogeneous syllogisnl and entelecll imic  scoρe ιο unify all  the HELLENES 
of diaspora under Ol1e ethnocentric associat ion. 

TIleir protasis became praxis and, today, w� have t}l iS colossal and dynamic tetradymite Panhellenic 
alnIJhictyony, wit}l (Jedagogical and ethical c}laracter diacritical ίπ (Jracticing p hi lantll roIJism, and Wit}l 
enthusiastical diathesis for a systematic, metllodical and protagol1istiC participation ίl1 tlle HELLENI C  e t h n ic 
critical problems. 

1π our epoch, mother HELLAS is been antagonized by heterogeneolls arc}1Ons witll scandalous and 
antipathetic demagogues, of tyrannical and dictaιoria) pseudomorpllic "democracies." 

They ρυι u nder amphibole over 4500 years of h isιory of HELLENISTIC period. I-Ieroes, 
nl0numents, ethnical symbols, demograpllic analysis and authentic geograph ical Hellenic eparc}lies SllCll as 
Macedonia, Epirus, Thrace, l'ontos, CypΓllS ... 11ave beel1 u nethically with fanaticism a l1d CYl1icism eristically 
denied; such an amphigory! 

Thes� an�.col '_1t ll iC tactics are an anatllelVo:'. ω 111 cοsrnοΡοliι:s!Γ., al1d ,,-e cxnpflatical!y and ca:cgvrically 
stigInatize ίι. Therefore, our gnomon and thenle ίπ this etesian synod shotJld b e  the synecdochical paragon 
of: 

• Synthesis of polymorρhous orthological ideas. 
• Practical and apodotical methods. 
• Emphasis ιο elastic and tactical policies. 

The above prologues categories that can be as a paradigJ11atic endowment of our parataxis' tlogma ίπ 
an a l1 t i thesis ιο a l l  t lle catastropllic crit icisms and t lle plethoric teraιologies_ 

Our deonιological character is the p lΊlox of HELLAS tllrOllgh w}lich we endogenollsly gcnerate tlle 
eros and the patllos for Ρ Η Ι Ι Η Ε Ι Ι Ε Ν Ι S Μ, l ike the mythical P hoenix. 

The prognosticatiol1 is the echo of the al1ciel1t Hellel1es criteriol1 ίη ol1e eclectic ant! fantastic pllrase: 

" EIS OIONOS ARISΤOS AMYNASΤHAI PERI PAΤRIS " 

With entlllJSiaSnl and harmony and Witll0llt ochlocracy and despotisJ11 ίπ a synclinal atmosphere let llS 
h ierarchically, logically and paradigmatically syndicate as an encomium ιο Atllenians' ncmocracy of Pericles. 

As epilogue,  Ι enΊphasize lny eucllarist ιο all οΓ you. 

, c>��� .• � 
Lam],ros G. lambrakos 
Arcl101J #86 
New York, J\lly 1 ,  1993 
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�H rΕλλη\'ΙΚ11 Γλώσσα των ... Γάλλων 
Κύρ ι ε  διευθυντά,  
Μέ άφορμή τί ς  μεγάλες έρευνες τού «Δ» γιά τή ν παγκοσμ ιότητα τ11 ς Έλλη 

νική ς Γλώσσας θυμή θηκα μ ι ά  παλιά ίστορί α ,  σταν ώς Πρόεδρος τού Έμπο 
ροο ι ομηχανικού Έπιμελητηρίο-υ Άθηνών προσεφώνη σα τόν Ίούνιο τού 1 966 
τόν έπισκεΦθέντα_έπισή μως τι)ν  Έλλάδα �. Ζισκάρ ντ '  Έστα ίν, τότε ύπουρ

γό των Οίκονομικών τη ς Γαλλίας καί άργότερα Πρόεδρο τη ς Γαλλικη ς Δ η 

μοκρατίας .  �H προσφώνη σtl μου πρέπει νά ένδιαΦέρη τίς έρευνές σας, δ ιότι  
έγινε στή γαλλική γλώσσα άλλά μέ . . . έλληνικές μόνον λέξεις (πλήν όρισμένων 
άκλίτων μερών τού λόγου), πού έχουν πολιτογραφη θη ώς γαλλικές καί μπο
ρεί νά τίς εϋρη κανείς σέ οίοδήποτε γαλλικό λεξι κό. 'Αξί ζει ,  νομίζω, νά δη τό 
Φώς τη ς δη μοσιότητος ή προσΦώνησή μου αύτή στίς στηλες τού «Δαυλού» .  

'Ιδού τό κείμενό τη ς :  

ΚΥτίε, 
San s  apostropher ma rIlitoriqιle dans l 'emphase εΙ /α plithore, Γ analyserai 
ellip tiqιlement, sans nIll gal1icΊSme, /e didale synchrolle dIl cosmos po/itiqu e  
cara ctirΊSi ρατ des syndronles de crΊSe paral}'sant Ι' organisatiol1 S)'sti171Gtiqu e  
de n otre icononlie. 
NOIlS som m es p iriodiqIl em ent sceptiqιl es εΙ n eurastIl en iqlles devarit  ces 
paroxys17les pcriplz rasiques, cette bOlllinzie des di171agoglies, ces h)'perboles, 
Ct:,s para doxes 11yp ouircs et CYli iqlI C.� φιί s)'111 boiisen t u n e  dc'nl o cra tie 
anachronique εf cIwotique. 
L es plz in o171cn es !an tastiq Ii es φι 'ωι n O liS p roph ctise pou r Ι '  epo q u c  
o5tronOlnique ditronerol1f ies progrαf7zn/es rachitiqιtes, h)'bride5i Εί sporadiql:,es 
de n o tre C)Icle atom iqlie. Sellle lln e  pana cie a ιι tllen tiquc εΙ draco l1 iel1 n e  
m ita m o rplz osera cetlc agon ic prO drOll1 e d e  l 'ap ocal)'pse et u n e  gencsc 
IlO11 lologuc. dll PIzel1ix. 
Les iC011on2 istes tecl2 110cratcs seront !es strategcs d'ιιn tlzeGtrc poleI1 liqlie εΙ 
dynOll1ique et ηοη /es proselytes du marasme. 
A u tochroncs hellcn iqιJ es, dans une apologie cathartiqIIe, psalmodions les 
tllio rcm es ίle Ια di/1lOCratie thisalιrΊSaf2ie et hiroique, 50ΥΟ115 allergiqlIes aux 
p arasites a//ogen es dOllt les sophismes trop h)·alins n 'on t  qu 'ttne pseudo 
dialectique. 
Εη ipiloglle Ο ces agapes, mOl1 amphorc ο /' apogee, je pΓoplΙIIΊSε toLιte eupllOrie 
εΙ  apotlz iose ό Monsieur Giscard d' Es(aίng, protot)'Pe enfhoIlsίasnlGnt de Ια 
l1 io - o rth odoxie iconon2 ;qιte ε! synzbole de la palίngcn isie de son eth n ie 
galliqu e. ' 

Με φ ιλικούς χαιρετισμούς 

Χρήστος Πα\'άγος 
"Επίτιμος Πρόεδρος τού "Εμπορικοϋ 

καί Βιομηχανικού "Επιμελητηρίο" "Α9η\'ών 
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University ofIndianapolis 
Athens 

ΤΟΤ:\ Ι Q U Λ LιΤΥ L E A D E R S H I P  
Β Υ  

01". J O H N  Ν .  KA L .-\ R :-\S 
FOU OER OF A R I STO U.  Ί V Ε R  Ι Τ Υ  

Τ ι ΤΑΝ Ι Α  H OT E L. Α T H EN S  

Ρ RΟ L ΟG Ι Έ  

T Il e  s c o p e  ο/ 171); f ec t u re is /0  g e n e Γate a d y n a m i c  
cI i a l o g u e  οη Ο Γ ga n ί Ζa t ί ο n a \  an.d e c o n o m i c  syste m s  an.d 
tech n i q u es. Bas i c a l \y,  my m et h o d o l o gy is c h a r a c t e r' i ze d  
b,V' d i a l o g u e, a syste m at i c  p h e n o m e n o n  with eνely 
a c a d e m i c i a n  Ο Γ  e p i st i m o l o g ist .  
Ι wιΊI syste m a t i c a l ly a n a l yze t h e  i d i o s )I n g ra c i es and t/7.e 
c h a r a c te rist ics ο/ tI1e o r g a n i z a t i o n a l  syste m s  p r a ct i c e d  
today. 
Tl1e a r c h i tect u re ο/ m y  a n a l y s i s- s t r at egy, is syste m at i c  

and p ra g m a t ic ,  ,νet p a r a d o x i c a l l y  is c h a ra c t e r i ze d  by 
e n t h u s i a s m  an.d sy n c h ro n i z a t i o n  bef1veel1 t h e o ry and 
p I·a c t i c e .  The h a r m o n i c  S Υ n eΓgΥ ο/ m a t h e m a t i c a l  m o d e ls 
and stat ist ica l  tec h n i q u es ,  has g e n erated t h e o r e m s  and 
a x i o m s  p ract iced ίη ca p i ta l is t i c  e c o n o m i c  syste m s .  Μγ 
p h i l os o p h y is l o g i c a l ,  e t ll i ca l al1d p ract i c a l  and has 
e Γected o rga n i z a t i o n a l  In o d e l s  Ι/ωι haνe g e n e r a te d  
eco n o m i c e u p h o r i a .  

Τι1!.: m n g ic est Il et i c s 0./ / 1 1." t�l c t i C. i.\' t /le p I e t ll o r a ο! 
H e l l e n i c te Γm ί n ο l ο gΥ ιΊ ι / 1 1) '  Ρ ll l·ί1 s e ο l οgΥ.  

AdmIssions: 2 9  Voulis 51 . 5ynlagma 5q., • 105 57 Alhens, Greece • ΤeI.: 32 36 647, 32 39 923. 32 39 785, 32 39 740 - Fa, : 32 4 8  502 
Graduale CenIer: 9 Ιριιου 51., • ΤeI 32 37 077, 32 39 908 32 39 909 
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J Ί7C g e n es i s  of tI�a g i c  e c o n o m i c p f�o b l e fn s  ge n e ra ted ίη an 
cco n o rny οι-e 1 70! sy rll p t o nl a t i c, ίn j(lc' [ tI7e.I i ol�e cyc l i c a l 
Ο l 7ίl p e r i o d  i c  Ρ Il e η ο  m e n �1 • 

.\IIC-!7 P ll e n o m e n a s t i g rn a t i ze ΟI 7Ι/ t I' a U lll �1 t ize 1 11e 

eco n o m  i c  e u p ll 0 r i a  ο/ tIze agora. 
Eco n o m i c  syste m s  b as i c a l ly sy m b o l i ze tI7e p h i l os o p hy 
Οl 7ιl i d e o l ogy o/r/le gov e r n i n g  p o l i t i c a l p a rt�' . 
(/7C C ll ro n i c ol l(i p a t ll et i c  ego m a n i a  011(1 m ega l o m a n i a ο/ 
cel-fain gove r n o rs ,  m o n a rc h s  ΟΓ ty ra n ts ,  tI7eiI� a pa t h y  Io/� 
p h i l a n t ll ro py,  tI1e il� e n i g m at ic  and p ro b l e m a t i c l og i c ,  

gen e Γ ated g i ga n t i c  ec o n o m i c C Γ ίses ,  ν,J !l icI1 s t i g m atized 
C/l1d t ra u m a t ized tI1eiy po l i t i c a l  c a r e e r. SllC/l p ra c t i c es 
gene r a te p h o  b i a ,  p a n i c  ond per i o d  i ca l ly pa r a l y s i s  ο/ tl1e 
socioeco n o m ic syste m .  
TIle agora,  duπ'ng tl1e a rc h a ic per i o d s , Ί-tιas c h a ra cte r ized 
as tI1e p h ys i ca l  p a r a m eters 11 )lelAe (J l l i l o s o p h e r s ,  s c h o l a rs ,  
eco n o m ists and e p ist i m o l o g ists a n a l y zed tlle p ro b l e m s  
gene r a ted by the p o l ίt ic a l  syste m .  

Tl1e b a s i c  m et h o d o logy was d i a )ogu e ΟΥ rhetor ic .  
D i a l o g u e, ίη ο d i a m et r i c  a nt ithes i s  HJith tl1e m o n o l o g u e, 
/708 m agic ,  ί! is c h a ra cte r i zed b.ν s)' n t h e s i s  and a n a ly s i s  
ond a p l et h o ra % theI· l ect ίc  sche m es .  
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ΤΗ Ε SIG N I FICANCE ΑΝ Ο I N FLUENCE OF �H E  )' H ELLEN I C  LANG UAG E /: ιΙ 'IJί ΒΥ Dr. John �!ι Κal:ιr:��;;,�n ίοr Professor φι c/o 
M USIC 

The Orchestras e lectrifyed the atmosphere,  with 
m us ical organs l ί ke the harp the Iyre the a u los a n d  
hyd ra u los . The chorus i n  the od i u m  ΟΓ theatre 
synchron ized with the organs h a rmoneously .  

O rch istrators synthes ized m usical  poetry,  satyr 
a n d  comedy, in a melod ic  sym phony.  The rhythm a n d  
h a rmoneous eurythmy ννθΓθ u n para l l eled . Synthesis , 
SΥneίgΥ a nd sym phony ίdea l ίΖθd every orchistratfjd 
ep isode .The magnetic atmosp here ,  the harmonic 
rhythm and the stereophon ic  echo generated magic .  

D RAMA-TH EATRE 
The genesis of classical d rama,  was not 

sym ptomatic .  Α eu phoria of charismatic and ta lanted 
protagon ists showed fantast ic scenes of h i storic 
ep isodes . The prolog ue ,  the theme and the epi logue ,  
com prised the  tri logy of d rama whί le  synthesis ,  
a n a lys is  and synops is characterized the phraseology 
of the text . 
The syntax and phraseology u sed by scholars ,  
academ icians and ph i losophers i n  the i r  rhetoric ,  had 
many g rammatica l  id ioms and i d iosyncrasies.  
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The p rotagonists , ρer iod i ca l ly u sed 
pse u d onym s.  Anonymity was a syn d rome that 
c h aracterized the theatrica l atmosphere .  The 
p a n o ra m i c  fantasy, the mysti q u e ,  the melody,  the 
aesthet ics,  the use of cosm et ic eρithets , a re 
cha racterist ics of d ra m a .  

Eventhough the theatres were ρhys ica l ly g i ga nt ic ,  
there was no need for m icrophones,  becau s e  the 
a rc h i tectu re and the acoust ics , wou ld echo 
iso m etrica l ly and crysta l ly-cl e a r. M a ny ep isti molog ists 
of ρhysics,  aerodyna m ics,  aco u st ics e lectron ics ,  
e le crtomagnetics can n ot a n a l yze-eχpla i n  the i d ea l  
a n d  isometric acoust ics of H e l l e n i c  theatres even 
today.  
There ννθΓθ many eιatego ries of d ra m a :  c lass ica l  
d ra m a ,  m elod ra m a ,  satyr ic ,  eρ ic ,comedy, e . t .c .  

The syn d rome of  χenophob ia  Ο Γ  dys leχ ia was 
overcom e  by the pathos of the a ctors , who p racticed 
method ica l ly a n d  e mp h at ica l ly .  
Acrobatics ννθ Γθ a lso e u p h o ri c .  There was a p lethora 
of a necdota l themes , with wh ich  acrobats wou ld 
e lectrify the ecstat ic a u d ience ,  with scenes from 
m yt h i ca /  a n d  h istorica l  eρisodes . .  

Some th eatric ep isodes ννθΓθ characterized as 
sca nda lous  and b lasphemous .  Pornography,  b igamy,  
h emophe l ia , nym phom a n i a ,  polya n d ry,  polygamy a n d  
h eteroseχu a l ity WθΓθ d ra m atized i n  a pedagogical  
way,  so the myst ic ism a bout them wou l d  not cause 
p h o b ia Ο Γ  anathema Ο Γ  taken a s  a nomaly,  b ut th rough 
log ic ,  d ia logue and a n a lys i s ,  the s kepticism a n d  the 
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pathetic ΟΓ cryptic mystery beh i n d  them , wou ld  be 
d ispel l ed . 
I t  iS  h istorica l ly and chronolog i ca l ly proven ,  that 
theatre emphasized pedagogy, idea l ism and 
h a rmony.  Paradoxica l ly ,  it a lso energized patriotis m ,  a 
p h enomenon that symbol ized eth i cacy, character and 
charism a .  

M E DI C I N E·PHARMACOLOGY 
Asclepius and H i pocrates the patriarchs of 

pharmacology, used botany as their  methodology for 
therapy. Diag nosis ,  b iopsy, prognosis and then 
thera py,  were techn i q u es used with every anomaly of 
the soma-body. Analys is  and d ia lysis of protoplasms,  
neoplasms,  chromosomes a re com mon methods .  

Schizophren ia ,  melancholy,  ep i lepsy, hysteria ,  
scycopathy, are psychotic sym ptoms,  a na lyzed via 
hypnosis and metem psychos is .  
Anemia ,  atrophy, stomach i c  dyspepsy, pachydermy,  
d ermatitis ,  laryng itis ,  hepatit is ,  m en ig it is are somat ic 
anomal ies analyzed biochem ica l ly .  
C h ron ic  anemia causes leukemίa but rad iology and 
kymotherapy can be the theraput ic tech n iq ues.The 
stethoscope was used for asthmatic patheses of the 
thorax.  
Scleros is ,  atrophy ΟΓ dystrophy of the skeleton iS 
a n a lyzed by osteology, otit is by otology leprocy and 
psoriasis by dermatology , ast igmatism and myopia by 
ophtha lmology and of cou rse the epist imology of 
genesis wou ld  be emphasized through embriology ί π  
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gynecol ogy. Ped iatrists , pod iatrists , orthoped ics,  
orthodontists 
patho log ists neurologists are very com mon t it les . 
Hypnotists use hypnosis and before a syri nge is  used 
hypod erm ical ly, anesth is io log ists use anesthet ics .  Απ 
overdose of anesthet ics cou l d  cau se a m nesia Ο Γ  
para lys is .  With neuratic patheses , electrolys is  was 
u sed to energize the neu ropath ic ΟΓ atrophic nerve . 

THEOLOGY 
Theology analyzed a mosaic of Ecl is iastical 

themes.  The thesis h owever that theology takes is  
very dogmatic. There is  a d i ametric and astronomic 
antithesis between dogmatism and ideology. 
Dog matism has mysticism,  is  autarch ic ,  myopic ,  
a utocratic ,  cryptic and even sch ismatic ,  axiomatic and 
monolyth ic.  Ideology, em phasizes d ia logue,  
energ izes a cl imate of log ica l  and m icroscopic 
ana lysis of themes , ph i losoph izes and prod uces a 
e u phoria of ideas and syl log isms.  
Theology has many dogmatic mysticisms,  wh ich 
stig matized certai n  chronolog ica l  periods with 
panacea . Α parad igm is the iconolatry wh ich ca used 
pandemon ium and sch ism among the Patriarchs,  
M etropol itans and people .  
Απ anarchist ΟΓ blasphemous christian cou ld be 
stig matized and anathematized . Anathema was a 
practical techn ique to excl ude someone .  
When a patriarch ic  throne was orphaned ,  the 
Ecumenica l  Synod wou ld enth rone 
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the Π θνν patriarch . Paradoxica l ly, the selection 
m ethod was democratic .  
M o n otheism and polytheism i S  a lso a nalyzed by 

theologists . Ecl is iast ical  hym ns h ave poetic rhyt h m  
a n d  m elody, that iS w h y  m u si ca l  organs a re a l l owed 

ί π  Iytu rgy.  
P rophets and Apostoles e m p hasized eth i cacy,  

h a rmony and euthanasia .  

P HYSICS ΑΝ Ο C H EMISTRY 
Some of the topiCS e m p hasized and analyzed ί π  

phys ics a n d  chem i stry were : thermodynemics ,  
a e rodynemics ,  b iophys ics , b io logy,  b iochemistry 
m eta l u rgy,  iηagnetίs ίsm , stat ic electricity etc . 
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Some of the tech n iq u es used are d i a lysi s ,  e lectrolys is ,  
synth esis  wh i le some of the materia ls  were asbestos 
oxygen , metal , magnets . Along with the chem ists , 
geologists would analyze the s ismogenic ,  the 

botan i c  and ecolog i ca l  phenomena.  

MATH E MATICS TRIGON O M ETRY & G EO M ETRY 
M athematic and geometric theorems and axioms,  
both pract ical  and theoretic  
were ana lyzed by mathematic ians .  Al phanumeric 
systems with crypt ic Ο Γ  m ne m o n i c  cod ing have been 
developed . Geometric shemes l ί ke the pris m ,  the 

pyramid , the circle the para l l i logram and other 
isometric shemes l ί ke the pentagon , hexagon , 
octagon 
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a re a nalyzed period ica l ly .  With d iagrams,  the 
peri p hery ,  the peri metry,  the d i ameter and the 
d ichotomy a re stud ied .  
Analogous is  the study of astronomy and astro logy, 
where tools l ί ke chronometers and telescopes cou ld 
a n a lyze the telemetry and teIek i n is is  of stars and 
m eteoric phenomena of  the  ga laxy. Th is  study 
generated the teIepathy, the telephone,  the teleg ra m  
t h e  teIeg raph , the teIethone.t .c .  

POLITICAL-ECONOMIC-SOCI ΕΤ ΑΙ 
Economic systems basica l ly sym bol ize the 

ph i Iosophy and the ideoIogy of the ir  pa rty . Ιπ a 
democratic poI it ica I system ,  ideo Iogy and d ia logue 
characterize the basic methodoIogy and strategy of 
the pol it icians .  However, systems I ike monarchy 
tyrany,  ΟΓ ol igarchy, are stig matized with 
megaeconomic and socia l  prob lems . When monarchs 
ΟΓ tyra nts ννθΓθ deth roned , they nosta lg ica l ly agon ized 
how to bring anarchy, so that they may be enth roned 
agai n .  Thei r  chron ic  egomania and megaloman i a ,  
thei r  apathy for ph i Ia nthropy a n d  the ir  aen igmatic ,  
problematic and pathetic logic ,  period ica l Iy  
stigmatized the poI it ica I  a rena .  Tyrants symbol ize 
anarchy, phobia,  pan ic ,  chron ic  epidemy and 
paralys is of the socioeconom ic system .  

The agora was the physica l  l ocation where 
pol it ic ians ,  ph i losophers and scholars wou ld  analyze 
the prob lems generated by monarchy, tyra nny and 
period ica l ly aristocracy. 
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The basic methodology was d i a log ue,  rhetori c ΟΓ 
poetry .  The d ia log u e  was characterized by synthesis 
ana lysis ,  and synops is ,  a system atic phenomenon i n  
every epist imolog ist 's phraseology. 
The rhetoric was pragm atic,  yet charesmatic ,  
characterized by harmony, magnetic fantasy and 
pract ica l ta lent.  H istorians and chronogra phers have 
systemat ica l ly shown that charesmatic pol it icians 
e lectrified the od i u m  ΟΓ the agora with the i r  rhetoric ,  i n  
wh ich they used cosmetic ep ithets , eclect ic id ioms,  
m eta phors ,  paradigms and paradoxica l  phraseolog i ca l  
i d i osyncras ies .  
C lassical  poets , satyrs , scho lars a n d  ph i losophers 
emphatica l ly crit is ized the anemic tyrants for their  
catastroph ic  and scandaleous egoma n i a .  
Paradoxica l ly ,  inspite their  i d iosyncracies ,  some 
tyrants , l ί ke Periandros the Cori nth ian ,  were 
charesmatic,  ph i lanthropic and sym pathetic 
to the economic problems and social  c l imate . Some 
of the m ,  who strateg ized thei r  economics eth ica l ly 
and log i ca l ly,  created economic e u phoria ,  which 
a l lowed a rch itects to bu i ld od i u ms and theaters to 
practice m usic and d rama,  gym nas i u ms and stad i u m s  
to organ ize ath letis ism.  Most of them , however, had 
the synd rome of a pathy, a utocracy,  autarchy, 
em pathy, ννΘΓΘ myopic and spasmod ic egomaniacs , 
who antagonized everyth ing that d emonstrated an  
a ntithesis . 

However, the c l i max of ideo logy, .d ia log ue, 
ep ist imology, ph i losophy, log ic  and harmony, are 
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pract iced ί π  a democratic system .  Here you have the 
foru m at the agora ,  where pol i t ics a n d  

socioeconom ics are ana lyzed b y  pol it icia ns ,  

acad emic ians and schoIars .  PoI i tic ians antagon ized 

the pholosophers and scholars on ideoIogy and 

pract ica l ity of economic systems and ideas . They 

both , however, emphasized eth icacy ,  ideoIogy, Iog ic  

a n d  h a rmoneous poI it icaI atmosphere .  

H istory has n o  pa ra l le I  parad igm of a pol ίt ic ian 

with character and charisma,  I i ke PericIes the 

Athen ia n ,  whose scholast ic a n d  stochastic dynam ism , 

rhetoric,fantasy, energy and ideology characterized 

h i m  as the ARC H ITECT OF ΤΗΕ ΑΤΗΕΝ ΙΑΝ 
D E MOCRACY. 
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ΤΗΕ INFLUENCE OF ΤΗΕ ANCIENT GREEK WORDS ΟΝ ΤΗΕ ENGLISH 

LANGUAGE 

DRAMA-ΤΗΕΑ TER 

Βγ DR. JOHN ΚALARAS 

(This writing is published Ιο demonstrate that one can write a sophisticated articIe by using exclusively 
words of Greek origin) 

The genesis of classical drama was ηοι symptomatic. Aneuphoria of charismatic and talented protagon ists 
showed fantastic scenes of historic episodes. The prolog ue, the theme and the epilogue, comprised the 
triIogy of d rama while synthesis, anaIysis and synopsis cha racterized the phraseology of the text. The 
syntax and phraseology used by schoIars. academicians and philosophers ίπ their rhetoric. had many 
grammatical idioms and idiosyncrasies. 

The protagonists periodi
'
caIIy used pseudonyms. Anonymity was a syndrome that characterized the 

theatrical atmosphere. 
The panoramic fantasy. the mystique. the melody, the aesthetics, the use of the cosmet ic epithets are 
characteristics of drama. 
Eventhrough the theaters were physicaIIy gigantίc, there was noneec! for microphones because the 
architecture and the acoustics wouId echo isometrically and crystaI - cIear. Many epistomologists of 
physics, aerodynamics, acoustics, electronics, electromagnetics can ηοι analyze - explain the ideal and 
isometric acoustics οτ HeIIenic theaters even today. 

There were many categories of drama: classicaI drama, melodrama. satirίc. epic. comedy, etc. The 
syndrome of xenophobia ΟΓ dyslexia was overcome by the pathos of the actors who practiced 
methodicaIIy and emphatically. Acrobatics were also euphoric. There was a plethora of anecdotal themes. 
with which the acrobats wouId electrίfy the ecstatic audience with scenes from mythical and historίcal 
episodes. 

Some theatrίc episodes were characterized as scandalous and blasphemous. Pomography. bigamy, 
hemophilia, nymphomania. polyandry, polygamy and heterosexuality were dramatίzed ί π  a pedagogical 
way so the mysticism about them would ηοΙ cause phobia ΟΓ anathema ΟΓ taken as anomaly but through 
logic. dialogue and anaIysis skepticism and the pathetic ΟΓ crypt ic mystery behind them would be 
dispeIIed. 

ΙΙ i s  h istoricaIIy and chronologicaIIy proven that theater emphasized pedagogy, ideaIism and harmony. 
Paradoχica I Iy ίΙ aIso energized patriotism a phenomenon that symboIized ethnically character and 
phenomenaI heroism. 

Α SPECIAL ΤΗΑΝΚ ΥΟU FROM OMOGENIA INTERNET 

Thank you DR John Karalas for writing such article, Thank you National Hellenic for posting it 
and thank you Mr. Theofanides from the Bank of Cyprus for searching and fίnding this article. 
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. N [ w  Y Cι ΙI K .  Η ν  C .4 Ι C Λ c..ο., I L  ":; 
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Είναι γνωστό ότι Βάσκοι καί 'Ισπανοί Ευρωβουλευταί έχουν καταθέσει τρεϊς φορες Πρότασι είς τό 
Ευρωπαίκόν Κοινοβούλιον με σκοπό την καθιέρωσι της Έλληνικης Γλώσσης ώς Κ ο ι ν ή ς  Γ λώσσης 
άπάντων τών Ευ ρωπα ίων πολιτών.  

Ή πρώτη Πρότασις κατετέθη τό 1 989 υπό τού Βάσκου Ευρωβουλευτού κ .  "Αρίθα Γκαραικοτσέα, ή 
δε δευτέρα τό 1 995 υπό τού 'Ισπανού κ .  ΧεσοU ''1μαθ. 

Παραθέτουμε κατωτέρω τό κείμενον της Β' Προτάσεως συνταχθεν υπό τού Βάσκου κ. Χουάν Χοσε 
Πουχάνα ·"Αρθα. 

(Ή Πρότασις ύπεβλήθη είς την Κλασσικην Έλληνικήν, είς την Ίσπανικήν, καί είς την Βασκικην γλώσσαν) 

ΙΊΡΟΤΑΣΙΣ • ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

' "Υποβαλλομένη σύ μφωνος μετα τ ου αρθρου 45 τ ου κανονισμου απο 
τ ου Κ υ ρί ου Ίοσου Ίον Ίμαθ πε ρι τ η ς  δι δασκαλίας τ η ς  Κλασ σι κ η ς  
, Ελλ ηνικης Γλώσσης και παιδείας, 

ΤΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΤ ΜΟΝ 

- Βλέποντ ος τ ιΊν προοδευΤΙΚ11ν τε και ανησυχητικην ύ ποχώ ρε σιν τ η ς  
διδασκαλία ς  Κλασσικης ' Ελληνι κης Γλώ σσης και παιδείας ε ν  τ οις δ ιαφό
ροις έ κπαι δευτικοις  προγράμμασιν, 

Α) Θεωρώντος στι 11 Έλληνικη Γλωσσα και Παι δεία αποτέλου σι ν τ ην 
πρωταρχικην βάσιν τ ου Διτικσυ και ει δικως του Εύ ρωπαί κου πολι τ ισμου, 

Β) Θε ωρώντ ος στι 11 Κλασσικη ' Ελληνι κη Γλωσσα Όργανον α ποτε λεί' 
τ η ς  διαμο ρφώ σε ω ς  του ανθρωπί νου νου τε και έ ργαλήιον δοκιμασμένον τ ου 
ποιέι"ν τ συ ς  ανθρώπους σκεπτ ομένους τε και κριτικού ς, 

Γ) Θε ωρώντ ος στ ι 11 ΚλασσΙΚΙ1 ' Ελληνι κη Γλωσσα ύπήρξε κατ ' ε ξοχην 
ε πιστ ημονικη Υλωσσα εν Tij Εύρώ n1J ,  

Δ) Θεω ρώντ ος στι  αναγκαιόν εστ ι  πάλι ν έπιβε βαι ειν τ ην Ε" υ ρ ω παικην 
ένότητα, ε πανακτ ώντος και ένι σχύ οντος τ ον ι διαιτέρον πολιτι σμόν τ ε  και το 
αξιων σύ στημα εν οίς θεμελίε ται , 

Ε) Θεωρώντ ος την ανάγκην τ ου αναλαμβάνει ν το παγκόσμιον ανθρω
πιστ ικον πνεύμα του εύρω παι:κου πολιτισμσυ· 

1 . '  ΑΠΑΙΤΕΙ απο τ η ς Έ πιτροπΓις επεξε ργά ζε σθαι εν πρόγραμμα Σπουδ ω ν  
τ η ς  Κλασσικ ης ' Ελληνι κης Γλώσσης και Παι δείας, α ποβλέ ποντος αυ τ ων 
ει σαγωγ11 ν,  τ ου λάχι σ τ ον,  έν  πασιν αναβαθμοι ς  τ η ς  ύποχρεωτικης έ κπαι
δεύσε ω ς  ά πά ντ ω ν  Κρά τ ω ν  Μέ λων δια τ ων αντ ι στοίχων έ κπαι δευ τ ι κ ω ν  
προγραμμάτων,  ωστε 11 ' Ελληνι κη Γλω σσα Όλων τ ων ευ ρω παί ω ν  κ ο ι ν 11 
γλω σσα γίγνηται . 

2 .  Έ ΠΙΦΟΡΤΙΖΕ Ι τ ον αύτου Πρόε δρον τ ην παρου σαν ' Απόφασι ν  ε ι ς  
Έπι τ ρ οπην μεταβ ιβά ζειν μετα των ύ ποδεικνυομένων ανωτέ ρο σκοπω ν. 
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PROPU ESTA DE R ESOLUCION 

Presen tada de cοηfΟΓmi dad con e 1  aΓt ίcu!ο 45 de1 Reg1a men to por e1 S r .  D . Y os u  

Υ ο η  I maz sobre l a  ensefianza de l a  Lcngua Υ Cul tuΓa CJa.sicas GΓiegas. 

E L  PARLAMENTO E U R OPEO 

- V i sto el  pΓOgres i Yo Υ alannante Γetωcesο de l a  ensefianza de la Lengua Υ Cul tura 

C lasicas Gιiegas en l os d i st intos planes educati vos, 

Α) Considerando que !a Lengua Υ Cultul'a Griegas consti tuyen la base prilllordia! de 

!a Cul tιιra Occidental Υ especίfίcameηte elIΓOpea, 

Β) Con s i derando que l a  Lengua Cl asica G Γi ega es fοnηadΟΓa de! pensami en ro 

hUB1<l:-:O e i"stn:nlcnΙO Ρωb;:ιdο ΡΠΤ;} t, .. cer pcnS,uιίe �; CΓίιίcn a !α peΓSΟfl"l ,  

C) Cοnsi deΓandο que en ElIropa l a  Lenglla
. 
C I<.ίsica Gri ega ha s i do l a  !engua 

cίeηtίfica por excelencia, 

Ο) Cοηs i deΓan dο q lIe es ΡΓecί sο Γeafί nηaΓ la Uni dad e u ΓOpca ΓeCUΡerand ο  Υ 
Γe[οrzandο su especίfica cLIl tLIra Υ el sisteIna de valΟΓes en l os que se fHndaInenta ,  

Ε) Cοnsί deΓandο l a  necesidad de recllperaI" el sentido h u nlani sta global de la cul tura 

europea: 

1 .  ΡΙΟΕ a la Cοιη ί sίόn que proceda a 1a e l abοι-aciόn de υη Ρlαη de Estιιdios de l a  

Lenglla C1as i ca GΓi ega Υ s u  Cιι1 tΙΙ Γa a 10s efectos d e  que s e  i mparta , <ι! menos, e n  todos 

!os n i ve!es de ! a  ensefianza ob!i gatoria en todos !os Estados MieIn bΓOs a tΓaves de SllS 

respecti vos p!anes edHcati vos Υ plleda l legal" a ser !η !en glla cιι l ta CΟΠ1ύ n  de todos l os 

euΓOpeos . 

2. ENCA RGA a Sll Presidente que tranSΙl1 ί ω  !a ΡΓesente Resο! ιιcίόn a !a Cοmίsίόn a 

!os eΓectοs i ndi cados en el ριιηto anteΓίΟΓ. 

2 
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E RABAKI - P R  Ο POSAMEN Α 

Araudiko 45 gaπen artikul uaren arabera, Hel ladeko Hizkuntza eta Kultιιra Κlassi

koaren i rakaskuntzari bunIz, Yosu Υοn I maz Jauna.k aUΓkeΖtua.. 

EUR OPAK O P ARLAM ENTUAK 

- Helladeko Hizkuntza eta Kultura Klassikoaren ί rakaskιιntΖaΓen gero eta gehiagoko 

eta asaldagarrizko atzerapena i kusi rik, 

Α) Hclladeko Hizkuntza eta ΚUΙ tuΓa Mendebaldcko eta, bereziki ,  Europako kultu

Γaren berebiziko oinarri direla kontιιtan izanik, 

Β) Helladeko Hizkuntza ΚIassikoa giza-pentsamenduaren eratzai lc  eta gizabanakoa 

pentsakor eta kΓί tί kο egiteko t-rogatιιl"ίlω tresna dela kontιι tan izanik, 

C) Europan Hel ladeko Hi zkl1ntza Klassikoa goren-goreneko hi zkl1ntza eΡίsteιηο

nikoa i zan dela  kontutan i zanik, 

Ο) Europako Batasl1na, berebi zi ko kιι l tura eta oinarri d i tuen baloreen systema 

beπeskl1ratuΖ eta beπίndartuΖ, beπίrο finkatu behar dela kontutan izanik, 

Ε) Europako kul turaren gi za-zentzu orokoITa beπeskuratΖearen behaITa kontutan 

izanik: 

1 .  ESKA ΤΖΕΝ ΟΙ Ο Batzordeari Hel ladeko HizkLIntza eta KuI tuΓa Kassi koaren 

I kaskl1ntza Εgίtaιηu bat buωtu dezala behaITezko i kaskLIntz.<l mai la guztietan, gιιtxienez, 

i rakats dad i n  Kide dίΓen Statu guztietan bakoi tzaren irakaskuntza egiramu ΡrΟΡrίοaΓen 

bidez, europar guztien kultuΓaΖkο hizkuntza aιηankοιηuna bi lakatu ahal izan dadin. 

2.  A GINTZEN 010 beΓe LehendakarίaΓί , gΟΓagοkο ίltalean ί ragaπίΓί kο eΓagίnen 

aΓal1Γa, ΕΓabakί hau 111za diezaiola ΒatΖΟΓdeari . 

3 
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'Έ ρ ε β ο ς  

Σύγχυση στό ν  πλ α νή τη ,  

δ ναρθρες κρα υγέ ς, 

γρ υλ λ ι σμοί  

καί  "νοήμ α τα "  

ά ν τι κ α τέ στησα ν τίς γλ ώ σσε ς .  

Ο ί  Δ ι ο γε νε ίς, 

ά ν τιδρ ώ ν τα ς  στήν συρρίκ νωση,  

στίς  "ά ΤUXίε ς "  τους,  

στίς  "συμ π τώσεις ", 

στά "σΦ άλμα τά " τους 

καί  στούς έξω γε νε ίς έμφύλ ι ο υς,  

βρ ήκα ν τό ν τρ ό πο 

νά έξαλ ε ίψουν  

άπό τά  ξέ να λεξιλ ό γι α  

ό λ ε ς  τίς λέ ξε ι ς  

π ο ύ  είχ α ν  ρ ίζα 

άπό τήν γλ ώ σσα τού 2η νός .  

Τά  ά πομε ί να ν τα 

φ τωχά λε ξιλ ό για ,  

έ πικουρούμε να 

άπό κακ όηχες κραυγές 

καί  κωμικά νοήμ α τα ,  

έ πέφερ α ν  τό 'Έρεβο ς .  

Λευτέρης  Μ αρματσούρης  
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«Φιλεπιστήμων μεν φύσει  ό ανθρωπος Kai άείποτε Kai πανταχού, 

όμολογείται ώς πηγη τών μαθημάτων τά τών παλαιών Έλλήνων εύρήματα. 

Διδάσκαλος μεν εγένετο ό Άριστοτέλης τού συλλογίζεσθαι 

Kai τοίς Ρωμαϊκοίς Kai τοίς 'Άραψιν. Έλληνίζει δε Kai νύν 

η επιστήμη Kai αχρι τών της άνατολης μεθορίων. 

Άδύνατον γάρ πεπαιδευμένφ τινι βαρβάρφ τό τεχνιτεύειν, 

ανευ τριακοσίων τών της Έλλάδος λέξεων.» 

JEAN ΡΑυι BENZEKRI 
"LES CAH IERS ΟΕ Ι' ANALYSE DES DONNEES" 

'Εκδόσεις DUNOD, Παρίσι 1 990 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι Α  

Λ ε ξ ι κ ό κ α ι  Έγκ u κλ οπα ίδ ε ιε ς  

ΑυΤΕΝΑIΕΤΗ: 'Ομηρικό ν Λεξικόν (έκ τής γερμανικής μετάφρ. 'Ολυμπίου) 

Έκδ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 1 934 

ΑΥΤΟ JOHN: Oictionary of Word Origins -Έκδ. Arcade Publishing Ν .  York 1 990 

CHANTRAINE Ρ. : Oictionnaire E tym% gique de /a Langue Grecque -Paris 1 968 

COROMINAS J . :  ΒΓθνθ Oiccionario Etim% gico de /a Lengua Castellana -

Έκδ. Gredos Madrid 1 980 

ΔΕΝ ΙΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: "Έλληνικό Λεξιλόγιο στή Ρωσική Γλώσσα" 'Άμφισσα Άθ. 1 989 
"Έλληνικό Λεξιλόγιο στήν Τουρκική Γλώσσα" " 
"Έλληνικό Λεξιλόγιο στήν Ούγγρική Γλώσσα " " 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Δ . :  Μέγα Λεξικον τής Έλληνικής Γλώσσης -Άθήναι 1 964 

ΔΡΑΝΔΑΚΗ Π .  "ΠΥΡΣΟΣ" Μεγάλη Έλληνική Έγκυκλοπαίδεια 

DΕνοτο GIACOMO: Avviamento alla Etim% gia /talliana -

Έκδ. F. Le Monier Fi renze 1 968 

ΟUΟΕΝ Etym% gie -Mannheim 1 963 (Έτυμ/κόν τής Γερμ. Γλώσσης) 

Έγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής -Έκδ. ΑΛΚΥΩΝ,  Άθήναι 1 993 

ΕΑΝουτ Α. -ΜΕΙLLΕΤ Α. :  Oictionnaire Etym% gique de /a Langue Latine, 

Histoire des mots -Paris 1 979 

EΤYMOΛOΓlKON ΤΟ ΜΕΓΑ - Έκδ. Ν ικολ. Βλαστού, παραινέσει 'Άννης Νοταρά, θυγατρος 

τού Μεγ. Δουκος Λ. Νοταρά, Βενετία 1 499 

ΗΛΙΟΥ Νεώτερον Έγκυκλοπαιδικον Λεξικον 

ΗΣΥΧΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ :  Λεξικόν - Έκδ. Ίένας 1 934 

ΚΑΛΛ Ι ΧΟΡΟΥ Ν . :  Λεξικόν Λατινοελληνικόν - Έκδ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ Άθήναι 1 898 

ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΦ . :  Λεξικόν Λατινοελληνικόν, το πρώτον συνταχθέν και έκδοθέν 

ύπο τού έκ Βρέμης τής Γερμανίας ΕΡΡΙΚΟΥ ΟΥΛΕΡΙΧΟΥ -

Έκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΗ Α . :  ''Λεξικόν Μυθολογιας καί '1στορίας" Έκδ. ΚΑΓ ιΑΛΑΡΗ 

LAROUSSE ETYMOLOGIQUE - Paris 1 97 1  

Ν .  ΛΩ ΡΕΝΤΗ : Λεξικόν Αρχαίας Μυθολ, 'Ιστορίας καί Γεωγρ. Κυρίων 'Ονομάτων, 

Έκδ. Μπένκο, Αύστρία 1 837 

Λεξικογραφικόν Δελ τίον Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 1 2/1 972 

Δ ΙΚ .  ΒΑΓ ιΑΚΑΚΟΥ - "Ή έπίδρασις τής Έλληνικής έπί τών ξένων γλωσσών" -

673 

Έμπεριέχονται 2 .630 τίτλοι βιβλίων- (βλ. φωτογρ. σελ. είς τό τέλος της Βιβλιογραφίας) .  

L1DDΕL Η .  -SCOn R. :  Μέγα Λεξικόν τής Έλληνικής Γλώσσης - Έκδ. Σ ΙΔΕΡΗ 

Μ ΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΟΛ . :  Έγκυκλοπαίδεια τής Αρχαίας Έλληνικής Μουσικής - Έκδ.  Μ Ι ΕΤ,  Άθήναι 1 989 
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ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Ι . :  Λεξικόν 'ΟμηΡίκόν, έκ τού Γερμανικού τού Κρουσίου -

Έκδ. Σ ΙΔΕΡΗ,  Άθήναι 1 92 1  

ΠΑΤΣΗ ΧΑΡ Η :  Νέα Έλληνική Έγκuκλοπαίδεια 

ΣΟΥIΔΑ:  Λεξικόν - Έκδ. ΓΕΩΡΓιΑΔΗ 

ΤΗΕ MERRIAM -WEBSTER Ν. Book of Word Histories, Massachusetts 1 99 1  

Τ Η Ε  OXFORD DICTlONARY of English Etymology - Oχford Press 1 966 

ΔΑΥΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΙΕΘΝΗΣ 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

ΕΛΛΗΝ ΙΣΜΟΣ 

EXPRESS INTERNATlONAL 

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 

GREEK ΤΗΕ INTERNATlONAL LANGUAG E 

HALCON - ΙΕΡΑΞ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 

Λ Ο Ι Π Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  

ΑΘΗΝΑΙΟΥ "Δειπνοσοφισταί" Έκδ. ΓΕΩΡΓιΑΔΗ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ "Έπτά έπί Θήβας" "'Ικέτιδες" "Προμηθεύς Δεσμώτης" -

Έκδ. ΠΑΠΥΡΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ "Νεφέλαι " "''Ορ νι θες " - Έκδ. ΠΑΠΥΡΟΥ 

«APXAIOI ΑΡΜΟΝΙΚΟΙ ΣγΓΓΡΑ ΦΕIΣ" - Έκδ . Γεωργιάδη -

" ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ" Έκδ. Πάπυρος 

ΑΡΒΑΝ ΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. " Έπιγραφική" - Άθήνησιν 1 937 

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. "Λεξικόν Αρχ. Έλλήνων" - Έκδ. Γεωργιάδη 

ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜ . "'Οδοιπορικό στήν Ν. Γαλλία" 

"'Οδοιπορικό στό Πακιστάν" Έκδ. ΚΕΜΕ 

« 'Οδοιπορικό στήν Μεγάλη Έλλάδα" - Έκδ. Εταιρεία Εύβοικων Σπουδων 

ΒΥΖΑΝΤιΟΥ ΣΤΕΦ.  Έκ των 'ΈΘΝΙΚΩΝ" - Έκδ. Γεωργιάδη 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Γ. "Ένάντια στην ίσοπέδωση τής γλώσσας" Έκδ. Καρανάση, 

"Ή Άνεπάρκεια τής Έλλην. Γλώσσ. Έπιστήμης" Έκδ. EL-RO, 

"Τό Έλληνικό Πνεύμα στην ύπηρεσία των Ρώσων" (όρθρον) 

ΓΕΩΡΓιΟΥ ΧΡ.  "Τό γλωσσικό ίδίωμα Γέρμα Καστοριας" - Έταιρ . Μακεδ. Σπουδών 

ΓΕΩΡΓιΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓ ιΟΥ 'Τό μιξόγλωσσον έν Μακεδονίς1 ίδίωμα καί ή έθνολογική κατάστασις των 

όμιλούντων τούτο Μακεδόνων" -'Έδεσσα 1 948 



"Γραφή, ή Μνήμη τών Α νθρώπων" - Έκδ. ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ 

G.  ιυι ι  CAESARIS, ''Oe Bello Gallico" - Έκδ. Πατάκη 

Μ. τυLΙΙ CICERONIS, ''Oe Oratore" - Κείμενον ύπό Λουίζου Λουίζίδου, ·Αθιlναι 1 957 

CHADWICK J. , "Γραμμική Β καΙ Συγγενικές Γραφές" - Έκδ. Παπαδήμα 

DELORT ROBERT, "Sciences Auxiliaires de Ι' Histoire" - Έκδ. COLIN - Paris 1 969 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ, "ΠελασΥοί - Ή Καταγωγή τών Έλλήνων" - Έκδ. Νέα Θέσις 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ, "Βίοι Φιλοσόφων" - Έκδ. ΓεωΡΥιάδη 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ,  "Περί Συνδέσεως "Ονομάτων" - Έκδ. Δίφρος 

"Ρωμαίί<ή Αρχαιολογία" T. L.G. 

DURANT ννΙLL, "Παγκόσμιος "Ιστορία τού Πολιτισμού" - ·Εκδ. ·Αφοί Συρόπουλοι 

ΕΥΡ ΙΠ ΙΔΟΥ , "·Ηλέκτρα" - "·'κέτιδες" - "·lφιγένεια ή έν Αύλίδι " -

"'Ιππόλυτος" - ""'ων" - ·Εκδ. Πάπυρος 

ΖΑΚΥΘΗ ΝΟΥ ΔΙΟΝ . ,  "Μεταβυζαντινό καί Νέα ·Ελληνικό" - "Αθηναι 1 978 

''Είσαγωγή είς τήν 'Ιστορία ν τού Πολιτισμού" - ·Εκδ. ·Η ΣτέΥη τού Βιβλίου, "Αθήναι 1 952 

"Ή Σπουδή τού ·Ιταλιώτου Έλληνισμού» - Πρακτικό ·Ακαδημίας ·Αθηνών τόμος 5 1 /1 976 

"Θεσσαλονίκη, αί Βυζαντιναί Αθήναι τού Βορρα" -

··Εκτακτος Συνεδρία της ·Ακαδημίας "Αθηνών της 1 3- 1 2- 1 985 

"Γλώσσα καί Λόγος» - Πρακτικό ·Ακαδημ. ·Αθηνών τόμο 58/ 1 983 

" ·Η Οίκουμενική Πορεία τής Έλληνικής Γλώσσης» " 

"Rome dans la pensee politique de Byzance du ΧLΙΙ au χν siecle -

La ThθoΓίθ Romaine ει Ι' θΡΓθυνθ des Faits" - ·Αθηναι 1 986 

GARCIA V ΒΕΙΙDΟ, 'ΉίSΡanίa Graeca " - BarceIona 1 948 

CONZALEZ CASTRO JOSE, "Palabras castellanas de origen girego", 

Ediciones cIasicas, Madrid 1 994 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ . ,  "Ή Πολιτική τής Ρώμης είς τούς Λατίνους Συγγραφεϊς καί 

ή Έθνική Συνείδησις αύτών" "Αθηναι 1 974 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ,  Έκδ. ΓεωΡΥιάδη 

ΗΣΙΟΔΟΥ,  "Θεογονία"  Έκδ. Παπύρου 

HOOKER J . ,  ''Είσαγωγή στή Γραμμική Β" - Έκδ. Μ Ι ΕΤ 

HIGHET G ILBERT, "·Η Κλασικη Παράδοση" - ·Εκδ. Μ ΙΕΤ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ - ·Εκδ. ΓεωΡΥιάδη 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ι . ,  "ΠΕΛΑΣΓ/ΚΑ -Περί τής Γλώσσης τών ΠελασΥών" -

Έκδ. Σακελλαρίου, ·Αθηναι 1 9 1 2  

« Ι ΕΡΟΝ Π ΗΔΑΛΙΟΝ τής Έκκλησίας» - Έκδ. ΑΣΤΗΡ "Αθ. 1 990 

IS IDORI ,  Hispalensis Episcopi, 'ΈtΥmοlοgίarum sive Originum", Oxford Univers. Press 1 91 1 

JOSEPHSON NORS, "Greek Lίnguistic Elements ίπ the Polynesian Language", 

Έκδ. Univers. HeideIberg 1 987 

ΚΑΖΑΝΑ Ν ΙΚ . "·Η Σανσκριτική Γλώσσα" - Δημοτικη Βιβλιοθήκη Πειραιώς 

ΚΑΝΑΡΑΚ Η Γ . "·Η Διεθνικότητα τής Έλληνικής μέσώ τών Αγγλικών Γλωσσών τού ΠαλαΙΟύ καί 

Νεωτέρου Κόσμου" - Πρακτικό Β' ΠαΥκοσμ. Γλωσσ. Συνεδρίου της Καβάλας - 1 993 

675 
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ΚΑΨΗ ΑΝΤ. ,  "Θρακολογία" Θεσ/νίκη 1 978 

ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΛΕΞ . ,  "Γλώσσα καί Γραφή" - ΠύΡΥος 1 993 

KARY Μ. "Ρωμαϊκή Ίστορία" - "Εκδ. Μ ΙΝΩΑΣ 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΣΠ . ,  " 'Η Οίκοuμενικότητα τής Έλληνικής Γλώσσας" - 'Αθήναι 1 992 

ΚΟΜΜ ΗΤΑ ΣΤΕΦ . ,  "Έλληνική Μυθολογία " - "Εκδ. ΕΚΑΤΗ 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟΣ BIOI - "Εκδ. Παπαδήμα 

ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ. ,  ""Υλη ΓαλλoγρaιKΙKoύ Λεξικού" - "Εκδ. ΕΣΤΙΑ 

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Γ . ,  " 'Η έκπολιτιστική δύναμις τής Έλληνικής Γλώσσης" - 'Αθήναι 1 950 

KRUTWIG SAGREDO FEDERICO, "Compυter Shoc Vasconia ΑΓΊο 2001 " Bilbao, 1 984 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ρ. , 'Όί Αρχ. 'Έλληνες στήν Βρεττανία" - "Εκδ. Κασσουλίδη, Κύπρος 

ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΛΕΞ . ,  'Όί Αρχαίοι 'Έλληνες καί ή Θάλασσα " - "Εκδ. Πανέζη, Άθήναι 1 990' 

LANCELOT CL" "Le Jardin des Racines Grecqυes", Ed, Hachette Paris 1 856 

ΛΑΖΑΝΑ ΒΑΣ. ,  "Αρχαία Έλληνικά Έπιγράμματα"  - "Εκδ, Παπαδήμα 

LAGARDE -MICHARD, "Moyen Age" "Εκδ. BORDAS , Paris 1 956 - "xvi Siecle", Paris 1 956 

LAURANT Ι., "Etυdes Grecqυes et Latines" -"Εκδ. PICARD , Paris 1 926 

ΜΑΚ ΡΑΚ Η ΒΑΣ. , 'Όί τελευταίοι τής Μεγάλης Έλλάδας" -

"Εμπορ. Βιβλίων Λ .  Τζανακάκης, Άθήναι 

ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ Ν ΙΚ . , 'Ά ποκρυπτογράφησις τής Γραμμικής Β" , "Εκδόσεις των Φίλων 

ΜΙΟΝΙ  ΕΙΡΙΟ ΙΟ, 'Έίσαγ, στήν Έλλην, Παλαιογραφία", "Εκδ. Μ Ι ΕΤ 

MOUNIN GEORGE "Κλειδιά γιά τήν Γλωσσολογία" - "Εκδ. Μ Ι ΕΤ 

Μ ΙΣΤΡΙΩΤΟΥ Γ . ,  "Μεγάλη Έλληνική Γραμματολογία " - "Εκδ . Φ IΛOΛOΓlKON Άθ. ,  1 972 

ΜΠΟΓΚΑ ΕΥ . ,  'Τά είς τήν τουρκική ν, περσική ν καί άραβικήν δάνεια τής Έλληνικής". Άθ. 1 951  

ΜΠΕΡΤ Θ . ,  "Αλέξανδρος ό Μέγας καί ό Παγκόσμιος Έλληνισμός" - "Εκδ. ΔΑΡΕΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ.  τού έξ ΟIΚΟΝΟΜΩΝ "Περί τής Γνησίας προφορας 

τής Έλληνικής Γλώσσης", Έκδ. ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, 

ΟΜΗΡΟΥ "Ίλιάς" - "Όδύσσεια " "Εκδ, Παπύρου 

ΠΑΛΛΑΝΤιΟΥ Μ ΕΝΕΛ . ,  "Τεύχος Πολύθροον", "Εκδ. των Φίλων 

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ "  " Ίστορία τού Έλληνικού 'Έθνους" "Εκδ, Χ. ΠΑΤΣΗ 

ΠΑΣΣΑ ΙΩΑΝ . ,  "Ή άληθινή Προίστορία" , "Τά Όρφικά" - "Εκδ.  ΗΛΙΟΥ 

ΠΑΥ ΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ "Εκδ.  Παπύρου 

ΠΕΤΡΙΔΗ Ζ IΓΚΦΡIΝΤ "Όδύσεια - Ναυτ, "Εποπ. -Προιστ. "Ελλήνων" 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "Κρατύλος" "Κριτίας" ''Τίμαιος'' "Πολιτεία" 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ -"Ρωμύλος" "Κάμιλλος" "Μάρκελλος" 

"Κικέρων" "Εκδ. ΠΑΠΥΡΟΥ 

ΠΛΟΥΤ ΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ - "Περί 'Ίσιδος καί Όσίριδος" "Περί Σωκράτους Δαιμονίου" -

"Εκδ. ΠΑΠΥΡΟΥ 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ "Όνομαστικόν". 

POSCHL VICTOR "Έλληνικός καί Ρωμαϊκός Πολιτισμός είς τόν αίώνα τού Αύγούστου" 

"Εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠ I ΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Άθήναι 1 969 
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ΠΡΑΚΤιΚΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ τόμος 6011 985 

Π ΡΑΚΤιΚΑ Α' Συμποσίου Γλωσσολογίας τού Βορειοελλαδικού Χώρου -

ΙΔΡΥΜΑ Μ ΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙ ΜΟΥ - Θεσ/νίκη 1 977 

Π ΡΑΚΤ ιΚΑ Β' Συμποσίου Γλωσσολογίας τού Βορειοελλαδικού Χώρου - Ι Ν ΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩ Ν  - Θεσ/νίκη 1 983 

Π ΡΑΚΤιΚΑ Β" ΓΛΩΣΣ.  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Π ΡΟΜ ΠΟΝΑ ΙΩΑΝ . ,  "Σύντομος Είσαγωγή είς τι')v Μυκηναϊκήν Φιλολογίαν" - ·Αθήναι 1 977 

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ΧΑΡΙΛ. ,  "Τά Ελληνικά στι')v Γερμανική Γλώσσα" "Εκδ. ΚΑΚΤΟΣ 

ΠΡΟΥΣΤ ΜΑΡΣΕΛ, " Α ναζητώντας τόν χαμένο καιΡό " - ·Εκδ. ΗΡ ΙΔΑΝΟΣ 

ROMILLY JACQUELINE,  "ΡουΓ Ι' Amour du Grec", Ed. Bayard 

RI DGWAY 0. , 'Όί πρώτοι 'Έλληνες στή Δύση" - ·Εκδ. Μ Ι ΕΤ 

SI HLER ANDR. ,  "New Comparative Grammar of Greek and Latin", 

Oxford University Press, 1 995 
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ΣΧΟΛΗ ΕΘΝ Ι ΚΗΣ ΑΜγΝΑΣ 
Δ Ι Q Ι Κ Η Τ Η Σ  

Κυpiα 
Άθήνα 

.:Ά νvα Ίζφο:πούλου Ρ. υσταθioυ 
ΚαθηΥήτρux:)fνωτάτης tΣxoλής :Πολέμου 
της :JlΌλεμlκής ΆεPO:ΠOpiας και 
.21lευθύντρux: tΣπoυδών της tΣxoλής 
<fEJI.JlJ{WΚ]{Ά crΩCJ'Jύ> 

4/0 Τ? t'0�'Fν 

οκτωj3ρwυ 2003 

P.υxα:pwτώ θερμά Υια την ευΥενΖκή προσφορά του J3zj3λiov σας 
<<Ρ..Ά)fJ{:Ν .ΆΟfTΟtΣ :ΠΩtΣ J{Ρ..Ά)fJ{JΠ1(J{ fTΟJΠ9rfΟ:J{ΟΙJ{tΣΡ. ΊΌ:Ν 
:J{)fTl(OtΣ9rfIO .ΆΟfTΟ». 

ΊΌ j3zj3λio ήδη εντάχθηκε στη j3zj3λwθήκη της tΣxoλής και θα 
αποτελέσεΖ :πολύτιμο j30ήθημα Υια τους σπουδαστές μας. 
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� 

f 



"LE ΡΟ ΙΝΤ"* 
Roger-Pol DROIT 

Chere Madame, 

Α l ' attention de 

Mm Anna Tziropoulou-Eustathiou 

«Elliniki Agogi» 

Stoumara 57 
Athenes 1 04 32 

Grece 

Paris, le 1 4  Decembre 2005 

Je vous adresse ce petit mot pour vous dire que j ' ai bien reς:u votre 

l ivre 'Έλλην Λόγος: υπ travail considerable ! 

Il me sera tres utile.  Je vous remercie chaleureusement pour cet 

env01. 

Avec mes respectueuses salutations, 

Roger-Pol Droit 

* 'Εκ τού γαλλΙΚΟύ περιοδΙΚΟύ "Le ΡοίnΙ". 



� I O Γ P' A Φ I ΙC O ιν  

. Η Α ννα Τζιροποίιλου Εύστα8ίου γεννri8nκε στον Πειραιά. Έσποίιδασε Έλλnν!κn και 

Γαλλιl<ιι Φιλολο γία στο ΠανεπιστΤίμιο fl8nvcijv, Γαλλικπ γλώσσα και λογοτεχνία στο Inscicuc 
Fraιιι;:aίs d' A tltenes, 'Ιταλικπ γλώσσα στπν Casa d'  Italia, 'Ισπανικπ στο 'Ινστιτοϋτο Tns 'Ισπα

νιl<ίί�' Πρι:"βείαs, lωι Μουσικπ στο ΏδεΤον fl8nvcijv με Ka8nynTn στπν Θεωρία-Άρμονία Mov

"ΙIΟ1,S τ(Ίν Ά ι<αδnμαϊκο Μενέλαο Παλλάντιο. 

Είναι μέλοs Tns «Φιλολογικns Στέγns Πειραιώs» ιωι του «'Ομίλου Πειραιώs για τπν Δ ιά

δο"ι TI1,s Έλλnνικns Γλώσσns» , του όποίου έπι διετίαν διετέλεσε Άντιπρόεδροs. 

T(J 1 994 έξελέγιι παμψπφει «Τακτικον μέλοs - 'ETaTpos» Tns ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗ

ΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΚΩΝΙΑΣ Γι όποία έδρείιει στο Bίlbao. ΤΟ 2005 άνεκnρίιχ8n Ka8nyriΤPLQ (Ιστο

ΡΙΙ078 Έλλnνικι1,S Γραμματείαs) του Πανεπιστιιμίου ALPINE Ζvρίχns-Έλβετία. Είναι μόνιμο ν 

μlλo�' τ/ίΞ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΑΑΑΔΟΣ, του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΑΟΥ ΕΑΑΑΔΟΣ 

lωΗωΞ lωι τοΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΙΚΟΥ ΟΜΙΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

ΏΞ Εί"ιιγιίτρια σε πολλα Διε8νπ Συνέδρια στπν Έλλάδα και στο έξωτερικό, εχει δώ"ει 

πι:ρt(i"r)ΠΡΙ:S άπο 200 διαλέξειs, γλωσσικοΟ κvρίωs περιεχομένου, και εχει λάβει μέροs σε 

παμπολλΙ:Ξ ραδιοτnλεοπτικεs Έκπομπεs (μόνιμεs και εκτακτεs) σε διαφόροvs ραδιοτπλεοπτι

lω1ΊΞ "ταΗμο vs l<α8ωs ι<αι σε διε8νίi Δορυφορικα προγράμματα. 

Σιίμι:ρα είναι κα8πγΤίτρια Tίis Άνωτάτns Σχολίis Πολέμου Tίis Πολεμικίis μαs Άεροπο

ρίαΞ, (inoj) διδά"κει 'Ιστορία Tίis Έλλnνικίis Γλώσσns, και Διαλέκτρια Tίis Σχολίis 'E8VLKίis 

Άμ 1Jνns (ΣΕΘΑ ). Είναι έπίσns Δ ιευ8ίιντρια Σπουδών Tίis Σχολίis "ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» δπου 

r'ίιδά"I<ι:ι τ() Μά8ιιμα τών Ά ρχαίων Έλλιινικών με πρωτότυπn Μέ80δο ίδικίis Tns έπινοΠ"εωs. 

'Έργα τn�Ό' 

"ΕΑΑΗΝΙΚΗ Α ΓΩΓΗ Μα8Τίματα flpxaCas Έλλnνικίis Γλώσσns» : 

Ι .  Α '  Κ ι)"λ()�' Σπουδών - Έκδ. Γεωργιάδn 

2. Β' Κ 1ίl<λοs Σπουδών - Έκδ. Γεωργιάδn 

8. Γ Κ 1JI<λο�' Σπουδών - Έκδ. Γεωργιάδιι 

4 .  Βιβλίον ΚαιΊιιγιιτοΟ και Μελέτns Α' Κίικλοs Σπουδών - Έκδ. Γεωργιάδιι 

5. Βιβλίον Ka,c}nynToO και Μελέτns Β' Κίικλοs Σπουδών - Έκδ. Γεωργιάδn 

6. Βιβλίον ΚαΗιιγιιτοΟ και Μελέτns Γ Κίικλοs Σπουδών - Έκδ. Γεωργιάδn 

7. "Έργα"ίαι Σπουδαστών» (Πρωτότυπεs Έργασίεs τών μα8nτών τns) - Έκδ. Γεωργιάδιι 

8. ΤΡΑΓΩΔΙΑ - Νέα Δεδομένα - Έκδ. Γεωργιάδιι 

9. Α ί"χιίλου Ευφορίωνοs Ά8πναίου ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ 

(ΣΙJγχρονοs Άπόδοσιs άρχαίου Κειμένου, ΕίσαγωγΤί, Σχόλια, Έπίμετρον) - Έκδ. Γεωργιάδπ 

[ () ' Ημι:ρυλόγιον άπο τον Πόλεμο τοΟ 1 940 - ΣΤΥΑΙΑΝΟΥ ΤΖΙΡΟΠΟΥΑΟΥ 

(με "χ(iλια, ιωι παράλληλα έδάφια άπο τπν άρχαία μαs 'Ιστορία) - Έκδ. Νέα Θέσιs 

1 1 . ΠώΞ 11 ΈλληνικΓι. γονιμοποίησε τον Εύρωπαϊκο λόγο - Έκδ. Νέα Θέσιs 

1 2. ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ llcijs lί Έλλnνικn γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο - Έκδ. Γεωργιάδη 

[ 3 . 'ΌμlφΟΞ Τιιλεμάχου Όδυσσείδns - Έι<δ. Γεωργιάδn 

[ 4 .  Γιφι:ι<άνιι<ο Λ εξικό - Έκδ. Νέα Θέσιs 

1 5 . TρπγΙyr'ίία lωι Ά ριστοτελικπ Κά8αρσιs - Έκδ. Γεωργιάδη 

[ 6. Ό ί'ν τι� λέξει Αόγοs - Έι<δ. Γεωργιάδn 

r Eπ("I1 �'" Α πσ Tls Έκδόσειs τοΟ Πνευματιι<οΟ Κέντρου τοΟ Δπμου Ά8ηναίων εχουν έκδoιΊίi: 

[ )  Οί Εί"l1 γιi "ειs TllS "ε δίιο "ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΑ » :  α) ΤΟ μά8ημα Tίis Ά ρχαίαs Έλλnνικιίs Γλώ""ns 

μi: TCXIIlKGs τών Ζωντανών Γλωσσών β) Προσέγγισιs τοΟ Άρχαίου Έλλnνικοv Κόσμου με "1JY

χρoνι'�' ΤΙ:ΧΙ,ΙΚ ' . 
2) Ή Εί"l1 γπ,,! τπ Gis το S YMPOSIUM Tίis Πράγαs - Τσεχία (<<Ή Έλληνικπ Φιλοσοφικπ Παρά

r'ίO,,! ' κπι Γι Τ"εχικ Σκέ IS .. ) - είs τπν γαλλικπν γλώσσαν με έλλnνικn μετάφρασι). 
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