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ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ

ΞΕΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΛΟΓΙΑΙ

Γ'
Συνεχίζοντες δσα έν τοις προηγουμένοις τόμοις του «Πλάτωνος» έγράψαμεν περί
«Ξενισμών καΐ άκυρολογιών» παρατηρουμεν τα επόμενα.
Προφανής ξενισμός (γερμανισμός) είναι το ένιαχου άναγινωσκόμενον «λαμβάνει
τις (τοιαύτην ή τοιαύτην) Φέσιν έναντι του ζητήματος» (κατά το stellen sich z u . . . )
αντί του «ε'χει . . . γνώμην ή φρονεί περί του . . . >· ωσαύτως το έρωτώμενον «τίνα &έ»
mv λαμβάνετε . . . ; > (κατά το wie stellen Sie sich . . . ). Παραπλήσιος γράφεται
«Ιδίαν τοπο&ετησιν (sic) λαμβάνει δ . . . έναντι του ζητήματος τούτου» ! αντί του ιδίαν
γνώμην

έχει . . .

Το ^χαράσσει τον δρδμον προς τήν θρησκείαν» είναι γαλλισμός (il t r a c e la voie
vers la religion) αντί του δεικνύει, υποδεικνύει,
κα&ορίζει τήν δδδν (τήν Ογουσαν)
προς τήν θρησκείαν.
Έ ν τη κοινή λαλι§ επαναλαμβάνεται συχνάκις ή άσύντακτος καΐ σόλοικος φρά·
σις «ευτυχώς δτι . . ., δυστυχώς δτι . . . »' π. χ. «έκινδύνευσεν δ ασθενής* ευτυχώς
δτι έπεσε τδ εσπέρας δ πυρετός», «θά του έδιδον καλόν μάθημα (τιμωρίαν)' δυστυχώς
8τι δέν ήτο εκεί» κττ., ώσεί ήτο δυνατόν να εξαρτάται πρδτασις έξ επιρρήματος. Ουδε
μία αμφιβολία δτι ταΰτα είναι ξενικαΐ μιμήσεις. ΟΙ Γάλλοι, ουχί μόνον ol πολλοί έν
τη καθ' ήμέραν ομιλία, άλλα καΐ συγγραφείς δόκιμοι, έξαρτώσιν έξ επιρρημάτων πρότασιν άπό του que άρχομένην, oîov heureusement q u e . . . malheureusement q u e . . .
Μνημονεύω δ' ενταύθα ήν έχω πρόχειρον δήσιν του Pascal (*) « S a n s d o u t e q u e la
nature n'est pas si uniforme», ήτις κατά λέξιν καΐ επί τδ δημωδέστερον μεταφρα
ζόμενη σημαίνει «αναμφιβόλως (ή αναμφίβολα) δτι '-(ή που) ή φύσις δέν είναι τόσον
ομοιόμορφη». Έ ν τη καθαρευούση θά είπωμεν αναμφιβόλως ή φύσις . . . (άνευ του δτι).
Τδ «κρίνει επί των φαινομένων» είναι ωσαύτως γαλλισμός (juger sur les appa
rences)' ορθόν δ* είναι το κοίνει εκ τών φαινομένων ή κατά τα φαινόμενα.
Κατάφωρος άμα καΐ αηδής είναι δ ξενισμός ό περί τήν μεταρορικήν χρήσιν της
μετοχής «τεταμένος» έν κοινολεκτουμέναις (Ιδία έν ταΐς έφημερίσι) φράσεσιν, οίαι «at
σχέσεις των είναι τεταμένα^ (κατά τδ leurs relations sont t e n d u e s ) , «ή συζήτησις
διεξήχθη είς άτμόσφαιραν τεταμένην» (κατά τδ la discussion a eu lieu d a n s u n e
a t m o s p h è r e t e n d u e » ) , αντί του at σχέσεις αυτών δεν είναι φιλικαί, ή συζήτηαις εγέ·
νετο μετά δια&έσεως δυσμενούς, ουχί φιλικής ή άλλως πως.
Έ ν τη καθ* ήμδς λογία γλώσση άπαντώσιν ουχί σπανίως εκφράσεις άρχόμεναι
άπό του άλλως τε ή άλλως δΐ προς δήλωσιν προσθήκης, ώς ίσοδύναμοι τω* προς τούτοις,
εκτός τούτων. Τινές άλλοτε έκάκισαν αύτάς ως άσυντάκτους καΐ σολοίκους, άλλοι
δ* οστερον έξέλαβον ώς ξενισμούς, ώς μίμησιν δηλαδή του d* ailleurs. Πλην τό πράγμα
1) Pensées de Pascal sur la religion, Ικδ. A. Gazier, a. 317.
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δέν §χει οοτω. Διότι προσφυώς Ιδειξεν ό άοίδιμος Κόντος (') δτι τοιαΟται ρήσεις φέ
ρονται συχναί παρά τοις μετώγενεστέροις (Βυζαντιακοίς) συγγραφεύσιν* oò μήν άλλα
καΐ παρά τοις παλάιοίς άπαντώσι πάμπολλα δμοια παραδείγματα. "Ώστε at περί ών
ό λόγος φράσεις είναι δόκιμοι καΐ άξιαι μιμήσεως (*).
ΈπΙ άνθρωπου θέλοντος νά έπιδείξη άγχίνοιαν λένουσιν οι των όθνείων ζηλωταί δτι €κάμνει πνευμα» κατά τό γαλλικον «faire de Γ esrit».
Λέγεται συνήθως «άπαξ (ή μίαν φοράν) το ενος>' π, χ. «όφείλομεν νά κοινωνώμεν τουλάχιστον άπαξ το έτος* (κατά τό γαλλ. une fois Ι* an) αντί του <wra§ τον
ετονς,

άπαξ

τον

evict ν τ ο ν .

Το κοινώς λεγόμενον «είμαι δλος αυτιά, δλος 'μάτια» είναι γαλλισμός (je suis
tout yeux, je suis tout oreilles) αντί του βλέπω, ακούω μετά μεγίστης
προσοχής.
Περί πράγματος θεωρουμένου ώς πολύ σπουδαίου λέγεται κοινώς δτι «είναι τό
παν, τό απαντον»' π. χ. «τό παν είναι νά νικήσης, νά επιτυχής», «τούτο είναι δι" αυτόν
τό απαντον*. ΑΙ τοιαυται εκφράσεις είναι ακραιφνείς ξενισμοί (πβλ. «le t o u t est de
réussir, de vaincre», «cela est pour lui l e tout»). Έλληνίκόν δ' είναι το ονσιώδες ή
το χνριώτατον χαί σπονδαιότατον πάντων είναι το . . . η να . . .
Τό συνήθως λεγόμενον «άνήρ ώρίμον ηλικίας» εΤναι ωσαύτως ξενικόν. ΟΙ °Έλλη«
νες δέν γΐνώσκουσιν €ωριμον ήλικίαν» (âge mûr), άλλα μέσην χαί χα&εστηχνΐαν
ήλικίαν,
καθ* ήν τις είναι μεσήλιξ ή μεσόκοπος (') (μεταξύ 40 καΐ 50 ετών). Προσεγγίζει πως τό
γερμ. von g e s e t z t e n Jahren (*).
Παράδοξος φαίνεται ή έν τη κοινή καΐ Ιδιωτική λαλιφ σημασία του «εννοώ» §ν
τισι φράσεσιν, οΐαι ιεννοώ νά επιβάλλω τήν θέλησίν μου», *εννοω νά είσακούωμαι οπό
τών υπαλλήλων μου», *εννοώ νά μέ υπακούουν τα παιδιά μου». Έ ν πάσαις ταύταις καΐ
ταΐς τοιαύταις όήσεσι τό <έννοώ» λέγεται αντί του αξιώ, απαιτώ. Ή αλλόκοτος
αοτη χρήσις του «εννοώ» προήλθε πάντως έκ της κατά όήμα μεταφράσεις του « e n t e n dre», δπερ φέρεται καί επί της εννοίας του απαιτώ (πβλ. J ' e n t e s d ' être obei=«l**o«3»
νά τυγχάνω υπακοής).
Άναγινώσκεταί που «ή προσπάθεια. . . καταλείπει
νπόλοιπα*
επί τής εν
νοίας δτι είναι ελλιπής, ατελής. Άλλ* ή τοιαύτη φράσις αποβαίνει ακατανόητος
είς τον άγνοουντα δτι είναι κατά λέξιν μετάφρασις του γερμανικού «es lässt zuviel
übrig zu wünschen». Τούτο σημαίνει, κατά λέξιν έρμηνευόμενον, δτι τό πράγμα
καταλείπει πολλά τα επιθυμητά, τα ζητητέα, ήτοι τα ελλείποντα, επομένως είναι ατε
λές, ελλιπές. Τί δ" δμως καί αύθις καί άεΐ κινεΐ ήμδς νά παραλαμβάνωμεν ξένας εκ
φράσεις ή καί νά πλάττωμεν αυθαιρέτως νέας, άφου ή γλώσσα ημών είναι, κατά κοινήν
όμολογίαν, ή πλουσιωτάτη καί ωραιότατη πασών τών έν τ φ κοσμώ γλωσσών ; 'Ενταύθα
καί άκων τις άναμιμνήσκεται ευθύς δσα άλλοτ* έδίδαξεν ό πολύς Κόντος (6) ειπών :
«Εολογον καί φρόνιμον φαίνεται νά μή έπαινώμεν μηδέ ζηλώμεν τους έτοίμους αεί
οντάς είτε ύπ' άμαθίας είτε ύπ" αύθαδείας νέας λέξεις νά κατασκευάζωσι καί νέους
τύπους νά πλάττωσιν, δταν τό λεξικόν τής προγονικής γλώσσης παρέχη τάς αναγκαίας
λέξεις καί τους αναγκαίους τύπους».
Ούχ ήττον άπροσδιονύσως λέγεται τό όήμα «εναγκαλίζομαι», οίον «έναγκαλί1) Γλωσσικαί παρατηρήσεις, σ. 349 έξ,
2) Πλημμελής είναι ή £ήσις «άλλως τε δε . . . », ή χρήσις δηλονότι διττών συνδέσμων.
3) Ή λέξις μεσόκοπος είναι αρχαία άπαντωσα παρά τψ κωμικφ Ξενάρχω καί τφ
Κρατίνω.
4) Τον έν τη μέση ηλικία δντα άνδρα δυνάμεθα να λέγωμεν καυεστηκότα, τήν δέ γυ
ναίκα χα&εστηχνΐαν.
Ουδαμώς δ' Ιχει δγιως ή Ικφρασις «καθεστηκυία ζωή» προς δήλωσιν
τής ζωής, ήν διάγουσιν δσοι εργάζονται καθήμενοι' ή τοιαύτη λέγεται ορ9·ως εδραία ζωή.
επιδίφριος ζωή (ζωή καθιστική, vie sédentaire).
5) "Ένθ. άνωτ. σ. 4.
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ζεται τον νοητον κόσμον» (κατά το embrasser, umarmen) αντί του
περιέχει,
περιλαμβάνει.

ελληνοπρεπούς

€Κλειστον σύστημα* άποκαλοΰσι συνήθως ol παρ* ήμίν φιλοσοφοΰντες το άπηρτισμένον, το σνντετελεσμένον, το τέλειον, μεταφράζοντες κατά λέξιν το <abgeschlossen>.
*Αλλά διατί, ω ΜοΟσαι φίλαι, καΐ πάλιν καταφ^ύγομεν εις όθνείας εκφράσεις, άφοο
ëχομεν ελληνικός καλλίστας καΐ άρίστας ; !
Περιφέρεται συχνον έν τη νεωτέρφ ημών γλώσση το έπίθετον «εποικοδομητικός»,
οίον «ή ομιλία, ή συζήτησις ύπήρξεν εποικοδομητική> (κατά το édificant, erbaulich)
αντί του χρήσιμος, ωφέλιμος,
επωφελής,
Έ π ' έσχατων, οτε έθεσπίσθη να μή άποκλείωνται της βονλείας (βουλευτικού αξιώ
ματος) αί γυναίκες, ήγέρθη ζήτημα πως πρέπει αδται να ονομάζονται. Επεκράτησε δέ,
νομίζω, να λέγωνται δια του αυτού ονόματος προς τους άρρενας συναδέλφους αυτών,
τουτέστι Βονλευταί. Ά λ λ α τούτο είναι ήκιστα ορθόν. Διότι το θηλυκον τών εις -της
ονομάτων λήγει κυρίως εις -τρίς, οΐον ληστής—λ^στρίς, αυλητής—ανλητρίς' ομοίως
2χουσΐ τα μα&ητρίς, άρχηστρίς, πλνντρίς, λαλητρίς κ.ά. Ευρίσκεται καί τύπος /κα^τρίο,
δστις αποδοκιμάζεται ύπό Θωμά του Μαγίστρου γράφοντος ίμα&ητρίς ώς αύλητρίς, ου
μα&ήτρια*. Λέγει δέ καί δ Μοΐρις <μαϋ·ητρΙς άττικώς, jua^i/rgto έλληνικώς».
Άλλ'
οοτε του μα-θ-ητρϊς ούτε του ^ a d ^ r e t a έ*χει τις να μνημόνευση μαρτύριον έκ δοκίμου
συγγραφέως ή ποιητσύ, ώς παρετήρησεν Ô επιφανέστατος γραμματικός καί κριτικός Κ.
Κόντος (*). "Οπως άν Ιχη, δ εις -τρία τύπος του θηλυκού των είς -της ονομάτων φαίνε
ται δτι απέβη καθολικώτερος καί συν τω χρόνω επικρατέστερος. Ά π α ν τ § δ* έν τοις
Ήθικοΐς του Πλουτάρχου (Ενθα γίνεται λόγος περί καλαμητριων καί θεριστών), ύπό δέ
Διογένους του Λαέρτιου μνημονεύονται αμφότεροι οί τύποι (ανλητρίς καί ανλήκρια).
ΈπΙ τούτοις υπάρχει καί άλλος τύπος θηλυκού γένους εις -τειρα. Παρά τφ ΑΙλιανφ φέρεται αντί του «ναύν λ^στρίδα» τό ναύν λήστειραν' προς δ τελευταΐον ύπάρχουσΐ πάμπολλα δμοΐα, οΐον δαμάτειρα,
πανδαμάτειρα, δεαπότειρα, γεννοδότειρα καί
ζωοδότειρα, ύιτνο5ότειοα, ίχνεντειοα, τοξεύνεισα, rertvoAeretpa, σώτειρα, παιδολέτειρα κ.ά.π.
Τούτων ούτως εχόντων τό θηλυκόν του βουλευτής θα είναι βονλεντρίς, ίδος (άτ
τικώς) ή βονλεύτρια, -ίας ή βονλεύτειρα, -ρας (έλληνικώς). At του βουλευτικού αξιώμα
τος τυχούσαι έρατειναί Κυρίαι δύνανται νά έκλέξωσιν δ,τι άν προαιρώνται. Διότι καί
τα τρία είναι ορθά (*).
Τό άναγινωσκόμενόν που «παύει öv (ύιτάρχον)» είναι σόλοικον* διότι τό παύει
είναι πάντοτε ένεργητικόν, ουχί μέσον. 'Ορθώς δ* ε"χει τό παύεται υπάρχον
ή τό δια
λείπει va νπάρχγι.
Κακώς γίνεται παρ' ήμΐν πολλάκις χρήσις του «δέον», οΐον «δέον δπως . . . »
ή
«δέον να . . . ». Τό δέον τούτο είναι μετοχή, καταστδσα τφ χρόνω Ισοδύναμος προς
έπίθετον, καί σημαίνει τό άναγκαΐον, επάναγκες. Ό αυτός λόγος καί περί του προσήκον,
πρέπον. Ταύτα πάντα πρέπει να λαμβάνωνται ώς ονόματα καί νά επακόλουθη αύτοίς
τό είναι. 'Ρητέον δηλαδή âvayxaîov εϊναι . , . , επάναγχες εϊναι . . , , προσήκον είναι. .. ,
πρέπον εϊναι . . . Τό δέον άρα ή πρέπει νά άποφεύγωμεν λέγοντες άντ* αυτού τό
πρέπει ή νά έκφέρωμεν μετά τοΰ είναι, ήτοι νά λένωμεν δέον είναι (ουχί απλώς δέον).
Άναγινώσκονται ενίοτε ερωτήσεις, οϊαι «θα ήδύνατο μήπως νά . . . ; », «θα άπρεπε
μήπως νά . . . ;», «θα ήτο μήπως καλόν νά . . . ;» κττ. Τοιαΰται εκφράσεις είναι πλημμε
λείς' διότι τό μή έπί ερωτήσεως κείται έν άρχη" *μή τούτο ού καλώς ώμολογήσαμεν ; »,
1) Γλωσσικαί παρατηρήσεις, σελ. 194.
2) Σημειοδες δτι παρεδόθη καί τύπος προπαροξύτονου θηλυκού βούλεντις,

-ιίος.
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€μή τι νεώτερον άγγέλεις ; >, *μή οδν έγώ ληρώ ; », «αρά γε μή έμοΟ προμηθεί ; »,
<μη οδν οίόμεθα . . . ; > καΐ αλλά πολλά Ιδία παρά Πλάτωνι.
Έπ* έσχατων ακούεται προφερόμενον καΐ ύπό επισήμων χειλέων έπαναλαμβα«
νόμενον τα αθλείται, οΤον «ή σημαία παρεδόθη είς τήν άθλουμένην νεότητα». Ή
νεότης δ* δμως δέν «αθλείται», άλλ* άθλεΐ. Το παλαιον καΐ εύαρέστως κυκλούμενον
Ρήμα άθλεω -ω (=εΐμαι αθλητής, αγωνίζομαι, άμιλλώμαι) άπαντφ έν τω* ενεργητική
τύπω. Το δέ μέσον είναι ασύνηθες, εορισκόμενον άπαξ ή δίς μόνον παρά μεταγενεστέροις. Στοιχοοντες λοιπόν καΐ ήμεΐς είς τον δόκιμον καί κοινολεκτούμενον τύπον θα
λέγωμεν ορθώς το ή νεότης άθλει καί ή άθλονσα νεότης, έκκλίνοντες τό «αθλούμενη»,
είς δ παρασύρει προφανώς τό κατ* έννοιαν συγγενές ασκούμενη.
Ή έννοια του ποιείν συμφωνίαν καί άρμονίαν δηλοΰται ελληνιστί δια του αρμόζειν,

ηροσαρμόξειν,

συναρμόζειν,

ενορμόζειν'

δθεν τα

Ονόματα

άρμογή,

προσαρμογής

συναρμογή, έναρμογή. "Αντί τούτων δ* έσχηματίσθησαν έν τοις τελευταίοις χρόνοις καί
παραδόξως έπέδωκαν τα παντελώς άσύστατα «εναρμονίζω» καί «έναρμόνισις», όπερ
εΤναι έπίμεμπτα, ψεκτά καί απόβλητα.

***
Ελέχθη καί λέγεται εισέτι ύπό ένίων, όλιγώρως προς τα της γλώσσης εχόντων,
τό «ωφελιμισμός», δηλωτικόν της έπικήρου θεωρίας, καθ* ήν κανών καί σκοπός πάσης
ενεργείας πρέπει να τίθηται τό ίδιον, ουχί δέ τό κοινόν, συμφέρον. Άλλ* ό δρος «ώφελιμισμός> (Utilitarismus, utilitarisme κττ.) εΐναι έκφυλος καί άσύστατος, πλασθείς αυ
θαιρέτως ώς έκ βήματος «ώφελιμίζω». *ΑντΙ τούτου ορθώς έχει να λέγηται ωφέλιμο·
χρατία,

χρησιμοθηρία,

ώφελιμοκρατιχή

ή χρησιμοθηρική

θεωρία,

Ή θεωρία, καθ' ήν κατάστασίς τις του σώματος ή της ψυχής χρησιμεύει ώς
αφορμή, δπως ό θεός ένεργήση καταλλήλως καί ποιήση άνάλογον κατάστασιν είς τήν
έτέραν τών ουσιών τούτων, ονομάζεται occasionalismus (έκ του occasio=8ÙKaipia).
Έν τη γλώσση ημών προσήκον εΐναι να λέγηται θεωρία της ευκαίρου αφορμής (ουχί
αιτίας) ή συντομώτερον μέν άλλ* ουχί καί άκριβέστερον άφορμολογία ή εΰκαιρολογία.
Έν φιλοσοφικοίς καθόλου βιβλίοις καί Ιδία προκειμένου περί τής καντιακής φι
λοσοφίας γίνεται ενίοτε λόγος περί τής «κατηγορικής προστακτικής». Καί ή μέν έννοια
τής αποφάνσεως ταύτης είναι όντως υψηλή καί πάντοτ' εφαρμογής αξία, άλλ* ή γλωσ
σική αυτής εκφορά δέν έχει, νομίζομεν, κατά πάντα ύγιώς. Διότι τό προστακτικός
είναι, ώς γνωστόν, έπίθετον έκ του προστάττω παραγόμενον καί ώς τοιούτο έχει
χρείαν προσδιοριζόμενου ουσιαστικού. Έν τη Γραμματική λέγεται απλώς «προστα
κτική», εξυπακουομένου ευκόλως του ουσιαστικού «έγκλισις» (πβλ. Ρητορική (τέχνη), δια
λεκτική (επιστήμη). *Αλλ* ουδαμώς ουδέποτε ή φύσις τής γλώσσης επιτρέπει να ληφθή
τό θηλυκού γένους έπίθετον προστακτική αντί του ουσιαστικού προσταγή.
Περί δέ τοΟ κατηγορικός παρατηρητέον δτι είναι δνομα παλαιόν, δπερ συχνάκις
άπαντα" παρ' *Αριστοτέλει καί ύστερον ύπό τών αλλοεθνών παραληφθέν φέρεται, κα
ταλλήλως μεθηρμοσμένον, έν ταις νεωτέραις γλώσσαις. Ή δ' έννοια αΰτοΟ επί τοΟ
προκειμένου θα έδηλουτο τανυν [σαφέστερον καί έμφαντικώτερον δια τοο ρητός καί
έντονος.

Κατά ταύτα ή περί ής ό λόγος όήσις «κατηγορική προστακτική» προσήκον είναι
καί ορθόν να έπανορθωθή καί άντ' αυτής να λέγηται Κατηγορική ΠΡΟΣΤΑΓΗ, ή,
κάλλίον καί έναργέστερον, ρητή καί έντονος προσταγή.
Καί επειδή ενταύθα ό λόγος περί φιλοσοφικών δρων, παρατηροΰμεν δτι εΐναι αφό
ρητος ή χρήσις του «τελεολογία», επαναλαμβανόμενη ύπό τε άλλων πολλών καί τίνων
φιλοσοφούντων. *Η θεωρία, καθ' ήν κρατοΰσιν έν τφ κόσμω σκοποί, τελικά αϊτια, λέ
γεται ΤΕΛΟΛΟΠΑ (έκ του ΤΕΛΟΣ=σκοπός). Δέν πρέπει να παρασυρώμεθα ύπό τών
ξένων δρων «Teleologie», «teleologie*, «teleology», «teleologia» κτλ. Πολλοί ήδη
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υπέδειξαν το ορθόν, αλλ' είς μάτην* διότι το κακόν επαναλαμβάνεται, ώσεί ήτο νό·
σος ανίατος.

Πλημμελώς λέγεται το «άμεριμνωσι των καθηκόντων των», προενεχθέν προφα·
νώς κατά το ορθώς έχον εναντίον δέκατ" έννοιαν εκείνου «μεριμνώσι τών καθηκόντων».
Διότι έκ του «αμέριμνος» σχηματίζεται [ κατά την πρώτην συζυγίαν τών περισπωμένων
τό ρήμα «άμεριμνέω -ώ», Ισοδύναμον δν τώ «άφροντιστέω -ώ». Όμοίως δ" έκ του
«άτολμος» έγένετο τό «άτολμέω -ώ». Τό «αμέριμνος» άρα καΐ τό «άτολμάς, τό «άμε·
ριμνώντες» καΐ τό « άτολμώντες» είναι βάρβαρα καΐ ανελλήνιστα.
ΟύχΙ ορθώς γίνεται ενίοτε λόγος περί «παραλυσίας» νέων, παίδων, γυναικών κττ.
ΆντΙ του «παραλυσία» ρητέον ποράλυσις, ώς εχλυοις, διάλνσις, άπόλνσις, ανάλνσις,
χατάλνσις.
TÒ συνήθως λεγόμενον «αηδιάζω» έλέγετο άηδίζομαι, άηδιζόμην ή τ}ηδιξόμην.
ΈπΙ της αυτής που εννοίας δυνάμεθα να λέγωμεν βδελύττομαι, σιχχαίνομαι, αποστρέ
φομαι, άηδώς διάκειμαι ή εχω προς τι, οοχΐ δέ καΐ άπεχ&άνομαι' διότι τό τελευταΐον
τούτο έν τω δοκίμφ λόγω σημαίνει τό είμαι ή γίνομαι μισητός, μισούμαι ύπό τίνος.
Où μόνον έν τη Ιδιωτική συνηθεία άλλα καΐ έν τφ σεμνοτέρω γραπτφ λόγω πα
ραλαμβάνεται πολλάκις τό όήμα «υποθέτω» άπροσδιονύστως καΐ άναρμόστως, τιθέμενον
εκεί, ένθα δέν πρόκειται αληθώς περί υποθέσεως άλλα περί δοξασίας. Λέγεται π. χ.
«Kai δμως δέν πρέπει να υποθέσωμεν δτι είναι αδιάφορος προς τους οίκείους του»,
«δέν πρέπει να υπόθεσης δτι έγώ αγνοώ τα γενόμενα», «ας μή υπόθεση τις δτι τά
πράγματα έληξαν». Είναι φανεράν παντί δτι έν ταις τοιαύταις φράσεσι λαμβάνεται
Κακώς τό «ύποθέτείν» αντί του νπολαμβάνειν, δοξάζειν, νομίξειν.
ΟύχΙ όλιγάκις λέγεται ή άναγινώσκεται δτι «τό θρησκευτικόν αίσθημα (γρ. σνναίσ&ημα) έπιζή (έν 'Ρωσία) τής κομμουνιστικής αντιδράσεως», «δέν επέζησε πολύ τον θα
νάτου τής συζύγου του» κττ. "Αλλά ταύτα είναι αφόρητοι σολοικισμοί διότι τό επιξήν
συντάσσεται μετά δοτικής- "Αν δέ τισιν ή δοτική προσπίπτη ανοίκειος τώ καθ* ήμδς
λόγφ, δύνανται να έκφέρωσιν αυτήν αναλυτικώς δια τής προθέσεως είς, να λέγωσι
π. χ. επέζηαεν είς τον θάνατον τής συζύγου, είς τήν άντίδρασιν τών κομμουνιστών, είς
τήν μεγάλην καταστροφήν κτλ. "Ωσαύτως έσφαλμένον καΐ σόλοικον είναι τό ιέπιτάσσομαί τίνος», άνθ* οδ Ρητέον τό εηιτάττομαί τινι ή εϊς τι. Ή μετά γενικής σύνταξις καΐ
εκφορά τών Ρημάτων τούτων είναι μόνον σκυθικών στομάτων αξία.
Γράφεταί που «μετά συμβατικότητος καΐ τυχαιότητος» προς δήλωσιν του τυχαίου.
«Συμβατικός» ελέχθη ύπό τών νεωτέρων τό conventionel επί τής εννοίας τοΟ γινομέ
νου ή Ισχύοντος, κατά σύμβασιν, συμφωνίαν ή συνθήκην, ουχί δέ και επί τής εννοίας
του τυχαίου (του σνμβεβηχότος). "Αλλο είναι τό «συμβατικός» (άν τύχη αποδοχής) καΐ
άλλο τό σνμβεβηχός' εκείνο σημαίνει τό κατά συμφωνίαν, τούτο δέ τό κατά τύχην τε·
λούμενον. "Ωστε μετά τής «τυχαιότητος» συναρμόζεται ουχί «ή συμβατικότης» άλλα . . .
«ή συμβεβηκότης» !
Ούχ ήττον άτόπως λέγονται συχνάκις τά [νεώτερα δπλα, έν αντιθέσει προς τά
παλαιά, «συμβατικά», àvtl του «συνήθη».
ΟύχΙ όλιγάκις επί τιμητικών εορτών λέγεται καΐ γράφεται τό «άπο*«ται φόρος
τιμής είς τον δείνα». 'Αλλ* ό φόρος δέν «άποτ/εται», άλλ' άποτίνεται, ήτοι πληρώνεται.
Τό <άποτίεται» δέν έχει ενταύθα θέσιν τινά' διότι τό τίω (λέξις παρά ποιηταΐς άπαντώσα) σημαίνει δ,τι καΐ τό τιμώ (ό φόρος δέν τιμάται, άλλα πληρώνεται). ΟΙ "Ελληνες
λέγουσιν άποτίνα> ή εχτίνω τό χρέος, ώς καΐ χαταβάλλω ζημίαν, λύτρα, μισθόν, τιμήν.
'Εντεύθεν τό άπότισις ή εχτισις ή χαταβολη χρέους, χάριτος, τιμής, φόρου κτλ.
Σημειώδες δτι έπ* έσχατων πολλοί παραλαμβάνουσι τό «έπισημαίνειν» αντί τοΟ
εξαίρειν, τονίξειν' π. χ. «τό πράγμα τούτο έπεσήμανεν Ιοιαίχέρας>=εξ^ρεν lòia. 'Αλλά
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το έπισημαίνειν Ιχει έν τη ελληνική γλώσση αλλ ην σημασίαν' κυρίως δέ δηλοί το
καταλείπειν σημεία, Ιχνη, έπί νόσου.
"Ενίοτε λέγεται «αυτά είναι χαλαρά ψεύδη>, ώσεί υπήρχον εϊδη ψεύδους, κα
θαρά δηλονότι καΐ ακάθαρτα ψεύδη. Το ορθόν είναι « ταύτα είναι 8λως ή παντάπασι
ψευδή>. ΚαΙ ενταύθα Ιχομεν αηδή ξενισμόν. Πβλ. το «Das sind lauter Lügen».
Συχνάκις, έπί αντιθέσεως, λαμβάνεται έν τη κοινή λαλι§ το «έν τούτοις» αντί
τοΟ όμως· π. χ. «είχε πυρετον και πόνους, έν τούτοις μετέβη είς τήν έρνασίαν του». ΚαΙ
ενταύθα του κάκου αίτια ή ξενική μίμησις. Πβλ. Indessen ή indes, cependant.
Γράφεται καΐ λέγεται ενίοτε προς δήλωσιν βαθείας έρεύνης ή φράσις «δ δείνα έξή·
τασε το θέμα έξαντλητικώς» (πβλ. καΐ «έξήντλησε το ζήτημα»). Άλλα τοιαύτη ϋκφρασις
εΐναι ξενική γενομένη κατά μετάφρασιν του behandeln erschöpfend, épuiser à fond. Οί
"Ελληνες λέγομεν ορθώς, δτι δ δείνα έξήτασε το θέμα ακριβώς (τελείως, ολοσχερώς)
καί κατά βά&ος (γερ. erschöpfend, γαλ. à fond).
Ουχί σκάνιον είναι το γραφόμενον «εκκινώ», μεταφράζον το κοινώς λεγόμενον
«ξεκινώ», αντί του δρμώμαι. Άλλ* έν τη αρχαία γλώσση το p. εκκινώ ήτο μεταβατικον
καΐ έσήμαινε το εγείρω, διεγείρω, ερεθίζω. Κακώς λοιπόν γίνεται χρήσις του «έκκινεΐν»
αντί του όρμάαϋ-αι. "Εν τινι βιβλίω άναγινώσκεται «δ ανθρωπισμός έκκινεΐ καΐ εξι
κνείται άπό του άνθρωπου . . . », Ινθα ό γράφων εκλαμβάνει το εξικνείται (=φθάνει)
ώς συνώνυμον του όρμαται !
"Εν τινι βιβλίω άναγινώσκεται «τα έκ της εργασίας κτώμενα αγαθά είναι . . . ».
Άλλ* δ ταΟτα γράφων λησμονεί δτι τό φήμα χτώμαι είναι μέσης διαθέσεως καΐ ση μαίνει ο,τι κοινώς λέγεται «αποκτώ». Το παθητικόν τοΟ είρημένου ρήματος είναι τό
προσγιγνομαι,

Λέγεται π. χ.

δ δείνα έκτήσατο

οϊκίαν

καΐ

παθητικώς

οικία

προσεγέ·

νετό τινι. Κατά ταύτα αντί του πλημμελούς «τα κτώμενα αγαθά > όητέον τα προσγιγνόμενα

ή ποριζόμενα,

προσποριζόμενα,

προσποιούμενα

αγαθά.

Παράδοξος και ή άπόφανσις, καθ' ήν «ό άνθρωπος δια κόπου και μόχθου καί
ίδρώτος αποκτάται τά αγαθά». Άλλ* «αποκτάται τα αγαθά» σημαίνει δτι αποβάλλει
τα κεκτημένα âya&a, ουχί δέ δτι κτάται aya&a, περί θδ ενταύθα πρόκειται.
ΏσεΙ μή ήρκει τό άφόρητον «πέραν του . . . », λαμβανόμενον αντί του πλην
του . . . , έκτος τοΰ . . ., προς τω , . ., προσέτι, προσετέθη έπ* έσχατων τό «έπέκεινα
του . . . » καΐ τό «εντεύθεν του . . . », έπί τό έλληνικώτερον, ώς φαίνεται, έπινοηθέν κα*
προς πλουτισμόν της εκφράσεως του γαλλικού au delà, περί οΰ είπομεν άλλαχου. Άνα
γινώσκεται λοιπόν «Έπέκεινα της . . . διαμορφώσεως . . . , καλλιεργούνται καΐ . . .
at Ικανότητες». Άλλα τό «έπέκεινα» και τό «εντεύθεν . . . » ουδέποτε ε*χουσι τήν σήμα·
σίαν της προσθήκης.
Ούχ ήττον αφόρητα εΐναι τα όσημέραι αυξανόμενα κακόζηλα νεοπλάσματα.
Μνημονεύομεν Evia τών προχειρότερων" «άνεχίζω»=περιέρχομαι είς πενίαν' «ή μεγαλότης»=μεγαλειότης, τό μεγαλεΐον <θεμελιακώς»=θεμελιωδώς" « καταξιώνω »=προσνέμω
άξίαν, τιμώ' «άιταρτιώνω»=τελειώ, συντελώ, όλοκληρώ' «άπαθλιώ» και «άπαθλίωσις»,
λέξεις πρόσφοροι προς δήλωσιν της κρατούσης περί τήν γλώσσαν άθλιότητος. Δέν θά
παρέλθη πολύς χρόνος, δτε θά άκούσωμεν καΐ θά Ιδωμεν άλλα τε παρεμφερή καΐ τό
«ρυπαρωσύνη» κατά τό ήδη έμφανισθέν «άξιωσύνη» 1
Άποπτύσαντες πάντα χαλινόν φερόμεθα ακατάσχετοι είς δεινήν διανοητικήν και
γλωσσικήν άναρχίαν. Ταύτην βλέπων τις έπιπολάζουσαν έν νεωτέροις βιβλίοις κατα
λαμβάνεται ύπό οδυνηρός άπογνώσεως καί πικρού απελπισμού,

*%
Καλόν θά ήτο ενταύθα να άναγράψωμεν λέξεις τινάς, μάλλον ή ήττον συνήθεις,
ών ή χρήσις είναι πλημμελής καί περί ών διέλαβεν ό πολύς Κόντος έν ταΐς Γλωσσι-

— 9 καις Παρατηρήσεσιν. Οοτω έπί της εννοίας του εύχαριστοΟμαι, αρέσκομαι εις τι λέγεται
συνήθως «άσμενίζομαι εϊς τι>, «ένασμενίζομαι», «ένησμενίσθην είς τι» κατά παθητικήν
φωνήν. Ά λ λ ' είναι προτιμότερον να παραλάβωμεν τον συνήθη τοις μεταγενεστέροις
ένερνητικον τύιτον άσμενίζω. Έ κ τοΟ ασμενος δηλαδή έσχηματίσθη έν τη παρακμαζούση γλώσση το άσμενίζω, όπερ τιθέμενον μέν αντί του ασμενος δέχομαι ή φιλοφρο
νούμαι συνετάσσετο αίτιατική (άσμενίζω τι), λαμβανόμενον δέ αντί του χαίρω ή* φιληδώ
έξεφέρετο μετά δοτικής (άσμενίζω τινί). Λοιπόν ορθόν είναι να λέγωμεν ουχί «ένασμε
νίζομαι εις τΐ> άλλ* ασμενίζω εις τι, ενααμενίζω τινί.
Συχνότατα λέγεται «υπερασπίζομαι», «ύπερησπίσθην», καί άνευ αυξήσεως «ύπερασπίσθην». Ά λ λ ' άκολουθουντες είς τήν φυσικωτέραν καί δοκιμωτέραν χρήσιν όφείλομεν
να λέγωμεν κατ* ένεργητικήν φωνήν υπερασπίζω, υπερήσπιζον,
υπεράσπισα.
Το υπερασπίζομαι είναι παθητικής διαθέσεως καί ώς τοιούτο άπαντς: παρά Βασιλείω τφ μεγάλω καί Κλήμεντι τφ Άλεξανδρεί.
Το υπερασπίζω (πβλ. προασπίζω, παρασπίζω, οπασπίζω) σημαίνει κυρίως τίθημι
τήν ασπίδα όπερ τίνα' Συντάσσεται δέ τό όήμα τούτο ότέ μέν μετ* αίτιατικής (υπερα
σπίζω τινά, πρώτος υπεράσπισε τον βασιλέα), ότέ δέ μετά γενικής ( εγώ
υπερασπίζω
σου, πατρίδος υπερασπίζων).
Αμφοτέρων των συντάξεων ευρίσκονται παραδείγματα.
Συγγενές δέ κατ* ËVVOiav προς τό υπερασπίζω
είναι τό ύπερμαχω τίνος
Παρεμφερή Ισχύουσι καί περί του επιβουλεύομαι.
Λέγεται δηλαδή συνήθως έπί
της εννοίας του σκέπτομαι κακά κατά τίνος τό «επιβουλεύομαι»* π χ. «μέ επιβου
λεύεται ό δεινα>, «ol δόλιοι επιβουλεύονται πάντας, ακόμη καί τους συγγενείς των».
Άλλ* οί "Ελληνες δμως, αρχαίοι τε καί μεταγενέστεροι, Κλεγον έπ' ενεργείας μέν τό
επιβουλεύω, έπί πάθους δέ τό επιβουλεύεσ&αι' otov επιβουλεύομαι
υπό τίνος, έπεβου·
λεύϋ-ην υπό του δεινός, «μισοΟντες καί μίσούμενοί, έπιβουλεύονιες
Mai έπιβουλευόμενοι
διάγουσι τον βίον» (Πλούτ.).
Όφείλομεν λοιπόν καί ήμεΐς σήμερον, έπί ενεργητικής διαθέσεως, να λέγωμεν τό
επιβουλεύω, φεύγοντες επιμελώς τήν άνελλήνιστον έκφοράν «έπιβουλεύομα»». 'Ρητέον
δέ δτι έν τη παλαιή γλώσση τό επιβουλεύω συνετάσσετο πάντοτε μετά δοτικής, έν δέ
τφ παρεφθ κρμένω έλληνισμφ εκφέρεται ενίοτε καί μετ' αίτιατικής.
Ουχί διαψόρως έχει τό «εμπιστεύομαι». Λέγεται δηλαδή συχνάκις νυν, έπ! ενερ
γητικής διαθέσεως, τό «εμπιστεύομαι» καί άόρ. «ένεπιστεύθην»' π. χ. «σου εμπιστεύομαι
τό μυστικόν μου», «του ένεπιστεύθη τήν περιουσίαν του». *Αλλ' ορθώς ol μεταγενέστε
ροι "Ελληνες Ê-λεγον έπ' ενεργείας μέν τα έμπιστεύω τινί τι, έπί πάθους δέ τό εμπιστεύεrai τινί τι' οίον «τήν εαπιστευ&εΐσάν μοι ποίμνην», τήν εμπιστευΦεΐσάν
μοι περιουσίαν»,
«Ó τής φυλακήν τήν αυλής εμπεπιστευμένος Ì .
Φέρεται δ' έν τη ελληνική γλώσση καί διαπιστεύω τινί τι καί καταπιατεύω τινί τι,
οδ παθητικόν εΤναι τό χαταπιστεύεταί
τινί τι. Συχνότερον τούτων είναι τό άπλοΟν
πιστεύω τ>;ί τι, οδ παθητικόν υπάρχει τό πιστεύεται τινί τι (πβλ. καί επιτρέπω τινί τι,
επιτρέπεται τινί τι).
Λοιπόν τήν Ιννοιαν του συνήθους λεγομένου «εμπιστεύομαι εϊς τινά τι» έξέφερον
οί μέν αρχαίοι δια του πιιτεύω τινί τι, ol δέ μεταγενέστεροι δια του έμπιατεύω τινί τι.
Τό τελευταΐον τούτο προσήκει καί ήμεΐς σήμερον να έγκρίνωμεν καί μεταχειριζώμεθα
άλλως τε καί διότι, αν έπί ενεργητικής διαθέσεως είπωμεν τό «εμπιστεύομαι», τότε έπί
τής παθητικής τι dpa γε θα λέγωμεν ; !
Συχνάκις γράφουσι καί λέγουσι το «κατεχώρΗσο τήν διατριβήν, πραγματείαν»,
«κατεχωρΗθη ή διατριβή, ή πραγματεία», χρησιμοποιούντες τό όήμα «καταχωρέω—ώ»,
έξ οδ έσχημάτισαν καί όνομα «καταχώρΗσις». Ά λ λ α ταύτα πάντα είναι πλημμελή"
διότι έπί τοιαύτης εννοίας λέγεται ορθώς τό καταχωρίζω. Σημαίνει Εδέ καταχωρίζω τό
κατατάσσω καί διευθετώ τι προσηκόντως καί είτα καθολικώτερον τό τίθημι έν τινι τά
ξει, καταγράφω ή αναγράφω, θ α λέγωμεν λοιπόν καί ήμεΐς ορθώς καταχωρίζω τήν
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δίατριβήν, ή διατριβή κατεχωρία·&η είς το περίοδίΚΟν κττ.'δθεν καΐ καταχώριοις ή * α ταχωρισμος της πραγματείας. Δυνάμεθα δέ να λέγωμεν ού μόνον καταχωρίζω τι εις τι,
άλλα καΐ καταχωρίζω τι εν τινι, καθ* δν τρόπον λέγεται άναγράψαι είς στήλην καΐ
άναγράψαι εν στήλ-η.
Όμοίως τ φ καταχωρίζω έσχηματίσθησαν πολλά ρήματα, οΤον εγχειρίζω (=τίθημι
έν χειρί ή έν χερσί)' μεταχειρίζω (=£χω μετά χείρας)' επιστομίζω (=βάλλω επί στόμα)*
άποατοματιξω ( = λ έ γ ω άπό στόματος)' σκορακίζω (=πέμπω είς κόρακας) κ.ά.
Έ κ του «επαναστάτης», ήτις είναι λέξις του μεταγενεστέρου έλληνισμοΟ, παρήχθη
το όήμα επαναστατώ, έχον κατά τήν φυσιν της ελληνικής γλώσσης άμετάβατον διάθεσιν καΐ σημαίνον δ,τι ol αρχαίοι έλεγον επανίσταμαι ('), ήτοι εγείρομαι είς έπανάστασιν. 'Αλλά τίνες, πάντη πλημμελώς καί κάκιστα, μεταχειρίζονται το όήμα τούτο επί με
ταβατικής διαθέσεως, λέγοντες π. χ. «έπανεστάτησε τους υπόδουλους».
Τό εγείρω ή κινώ είς έπανάστασιν Ι-λεγον ot αρχαίοι επανίατημί τίνα. Κατά
τούτο θα λέγωμεν καί ημείς προσφυώς επανιατω τίνα. Όρθή λοιπόν εκφορά εΤναι
εκείνη, καθ" ήν επαναστατονμεν
μέν ημείς (άμεταβ.), επανιατ&μιν δέ άλλους (μεταβ.) ('),
θά επαναστήσωμεν
άλλους, επανεστήσαμεν
τους υπόδουλους. ΆντΙ του «επαναστατη
μένος» ή <έπανεστατημένος> όητέον ίπανεο\ώς ή επανεοτηκώς.
Ή λέξις αφιππενω έν τη παλαι§ γλώσση σημαίνει τό απέρχομαι Ιππεύων, οδ
άντίθετον είναι τό <7τροσίΛ«ενα)=προσέρχομαι Ιππεύων' (πβλ. τό άναπηδήσας ènt τον
ϊππον αφίππενσεν
είς Σικνώνα (Πλούτ.). Ά λ λ α τίνες τών νεωτέρων παρεκδεχόμενοι
τήν λέξιν έκείνην παραλαμβάνουσιν επί τής εννοίας του καταβαίνειν άπό του Ιππου,
ως συνωνύμου δηλαδή του «ξεπεζεύω, ξεκαβαλλικεύω». "Οθεν εΐπον «άφιππεύσας έπορεύθη πεζός, €άφιππεύει καί βαδίζει πεζός» ! Ά λ λ α τοιαύτη παρεκδοχή αποτελεί πταί
σμα δεινόν καί άσύγγνωστον. Διότι τό αφιππενω έσήμαινε πάντοτε τό έφ' ίππου ανα
χωρώ' δπερ έλέγετο καί αφιππάζομαι
καί έξιππάζομαι.
Έ ν τη γλώσση τών παλαιών δ ένεστώς με&ύω είναι πάντοτε αμετάβατος καί
σημαίνει τό «είμαι μεθυσμένος» (άντίθ. προς τό νήφω). Τό αυτό που λέγεται καί με&νσκομαι, οδ δ μέλλων είναι μνΟνσΰήσομαι, δ άόρ. εμεϋνοΦην καί Ô παρακείμ. μεμέϋ-νσμαι. ΈπΙ δέ μεταβατικής διαθέσεως Ιλεγον τό μιΦνο*ω τινά, oö ό μέλλων είναι
με&νσω τινά Καί Ó άόρ. εμέ&υσά τίνα (*).
ΣτοιχοΟντες λοιπόν -οίς παλαιοίς θά λέγωμεν έν τη καθαρή γλώσση μευνσκω
τινά αντί του «μεθύω τινά» καί εμευνοΦην αντί του «έμέθυσα».
Σημειώδες δτι ό «μπέκρος» λέγεται μέϋναος ή οίνόφλυξ, ό δέ «κρασοκανάτας»
οίνοπότης, φιλοπότης, φίλοινος, πότης κττ.
Ά λ λ ο τ ε έφέρετο συχνότερον, νυν δ' ακούεται σπανιώτερον τό <έ*νεδρα». Ά λ λ ' ή
προπαροξύτονος εκφορά τής λέξεως είναι πλημμελής* διότι ή λήγουσα είναι μακρά,
τούτου δ' ένεκα ot "Ιωνες έλεγον εδρη. Έπάναγκες άρα είναι νά λέγεται ενέδρα, ώς
κα&έδρα καί εξέδρα. Καί μετ* άλλων δέ προθέσεων ευρίσκεται ή λέξις συντεθειμένη,
οίον άντενέδρα καί προενέδρα καί ψευδενέδρα.
1) Αέγομεν δτι τό όήμα τοδτο είναι άμετάβατον* διότι τα έκ τών είς -της ονομάτων
παραγόμενα συντηρημένα ρήματα είναι αμετάβατου διαθέσεως. Πβλ. αποστάτης — αποστατώ,
επιστάτης—επιατατω,
παραστάτης—ποραατατώ,
προστάτης—προστατώ.
2) "Οπως έκ τοΟ χαυίστημι γίνεται τό καΦιστώ, -φς, ·$, οδτω καί έκ τοδ επανίστημί
θα γ£ντ3 τό επανιατω, -φς, ·φ.
3) Tè με&ύσω είναι μέλλων τοο με-Θνοι ω (ήτοι μεταβατικόν) ουχί δέ του μεΦνω'
τούτου δ μέλλων είναι με&υσ-θήσομαι.
Κατά ταΰτα Ιχομεν 1) μεταβατικά μέν τα έξη"ς' μεθύσκω, έμέθυσκον, μεθύσω, έμέθυσα,.
Ιχω μεθύσας τινά" 2) αμετάβατα δέ τάδε' μεθύω ή μεθύσκομαι, έμέθυον 5] έμεθυσκόμην, μεθυσθήσομαι, έμεθύσθην, μεμέθυσμαι.
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Tò ουχί σπανίως οπό των νεωτέρων λεγόμενον «επακριβώς» ήγνοειτο παντελώς
υπό των παλαιών, καθά δή καΐ το έπίθετον «επακριβής». Παρ' Εύσεβίω φέρεται πολλά
κις το επ" ακριβές. Σύνηθες δέ τοΐς παλαιοί ς ήτο το ακριβώς, δι* ακριβείας, δια πάσης
ακριβείας. Ταοτα είναι κάλλιστα καΐ δυνάμεθα καΐ ημείς νά λέγωμεν σήμερον.
Το εν ααρέργω λέγεται, ώς γνωστόν, καί ενπαρόδω (en passant)* έξ οδ τελευταίου
έσχημάτισάν τίνες το επίρρημα «έμπαρόδως». 'Αλλ* 6 σχηματισμός είναι σφαλερός,
διότι ουδείς τών παλαιών εΐπέ ποτέ «έμπάροδος» ή «έμπαρόδως». Οοτε «έμπάρεργος»
οοτε «έμπαρέργως» ελέχθη ποτέ οπό τών παλαιών, άλλα μόνον πάρεργος καί παρέργως. Τήν αοτήν ÊVVOiaV έξέφερον Ol αρχαίοι δια τοΟ εκ πάρεργου, εκ παρόδου, όδοϋ
πάρεργον. Καί Ινα έπανέλθωμεν είς τό προκείμενον, παρατηρουμεν δτι το κακόζηλον
τούτο επίρρημα «έμπαρόδως», μεμπτόν καθ' εαυτό καί άπόβλητον, περιέπεσε νυν, καθ*
δσον γινώσκω, είς παντελή άχρηστίαν.
Τό μετ' ίπιατάοεως ή* μετ' επιστασίας σημαίνει μετά προσοχής" άντίθετον δ* είναι
τό ανεπιατάτως ή άπροσέκτω*. Δεινώς δέ σφάλλονται δσοι παρανοουντες τήν σημασίαν
του άνεπιστάτως καί έκλαμβάνοντες αυτό ώς δηλουν τό αν επισταμένως (άνεπιστημόνωςΚ
φαντάζονται δτι Εχει άντίθετον τό επισταμένως. Ά λ λ α τό επισταμένως (=έπιστημόνως,
έμπε(ρως) έχει άντίθετον τό άνεπιστημόνας, μάλλον δέ τό άνεπισταμέ%ως ('), απείρως*
ουχί τό άνεπιστάτως.
Τό επίστασις καί επιστασία
προήλθον έκ τούτου, δτι τό προσέχω έλέγετο καί
έφίστημι τον νουν (τήν Υνώμην, τήν διάνοιαν) καί κατ* 2λλειψιν τής αΐτιατικής εφίστημι'
Σημειωτέον δτι τό «επισταμένως» έν τη καθ' ήμδς συνήθεια λαμβάνεται έπ» τής εν
νοίας του «προσεκτικώς»* π. χ. «έξήτασα τό ζήτημα επισταμένως», «θα ερευνήσω τα
πράγματα επισταμένως». Τοιαυτην δ' δμως σημασίαν δέν έχει παρά τοΐς παλαιοίς*
διότι ή λέξις αοτη (επισταμένως) έδήλου, ώς έρρήθη, τό επιστημόνως, εμπείρως' τό δέ
μετά προσοχής 2λεγον οί αρχαίοι (ώς καί ημείς όφείλομεν νά λέγωμεν) μετ' επιατάσεως, μετ' επιστασίας (8).
Oò μόνον ίδιώται άλλα καί τών επιστημόνων πολλοί (έν οίς καί φιλόλογοι)
δεινήν πλημμελοΟσι πλημμέλειαν γράφοντες «άναζωπυροΓ», «άναζωπυροίται», «άναζωπυρο>σις»* π. χ. «οί λόγοι οΰτοι άνεζωπυρωσαν τό φρόνημα του στρατού», «άναζωπυροσις του φρονήματος» κττ. Διότι τό όήμα είναι άναζωπυρΕω -<3, περισπώμενον τής
πρώτης συζυγίας. 'Ορθά άρα είναι τα α\αξωπυρει, άναζωπνρεΐται,
άναξωπύρΗσις,
Τό έκ του πυρ γινόμενον όήμα εΐναί πυρόω -ώ, έκπυροω ·ώ' δθεν τά πύρωσις,
εκπνρωσις, πνρίύτός, ενπύ^ωτος, άπν^ωτος. Τό έκ του ζώπυρον δ* δμως παραγόμενον
όήμα είναι ζωπυρΕω -ώ.
ΟοχΙ σπανίως γίνεται πλημμελής χρήσις του όήματος έξασ&ενέω -ώ, λαμβανο
μένου ώς ενεργητικού* π. χ. λέγεται «ή εργασία τον έξησ6ένί?σε», «ή μελέτη τον έξασθεν β ί ^ ε ΐ ναι έξησθεν»; μένος». Ά λ λ α τό όήμα άσ&ενέω -ώ, ώς καί τό σύνθετον έξασΦενέω ·ω%
είναι άεί άμετάβατον καί σημαίνει τό είμαι ασθενής. Τήν δ' ένέργειαν εμφαίνει τό
άο&ενάω -ω (=ποιώ τίνα ασθενή)* έξ οδ τό άσ&ένωσις.
'Ορθόν λοιπόν είναι νά λέγωμεν έπ' ενεργητικής μέν διαθέσεως τό εξασ&ενοι»
επί παθητικής δέ τό εξασ&ενοΰταϊ οίον εΐναί τις εξησ&ενωμένος (αντί του «έξησθενι/μένος») καί ή εργασία εξησ&ένωσεν αυτόν (αντί του «έξησθένι?σεν αυτόν). Τινές μετα1) Ώ ς τοδ επιστημόνως άντίθετον είναι τό άνεπιατημόνως, οδτω καί τοδ επισταμέ
νως άντίθετον θα ήχο τό άνεπισταμέ*ως. Τό τελευταϊον χοοτο επίρρημα δέν παρεδόθη, άλλ*
ουδεμία αμφιβολία δτι δπί)ρχεν, εί καί εϊναι σεσιγημένον ή άμάρτορον.
2) Συνοψίζοντες τα είρημένα παρατηροδμεν δτι τό μετά προσοχές, προσεκτικως, λέγε
ται ελληνιστί μεν' επιστάσεως ή μετ επιστασίας' άντίθετον δ' είναι τό άνεπιστάτως.
"Αλλο καί άσχετον είναι τό επισταμενως=επιστημόνως=έμπεΙροας'
άντίθετον δ' είναι
τό
*άνεπισταμένως—άνεπιστημόνως=άπείρως.
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χειρίζονται ώς ένεργητικόν το εξασθενίζω και ώς παθητικόν το εξασθενίζομαι. Ά λ λ ·
αντί τούτων ό Κ. Κόντος προτιμφ το s f a c e v o » ·ω καί το εξασθενόομαι
-οΰμαι
παρατηρών δτι εκείνων ουδέν μαρτύριον παλαιότερον ευρίσκεται. Ά λ λ α πάντως πρέπει
να όμολονηθΐ) δτι το «ε£ασ#Ενί£αι»-ομαι είναι κανονικώς έσχηματισμένον καί ί-χει
πολλά τα δμοια* otov ευτελής— εοτελίζω, ευγενής—εύ/ενί ζω, ασφαλής—ασφαλίζω, ευ
μενής— εύμενίζω, ευμαρής—εύμαρίζω κτλ. Παρήχθη δέ καί έκ τοΟ συνεχής το συνεχίζω
καί έκ του συνήθης το συνηθίζω. "Ωστε θα ήδυνάμεθα καί ημείς ορθώς καί άμέμπτως
να μεταχειριζώμεθα το εξασθενίζω καί εξασθενίζομαι.
Προς δήλωσιν της υπερβάσεως, του έπέκεινα, του περισσοτέρου, λέγεται συνήθως
παρ' ήμιν «πέραν τοΟ μέτρου>, «πέραν του μετρίου», «πέραν του δέοντος », «πέραν του
προσήκοντος». Άλλ* ή τοιαύτη χρήσις του πέραν είναι εσφαλμένη. Διότι ol αρχαίοι
ίίλεγον πέραν επί πραγματικού τόκου, οίον πέααν πδνεου, πέραν τον ποταμού κττ.
Όσάκις δ* δμως πρόκειται περί μεταφορικής χρήσεως της υπερβάσεως, Ιλεγον πέρα
(άνευ τοΟ Ν)' otov πέρα τον μέτρου, πέρα του δέοντος, πέρα το» προσήκοντος, πέρα
τον μετρίου, πέρα του δικαίου, πέρα του καθήκοντος, πέρα καιρού, πέρα της ελπί
δος, πέρα του πιθανού κτλ.
Σημειωτέον δ* ένταΟθα δτι το έκ του πέραν συνθετον άντιπέραν
είναι παροξύ τονον (ουχί προπαροξύτονον, «άντίπεραν»)" διότι ή λήγουσα είναι μακρά, ώς δηλουται
καί έκ του Ιωνικού τύπου πέρην. 'Ομοίως λέγεται καί κχταντιπέραν, οίον κ%τανειπέραν
αλλήλων, ή καταντιπέραν ήπειρος.
'Υποκειμένου ενταύθα του λόγου περί του πέρχν, παρατηροΟμεν, όπερ καί ά λ λ α ·
χοΟ πολλάκις είπομεν, δτι είναι ειδεχθής καί αφόρητος ξενισμός ή χρήσις του πέραν
προς δήλωσιν προσθήκης. Γίνεται δέ μάλιστα κατάχρησις ÒTTO έπ.σήμων ανδρών και
άπό επισήμου θέσεως' οίον «πέραν τών εθνικών ύποχοεώσεων καί τό συμφέρον ημών
απαιτεί δπως . . . », <πέραν του ποσοο του αναγραφομένου είς τόν προϋπολογισμόν
θά προσθέσωμεν καί . . . ». Άλλ' ή προσθήκη εκφράζεται ελληνιστί ουχί δια του πέραν
τοΟ . . . (γαλ, au delà . . . ) άλλα διά του πλην του . . . , εκτός του . . . , προς τφ . , .
Έπί τέλους άς έθισθώμεν να διαλεγώμεθα καί να γράφωμεν κατά τρόπον έλληνικδν
(ελληνοπρεπή) καί ουχί ξενικόν ! ΟΙ αλλοεθνείς φιλοτιμούνται να ^φεύγωσι τους ξενι
σμούς, ημείς δέ θηρεύομεν αυτούς Ι
ΟύχΙ όλιγάκις λέγονται αί φράσεις «μικρού δείν να πέση, να άποθάνη, να άπο·
καλυφθη». Ά λ λ ' αί τοιαυται φράσεις είναι άκρως σόλοικοι. 'Ορθώς ε*χει τό μικρόν δεΐν
επεσεν, ολίγου δεΐν άπέθανεν, ή, παρά μικρόν (παρ' ολίγον) έπνίγη, ή παρ' ολίγον
(παρά μικρόν) ήλθε ν ά πνιγ^, ή ολίγου (μικρού) εδέησε να πέση (να πνίγ^, νά άπο ·
θάνη κττ.).
Έάν τις έρωτήση, πόθεν ή σόλοικος εκείνη φοάσις ή ενίοτε ακουσμένη (π. χ.
μικρού δεΐν να πέση), δέν είναι, νομίζω, δύσκολον νά άπαντήσωμεν. Ή τοιαύτη δη
λαδή ρήσις είναι, οδτως είπειν, ερμαφρόδιτος, προελθουσα κατά σύμφυρσιν, έκ δύο
ορθών εκφράσεων, ήτοι α) έκ της αρχαίας «μικρόν δεΐν έπεσε» καί β) έκ της νεωτέρας
(ορθώς έχούσης) «ολίγον έλειψε νά πέση*. Ai δύο προτάσεις συνεφύρθησαν* έκ μέν της
πρώτης παρελήφθη τό πρώιον.μέρος (μικρόν δεΐν), έκ δέ της δευτέρας τό δεύτερον
(νά πέση).
"Οπως ócv Κχη, είναι προτιμότερον νά λέγωμεν τό ολίγον έλειψε νά . . . (') παρά
τό σόλοικον «μικρού δεΐν νά . , . ». Διότι κατά τήν άξίαν προσοχής καί διδακτικήν αρ
χήν του Κόντου * είναι κάλλιον να άσπάζηταί τις τα κοινολεκεούμενα η σπουδάζων περί
τα χαριέοτερα να σολοικίζη δεινότατα».
1) Τό τΐ)ς συνήθειας «ολίγον Ιλδιψε νά . . . » πλησιάζει προς το αρχαϊον «μικρόν ήλθε
ή μικρόν άπέλιπε-\-ά,πα.ρ. "Ωσαύτως έλέγβτο οπό τδν παλαιών εγγύς εγενόμην του . . . ,
Ιγγυς ήλθον ταυ . . .
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Έ ν τη νέα ημών γλώσση κατέστη σύνηθες το δήμα «διψοκινδυνβνω». 'Αλλ' έν
τ φ μετα>ενεστέρω έλληνισμφ ευρίσκεται μόνον ό περισπώμενος τύπος ριψοχινδυνέω ·ώ.
Οδτος είναι ô ορθός τύπος, δν και ημείς πρέπει να μεταχειριζώμεθα. Είναι δέ ό μόνος
ορθός, διότι είναι έσχηματισμένος κατά τους νόμους της γλώσσης. Έ ξ ουσιαστικών
δηλαδή ονομάτων παράγονται όήματα είς -εύω (οΐον κίνδυνος—κινδυνεύω, πίστις—πι
στεύω, βουλή—βουλεύω)- άλλ' Ιξ επιθέτων γίνονται βήματα είς έω, ώ (οίον άπιστος—
άπιστώ, δύσπιστος—δυσπιστώ, άβουλος—άβουλώ, Ιδιόβουλος— Ιδιοβουλώ, άμνήμων—
άμνημονώ). Κατά ταύτα έκ του επιθέτου ριψοκίνδυνος μόνον είς ·έω όήμα δύναται νά
παραχθη, τουτέστι τό ριψοχινδννέω -ώ,
Τήν êvvoiav του ριψοκίνδυνα
τών μεταγενεστέρων έξέφερον cl αρχαίοι δια τοΟ
παρακινδυνεύω καί τοΟ διακινδυνεύω.
Ούχ ήττον αλλότριος τοΟ γνησίου καΐ άνεγκλήτου ελληνισμού είναι ό τύπος
«καιροφυλακτώ», «έκαιροφυλάκτουν», «έκαιροφυλάκτησα» αντί του όρθου καιροφυλακω [άρχ. καιρόν φνλάττω (θουκ.)], έχαιροφυλάκουν, έχαιροφυλάκησα. Διότι εκ
του καιροφύλαξ σχηματίζεται, κατά τήν φύσιν της ελληνικής γλώσσης, τό καιρόφυλακέω -ώ, καθ' δν τρόπον έκ του βιβλιοφύλαξ γίνεται τό βιβλιοφυλακώ, έκ του &ηααυροφύλαξ—τό Φηοανρνφυλαχώ έκ τοΟ κλειδοφΰλαξ—το κλειδοφυλακώ, έκ του νομοφνλαξ—το νομοφυλακώ, έκ τοΟ σοοματοφνλαξ—το οωματοφνλακώ καΐ πολλά άλλα.
Διάφορον είναι τό άφυλακτώ έκ του αφύλακτος, ώς τό άτακτώ έκ του άτακτος,
τό εύτακτώ έκ τοο εοτακτος.
Έ ν τη καθ' ήμδς γλώσση τό δήμα «θίγω» είναι τό?ον διαδεδομένον καΐ κοινολεκτούμενον, ώστε αποβαίνει δύσκολον άμα καί μάταιον νά συστήση τις τήν άποβολήν αύτοο. Παρατηρουμεν δ' δμως δτι αντί τούτου, δπερ έσχηματίσθη έν τοις ύστέροις
χρόνοις έκ τοΟ άορ. ε&ιγον (του δ. θιγγάνω), είναι κάλλιον καί προτιμότερον νά λέγωμεν ψαύω τινός ή άπτομαι τίνος.
Έ κ της Κ. Διαθήκης παρειλημμένη φέρεται ουχί όλιγάκις έν τη Ιδιωτική ημών
φωνή ή δήσις «CUK ?χει που τήν κεφαλήν κλΐναι», λεγομένη έπί άπορουντος καί έν
δυσχερείαις ευρισκομένου άνθρωπου. Ά λ λ ' ή δόκιμος χρήσις καί ακριβής σύνταξις
απαιτεί αντί του άπαρεμφ. (κλΐναι) ύποτακ. (κλίνγι), ήτοι ^>ήμα της πλαγίας ερωτή
σεως ('). "Οντως δέ τοιουτοτρόπως (ορθώς) είναι γεγραμμένον έν τω κατά Ματθαίον
Εύαγγελίω* <δ δε υιός του άνΦρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν xXtvg*.
Ό φιλών (αγαπών) τά βιβλία λέγεται συνήθως παρ' ήμΐν «βιβλιόφιλος». Τό έπί·
θετον τοοτο δέν εΐναι μέν έπίμεμπτον' διότι έν τώ μεταγενέστερα) έλληνισμφ φέρονται
παρεμφερή' οία τά ξενόφιλος, γαστρόφιλος, ευνόφιλος, ειρηνόφιλες, είκονόφιλος, οκνόφιλος
κ.ά. Πλην δέν είναι έσχηματισμένον κατά τήν φύσιν της αρχαίας γλώσσης. Κατά τούτην,
προς δήλωσιν του άναπώντός τι, παραλαμβάνονται σύνθετα επίθετα, ών τό πρώτον συνθετικόν εΤναί ΤΟ φίλο—' π. χ. φιλότιμος, φιλόνικος, φιλοχρήματος, φιλάδελφος, φιλόκαλος,
φιλόδοξος, φιλογύνης, φιλοκόλαξ, φιλόλογος, φιλάλληλος (τό εναντίον μισάλληλος), φίλοινος κ.ά. Συνωδά τούτοις σχηματίζεται τό φιλόβιβλος, οδ παράδειγμα παρέχει ήδη ό
Στράβων λέγων περί του Άπελλικώντος δτι ήτο φιλόβιβλος μάλλον η φιλόσοφος.
•Ωσαύτως λέγεται ορθώς φιλέλλην (ουχί έλληνόφιλος), φιλότονρκος (ουχί τουρκόφιλος)'
πβλ. φιλα·θ·ήναιος, φιλοπέρσης, φιλοκνώσιος, φιλο'&ήβαιος, φιλολακεδαιμόνιος κ.ά.
Προς δήλωσιν τοΟ δτι δύο πράξεις είναι σύγχρονοι ή σχεδόν σύγχρονοι γίνεται
χρήσις, έν τή Ιδιωτική ημών φωνή, φράσεως άπό του «μόλις» αρχομένης" οίον «μόλις εΐδον
τον δείνα, ανεγνώρισα αυτόν», «μόλις έπανήλθεν είς τήν πατρίδα, ήσθένησεν» (*). Ά λ λ α
1) Πβλ.
εχω επί τίνα
ουχ εξω δ,τι
ύπολάβω—και
2) ΆντΙ

ουκ εχω τι φω—ουκ εχω πως εΐπω—ουκ εχω δ,τι άποκρίνωμαι—ουκ
πορενΦω—ουκ εχω πώς επαινέσω—ουκ εχω ο,τι χρήσωμαι τοις λόγοις—
λέξω—ουκ οίδα ο,τι και εΐπω—άπϋρώ πνϋεν αρξωμαι—δσιοζώ πότερο*
φημϊ καπόφημι κοΰκ εχω τι φω κ.ά.π.
τοδ «μόλις» λέγεται σπανιώτερον τα αμο ώς
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τοιαύτη εκφορά είναι πλημμελής καΐ σόλοικος' διότι το μόλις δέν εΐναι σύνδεσμος καΐ
δή καΐ σύνδεσμος χρονικός, οίος ενταύθα απαιτείται, αλλ' επίρρημα δηλωτικόν της δυ
σκολίας. 'Αντί του μόλις προσήκον καΐ ορθόν είναι να παραλαμβάνηται το εν&υς ώς καΐ
να λέγηται π. χ. *εΰ&ί>ς ώς ή*λ&εν, ένόσησεν». "Η χρήσις αοτη του εν&νς ώς είναι συνή
θης τοις τε παλαιοΐς καΐ τοις μεταγενεστέροις. Πβλ. «ό δ' ενυυς ώ$ άκουσε . . . πάσι
προφωνεΐ» (ΑΙσχύλ.), *εϋ&νς τάλαιν' ώς εΐδον, έμπαίει τί μοι ψυχή σύνηθες όμμα» (Σοψ .),
*νϋ·νς ώς έτίκτετο τό παιδίον, έν άσπίσιν έτίθεσαν αυτό» (σχόλ. είς θουκ.) (').
Κατά παρεμφερή τρόπον δύναται τό αυτό να δηλωθή προτασσομένης τής χρονι ·
κής προτάσεως καΐ ακολουθούσης τής κυρίας μετά του εΰ&ύς' π. χ. < 8τε ήλθεν, εν&νς
ένόσησεν», «ore ήλθεν, εν&νς ένίκησε». Πβλ. «ώ? yàp εισήλθε τα γερόντια τότ' είς δό
μους, ενϋ-υς άνεκλίνεχο», *επειδάν* κατίδω τιν' άνδρα ήλίθιον πλουτουντα, εύ&νς περί
τοΟτόν είμι» (άποσπ.).
Τέλος ή περί ής ό λόγος (χρονική) σχέσις εκφέρεται κάλλιστα δια του αμα κατά
διττόν τρόπον, ήτοι α) δια του αμα συντασσομένου μετά μετοχής, είς ην ακολουθεί τό
ρήμα τής προτάσεως' π. χ. ama ελ&ών ένόσησεν, αμα ίδών ανεγνώρισα. Πβλ. τα αρχαία
αμα ταύτα εΐηών ανέστη*, «αμα δ' έκλείηοντος του άναψύχοντος, τό σώμα άπόλλυταί
τε καΐ τελευτφ», «ταυτ* αμα ηοιοΰντες κατέβαινον άιτό των ίππων» καΐ β) δια του
&μα μετά ρήματος, είς δ ακολουθεί έτερον όήμα προτασσομένου του καί' π. χ. άμα ήλ&ε
παί ένόσησε, αμα έλαβε τά χρήματα «α* έφυνε, α*α άνεπαΰ&η και επανέλαβε τό έ ρ γ ο ν .
Πβλ. τά αρχαία χαμα πλουτοοσι χαί ήμδς μισουσιν», «αμ* ήλέηται χαί τέθνηκεν ή
χάρις», «άμα ταυτ* έλεγε χαί άπήει τήν επί Σπάρτης», «άμα έπεσεν ή οσπληξ χαγώ
ήδη ανακηρύττομαι νενικηκώς».
Καί, Ινα συνοπτικώς εΐπωμεν έπί τίνος των ήδη είρημένων παραδειγμάτων, δυνά
μεθα να δηλώσωμεν τό σύγχρονον τών πράξεων πολλαχώς, λέγοντες 1) εν&υς ώς (ή
εν&υς ô're, εΰΘ·υς άφιΰ) ?\\3εν, ένίκη^ν" 2) ore ήλΰ>εν, εν&υς ενίκησε' 3) αμα Ιλ#ών
Ινίχηοεν' 4) αμα ήλ&ε καί ένίκησεν (*),
Έπί τής έννοιας του πλήθους ή τής συσσωρεύσεως, μάλλον δέ τής ραγδαίας
διαδοχής επαλλήλων πραγμάτων (συνήθως κακών), γίνεται έν τη καθ' ήμδς γλώσση
χρήσις εκφορών, οΐαι €άπήντησε μέ οβρεις έπί ϋβρεων», «διέπραξε σφάλματα έπί σφαλ
μάτων, αδικίας έπί αδικιών», «είπε μωρίας έπί μωριών», ««έπαθε συμφοράς έπί συμφο
ρών» κττ. Καί έχει μέν ενταύθα καλώς ή πρόθεσις επί, αλλ' ουχί καί ή ακολουθούσα
πτώσις* διότι έπί τοιαύτης σημασίας ή πρόθεσις αοτη συντάσσεται μετά δοτικής "Η
περί ής δ λόγος εκφορά είναι παλαιά τε καί μεταγενέστερα. Ό "Ομηρος λέγει «ογχνη
(=άπιον) έπί δγχνη, μήλον δ' έπί μήλω, αύταρ έπί σταφυλή σταφυλή, σΟκον δ' έπί
σύκω»' ό δέ Πίνδαρος «έσθλά δ' έπ' έσθλοΐς έργα θέλοι δόμεν»* ό δέ Πλάτων «μυρία
έπί μυρίοις». Kai παρά τοις ϋστερον πάμπολλα ευρίσκονται παραδείγματα* οΤα «φόνος
έπί φόνω», «πληγή έιτί πληγή», «κακόν έπί κακφ», «χάρις έπί χάριτι», «κατάραν έπί
κατάρ? έδέξατο», «άλλοι έπ* άλλοις», «άλλα έπ' άλλοις», «άλλο έπ' άλλω» κά.
Κατά ταύτα θα λέγωμεν καί ήμεΐς ορθώς «έπαθε κακά επί χακοΐς», «συμφοράς
ini σνμφοραΐς», «ύιιέστη ζημίας επί ζημίαις* καί άλλα παραπλήσια.
Προς δήλωσιν του δτι πράγμα τι παραμένει εις τον αιώνα, είναι αίώνιον, λέγεται
συνήθως δτι «διαιωνίζεται»" π. χ. «διαιωνίζεται τό γένος», «at φιλονικίαι διαιωνίζονται»
«ή δίκη διαιωνίζεται» κττ. Ταύτα, έν παθητικφ τύπω έκφερόμενα, είναι νεώτερα. Έ ν
τ φ μεταγενεστέρω δ' έλληνισμφ ήτο συνήθης μόνον ό ενεργητικός τύπος διαιωνίζω'
π. χ. «τό πνεύμα του θεού καταμένει καί διαιωνίζει*, «παρείχε τήν χάριν άληστον καί
1) Παραπλησίως τφ ενϋ·υς ώς δύναται να λεχθη το εν&νς δτε ή εν&νς άφον. Π6λ.
τα ΐεν&νς 'Αγησίλαος επει Ιγνω αυτόν, . . . », <εν&υς επειδή άνηγέρθ·η, . . . » (Ξενοφ.),
κεν&νς επειδή ανεχώρησαν . . . » (θοοκοδ.).
2) Κατά ταύτα είναι έσφαλμενον τό «αμα ήλθεν, ένίκησεν», ορθόν δέ τό άμα ήλϋ>ε
Hai ένίκησεν ή αμα ελ&ών ένίκησεν.
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διαιωνίζουσ&ν*. Έλ^γετο δ' ενίοτε καί μετά της προθέσεως συν, σννδιαιωνίξω' <συνδι·
Λΐωνίζειν καί συμπά ,~αμένειν». Ό 'Ησύχιος γράφει' <συνδιαιωνίζειν, συνδιάγειν είς
αΙώνας».
TÒ διαιωνίζω σττανιώτατα άπαντφ έπί μεταβατικής διαθέσεως. Οοτως 6 Εύσέβιος
λέγει* «διαιωνίίβί τήν μνήμην της μητρός».
Ταύτα πάντα είναι μεταγενέστερα καΐ νεώτερα. Διότι οπό των δοκίμων έλέγετο
αΐδιός είμι και αιώνιος είμι, ενεργητικώς δέ ποιώ αιώνιον.
Μέγα κακόν εις τήν γλώσσαν, μάλλον ή" ήττον συνειδητώς, προξενοΟμεν παρεισάγοντες μέν ατοπα και σφαλερά στοιχεία [πβλ. πέραν τούτου (=πλήν τούτον), πλαισιουται, διαφορίζει, εναρμονίζει, υπογραμμίζει, εκκινεί, άποσυνθέτει, αποδεσμεύει, τό κλίμα
{=χατάσ ασις, διά&εσίζ], παραγκωνίζοντες δέ καί είς λήθην παραρρίπτοντες λέξεις καλλίστας καί χρήσεις δοκιμωτάτας {').
Τήν γλώσσαν ημών δφείλομεν νά σπουδάζωμεν επιμελώς καί περιέπωμεν μετ'
εολαβείας καί σεβασμού' Μχομεν καθήκον έθνικόν να φυλάττωμεν αυτήν ώς Ιστορικόν
κειμήλιον καί Ιεράν παρακαταθήκην' να καθαίρωμεν ταΰτην άπό παντός όθνείου στοι
χείου καί φεύγωμεν τους ξενισμούς. Δέν αρμόζει είς ήμδς τους "Ελληνας νά βαρβαροφωνώμεν καί λαλώμεν λαλιάν Σκυθών καί Παφλάνόνων* ήμίν πρέπει λόγος μόνον
καθαρός, κομψός καί χαρίεις.
Σημ.
Τό μέν ή μετεωρία, το δέ μάλιστα ή άγνοια τή"ς γλώσσης καθ-ιστφ τας μετα
φράσεις πολλαχοδ ασαφείς ή καί διαστρόφοος, ενίοτε δέ αδιανόητους. Δέν αποτελεί, άτοχάδς,
έξαίρεσιν καί τις νεωστί γενομένη μετάφραση μεγάλου φιλοσοφικού βιβλίου. "Εν μόνον καί
ταχύ βλέμμα πείθει περί τούτοο. Μεταφράζεται π. χ. πλειστάκις το affections δια τοδ «αι
σθήματα», αντί του συναισθήματα
ή πά&η της ψυχής. Το ^objets à aimer ou hair> δια
τοδ «αντικείμενα πο3 πρέπει νά αγαπούν ή" να μισούν», αντί τοδ αντικείμενα (ή κάλλιον ύπο·
κείμενα) αγάπης η μίσους (τό à-f-απαρ. δέν σημαίνει πάντοτε το πρέπει). Τό «une idée
adéquate» μεθ-ερμηνεύεται δια τοδ «ανεπαρκής ιδέα» αντί τοδ ασαφής Hai συγκεχυμένη έννοια*
xòaffirmation δια τοδ <άρνησις>, ένφ ή λέξις σημαίνει τό εναντίον, βεβαίωσιν ; ή φράσις
δηλαδή «la position et Γ a f f i r m a t i o n de son existence . . . » μετεφράσθη δια τοδ «ή 9-έσις
καί ή αρνησις ττ}ς δπάρξεως» 11 * τό «saisir des p r o p r e s et des accidents» μεταφράζεται
«σύλληψις ιδίων (sic) καί συμβεβηκότων»' άλλα τό «propres ένταδθ-α σημαίνει δ,τι τό pro
priétés —ίδιότητες. Τό «la suite des choses fixes et éternelles» μεθ-ερμηνεόεται δια τοδ
«συνέπεια ιδιαιτέρων πραγμάτων» (ΙνΘα όμως fixes είναι τα στα&ερά, at ονσίαι) Ι Ι κττ.

1) Έγκατελίπομεν π. χ. τήν χρήσιν πλείστων λέξεων, ών πρί&τον συνθετικόν είναι ή
πρόθεσις νπό προς δήλωσιν το1} μικρού καί ολίγοι)* πβλ. υπάγλυπυ, ύπόπικρον,
ΰπόκενον,
ντΐάκϋοφον, νπόλευχον, νπ>μέλχν, νττάΚεπτ,ον κΐ. καί ρήματα οία υποφώσκω,
νπο·
λίμηοο, υπίλισΘ'χίνοο, υπονοούν, υπ>μειδιώ, ΰποσημαίνω, νπεμφαίνω,ύποϋ'ωπεύω
κάπ.

