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Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 

ΧΙΛΙΟΠΛΑΣΙΩΣ, οχι χιλιαπλασίως 

Μέχρι τοΰδε έγνώριζον και έλεγον μόνον το χιλιοπλασίως, το όποιον παι-

διόθεν εΐχον διδαχθή ύφ' ενός ταπεινού και έστερημένου οίήσεως ελληνοδιδασκά

λου, αποφοίτου της Ζωσιμαίας εν Ίωαννίνοις Σχολής. Τύχη δμως αγαθή δεν επήλθε 

κατ' έμου το άργαλέον γήρας άκαρπον έμαθον κατ' αυτό το άθησαύριστον είς το 

λεξικόν μου Liddell - Scott, άγνωστον δε εις τάς γραμματικάς, χιλιαπλασίως (με 

α αντί ο) 'Αλλά τί τα θέλετε, μέγα το κράτος τής αναλογίας δια την διάπραξιν 

γλωσσικών αυθαιρεσιών. "Ολον το φταίξιμον δια την παρά πασαν προσδοκίαν 

έμφάνισιν του χιλιαπλααίως (με α) το έχει το πολλαπλασίως, το όποιον ωσάν μι

κρόν σατανάκι παρέσυρε τον γράψαντα είς την εν λόγω αύθαιρεσίαν. 

* 
* * 

ΑΜΝΗΣΤΙΑ, οχι άμνηστεία 

Είς βιβλίον, φέρον επί του εξωφύλλου όνομα λίαν σεβαστόν, βλέπω το άπροσ-

δόκητον φτώχια αντί του ορθώς έχοντος φτώχεια (πρβλ. την παρ' Άριστοφάνει 

(Πλ. 549) παροιμίαν : πτώχειας πενία αδελφή), ολίγον δε κατωτέρω, προφανώς 

κατ' έφαρμογήν του λαϊκού οντά πρεπε δεν έβρεχε και τον Μάη χιόνιζε, συναν

τάται το εσφαλμένως έχον άρρώστεια αντί του αρρώστια, άσωτεία αντί του 

ασωτία. Και το αμνηστία εξακολουθεί νά άνορθογραφήται άμνηστεία, και ας 

έκαμε τόσην φασαρίαν, ίνα κατά τους Ιταλούς εϊπω, ό Έ μ μ . Κουλουμβάκης, 

δταν συνεζητεΐτο είς το Κοινοβούλιον εν νομοσχέδιον περί αμνηστίας, έξαρτήσας 

την εκ μέρους του έπιψήφισιν του εν λόγω νομοσχεδίου εκ τής ορθής γραφής τής 

λέξεως, διότι αμνηστίαν ήθελε να ψηφίση και οχι άμνηστείαν. Έ ξ άλλου το ρ. 

άμνηστενω, έξ οδ θα ήδύνατό τις νά εϊπη δτι έχομεν άμνηστεία, είναι νεολογισμός 

κατά αιώνας ολόκληρους μεταγενεστέρως πλασθείς παρ5 ήμιν, τό δε αμνηστία (εκ 

του αμνηστος) το εύρίσκομεν είς τον Πλούταρχον (Κίμ. 42, Άντ. 14) και εις τον 

Διογένη τον Λαέρτιον 9, 14 : αμνηστίην εχειν Τίνος=άμνηστεΐν. 

* 
* * 

ΑΠΟΤΕΙΣΕΜΕΝ 

Θα μοϋ το πλήρωσης, ή Θα μου το πλήρωση κ.ο.κ. λέγομεν περί τίνος ή 
προς τίνα άπειλοΰντες αυτόν δτι θά του έπιβάλωμεν την άπότεισιν, ώς όφειλομέ-
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νου χρέους, κακοΰ ίσου προς το εις ήμας προσγενόμενον. Αυτήν την εκφρασιν εύ-

ρίσκομεν πολλαχου των ομηρικών επών, όπως π.χ. εις την Ί λ . Φ 399 

τω α αύ νυν οίω άποτεισέμεν Sacra μ' εοργας 

και Α 42, Λ 142, Ρ U, β 193 μ 382 κτλ. 

* 
* * 

ΑΠΤΟΕΠΗΣ \ 

Εις το έπίθετον άπτοεπής της Ίλιάδος Θ 209, {"Ηρη άπτοεπές, ποίον τον 

μνθον εειπες), τρεις διάφοροι, σημασίαι απεδόθησαν υπό διαφόρων φιλολόγων" 

1) στερητικον α-\-πτοέω \- έπος, δηλ. ό μη πτοούμενος εν τω λέγειν* 2) ενιοι δέ, 

κατά εν σχόλιον, δασέως (άπτοεπής) άναγινώσκοναιν, îv η καθαπτομένη λόγοις' 

3) ό διασκορπίζων, ό πετών τους λόγους του (*άπτός, δ εκ θέματος τίνος έχον

τος την εννοιαν του διασκορπίζειν, ως διασαφεΐται εις το όμηρικον λεξικον Π. 

Αορεντζάτου). Με την 3. εξ αυτών τών αποδιδόμενων εις το εν λόγω έπίθετον ση

μασιών συμπίπτουν παρ' ήμΐν εκφράσεις δηλωτικαί φλύαρου απερισκεψίας κατά 

την όμιλίαν : τι σκορπάς τα λόγια σου ; φύλαξε τα λόγια τον, μην τα σκορπάς. 

* 
* * 

ΒΑΛΛΟΜΑΙ 

Προς τας όμηρικάς εκφράσεις ενι φρεσι βάλλεο (Α 297 και λ 454), ει μεν 

δη νόστον γε μετά φρεσι βάλλεαι (Ι 436), αλλ' ενι θνμω βάλλεν (μ 218), νυν 

δ' ετέρως έβάλοντο θεοί, (α 234, ένθα πολλοί δέχονται την γραφήν εβόλοντο) 

αντιστοίχους χρησιμοποιεί καΐ ή σύγχρονος δημώδης, δπως π.χ. τδβαλα στο 

νον μου' μη βάζης τέτοια στο νου σον δ,τι βάλης με το νοϋ σον. Ούτω παρ' 

άμφοτέροις τοις γλωσσικοΐς ίδιώμασιν, άρχαίω και συγχρόνω, τα ρ. βάλλομαι, 

βάζω, έβαλα μετά τών προσδιορισμών évi φρεσι, μετά φρεσι, évi θνμω, στο νον 

μον (σου, του κ.τ.τ.) με το νον κ.τ.τ. δηλοΰν τοποθέτησιν τρόπον τινά μιας σκέ

ψεως εις τον νουν και εντεύθεν την σύλληψιν ενός διανοήματος εν νώ. 

* 
* * 

ΓΕΛΩΙ ΕΚΘΝΗΙΣΚΕΙΝ 

Πέθαναν από τα γέλια ή με χρονικον προδιορισμόν, πέθαναν στα γέλια 

(=τήν ώρα πού γελούσαν) λέγομεν, ως περί τών μνηστήρων λέγεται εις την 

Όδύσσειαν σ 100 ανταρ μνηστήρες άγανοι . . . γέλω ϊχ,θανον. 

Σ Η Μ . Έ γ ρ α ψ α γέλια, διότι ή παραγωγή τοΰ Γ. Χατζιδάκι (ΜΝΕ 2,66) κατά το 

σχήμα Μαρτυρώ—μαρτύριο μοϋ φαίνεται προτιμότερα άπο τήν άλλην γελοία εκ του αρχαίου 

γέλοιον (γελοΐον), ή οποία ύπεστηρίχθη υπό Φ. Κουκουλέ εις τήν Έ π ε τ . Φιλοσ. Άθην. 

(6,249). 

* 
* * 
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ΕΔΕΣΘΑΙ ΚΡΑΔΙΗΝ 

Γιατί τρως την καρδιά σον ; Μην τρως την καρδιά σον, λέγομεν σήμερον 

ώς κατευναστικήν νουθεσίαν προς τίνα τεθλιμμένον, απαράλλακτα κατά την εκ-

φρασιν της Θέτιδος προς τον 'Αχιλλέα (Ίλ. Ω 128) : 

τέκνον εμόν, τέο μέχρις όδνρόμενος και άχεύων 

σήν εδεαι καρδίην ; 

και κατά τον Πάλλην : 

παιδί μου, πες μου, ώς πότε πια με στεναγμούς και κλάμα 

dà τρως τα σπλάχνα σον . . . ; 

* 
* * 

ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΑΙ, όχι Έλληνολάτρεις 

Άσήμαντον αίφνιδιασμον δέν θα συναισθανθη κανένας, άναγινώσκων εις 

κείμενον φιλολόγου τινός «εκ των τα πρώτα φερόντων έν τη επιστήμη και τοις 

γράμμασι», κατά την ρήσιν του αειμνήστου Χ. Χαριτωνίδου, τον τύπον έλληνο-

λάτρεις, δέον έλληνολάτρας, άφοΰ παρεδόθη τύπος λήγων ε'ις -λάτρης, ειδω

λολάτρης. 

* 
* * 

ΜΙΚΚΟΣ ΜΑΚΟΣ 

Συσχετισμον της πονηρίας ανδρός μικρού το δέμας προς το ανάστημα αυ

τού δηλοΐ ό 'Αριστοφάνης λέγων εις τους Άχαρνέας (909) : 

ΒΟΙΩΤΟΣ : Μικκός γ ε μάκος οντος. ΔΙΚΑΙΟ Π ΟΛΙΣ : αλλ' άπαν κακόν. 

Ούτω και ημείς αντιστοίχως έκφραζόμεθα με μονάδα καταμετρήσεως της 

πονηρίας το ανάστημα : ocro μπόι τον λείπει, τόση διαολιά έχει. 

* 
* * 

ΝΕΑΝΙΑΣ 

Την μετάπτωσιν της λ. νεανίας άπο της δηλώσεως ηλικίας συχνάκις εις 

δήλωσιν του ισχυρού, του δυναμένου, γενναιότητος και δραστηριότητος, Οπως π.χ. 

εις τον Εύριπίδην ("Ιω 1041) 

αγ', ω γεραιέ πους, νεανίας γενοϋ, 

εις τον Ξενοφώντα (Κ. Παιδ. 1, 3, 6) κρεάγε ενωχον, Ινα νεανίας οϊκαδε άπέλ-

θης, εις τον 'Αριστοφάνη (Σφ. 1333) 

ή μην σν δώσεις ανριον τούτων δίκην 

ήμϊν απασι, κεϊ σφόδρ ει νεανίας, 

την εύρίσκομεν και εις την σύγχρονον λ. παλληκάρι, δηλωτικήν άλλοτε μεν ηλι

κίας, ουχί σπανίως δε έπιτηδειότητος καί δραστηριότητος : το καλό το παλληκ^ρ 

ξέρει κι' άλλο μονοπάτι' ή θα τα βγάλη πέρα, είναι παλληκάρι αντός. 
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ΠΙΤΝΕΙΝ εν λέκτροις 

Ή έννοια της προς σαρκικήν μεΐξιν κατακλίσεως θήλεος μετ' άρρενος δη-

λοΰται εν τινι ήπειρωτικώ διστίχω με το ρήμα πέφτω σύν τω προσδιορισμέ με τόν : 

τι να κάμω, τι να γενώ ; 
πώς να πέσω με τον ξένο ; 

Την αυτήν σημασίαν του ρήματος τούτου ευρίσκομεν π.χ. καί εις τον στ. 

1093 της Εύριπίδου Ελένης : 

ω πότνι*, ή Δίοισιν εν 

λέκτροις πίτνεις 

"Ηρα, . . . . , 

δηλ. "Ηρα σεβαστή, πού μέσα στοΰ Διός πέφτεις τα στρωσίδια. 

* * * 

ΟΜΟΦΡΟΣΥΝΗ λύκων άρνεσσι 

Προς δήλωσιν της έπί τίνα χρόνον πιστευθείσης συμφιλιώσεως Χριστιανών 

καί Μουσουλμάνων, έπί τή εν Τουρκία ανακηρύξει του τουρκικού συντάγματος, 

έλέγομεν τότε οί εκεί οίκοΰντες "Ελληνες Τώρα θα περπατάη ο λύκος με 

το αρνί. 
Ή ύπόμνησις τών σχέσεων λύκων καί αρνιών προς δήλωσιν ασπόνδου μί

σους χρησιμοποιείται καί εις την Ίλιάδα Χ 263 : 

ονδε λύκοι τε και αρνες ομόφρονα θνμον εχονσιν. 

* * * 

εν ΠΥΡΙ γενοίατο 

Την άρατικήν φράσιν του Νέστορος (Ίλ. Β 340) εν πνρΐ . . . . γενοίατο, 

δηλ. στη φωτιά να καούν, φωτιά να τα κάψη, λέγομεν καί ήμεΐς, δταν καταρώ-

μεθα, [φωτιά να τον κάψη, ή στάχτη καί μπούλβερη (ενν. να γίνη) καί οί άνα-

στενάρηδες ορχούμενοι έπί τών ανθράκων στάχτ* να γεν , δηλ. το πονηρον πνεύμα. 

* * * 

ΤΑΡΑΞΙΚΑΡΔΙΟΝ ε"πος 

Δεν αφίσταται του παρ' Άριστοφάνει (Άχαρν. 315) άπαντωμένου 

τοϋτο τονπος δεινον ήδη και ταραξικάρδιον 

το σύγχρονον περί αηδιαστικού καί εξοργιστικού λόγου λεγόμενον μου γύρισε ή 

μ* ανακάτωσε τα σ'κώτια. 

* * * 

ΤΕΤΗΚΑ 

Την εις την Ίλιάδα Γ 176 φράσιν το καί κλαίουσα τέτηκα γι' αυτό καί 

κλαίοντας εχω λιώσει, διατηρεί ή σύγχρονος δημώδης έλιωσε κλαίοντας, λιώνει 
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στο κλάμα καί εις τον Έρωτόκριτον σαν το κερί ελίγωνε, δπου διατηρεί το γ, 

λιγώνω}λιώνω, κατά τον Μ. Φιλήνταν (Γλωσσογνωσία 3,227). 

Σ Η Μ . Κοντά είς αυτήν τήν παραγωγήν υπάρχει καί ή παραγωγή τοϋ Γ. Χατζιδάκι 

(ΜΝΕ 1, 269) λειώνω καί τοϋ Γ. Ψυχάρη έκ τοϋ λύω καί επομένως Χυώνω (Γραμμ. 3,218). 

* 
* * 

ΥΠΕΚΦΕΤΓΕΙΝ λόγους 

Πολλούς ύπεκφύγοις αν ανθρώπων λόγους (Ενρ Ίκ. 565), δηλ. θα γλυτώ-

σης άπο τα λόγια τών ανθρώπων. 

Μεταφέρω εδώ τήν είς τον προκείμενον στίχον σημείωσίν μου είς τάς παρά 

τω ΙΙαπύρω τυπωθείσας Ίκέτιδάς μου : «Άπο τη διόρθωση του Härtung ψόγους 

προτίμησα το λόγους τών χειρογράφων, το βρίσκω αντίστοιχο προς το δικό μας 

λόγια στίς φράσεις : 0' ακούσουμε λόγια=ΰο<. κακολογηθούμε' θ' ακουστούν λό-

για=ΰ* ακουστούν κακολογίες, τέτοια ήθελα ν' ακούσω εγώ ; κ.τ.τ.». 

* 
* * 

ΦΑΟΣ γλυκερον 

Διά της κλητικής προσφωνήσεως φως μου ! δηλοΰται παρ' ήμΐν ή εγκάρ

διος άφοσίωσις, ή τρυφερότης, δπως και είς τον "Ομηρον (Όδ. π 23) ό συμπαθής 

εκείνος ύψορβος Εύμαιος και είς τήν Όδύσσειαν πάλιν (ρ 41) ή Πηνελόπη λέ

γουν είς τον Τηλέμαχον έπανελθόντα έκ Πύλου καί Σπάρτης 

'Ηλθες, Τηλέμαχε, γλυκερον ψάος (γλυκό μου φώς). 

* * 

ΧΑΝΟΙ γαία 

'Αρά ως ή του 'Αγαμέμνονος περί έαυτοΰ εν Ίλ. Θ 150 τότε μοι χάνοι 

εύρεϊα χθων, καί ώς ή του Έκτορος εν Ίλ. Ζ 282 περί του Πάριδος ώς κε οι 

αϋθι γαία χάνοι ουχί σπανίως ακούεται παρ' ήμΐν υπό τήν σύγχρονον λεκτικήν 
διατύπωσιν ν' άνοίξ' ή γης και να με καταπιή. 


