
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΜΩΡΑΛΙΔΗ 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ 

"Η ΠΕΡΙ TOT ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΪ *me EN TIJ ΣΥΝΘΕΣΕΙ 

Α.' 

Ώ ς γνωστόν λέξις είναι εν ώρισμένον σύνολον φθόγγων σημαντικον μιας εν
νοίας, ή οποία δμως μεταβάλλεται κατά το μάλλον ή ήττον έν τη συνεχεία του 
λόγου προσαρμοζόμενη εκάστοτε εις τάς άνάγκας ενός καθολικού νοήματος* ή 
πρωταρχική δε και κυρία έννοια τήν οποίαν εκφράζει εκάστη λέξις, ή κυριολεξία 
ή κυριολογία κατ' αντίθεσιν προς τάς παρεμφερείς, τάς μ ε τ α φ ο ρ ι κ ό ς δηλονότι 
σημασίας τάς όποιας επιβάλλουν αϊ άνάγκαι του λόγου, αποτελεί τον άντικειμε-
Μκον οτόχον του ' Ε τ υ μ ο λ ο γ ι κ ο ύ , καθ' 6σον ή ετυμολογία ή έτυμολόγησις ώς 
διανοητική ενέργεια κατατείνει εις τήν επί τη βάσει των φωνητικών νόμων και 
τών έν γένει γλωσσικών φαινομένων άναζήτησιν της φθογγικής προελεύσεως μιας 
λέξεως και εις τήν έκ παραλλήλου άνεύρεσιν της πρωταρχικής και αληθούς σημα
σίας αυτής. 

* * * 
Έ ν όψει τών ανωτέρω, ώς κατά κυριολεξίαν πρωταρχική σημασία του Ό μ η ρ . 

έπιθ. άλαος 1 επεκράτησε νά θεωρήται ύφ' δλων, εξ δσων γνωρίζω, τών λεξικο
γράφων ή έ'ννοια «μή βλέπων, τυφλός»* τοΰτο δε είναι εύεξήγητον δια τον λόγον 
δτι ή λέξις άρχήθεν συνεδέθη προς το ρ. λ ά ω ( = β λ έ π ω ) , εξ οδ, κατά τήν επι
κρατούσαν άποψιν, δια του στερητικού α- προέκυψε το δνομα άλαός, ήτοι : «ο μή 
λάων, μή βλέπων». 

Βεβαιότατα ή υπαρξις του ρ. λ ά ω , άπαντώντος έ'στω και δίς μόνον έν 'Οδύσ
σεια ( λ ά ω ν τ 229, και λάε τ 230) , δεν είναι δυνατόν να τίθεται έν αμφιβάλω 2 , 
διότι εξ άλλου υπάρχει καί το έν "Υμν. Ό μ η ρ . ε'ις Έ ρ μ . 360 «όξυ λάων εσκέ-
ψατο», προς τούτοις δε και τα παρ' Ή σ υ χ . «λάετε* σκοπείτε, βλέπετε», « λ ά ν 
δραν. ή λίθον» καί « λ ά ω ν οι μεν βλέπων, ες ου και λαός ο βλέπων οι δε λά~ 
πτων ττ\ γλώττγ]' οι ôè άπολαυστιχώς έχων, εσθίων. άλαος γαρ δ μή βλέπων»' 
αλλ* ό ιδιότυπος τονισμός, ό όποιος επισημαίνεται εμμέσως υπό του "Αρκαδίου 3 

καί θεωρείται σήμερον ώς άνωμάλως γενόμενος 4 , αποτελεί πέραν πάσης αμφιβο
λίας στοιχεΐον άρνητικον έν σχέσει προς τήν παραδεδομένην καί οΰτω καθιερω-

1) Έν μόνη τη Όδυσσείο- : θ 195, κ 493, μ 267* πρβλ. καί άλαοσκοπιήν έν Κ 515, 
Ν 10, Ξ 135 καί θ 285. 

2) Βλ. F. Bechtel : Lexilogus zu Homer, Halle 1914, σ. 27 έν λέξει άλαός, ένθα 
συνται»τίζεται το ρ. λάω προς το Σανσκρ. l ä sa t i (=glänzt, glänzen λάμπω). 

3) Βλ. Ήρωδιαν. Περί καθολικής προσωδίας, (εκδ. Μ. Schmidt, Ienae 1860) 38, 15, 
καί (εκδ. Α. Lentz, Lipsiae 1867) 1. 112, 10. 

4) Βλ. Η. G. Liddell - R Scott - Μ. Κωνσταντινίδου : Μέγα Λεξιοκν της Ελληνι
κής Γλώσσης, 'Αθήναι 1907* Η. G. Liddell - R. Scott - Η. S.Jones: Greek - English 
Lexicon, 9̂η εκδ.), Oxford 1968* P. Ghantraine : Dictionnaire étymologique de la lan
gue grecque, Histoire des mots, I—II (A—K), Paris 1968 καί 1970, σ. 54, ένθα: 
«Π explication de άλαος comme adject, privatif bâti sur le thème d'un verbe λάω «voir», 
dont l'existence a d'ailleurs été contestée, se heurte à la difficultéyde Vaccentuation irrégu-
liére (cf. άδικος !) et au fait qu une telle construction logique étonne pour un adj. de ce 
sens». 
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θε' e αν έτ.>μ >ογικήν περί του έπιθ. άλαος έκδοχήν καί τήν άνάλογον ταύτης 
ζ μηνε· ν. 

Ο τως έχον «..ν τών πραγμάτων δέν είναι άτοπον νά άναζητηθή άλλοθεν το 
ετυρ> <)ϋ έ θέ ' υ. Hpòc τον σκοπον αυτόν, αν χρίνωμεν τήν ά\αμφισβητήτως 
ύ άρχο>.σα\ σχέσιν μεταξύ του έπιθ. λευκός κα· του ρ. λεύσσω (*λεύκ-]ω), δια-
πιστοΰμεν άφ' έ\ος μεν ότι άμφ'-τεραι αϊ λ έ ξ ε ς προέρχονται έ κ τ ο υ Ιδίου θέματος 
"λει,κ - κα μάλιστα ή δευτέρα πιθανωτοτα φαίνεται παράγωγος της πρώτης, 
άφ' έ :έριυ -"»έ 6τι υφίσταται σημασιολογική διάστασις τούτων* διότι ή έννοια του 
έπιθ. λευκός εΐναι : «arihiivòc, ψι> τεινός. λαμπρός, διαυγής, κοθαρός, εν αντιθέσει 
προς το μέλας επί πάσης σημασίας» 5 , του δέ λεύσσω : «βλέπω, παρατηρώ, θεωρώ, 
κο τά^ω, ατενίζω, θεώμαι». 

Το γεγονός τούτο δύναται να όδηγήση είς τον σημασιολογικον συσχετισμον 
του άλαος προς το επίσης Ό μ η ρ . έπίθ. μέλας, και κατ ' άκολουθίαν, λόγω της 
ταυτότητος της συλλαβής λα, και είς τήν φθογγολογικήν σύνδεσιν προς αυτό Τήν 
ύπόθεσιν ταύ ην ενισχύει καί το γεγονός Οτι μεταξύ τών επιθέτων του τύπου 
ά λ α ο ς 6 συγκαταλέγεται καί το ταλαός 7 , το όποιον φθογγικώς καί σημασιολογι-
κώς >π τε-εΐ π * ρ ά ν η λ ο ν τύπον του Ό μ η ρ . έπιθ. τάλας, μορφολογικώς ισοδυ
νάμου προς τ ί μέλας, ήτυι : Θετ. (μέ -, τα -) -λΐς -λαινα - λαν, Συγκρ. 
-λάντερος, Τπερθ. -λάντατος, κατ ' έξαίρεσιν της παραλλήλου γενικής τάλαντος 
καί δοτικής τάλαντι παρ' Ί π π ώ ν α κ τ ι δια λόγους ϊσως μετρικούς καί μόνον. 

Οοτω φαίνεται πολύ πιθχνόν έξ ενός ύποθετκοΰ τύπυυ *μελαός, παρά τ ω 
μέλας *μέλανος, α εχη προκύψει κατά μετάπτωσιν ή λέξεις 'αλαός, (ήτοι : 
*με/αος ^> *μλαο<: ^> άλαός· πρβλ. Ί α π . *dekem *dekm Έλλην. δέκα Λατ. de
cern) υπό τήν πρωταρχικήν έννοιαν *«μέλας, άλαμπ^ς, σκοτεινός», άντίθετον επί 
πάσης σημασίας προς το λευκός Καθ' ον δέ τρόπον έκ του λευκός προέκυψε το 
ρ. * λεύκ - jet) λεύσσω (= βλέπω, παρατηρώ), οΰτω καί έκ του άλαος ( = * « μ έ λ α ς , 
άλαμπής, σκοτενο.») 8 παρήχθη το ρ. άλαόω ( = *«ποιώ τι μέλαν, άλαμπέί, σκο-
τεινόν»' πρβλ π ο λ ε μ έ ω = έ χ ω πόλεμον, πολεμώ, μάχομαι, καί π ο λ ε μ ό ω = κ α θ ι -
στώ πολέμι-ν), το όποιον δια της συνδέσεως προς το ούσ. οφθαλμός (πρβλ. Ό μ ή ρ . 
α 69, ι 453, ι 504, ι 516), απέκτησε τήν σημασίαν «άποτυφλώ» 9 , ακολούθως δέ ή 
τοιαύτη χρήσις επέβαλε καί εις το έπίθ. άλαος τήν εννοιαν «τυφλός» , 0* πρβλ. 
"Ομήρ. θ 195: Καί κ' άλαός τοι, ξεϊνε, διακρίνειε το σήμα j άμφαφόων». 

Β. ' 

Περαιτέρω διερεύνησις του θέματος, έ'χουσα ως άφετηρίαν τήν άρμονικήν ση-
ματιολογικήν αντίθεσιν μεταξύ τών λέξεων λευκός καί μέλας, $ια τολμηρας 'ίσως 
υποθέσεως άγει εις το σ^μπέρατμα δτι διά τον σχηματ^ϊμον αυτών ίσταται ένδε-
χ μένως κοινή βάσις. έπί rr]c οποίας τη προσλήψει διαφόρων παραγωγικών προσ-
φυμάτων έστηρί/θη ή δομή αμφοτέρων. Καί ώς τοιαύτη βάσις δεν είναι δυνατόν 

5) Βλ. Η Liddell R, Scott Μ. Κωνσταντινίδου : Μέγα Λεξικον της Ελληνικής 
Γλώσσης, Αθήναι 1907. 

6) Πρβλ τ*ναος *τανα.Γός, Λατ tenuis), Δαναός, Μαλαός κλπ. 
7) Άρπτοφ "Ορν 687 : «άπτήνες εφημέριοι ταλαοϊ βροτοί άνέρες εϊκελόνειροι». 
81 Πρβλ. το ' μηρ. «.μέλαν νέφος» (Η 699. Ξ 439) προς το «καί τοδ* επ* οφθαλμών 

άλαον νέφος» τοϋ Άπολλ. Ροδ (Άργοναυτ. 2. 259). 
9) ΙΙρβλ. Εύσταθ 1392, 30: «και χωρίς τον οφθαλμού νοείται το άλάωσεν επί τυφλό-

τητος, εϊπερ άλαος ο μη λάων ήγουν ο μη βλέπων». 
10) Πρβλ αυτό τοϋτο το τυφλός (=«ομιχλώδης, σκοτεινός», τυφλός), αναμφιβόλως 

πχράγωγον τοϋ ρ τ ύ φ ω (- εγείρω καπνόν, καπνίζω, δια καπνού περιβάλλω, συσκοτίζω), 
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νά νοηθη άλλο τι ή το Ό μ η ρ . λδας (*Xaf-a ς) καί Δωρ. [*] λεύς (*Xéf-ç) « · 
τούτο δέ, καθ' βσον ό λίθος άπετέλεσεν αναντιρρήτως τό κύριον εν ειρήνη τε καΐ 
πολεμώ σύνεργον του πρωτογόνου άνθρωπου άφ' ενός και άφ ' έτερου ύπηρξεν ανέ
καθεν το μόνον εν φυσική αφθονία καί καταστάσει στοιχεΐον, επί του οποίου, 
λόγω της συμπαγούς καΐ σκληρας συστάσεως του—καΐ μάλιστα λόγω της στερεάς 
καΐ λείας κατά το μάλλον ή ήττον επιφανείας του—αί ήλιακαί και αϊ πάσης φύ
σεως φωτειναί ακτίνες εσχον την μεγαλυτέραν άντανάκλασιν και κατά συνέπειαν 
οι παντός χρώματος λίθοι, κυριώτατα δέ οι λευκοί καΙ λείοι την έπιφάνειαν—καΐ 
δη οι πολύτιμοι—, παρουσίαζον τήν έντονωτέραν εξ 6λων των εν σχέσει προς το 
φυσικον περιβάλλον του πρωτογόνου ανθρώπου σωμάτων στιλπνότητα καΙ λάμψιν 
εις το φως της ημέρας, άλλα καΙ κατά τήν νύκτα. Ε π ε ι δ ή δέό λίθος εΙνοΊ σκλη
ρός και βαρύς κατά τήν σύστασιν, λείος καί ομαλός τήν άφήν, και λαμπρός καΙ 
ευκρινής τήν 6ψιν, κατά λογικήν αναγκαιότητα αί ώς άνω βασικαί ιδιότητες του 
λίθου απετέλεσαν καί τάς ανάλογους σημασίας των εκ του λ α α ς λεύς παραγώγων 
λέξεων. 

Ούτω κατά τα ανωτέρω το έπίθ. λευκός παράγεται εκ του ούσ. λεύ - ς (πρβλ. 
«λευστά" δρατά, λι&οβόλητα» Ή σ ύ χ . ) προσλήψει του παραγωγικού επιθήματος 
-KO- 1 2 , σημαίνοντος ιδιότητα του πρωτοτύπου άποδιδομένην εις το εκάστοτε προσ-
διοριζόμενον ούσιαστικόν ήτοι : λευ - KO - ς (=*«6μοιος λίθω»)" πρβλ. τα παρ' 
Ό μ ή ρ . : aia Αία - κό - ς 1 3 , ρίζα *tv9 - tvä - *tvö - ( = * « ε Ι ν α ι τι συνηθροισμέ-
νον, συνηνωμένον, ίσχυρόν, δυνατόν» ?) σά - ος καί σω - ος άλλα καί ση - κό - ς 
Δωρ. σα - κό - ς ( = * « ό δυνάμενος, ό κατάλληλος σώζειν» περίφρακτος τόπος, 
μάνδρα" πρβλ. Σανσκρ. ί:νά]£=δερμα, φλοιός) καί σω - κό - ς καί ώς κύριον Ονομα 
Σ ω - KO - ς ( = ό σώζων, σωτήρ, ισχυρός), ωσαύτως δέ καί τα τηλίκος ("Ομηρ.) 
πηλίκος (πρβλ. Λατ. tälis quâlis) ήλίκος, μαλ(θ)ακός, αστακός, κ λ π . 1 4 . 

11) Παρά το γεγονός δτι το Greek- English Lexicon τών Η. Liddell - R. Scott - Η' 
Jones (9η έκδοσις, Oxoord 1968) καί Supplement (Oxford 1968) αγνοεί τήν λέξιν ανε
ξαρτήτως δμως τούτου τα αναμφισβήτητα : λεύ-ω , λευ-σ-τήρ , λευ-σ-μός, λεύ-σι-μος, 
προϋποθέτουν τήν ΰπαρξιν ριζικού τύπου [*] λεύ-ς. Έ ξ άλλου το «Λεύς Καππώτας», 
κατά διόρθωσιν τοϋ Sylburg αντί τοΰ παραδεδομένου «Ζευς Καππώτας» έν Παυσ. 3. 22, 1 
(«Γνθίου δε τρεις μάλιστα απέχει σταδίονς αργός λίθος' Όρέστην λέγουοι καθεσθέντα επ' 
αύτον πανσασθαι της μανίας· δια τοϋτο δ λίθος ώνομάσθη Ζευς Καππώτας κατά γλώσσαν 
τήν Δωρίδα».) φαίνεται μάλιστα πιθανόν καί ενισχύεται ύπο τοϋ σχετικού μύθου, συμφώνως 
προς τον όποιον δ εξαγνισμός τοΰ Όρέστου έκ της μητροκτονίας έγένετο έν Τροιζήνι προ τοΰ 
ναοΰ της Λυκείας ( <*Λευ-κείας ? πρβλ λεύ-ς) Αρτέμιδος έπί λίθου, ίεροΰ καλουμένου 
(πρβλ. Παυσ. 1. 28, 5 καί 2. 31, 7). "Οθεν δρθώς το Λεξικδν Liddell - Scott - Κωνσταντι-
νίδου αποδέχεται τήν υπό τοΰ Sylburg διόρθωσιν τοΰ Ζευς εις Λεύς (=λίθος)* βλ. καί 
Έρρ. Στεφάνου : Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης, Parisiis 1851" G. Curtius : Grundzüge 
der griechischen Etymologie, 4. Aufl., Leipzig 1873, σ. 542· H. Ebeling : Lexicon 
Homericum, Lipsiae (1885). τ. Α', σ. 962. 

12) Ή παραγωγική κατάληξις -ικος -κος ανάγεται πίθανώτατα είς το θέμα τοΰ ρ\ 
*εικω έοικα έκ έίζης */Ίκ-· πρβλ. εΐκελος ϊκ-ελος. 

13) Βλ. Γ. Κ. Γαρδίκα : Πραγματεία περί των είς -ικδς επιθέτων, έν Αθήναις 1910, 
(καί έν «Αθηνάς» 22, σ. 426 κέξ.), σ. 46, ένθα : «Αιακός = ό είς τήν γήν ανήκων, χθόνιον 
δν ή ετυμολογία αντη συμφωνεί καί προς τον πάλαιαν μϋθον, καθ' δν ό Αιακός ένομίζετο 
της γης νΙός». 

14) Βλ. P. Chantraine : La formation des noms en grec ancien, Paris 1933 (1968), 

σ. 384 κέξ. 
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Έάν δέ πράγματι ίσχύη ή ώς άνω προτεινομένη ετυμολογική σχέσις, τότε ή 
κατά κυριολεξίαν ακριβής σημχσία του επιθέτου είναι : *«ομοιος λίθω, λάινος, 
λίθινος», και ακολούθως : 

α) Ι*] «σκληρός, βαρύς»* πρβλ. «λευκαΐς πιθήσαντα φρασίν» Πινδ. Πυθ. 
4. 194, τα Όμηρ «ψρεσι λευγαλέ-ησι 1 5 πι'/ήσας» Ι 119, «πολέμοιο λενγαλέοιο» 
Ν 97 «έν δαι /.ευγαλέγι» Ξ 3fc>7, «λευγαλεω θανάτων Φ 281, ε 312 καί ο 359, 
«κήδεσ ν λενγαλέοισι» ο 3 »9, «αλγεσι λευγαλέοισιν» υ 2CM, «γήρας λνγρον» Ε 
153, ω -50, ζλυγρος δλεΟροί» Κ 174, «αλγεα λνγρα» Ν 345, «κήδεα λνγρα» 
Σ 4J0. «πένθεϊ λυγρώ» Χ 242 (και Αίσχ. Χο. 17), ώς καί το του Ήσυχ. 
«λευκών πραπίδων κακών φρενών». Έ π ί της τοιαύτης σημασίας του λευκός 
στηρίζεται ενδεχομένως καί το ετυμον του ούσ. λύκος (=*«σκληρός, άγριος»* 
δια τον τονίσμον πρβλ. το κύρ. Öv. Λευκός)* πρβλ. τα παρ' Όμήρ. «λύκοι ώμο-
φά/οι» Π 156, «λύκοι σίνται» Π 352, «λύκοι όρέστεροι ηδε λέοντες» κ 2)2, 
καί δή το της Λατ. asper lupus. 

β) «λείος, απαλός, ομαλός την άφήν κατ' αντίθεσιν προς το τραχύς»* πρβλ. 
τα Όμηρ. : «πάρος 'Αρόα λενκον επαυρεϊν, / εν γαίτβ ϊσταντο, λιλαώμενα χροος 
ασα<» Λ 573, «τιήχεε λευκώ» Ε 314, ψ 240, ω,, καί : «αϋτη, τι χλωροϊς δα-
κρύοις τέγγεις κόρας / στρέψασα λενκήν παρηίδα ;» Εύρ. Μήδ. 923. 

γ) «λαμπρός, ευδιάκριτος, σαφής, διαφανής, διαυγής, καθαρός»* πρβλ. τα 
του Όμηρ. : «λενκον δ* ήν ήέλι·ς ώς'» Ξ 185, «κατέ&ηκε λ βήτα} καλόν, τέσ
σαρα μέτρα κεχανδότα, λενκον ετ' αντως'» Ψ 268, «λοέσσας νδατι λευκώ.» Ψ 
282, «κρήναι δ' εξείης πίσνρες ρέον νδατι λενκώ» ε 70. 

δ) «λευκός, άσπρος»* πρβλ. τά παρ' Όμήρ. : «γάλα λενκον» Δ 434, Ε 902, 
«λευκούς οδόντας» Ε 291, «λενκότεροι χιόνος» Κ 437, «λεύκ' δστέα» α 161, λ 
221, ω 76, «λαε δέ τον εκάτερθεν έρηρέδαται δύω λευκώ» ψ 329, «επί ξεστοϊσι 
λίθοισιν, / οι οι εσαν προπάροιθε θυράων νψηλάων / λευκοί, άποστείλβοντες άλεί-
φατος» γ 408. 

Ή ώς άνω ύπόθεσις περί της εκ του λεύς προελεύσεως του έπιθ. λευκός 
ενισχύεται άναντιλέκτως καί έκ του γεγονότος δτι το μεταγεν. επίθ. άσπρος, εν 
χρήσει άπο της Βυζαντινής τουλάχιστον εποχής, προέρχεται έκ του Λατ. asper 
( =τραχύς, σκληρός, άγριος, πικρός, δεινός, χαλεπός* πρβλ. τάς χρήσεις των 
έττιθ. λευγαλέος λυγρός)* πρβλ. aspera saxa (Ennius), aspera et levia ( = τ ά τρα
χέα «στίλβοντα ?» καί λεία σώματα), asper lupus (=τραχύς, άγριος λύκος- πρβλ. 
«πολιοϊο λύκοιο» Όμηρ. Κ 334). 

Γ . 

Εις το ούσ. λάας λεύς δέον βπως αναχθούν ωσαύτως καί αϊ ακόλουθοι Ό μ η -
ρικαί λέξεις : 

1. Το έπίθ. λευρός, ήτοι *λεΓ - ρό - ς 1 6 (=λεΐος, ομαλός, επίπεδος, έστιλβω-
μένος // λιτός ι 7 , άπλοΰς, απέριττος). 

15) Το έπίθ. λευγαλέος (πρβλ. *λυ-γα-ρος λυγρός) αναμφισβητήτως είναι σύνθετονέκ 
τοϋ λ€ύ-ς καί γίγνομαι, ήτοι : λευ-γα-λεος =*«ό έκ λίθου γεγενημένος, λιθοποίητος, λίθινος«). 

16) Αί παραγωγικαΐ καταλήξεις : -αρός, -ηρός, -ερός, -ρός, καί κατ' έναλλαγήν των 
υγρών : -αλός, -ηλός, -έλος -λός, φαίνεται δτι ανάγονται εις την ρίζαν τοϋ ρ. *αρ-ω 
άρ-αρ-ίσκ-ω (πρβλ. καί τα αχώριστα προθεματικά μόρια *άρι-, *έρι-)· κατά ταΰτα : 
λευ-ρο-ς = *«ό αρμόζων εις λίθον». Περί τοϋ επιθήματος -ήρη-ς βλ. Whitney - Jolly - Γ. 
Ν. Χατζιδάκι : Γενικαί άρχαΐ της Συγκριτικής Γλωσσικής, εν 'Αθήναις 1898, σ. 99 κέξ. 

17) Πρβλ. το τοϋ "Ησυχ. «λευράς σωφροσύνης' τελείας, καί ταπεινής, κοίλης, ομα
λής, μη τραχείας». 
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2. Tò έπίθ. λείος, ήτοι *λέ5 - ος *λέΓ - j o - ς· πρβλ. το Λ α τ . lev - is. 
3. Tò έπίθ. λ ι τ ό ς 1 8 (μεθ' "Ομηρ ), άλλα καί λειτος εν έπιγρ*φαΐς (τουθ' 

όπερ αποδεικνύει o n το ΐ του λιτός είναι κανονικώς βραχύ, καθ' βσον το λειτος 
φαίνεται αρχαιότερος τύπος, έξετάθη δε βραδύτερον αναλογικώς)' τούτο είναι πι-
θανώτατα ρηματ. παράγωγον εξ ενός ριζικού τύπου παραλλήλου προς το λεαίνω 
λειάνω (*λε^ - αν - j o = * « εργάζομαι δια λίθου, κατεργάζομαι διά λίθινου εργα
λείου», ποιώ τι λεΐον, στιλβώνω//συντρίβω δια των οδόντων πρβλ. το της ομι
λούμενης λειανίζω και λ ιανίζω — κατακόπτω, τ ε μ α χ ί ζ ω ) , ϊσως *λέρ - ω *λέΓ- j(ö 
(πρβλ. έρύκω-έρυκάνω, ιζω—ίζάνω, ίσχω—ίσχάνω, κεύθω—κευθάνω, τεύχω—τυγ
χάνω, κ.ά.), ώς δεικνύει το κατά μετάστασιν έκ μετοχής ούσ. λ έ ω ν 1 9 (πρβλ. 
άρχων, γέρων κλπ.) θηλ. λέαινα(*λέΓ - αν - j a ? ), παρά τ ω λεύω (=λιθοβολώ· 
*Ηρόδ )· πρβλ. δείκ - νυ - μι δίκ - η Λατ. *deico dico, είμι î - τός, πείθ - ω 
*πιθ - τος πιστός, *είδ - ω *ϊδ - τωρ ΐσ - τωρ, *εικ - ω εϊκ - έλος ΐκ - έλος, κ.ά. 

Έ κ του τύπου λιτός πιθανώτατα διά μετακινήσεως του τόνου (πρβλ. τα π α ρ ' 
Ό μ ή ρ . άροτος, άρτος, άμητος, βρότος, κοΐτος, κάματος, φόρτος, κ.π.ά.ί προέκυψε 
το ούσ. *λίτος λίθος ( * λ ί τ Ι ι ο 8 · = ή «λεία» π έ τ ρ α ) 2 0 πρβλ. τά π α ρ ' Ό μ ή ρ . 
«Αίς πέτρη»21 μ 64 και 79, «λισσή πέτρη»22 γ 293, ε 412, ώς και το «λισσάς 
αίγίλιψ πέτρα» Αίσχ. Ί κ . 794. 

* 
* * 

"Ή τοιαύτη μετατροπή του τ εις θ ((=xh' πρβλ. αδτις αδθις) καθίσ-αται 
μάλλον βεβαία εξ αναλόγων ϊσως φαινομένων, τά όποια θεωρούνται ανερμήνευτα 
κατά την παραγωγήν νέων λέξεων εν σχέσει προς TVC αντιστοίχους πρωτοτύπους. 
Ή παρουσία δηλονότι του έπενθήματος θ, το όποιον παρατηρείται είς πλείστα 
έκ ρημάτων παράγωγα ουσιαστικά είναι δυνατόν νά έρμηνευθη επί τη υποθέσει 
6τι ταύτα δεν παρήχθησαν ά π ' ευθείας έκ του ρημ θέματος, άλλα διά των άντι 
στοίχων είς -τός ρημ. επιθέτων ή άλλων είς -της ή - τ ή ρ 2 3 ονομάτων, καθ' δν 

18) Πρβλ. αλιτά· απαλά, ποικίλα, λευκά, καθαρά» Ήσύχ 
19) Πρβλ. Εύσταθ. 857, 30 κέξ. : «ort ôè έκ τον λάω το βλέπω γίνεται, ώς περ ό 

λέων, οντω και δ λις κατά τον γραμματικον ΎΩρον ώς οξυδερκής, και δτι, ώς φησι Μανέθων 
εν τοις προς Ήρόδοτον, ου καθεύδει ό λέων, δ περ άπίθανον, ου γαρ αν άεΐ έγρηγόρει, άλλα 
κατά δορκάδα την έκ τοΰ δέρκω παρηγμένην, και κατά λαγών τον έκ τον λάω, άνεφγότας 
καθενδων έχει τους οφθαλμούς, οι παλαιοί φαϋιν. ΕΙ δε προαναφαινομένον τον άλφα έν τω 
λάειν, 'όθεν άλαός ό τυφλός, το λίς καινότερον δια τοϋ ΐ γράφεται, νπερλαλείτωσαν οι ώς 
έρρέθη τον λϊν έτυμολογήσαντες». 

20) Πρβλ. το Λιθ lëdas ( πάγος, και κατά πληθ. ή χάλαζα). 
21) Το λίς προφανώς έκ τοΰ λείος, ώς δεικνύει ό παράλληλος τύπος λεΐς. 
22) Το λισσή θηλ τοΰ έπιθ. λισσος (*λιτ-joç), δπερ κατά τον Frisk (Griech elym 

Wort. 2, 129) έκ τοΰ θηλ. *λΐτ^α *λΐσσα τοΰ λιτός, έν συσχετισμω προς τά : θής θησσα, 
Κρής Κρήσσα. 

23) Φαίνεται οτι τά παραγωγΙκά προσφύματα -τη-ς και -τηρ (πρβλ, δικασ-τή-ς καί 
δίκασ-τήρ) δεν είναι ακριβώς ισοδύναμα* τά μέν -το-ς καί -τη-ς δέον όπως άναχθοΰν είς το 
ρ. ειμί (πρβλ. έτος, ετης, *έτ-εύς *έτ-ύ-ς ε*τ-υ-μος καί *έτ-έτ-υ-μος έτ-ήτ υ-μο-ς, «έτά 
αληθή' αγαθά» Ήσύχ.), το δέ -τηρ αποτελεί κατά πασαν πιθανότητα συνεπτυγμένην μορφήν 
συνθέτου επιθήματος : *—(ε)τ-η (ή α, ε)ρ(ο)-ς =*—«ό πράγματι αρμόζων, αρμόδιος, 
επιτήδειος, κατάλληλος, αρεστός, πρόσφορος, προσφυής, ευπρόσδεκτος, οικείος»· οΰτω λ.χ. 
σω-τήρ =«δ δυτως επιτήδειος σωζειν»" πρβλ. την παράλληλον κλητ. σωτηρε (έν Έπιγρ.) 
παρά τφ σώτερ. 
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άκριβώς τρόπον έχομεν : λέγ-ω λεκ-τος λεκ - τ - ικος παρά τω λόγ-ος λογ-ικός, 
φθείρω φθόρ ος φθορ-ικος άλλα και φθαρ-τος φθαρ - τ - ι κός. 

Ούτω πιθανώτατα έχομε» έπί παραδείγματι και εις τα κάτωθι : 
α) βαίνω βα-τος *βα-τ-μος βα - θ - μος (πρβλ. * βλάπτω βλάπτω βλάβ - η, 

*άπ ]ω άπτω Λατ. apo καί apio άφ - ή, εξ οδ το ρ. άφά-ω) άλλα και βω-μος 
βα-σ-μός, *βα-τ-ύς βα - θ - ύς βά - θ - ος (πρβλ. βένθος καί Λατ. ven-io), βα-τ ήρ 
*βα-τ-ηρο-ς *βα-τ-ηρο-ν *βα-τ pò-v *βά-τ-ρον βά - θ - ρον, *βα-θυ-νος *βο-θυ-νός 
βό - θυ - νος βό - θ - ρος (πρβλ. πρό-βα-τον καί βό-σκ-ω βο-τήρ βο-τον=«βόσκη-
μα, κτήνος»), βυ - θ - ος (πρβλ. το του Ήσυχ. «βύπτειν βαπτίζειν» εν συσχε
τισμοί προς το ρ. βύω=*«είσδύω ?», κλείω, φράσσω* πρβλ. ωσαύτως τήν σύγ-
χρονον σημασίαν του ούσ. πάτος =«πυθμην, βυθός», εν σχέσει προς το ρ. πατέω 
= πατώ, περιπατώ, βαδίζω»). 

β) είμι εΐσι ί-τος *ί-τ-ύς î - θύς (εξ οδ ιθύνω ίθύω) καί ευθύς κατ' έπίδρα-
σιν προφανώς του έύς ευ, *ϊ-τ-μα ί - θ - μα, *ί-σ-τ-μος i - σ - θ - μος κατά συμ-
φυρμόν 

γ) ϊστημι στα-τος *στα-τ-μος στα - θ - μος καί στα-τ-ήρ *στα-τ-ερός στα -
- θ - ε ρ ο ς (κατ' έπίδρασιν ΐσως του αρκτικού σ). 

δ) κίω κι - νέ - ω κινη-τος *κινη-τ-μος κινη - θ - μος ( Πίνδ.), κινη τ-ήρ 
*κινη-τ ηρος *κινη-τ-ρος *κινη-τ ρον κίνη - τ -ρον καί κίνη - θ - ρον. 

ε) δλλυμι ολ-ετ-ήρ *δλ-ετ-ηρος *ολ-ετ-ρός *ολ ετ-ρος δλ - εθ - ρος. 
ς) δρνυμι όρ-τος (πρβλ. «όρτώς δε σνβήνη 'στί» Άριστοφ. Θεσμ. 1215, καί 

«όρτός' βωμός. Κύπριοι» Ήσύχ.) καί ôp - θος (έξ οδ, παρά τα παραδεδεγμένα, 
*νη-ορθος *νωρθος καί κατά μετάθεσιν του ρ, βντος τα μάλιστα επιρρεπούς εις 
τάς μετατοπίσεις, νωθρός* εξ αύτου, θεωρηθέντος του ρο ως επιθήματος, προέκυ
ψε το συνώνυμον νωθής· εκ του νωθής πάλιν, έκληφθέντος ως συνθέτου ενός 
καθ' ύπόθεσιν [νη - οθ - ης] ή [νη - ωθ - ής], έσχηματίσθησαν τά ρ. δθομαι, 
ώθέω καί τά καθ' Ήσύχ. όθεύω όθέω. Ή ύπόθεσις αυτή ερείδεται καί έπί του 
γεγονότος δτι το ρ. δθομαι εκφέρεται παρ' Όμήρ. ((αείποτε μετ' αρνήσεως»24. 
ως λ.χ. «ούό" δθεται Ο 107, «ουκ δθεται» Ο 166), *όρ-τ-ηρος καί κατά μετάθε
σιν ότρ - ηρός (παρά τά παραδεδεγμένα, εξ οδ το ρ. ότρ - ύνω), άλλα καί ορ -
- θ - ηρός, *όρ-τ-ρος *6ρ-τ ρος δρ - θ - ρος. 

ζ) £έω *ρεΓ ετ-ερος *ρε>,ίΓ-ετ-ρος *ρε,Γ-ετ-ρον *ρέρ-ετ-ρον *ρέ-ετ-ρον ρ* έ - εθ -
- ρον ρεΐθρον, καί ρυ-τος *ρυ-τ-μος ρ5 υ - θ - μος παρά τω Ίων. ρυ-σ μός. 

η) *äf - ω αω καί *df η - μ ι 2 5 αημι, άόρ. * αΓε - σα αεσα 2 6 ( — «πνέω σφο-
δρώς, φυσώ //ΐαύω, κοιμώμαι, διέρχομαι τήν νύκτα»* ως παθητ. ενίοτε: «δέρο-
μαι υπό του άνεμου, πλήττομαι υπό του άνεμου, φέρομαι τηδε κάκεΐσε, κυμαίνο-

24) Βλ. Λεξικ, Liddell Scott - Κωνσταντινίδου 3, 272. 
25) Πρβλ. άήρ, Αίολ. αΰηρ καί Δωρ. άβήρ. 
26) Ό άόρ άεσα άεσσα καί κατά συναίρεσιν άσα άείποτε παρ' Όμήρ. μετά του ούσ. νύξ. 
27) Κατά τήν έπικραοοΰσαν άποψιν : */αστ/"ος εκ τοϋ '/"άστυ άστυ' πρβλ. Σανσκρ. 

vâstu· βλ. M. Lejeune : Traité de phonétique grecque, Paris 1955, (2. έ'κδ.) σ. 71, 
n*Faarr-ò£>hom. (Γ)αατός, derive de (β")άότυ»ν εν τούτοις είναι προφανές δτι το υ (/") 
του ούσ. άστυ δέν ανήκει ε'ις το θέμα της λέξεως—ώς λ χ. συμβαίνει είς τά : γόνυ γεν. 
*γον/"-ός γουν-ός, και δόρυ γεν. *δορ.Γ-ος δουρ-ος καί παρ Άττ. ποιηταίς δορ-ος —, άλλ* 
είναι παραγωγικον πρόσφυμα (πρβλ. βαθ-ύς, βαρ·ύς, ήδ-ύς, ώκ-ύς), καί τοϋτο αναμφιβόλως 
δεικνύει ή γεν. *άστ-€/"-ος άστ-ε-ος καί Άττ. άστ-ε-ως, ώς τοιούτον δέ φαίνεται Οτι απο
τελεί συνεπτυγμένον τύπον τοϋ παραγωγικού επιθήματος -εύ-ς, δηλούντος το δρών πρόσωπον* 
πρβλ. ίερ-εύ-ς (παρά τφ ίερ-ο-ς καί Δωρ ίαρ-ο-ς =ίερεύς, έν Έπιγρ.) γεν. *ίερ-έ/"-ως Ίερ-έ-ως 
καί Ίων. ίερ-η-ος, *υί-εύ-ς υίύς ύύς (παρά τφ υί-ο-ς) γεν. *υί-4/Γος υί-έ-ος καί υί-έ-ως, 
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μαι, ώσεί εν τφ ανέμώ καΐ ύπο τον άνεμο»»)' ά σ - τ ο ς 2 7 ' α ϊ *χσ τ-ύς * ά τ - τ ύ 
ασ - τ - υ, άσ - τήρ ( = *«ό διερχόμενος τήν νύκτα έ* τω αίθέρι, ό ^ιτμ?· ω ϊ τω 
αίθέρι και πληττόμενος υπό των άνεμων»' πρβλ. την σύγ^ρονον χρήσιν : άνεμο 
δαρμένα υψη), *άσ-τ ερός *άσ τ-pòc *άσ-τ-ρον ασ - τ - ρον, α - τ - μος (πρβλ. 
«άετμόν το πνενμαη Ή σ ύ χ . ) , άυ - τ - μ η , άλλα κοί *άσ τ-μα άσ - θ - μα ("Ομηρ ). 

Έ ξ αφορμής της ως άνω προτεινομένης ετυμολογίας εν σ^έσει προς xàc λέξεις 
αστήρ αστρον, παρατηρητέον ενταύθα 6 τι κα~ά την έτυμολόγητιν μιας λέξεω 
προσδίδεται ύφ' όλων γενικώς των σοβαρών ερευνητών υπερβολική ΐσως σημασία 
ε'ις την έπισκόπησιν των αντιστοίχων προς τα εκάστοτε έξετχζόμενα λέξεων τών 
αδελφών γ λ ω σ σ ώ ν άλλ' ή τοιαύτη μέθοδος μερικήν μόνον χξίαν παρέχει εις το 
έργον τών έτυμολόγων, καί συγκεκριμένως συμβάλλει μέν άποφασισ :ικώς, και δη 
κατά σχέσιν ευθέως άνάλογον προς το πλήθος τών παρτιβαλλομένων λέξεων, εις 
την δια του συσχετισμού άναγωγήν δια την καθ' ύπόθεσιν άεύρεσιν της πρωταρ
χικής αυτών ρίζης, άνηκούσηο μέχρι της αδιάσπαστου το πάλαι μητρος-γλώσση<:, 
της Ί α π ε τ ι κ ή ς ( ' Ινδοευρωπαϊκής ή άλλως Ίνδογερμανικής) ήτις αποτελεί τήν 
κοινήν συνισταμένην τών γλωσσών τ ο ύ τ ω ν 6μως άπο του σημείου τούτου μέχρι 
τής άμετρου αξιολογήσεως ίδιαζουσών εν εκάστη τών Ί α π ε τ ι κ ^ ν γλωσσών φθογ
γικών καί σημασιολογικών αλλοιώσεων, οφειλομένων εις δλως κα*ά το μάλλον 
ή ήττον ειδικούς παράγοντας άρθρωτικούς καί ποικίλους άλλους, επί τ ω τέλει να 
έρμηνεύσωμεν ανάλογους τοιαύτας μιας έξ αυτών, καί έν προκειμένω τήο 'Ελλη
νικής, — ή άπόστασις εϊναι μεγάλη, καί το χάσμα ως είναι εύνόητον καθίσταται 
άγεφύρωτον καί κατά συνέπειαν ή τοιαύτη σύγκρισις ώς επιστημονική μέθοδ'-ς, 
καί εις τάς ευτυχεστέρας τών περιπτώσεων, έλαχίστην μόνον πρακτικήν σκοπι 
μότητα καλύπτει, κατά μείζονα δέ λόγον οσάκις αί παραβαλλόμεναι λέξεις ά ή-
κουν εις λαούς μηδεποτε έλθόντας εις οιανδήποτε έπικοινωνίαν. Διότι ή γλώσσα, 
ώς ζών οργανισμός, διαρκώς μεταβάλλεται, αλλάζει μορφάς καί εξελίσσεται 
παρακολουθούσα εκ του σύνεγγυε τάς ίστορικάς τύχαc ενός λαοΰ* είναι φορεύς 
τών σκέψεων και κοινωνός τών συγκινήσεων του άνθρωπου, καί κατά φυτικήν 
αναγκαιότητα επηρεάζεται άπο τήν λογικήν καί διέπεται άπο τους νόμους ή 
ψυχολογίας καί τής ιστορία^:. Ή γλώσσα ώς παράδοσις ίκολουθΐΐ άπο γενεάς εις 
γενεάν το ιστορικόν γίγνεσθαι* ώ ς σημασιολογικον περιεχόμενον ρυθμίζεται άπο 
τάς νοητικάς λειτουργίας καί τάς διακυμάνσεις τής ψυχής' καί ώς προφορική 
φωνή εδράζεται επί τής ανατομίας καί τής φυσιολογίας τ ώ ' αναπνευστικών γ λ ω σ 
σικών οργάνων. Έ ν μέσω δέ τής ρευστότητος τών προκαλουσών τάς φθογγικάς 
καί σημασιολογικάς αλλοιώσεις καί πολλάκις αλληλοσυγκρουόμενων δυνάμεων 
ή γλώσσα πορεύεται δια του χρόνου δχι άναρχουμένη καί αυθαίρετος, άλλα νομό 
τελήί καί κανονική, άλλοτε συγκλίνουσα εϊς μίαν κοινήν καί άλλοτε άποκλί ούσα 
καί διασπωμένη εις διαλέκτους. Καί εφ' βσον οι προκαλοΰντεο τάς γλωσσικές 
αλλοιώσεις παράγοντες μεταβάλλονται φυσικω τ φ λόγω άπο τόπου εις τότον καί 
άπο εποχής zìe έποχήν, κατ ' ανάγκην μεταβάλλονται αντιστοίχως καί τά π^οϊό 'τα 
αυτών. Καί αν επομένως είναι άναμφιλέκτως χρήσιμος ή σύγκριση μια λέξεοο 

τροφός καί τροφ-εύς, τόμος καί τομ-εύ-ς (=«δ τέμνων», καί εν τη Νεωτ. Έλλην 
*«ό τετμημένος», ώρισμένη εδαφική έ'κτασις)' οοτω κ»ί *άστ-εϋ ς (παρά τω άστ-ό ς· -ρβ/ 
Πρέσβος καί πρεσβεύς πρέσβυς) *άστ-ύ-ς (:=«*ό κατοίκων, κάτοικος»), αστ-υ | «το 
κατωκημένον, το οίκούμενον, ό κατοικούμενος χώρος», κατ' αντίθεσιν προς το πόλις = οί πο-
λϊταΐ" πρβλ. αφράζεο νϋν δππως κε πάλιν και αστν σαώστ]ς·» "Ομήρ Ρ 144) καί το παρά-
γωγον αστείος (*/ασ-τ-έ/"-jo-ς'πρβλ ήδ-ύς θηλ. *ήδ έ ~-ja ήδεϊαΐ το πρόσφυμα τοΰτο (υ ευ) 
δια της αποσπάσεως τοϋ έπενθήματος τ έγένετο -τυ-ς καί ιεσώθη υπό τής Λατ, έν τη μετοχή 
τοΰ παθητ. παρακειμένου : -tus, οίον a m a - t u s ( ήγαπημένος, άγαπη-τός). 
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τής Ελληνικής προς άντίστοιχον της Λατινικής, εξ αντιθέτου είναι μάταιον να 
προσπαθήσωμεν νά άρυσθώμεν ασφαλή συμπεράσματα εξ αναλόγου θεωρούμενης 
συστοιχίας προς την Λιθουανικήν λ. χ., ή οποία συν τοις άλλοις είναι γλώσσα 
satem και παρουσιάζει γραπτά μνημεία άπο του 16ου μ. Χ. αι. καΐ εντεύθεν. Έ ν 
συνόψει, ή τοιαύτη αντιπαραβολή χρησιμεύει οχι ώς αφετηρία δια την έτυμολο-
γικήν ερευναν, άλλ' ώς αποτέλεσμα μόνον και προς παγίωσιν των εκάστοτε εξα
γομένων συμπερασμάτων, έν ή βεβαίως περιπτώσει διαπιστούται κατά το μάλ
λον ή ήττον ταυτότης φθογγική καί σημασιολογική των συγκρινόμενων. 

* * 

Εις έπίρρωσιν της υποθέσεως περί τής ετυμολογικής σχέσεως του ούσ. λίθος 
προς το έπίθ λιτός συνηγορούν ενδεχομένως καί τα ακόλουθα : 

α. *βρόχω εβροξα *βροκ-τος *βρόκ-τος βρόχθος, ό. 
b. ε χ ω έκ-τος *έκ-τος (πρβλ. Έ κ - τωρ) *δκ-τος, ή μάλλον πιθανώς : όχέω 

όχε-τος *οχε-τος* *6χ-τος ο χ - θ ο ς 2 8 ( = *«ό περιέχων, ό περικλείων τον ποταμόν», 
καί ακολούθως : πάσα εδαφική εξαρσις) καί οχ - θ η . 

C. μογέω *μογη-τος *μόγη τος *μόγ-τος μόχ - θος, εξ ού το ρ. μοχθέω. 
d. μύω *μυτος (πρβλ. Λατ. mutus = «άαωνος, σιωπηλός, ήσυχος» καί το του 

Ή σ υ χ . «μυκός* άφωνος, ώς ει τις εϊποι μνσαττόμενος»' *μυ-τος μϋ-θος (== *«παν 
το άκουόμενον έν άπολύτω σιωπή μετά προσοχής» ?). 

4. Το ρ. λάω (*λά5 - ω)* τούτου ή πρωταρχική σημασία δέον δπως ταυτισθή 
προς τήν εννοιαν του «λάμπειν», ακολούθως δε δια τής συνδέσεως προς τα αισθη
τήρια όργανα τής οράσεως απέκτησε τήν σημασίαν του «όραν»· πρβλ. τά παρ' 
Ό μ ή ρ . «δσσσε ôè οι πυρι λαμπεντόωντι είκτην» Α 104, «όφθαλμώ ό' άρα οι 
πνρί λάμπετον» Ν 474, «τώ δε οι δασέ / λαμ τέσθην» Ο 608, «τώ ôè οί δσσε 
?Μμπεσθην ώς ει τε πυρός σέλας» Τ 366, κ.λ.π. Έ ν συνεχεία είναι πιθανόν ή 
χρήσις να έπέβαλεν εις το ρ. λ ά ω υπό τον συνηρημένον τύπον λ ω καί τήν σημα
σίαν του «θέλειν, έπιθυμεϊν» (πρβλ. το Ό μ η ρ . μ ε τ α λ λ ά ω 2 9 = «ζητώ, ερευνώ 
επιμελώς, θέλω να μάθω», μέταλλον, μεταλλεύω = «λαμβάνω δια μεταλλείας, 
σκάπτω μεταλλεία, ερευνώ»), καθ' Οσον μάλιστα at πλεΐσται τών επιθυμιών γεν
νώνται δια τών οπτικών αίσθημ,άτων, προσέτι δε καί αϊ ένυπάρχουσαι a priori 
έπιθυμίαι εις πάντα τα Οντά του ζωϊκοΰ βασιλείου (ένστικτα, όρμαί, έμφυτοι έν 
γένει προδιαθέσεις) καθίστανται αποδεδειγμένως έντονώτεραι δια τής οπτικής αντι
λήψεως τών επιθυμητών πραγμάτων, ώς λ. χ. ό διψών έπί τη θέα του οδατος 
αισθάνεται μάλλον πιεστικήν τήν ανάγκην τής πόσεως' σημειωτέον εξ άλλου o n 
τάς πάσης φύσεως άπολαυστικάς εκδηλώσεις επιτείνει αναντιρρήτως καί ή ανά
λογος εις αύτάς συμμετοχή τών αισθητηρίων τής οράσεως, καί ουτο) είναι δυ
νατόν να συνδεθή φθογγολογικώς καί σημασιολογικώς το ρ. άπο - λαύ - ω προς 
το * Kar - ω λάω* προς τήν άποψιν ταύτην συνηγορεί άλλωστε καί το γεγονός 
δτι δ μεν Άρίσταρχος ερμηνεύει το έν Ό μ ή ρ . τ 229 «λάων» δια του «άπολαυ-

28) Βλ. P. Chantraine : La formation des noms en grec ancien, Paris 19682, σ. 
366, ε*νθα : ^δχθος et όχθη est habituellement rapproché de εχω». 

29) Ή ετυμολογία έκ τοϋ «μετ* άλλα» είναι τουλάχιστον αφελής καί ενθυμίζει το έν 
Etym. Gud. περί τοϋ ούσ. λύκος λεγόμενον «παρά το λίαν κακός' ή λνειν κακώς την 
ποίμνην». 

Το πιθανώτερον είναι δτι είς τα μεταλλάω μεταλλεύω υπόκειται το ούσ. λάας λεύς" 
πρβλ. τα τοϋ Ήσυχ «λεΰραι- ευρίσκω» (έν σχέσει προς το έν Εύαγγ. Ματθ. 7, 8 «πας γαρ 
ό αϊτών λαμβάνει καί ό ζητών ευρίσκει·») καί «μέταλλος* Λίθος». 
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στικως έχων», (βλ. 'Απόλλων. Λεξ. 107, 16), ό δέ σχολ. Β δια του «απολαυστι
κός έσθίων» 3 ο. 

5. Το έπίθ. γλαυκός, ήτοι * f λ α F - κό - ς, εξ οδ τά ρ. γλαυκιάω ( = έξακοντίζω 
βλέμματα άγρια, επί τον λέοντος' "Ομηρ.) και γ λ α ύ κ - j û ) γλαύσσω ( = λάμπω, 
απαστράπτω* πρβλ. Ή σ υ χ . «γλαύσσει* λάμπει, φαίνει, φάσκει», και εν Ε. Μ. 
234,15). Ή παρουσία του εν άρχη γ, ήτοι του J= (πρβλ. Fάλλoι - γάλλοι Γ Ησύχ., 
β ά ν α - γ υ ν ή , βλέφαρον - γλέφαρον Πίνδ., βλήχων - γ λ ή χ ω ν ) είναι ευεξήγητος, 
καθ' όσον το λ ως ύγρον παρουσιάζει τάς αύτάς αναλογίας π ; ο ς το ρ- (ως άρκτι-
κόν), καί συνεπώς καθ' δν τρόπον εν τη Αίολ. διαλέκτω παραδίδονται οι τύποι 
βράκος ( δ ρ ά κ ο ς ράκος), βρίζα (*,-ρίζα ρίζα), βρόδον (,-ρόδον ρ ό δ ο ν πρβλ. βρο-
δοδάκτυλος βροδόπαχυς), βρύτηρ (*5ρύτηρ ρυτήρ) κ.ά., οΰτω εχομεν καί : λάβρος 
και γλαυρον Ή σ ύ χ . , Λατ. l a c και Ό μ η ρ . γλάγος, λείος καί γλοιός, λήμη καί 
γ λ ή μ η , λιτός λισσος καί γλιττον Ή σ ύ χ . («γλίττόν γλοιόν»), — ά ρ α καί : λευ
κ ό ς 3 1 καί γλαυκός ( = ά π α σ τ ρ ά π τ ω ν . άργυρόχρους, λ ά μ π ω ν πρβλ. το του Ή σ υ χ . 
«γλαυκός* λευκός») 3 2 , το γεγονός δε τούτο άγει εις το συμπέρασμα δτι ό ριζικός 
τύπος του ούσ. λάας λεύς είναι * ο ~ λ α / " - α - ς Τλέ,Γ - ς, έξ ού πιθανώτατα τα 
ρ. μεταλλάω (*μετα-5λά^ ω *μετα γλά^-ω ?) καί μεταλλεύω (*μετα-.Ρλέ.Ρ-ω 
*μετα-γλέ^ ω ?) 3 3 , εις τά όποια ή πρόθεσις μετά ενέχει την σημασίαν της μετα
βολής τόπου, καταστάσεως, σχεδίου κλπ., ως λ.χ. εις το ρ μεταβαίνω" πρβλ' 
άμφι-γνοέω καί νοέω, γι - γνώ - σκ - ω καί ο - νο - μα, ô - λόπ - τ ω (*/"λόπ-]ω ?, 
Ή σ ύ χ . «ολόπτειν λεπίζειν, τίλλειν, κολάπτειν») καί λέπω ( = ά π ο φ λ ο ι ώ ) , ε - ρύ-ω 

30) Πρβλ. Εΰσταθ. 1863, 40 : «Το δέ λάων Άρίσταρχος μεν αντί τον απολαύων, αφ' 
ον καί λαιμός καί λανκανία καί αυτό το άπολαύειν πλεονασμοί τον ϋ" όθεν και τό, λάε 
νεβρον αγχών, ήγουν άπέλανεν, έτρύφα' έτεροι δέ, ών καί Κράτης, αντί τον βλέπων, ον 
κατά στέρησιν ό άλαός». 

Βλ, καί G. Curtius : Grunzüge der griech. Etymolqgie, 4. Aufl., Leipzig 1873, σ. 
365 (536), H. Bbeling : Lexicon Homericum, Lipsiae (1885), τ. Α', σ. 975, καί Γ. Ν. 
Χατζιδάκι : Άκαδημ. 'Αναγνώσματα (τ. Β' 1904), σ. 532. 

Πρβλ, ωσαύτως τάς κάτωθι μεταφράσεις τών Όμηρ. τ. 228—230 : «Zwischen den 
Vorder kl aiien des g ier igbl ickenden Hundes / xappelt' ein fleckiehtes Rehchen ; und alle 
sahn mit Bewundrung, / wie, aus (Holde gebildet, der Hund an der Ourgel das Rehkalb \ 
hielt» (Homer Odyssee in der Übertragung von J. H. Voss, Hamburg 1781), καί 
«σκύλος στα δνό τον πόδια παρδαλό κρατούσε λαφομόσκι, / πού όπως το δάγκανε, σπαρ-
τάριζε- κι όλοι θαμάζαν που ήταν j από χρνσάφι, κι όμως έβλεπες το σκύλο να τό πνίγει» 
('Ομήρου 'Οδύσσεια, Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη—Ι. Θ. Κακριδή, 'Αθήνα 1968). 

31) Πρβλ. λύκος <*/"λύ-κο-ς· Σανσκρ. vr 'ka-s, Γοτθ. wulfs. Βλ. G. Curtius : 
Grundzüge der griech. Etym., 4 Aufl., Leipzig 1873, σ. 160 (89). 

32) Πρβλ. «ώσπερ οι τον θαλάττιον Γλανκον όρώντες ονκ αν έτι ραδίως αντον ϊδοιεν 
την άρχαίαν ψύσιν, νπο τον τά τε παλαιά τον σώματος μέρη τά μεν έκκεκλάσθαι, τά δέ 
σνντετρΐφθαι καί πάντως λελωβήσθαι νπο τών κυμάτων, άλλα δέ προσπεφνκέναι, δστρεά τε 
καί ψυκία και πέτρας, ώστε παντι μάλλον θηρίω έοικέναι ή οίος ήν φύσει». Πλάτ. 
Πολιτ. 611d. 

33) Πρβλ. το της Ποντ. ρ. άβλαεύω άβλαύω (=έρευνώ διά τών χειρών κυρίως εν 
σκότει), ε\»θα το προθεμ. ά- προφανώς κατ' άναλογίαν εκ τοϋ άορ. è - βλάεψα έ - βλάψα. 
ήτοι *έ - βλαεύω *è - βλαύω καί κατά προληπτ. άφομοίωσιν : άβλαεύω άβλαύω. Ή κατ' 
"Λνθ. Παπαδόπουλον (Ίστορ. Λεξ. Ποντικής Διαλέκτου, τ Α', εν 'Αθήναις 1958, σ, 2) ετυ
μολογία εκ τοϋ Τουρκ. a v l a m a k (=jagen, fangen, κυνηγώ, θηρεύω, συλλαμβάνω) είναι 
δλως απίθανος' άπ' εναντίας δέν αποκλείεται το άντίστροφον (πρβλ. διφθέρα^ Τουρκ. tefter, 
καί πλείστα άλλα). 
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καΐ ξ>ύ - ομαι (*Γρυ- ), έ - λεύθ - ερος καί Λατ. lib - er, έ-ρυθ-ρος καί Λατ. rub - er 
κλπ , ένθα τα ώς προθεματικα θεωρούμενα φωνήεντα είναι τη άληθεία τεθειμένα 
εις άντικατάστασιν απολεσθέντος φθόγγου 3 4 . 

6. Το ρ. λάμπω (εκ ρίζης * λ β ^ -, Fλα<F - ) 3 5 , καί τοΰτο ΐσως εϊναι παρά-
γωγον του ούσ, *ΓλαΓ - α - ς λάας. 

Βεβαίως κατά τα παραδεδομένα το F εν ουδεμία περιπτώσει είναι δυνατόν να 
ταυτισθη προς το π* άλλ' εν τούτοις ώς χειλοδοντικον β 3 6 καί φ 3 7 επιτρέπει εν
δεχομένως την ύπόθεσιν δτι εις ώρισμένας λέξεις είχε μεταπέσει, άγνωστον δια 
ποίους λόγους ('ίσως άρθρωτικούς έν σχέσει προς την προφοράν της βρεφικής 
ηλικίας πρβλ. τα Δωρ. σιος σάλασσα, αντί θεός θάλασσα, προς το υπό των νη
πίων σήμερον λαλούμενον σ έ λ ω = θ έ λ ω ) , εις διχειλικον Γ καί ακολούθως εις καθα
ρώς χειλικον π. 

Προς την άποψιν ταύτην συνηγορεί πιθανώτατα καί ή εναλλαγή του π μετά 
του γ, τα μάλιστα προσεγγίζοντος άρθρωτικώς καί φωνητικώς προς τον φθόγγον 
F (πρβλ. Αίολ. Γάλλοι ήλοι καί π α ρ ' Ή σ υ χ . γάλλοι, *Γέτος ε*τος καί Λακων. 
γέτορ, *άΓήρ άήρ Αίολ. αΰηρ Δωρ. άβήρ καί έν τη Νέα Έλλην. αγέρας) 3 8 , εις 
τάς λέξεις : λαπαρος καί λαγαρός, λαπάρα καί λαγών (παρ' Ό μ ή ρ . λαπ - ά ρ η = 
λ α γ ώ ν ίσως κατ ' ευφημισμόν, εάν υφίσταται καί τούτου σχέσις προς το *λαΓα - ς 
λάας), Αίολ λέπορις Λατ. lëpus καί λαγώς λεβηρίς (=κόνικλος) Λατ. Iaurex 
(=εμβρυον κονίκλου) 3 9 . 

Ω σ α ύ τ ω ς τήν ώς άνω ύπόθεσιν ενισχύει κατά πάσαν πιθανότητα καί ή υπαρ-
ξις παραλλήλων κατά το μάλλον ή ήττον φθογγικώς καί σημασιολογικώς λέ
ξεων, ώς : 

α) Τα παρ' Ό μ ή ρ . ρ. αυω αΰω ( = ά ν α ύ ω , καίω, άνάπτω, άνάπτω πυρ* πρβλ. 
*αΓω αω καί * α ^ η μ ι άημι, αύος αύος=άπεξηραμμένος, ξηρός, *«ευφλεκτος») καί 

34) Πρβλ, τά Λατ. s c h o l a S tudium S t e p h a n u s προς τα αντίστοιχα παράγωγα της 
Γαλλ. école é t u d e E t i e n n e . 

35) Βλ. Α. Α. Σακελλαρίου : Έγχειρίδιον Ανωμάλων Ρημάτων καί 'Ονομάτων της 
Έλλην. Γλώσσης, έν 'Αθήναις 1874, (εκδ. 4η), σ. 144. 

36) Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι : Άκαδημεικά 'Αναγνώσματα, έν 'Αθήναις 1902, τ. Α', σ. 
140, ένθα : «."Αλλοτε <5' όμως ή άλλοίωσις προβαίνει έπί τοσούτον, ώστε ο άλλοιονμενος 
φθόγγος συμπίπτει εντελώς αλλω τινί, λ χ. το β καί το F, εν αίς διαλέκτοίς τοΰτο εσωζετο, 
συνέπεσαν, ομοίως ôè εν πολλοίς καί το Λατ. b και ν*. 

37) Πρβλ· σ<ρε αντί *σ/ε, Δωρ. /είκατι («βεΐκατι* εϊκοόι. Λάκωνες» Ήσύχ.) Αίολ. 
/"ίκατι άλλα καί φίκατι έν Παμφυλ. έπιγρ. τοϋ 3ου π.Χ. αί , εάν έν προκειμένω τό άρκτι 
κον cp δεν είναι προϊόν συγχύσεως μετά τοϋ Λατ. f ( φ) έν τη άποδόσει του F (βλ. Λεξ. 
Liddell Scott - Κωνσταντινίδου, 'Αθήναι 1907, 2. 416),—καίτοι τοιαύτη ύπόθεσις είναι Ολως 
παράδοξος καθ' δσον είναι άδιανόητον να γίνη αναντιρρήτως δεκτον δτι ό γράψας χαράκτης 
ήγνόει τήν προφοράν τοΰ φ . Βλ. καί G. Curtius : Grundzüge der griech. Etym., 4. Aufl., 
Leipzig 1873, σ. 396 (601) καί 587 κέξ Πρβλ. ωσαύτως : *λα/ας λαας λαύρα λάβρος 
λάβρυς, ή ( = *«οξύς καί τέμνων λίθος», πέλεκυς) λαβύρινθος, Λατ. l a u r u s L a u r e n t u m 
(πόλις του Λατίου», λάφνη δάφνη («λάφνη· δάφνη. Περγαΐοι» Ήσύχ.· πρβλ. λάπτω 
λαφύσσω καί δάπτω δ έ φ ω , λέπας καί δέπας, δάκρυ καί Λατ. l a c r y m a ) καί Μυκην. 
da-pu a -r i- to ( -λαβύρινθος ?) 

38) Πρβλ. ωσαύτως καί τήν άπόδοσίν του 'Αγγλ. Washington έν τη Νέα Έλλην. : 
Ούάσιγκτων, Βάσιγκτων. Γουάσιγκτων, 

39) Βλ. Η Liddell - R. Scott - Μ Κωνσταντινίδου : Μέγα Λεξικον της Έλλην. Γλώσ
σης, ' Αθήναι 1907, τ. Γ', σ. 399. Βλ. καί υποσέλ. σημ. ύπ' αριθ. 89. 
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δπτω (*οπ - jw* πρβ. Λατ. apio apo, καί άφάω). Πρβλ. έκ παραλλήλου και τά 
επίσης Ό μη ρ. ρ. ιαύω και ίάπτω. 

β) Αϊ άπα του 'Ομήρου λέξεις καίω (Kaf-jco) και καπνός (καπ - vò - ς) 4 0 . 
πρβλ. άποκαπύω ( = έκφυσώ, εκπνέω, αποπνέω" "Ομηρ.), καπυρος ( = ά π ε ξ η -
ραμμένος υπό του αέρος, ξηρός, *'<εύφλεκτος?», κάπος και κάφος ( = το πνεύμα* 
Ε. Μ. 499,38 καί Εύστάθ. 1280,34), τα παρ' Ήσυχ. «καυαλέον ή καυαλές· 
υπό ΑΙολέων το αιθος. ή κατακεκαυμένον, καπνρόν, ξηρόν, θερμόν», «έκαπυσ(σ)εν 
εξέπνευσε' κάπυς γαρ το πνεϋμα», «κάπος· ψνχή, πνεϋμα», και δή τα του σχολ. 
έν Θεοκρ. 6, 16 («ως απ άκανθας / ταΐ καπνραί χαϊται, το καλόν θέρος άνίκα 
ηρύγει ») : «.λέγονται δε οΐμαι χάΐται δια το κόμαις εοικέναι' καπνραί δε, ai 
κεκανμέναι υπό τοϋ ήλιου δια την θερμότητα, ή λευκότητα». Ωσαύτως επί της 
στενότατης σχέσεως των εννοιών «πνέω, φυσώ, αποξηραίνω» καί «άνάπτω, 
καίω» πρβλ. το τοϋ Θουκ. εν 2. 77, 4 : αηδή γαρ εν δρεσιν ϋλη τριφθεΐσα υπ* 
ανέμων προς αυτήν από ταντομάτου πΰρ καί φλόγα επ' αντοΰ ανήκεν». 

γ) Tò e Ομηρ. *Xâf - ä - ς λδας καί το Λατ. lapis (lap - ϊ - s, γεν. làp - id - is)' 
πρβλ. τα Λατ. laus ( = *«λάμψις, α'ίγλη» ?, έπαινος, έγκώμιον), laute ( = λαμπρώς, 
κομψώς), lautumiae ( = λατομίαι), καί τά : λέπας (λέπ - α - ς, το = απόκρημνος 
πέτρα), Λατ. lëpor ( = χάρις, κομψότης). 

δ) Τα ρ. * λ ά 5 - ω απολαύω (άπο - λαύ - ω = απολαύω, απολαμβάνω, χαίρο
μαι) καί λάπτω (*λάπ - jco* = λείχω, γλείφω, πίνω ΰδωρ δια της γλώσσης, πίνω 
άπλήστως, ροφώ)· πρβλ. άπολάπτω ( = καταπίνω λαιμάργως' Άριστοφ. Νεφ. 811: 
«απολάψεις δ τι πλείστον δύνασαι, / ταχέως.» ), λαφύσσω ( = αναρροφώ, άπλή
στως καταπίνω, καταβροχθίζω, τρώγω λαιμάργως). 

Έάν κατά τα ως άνω εχεται αληθείας ή σχέσις F ^> π, τότε είναι πιθανόν 
έκ του ριζ. θέματος του ούσ. λάας *τλαΓ - ή *λαΓ -, ήτοι *λαπ -, να εχωμεν : 
*λαπ - άν - ω (καί κατ' άναλογίαν του έν τφ προσφύμ. - αν - ν) *λα - ν - πάν - ω 
(πρβλ. *σ/αδ- *άδ άνδάνω), ήτοι *λαμπ - αν - ω ( = *«ποιώ τι λεΐον, στιλβώνω, 
γυαλίζω//καίω, φλέγω»?), εξ οΰ αναλογικώς — καί 'ίσως κατ' άντιδιαστολήν 
προς το όμόρριζον (?) λαμβάνω — έσχηματίσθη ό ούδετέοας κυρίως διαθέσεως 
τύπος λάμπω ( = ακτινοβολώ, είμαι λαμπρός, είμαι φωτοβόλος). Καί έν τοιαύτη 
περιπτώσει θά ήτο δυνατόν να συνδεθή καί το ρ. βλέπω προς το *ΓλαΓ - ας 
*Ρλέ5 - ς· πρβλ. γλαυκός λευκός. 

Δ'· 

Έ ν συνεχεία τών έν τω κεφ. Β' εκτεθέντων, επειδή υφίσταται σχέσις σημα
σιολογικής αντιφάσεως μεταξύ τών λέξεων λευκός (θέσις) καί μέλας (άρσις), 
έρειδόμενοι επί της υποθέσεως δτι κοινή υπάρχει βάσις δια τον σχηματισμον αμφο
τέρων (λεύ - ς, λα - α - ς, λα - ς) άγόμεθα εις το συμπέρασμα δτι ή συλλαβή 
*με- του έπιθ. μέλας αποτελεί άρνητικον μόριον άναγόμενον εις το Ί α π . *më, 
εξ ου το Σανσκρ. mä', το Έλλην. μή (Ήλ. μα) καί τα άλλα αντίστοιχα τών 
αδελφών γλωσσών. 

Εδραία είναι βεβαίως ή πεποίθησις τών γλωσσολόγων δτι το άρνητ. μόριον 
μή δέν συντίθεται μετ' άλλων λέξεων (υπάρχοντος προς τοΰτο του στερητ. *ne-, 

40) Κατά τα κρατούντα #σχετον προς το καίω* βλ. εις τα αντίστοιχα λεξικά τών Boisacq, 
Σταματάκου, J. Β. Hofmann, Frisk, Chantraine κ.α\, οί όποιοι ορμώμενοι εξ αντιστοίχων 
σημασίολογικώς λέξεων τών αδελφών γλωσσών, καί δη έκ τών Λιθ. kväpas (=πνοή) 
kvépiù kvëpti (=πνευστιώ, αναπνέω) καί τών Λεττ. kvëpstu kvêpt ( = καπνίζω, ανα
δίδω οσμήν, αποπνέω), σχηματίζουν τον ύποθετ. τύπον *κ/"απ-νός. 
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ήτοι * ν η - , ώς λ. χ. *νη-4-άνεμος νήνεμος, Λατ. *ne-f-scio nescio), καί κατά 
τα μέχρι τούδε γνωστά τυγχάνει ορθόν το λεγόμενον υπό του αειμνήστου Γεωρ-
γούλη : « Ό Θωμάς Morns εχρηοΊμοποίησε τον δρον «οντοπία», ενώ το ού δεν 
συντίθεται, θα έπρεπε δηλαδή νάγράψ^ άτοπία»41' άλλ'ουδείς δύναται νά αμφι
σβήτηση το γεγονός δτι ή συνεκφορά αποτελεί νόθον σύνθεσιν (πρβλ. τα παρ' 
Ό μ ή ρ . Έ λ λ ή σ πόντος, δουρι-κλυτός, δουρι-κ-ητός)' τοιαύτη δε συνεκφορά των 
άρνητ, μορίων ού καΐ μη άπέδωκε τά σύνθετα οΰτις ούτιδανος ούδενόσωρος 
("Ομηρ.), ούδένεια ( Πλάτ. ), ούδαμος ούδαμινος και μηδείς μηδαμος μηδέ-
τερος κ. ά. 

Δέον άλλωστε νά θεωρηθή ώς απολύτως βέβαιον δτι ή συνεκφορά τών λέξεων 
προς άπόδοσιν συνθέτων εννοιών άπετέλεσεν εις πάσαν ζώσαν γλώσσαν τήν π ρ ω -
ταρχικήν μορφήν της συνθέσεως, κατά τήν οποίαν αϊ ποικίλαι φθογγικαί αλλοιώ
σεις ερμηνεύονται δια του νόμου της ήσσονος προσπάθειας, άπαρτίζοντος μετά 
της χρήσεως (συνήθειας) και της αναλογίας τον συνταγματικόν, ούτως ειπείν, 
χάρτην της γλωσσικής εξελίξεως και διαρθρώσεως' πρβλ. «καλός και αγαθός» 
καλοκάγαθος καλοκαγαθία καλοκαγαθικος καλοκαγαθέω κ.λ.π. 

Οΰτω είναι λίαν πιθανόν εκ της συνεκφοράς του άρνητ. μορίου *më μετά του 
έπιθ. * λ ά Γ - ι ν ο - ς ( π α ρ ' Ό μ ή ρ . λάινος λαίνεος = λίθινος, πέτρινος· πρβλ. Λατ. 
Lavinia Lavinium) ή, μάλλον ορθώς, λ α ^ - α - σ - ι ν ό - ς 4 2 , υπό τήν ιδιότητα της 
λίθινης λάμψεως (πρβλ. λεύς λευκός), νά εχη προκύψει κατά τήν Πρωτοελλη-
νικήν περίοδον, 'ίσως δε καί πολύ ένωρίτερον d 3 , το σύνθετον μέλας· ήτοι : 
λ α 5 - α - σ - ivo - ς *λπΓασ - νος (πρβλ. πυκ ινος πυκ-νός), και ακολούθως 
*λα[Γ]αν-νός (πρβλ. σέλας *σελασ-νος θηλ. *σελασ-νά καί ώς ούσ. *σελάσ-να, 
εξ ού : Αίόλ. σελάννα, Δωρ. σελάνα καί Ί ω ν . - Ά τ τ . σελήνη), [*]λάνός (πρβλ. 
« λ α ν ό ν λίθον» Ή σ ύ χ . , ληνός καί Δωρ. λανός, ή καί ό* = *«λίθινον ?» ποίλωμα, 
σκάφη), το όποιον μετά του *më αποδίδει : *μέ - λανος μετά συγχρόνου βρα-
χύνσεως του α συνεπεία της μετακινήσεως του τόνου καί κατά τον νόμον της 
τρισυλλαβΐας, καί κατά συγκοπήν : *μέλαν - ς μέλας (γεν. μέλανος) καί Αίολ. 
μέλαις ( = *«μή λαμπών, άλαμπης», σκοτεινός, μαύρος) 4 4 . 

Έ κ παραλλήλου το γεγονός δτι το Ό μ η ρ . ούσ. λάας ήτο άρχήθεν γένους ούδ. 
(ούτω δε καθίσταται δυνατός ό ώς άνω σχηματισμός ' λ α - ^ α σ - ινός), ώς δια-

41) Κ. Δ. Γεωργούλη : Ειδική Διδακτική 'Πολυγραφ. εκδ. Δ.Μ.Ε.). 'Αθήναι 1958, σ. 
63' σημειωτέον οτι ή ανωτέρω γνώμη δεν αναφέρεται εις τήν νέαν καί πληρεστάτην ε/.δοσιν 
της Ειδικής Διδακτικής ('Επιμελείς Δ. Ν. Σακκα, 'Αθήναι 1972), τοϋτο δε δυνατόν να 
έρμηνευθή ώς ε"κφρασίς ίσχυρας δια το κϋρος αυτής αμφιβολίας τοϋ αεικίνητου καί έπιζητοΰν-
τος τήν ίδεατήν τελειότητα πνεύματος του εκλιπόντος μεγάλου Άνθρωπιστοϋ. 

42) Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι : Άκαδημεικά 'Αναγνώσματα, εν 'Αθήναις 1904, τ. Β', σ. 
146, Ινθα «λά'ϊνον και λαΐνεος αντί *λα?αβ-ινον». 

43) Πρβλ. τα υπό τοϋ J. Β. Hofmann (Etym. Wörterbuch des Griechischen. Mün
chen 1971, σ. 195) συσχετίζαμε <α Σανσκρ. raalinâh ( = βρώμικος, ακάθαρτος, μέλας) καί 
mlänah (-μέλας), ώς καί το Λιθ. më lynas (=κυανοΰς)· άλλα κατά Frisk (Griech. etym. 
Wörterbuch, Heidelberg 1973, τ. Β', σ. 199) : «.Die Gleichsefaung von μέλαινα mit aind 
f. mulini (. » . ) scheitert daran,, das malinii nur lexikalisch und xwar im Sinn von 
«menstruierende Frau» belegt ist',»' πρβλ καί Σανσκρ. t l i lah ( = σκοΰρος) εν σχέσει προς το 
στερητ. *ne , άλλα καί ζάλευκος Ζάλευκος, Σέλευκος σέλας εν συναρτήσει προς το έκιτατ. 
ζα- (ΑΊολ. αντί *8ja δια) ή την ρίζαν *tve—. 

44) Ούτω φαίνεται δτι δέν είναι δλως απορριπτέα τά εν Ε. Μ. 575, 52 «Με'/ας : Ό μη 
βλεπόμενος' παρά το μη, και το λάω, το βλέπω», καί Έτυμ. Γουδ. «Μέλαν παρά το μη 
καί το λάειν. το μη βλέπειν, δθεν άλαος ό τυφλός». 
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φαίνεται εκ της θεωρούμενης ανωμάλου γεν. λ α ό ς 4 5 καΐ της δοτ. λδι , γενόμενον 
άρσ. κατ ' άναλογίαν προς τα συνώνυμα ό λίθος ό πέτρος 4 6 (πρβλ. κέρας, τό* γεν. 
κέρατος και έπικ. κέραος), επιτρέπει τον σχηματισμον δια προσλήψεως του άδη
λου εννοίας παραγωγικού επιθήματος -= ο - ς ενός άλλου προσέτι υποθετικού τύ
που * λ α [ 5 ] α [ σ - f ] ο - ς [ * ] λ α ο ς 4 7 ( = * « ό ε χ ω ν λάμψιν, λαμπρός» και καθ' 
Ή σ ύ χ . : δ βλέπων), το όποιον μετά του άρνητ. μορίου * m ë αποδίδει το έπίθ. 
με - λάΡασ - fο - ς (πρβλ. *νασ-]ω ν α ί ω = κατοικώ, άόρ ε - νασ - σα *νάσ -FÓq : 
Λεσβ. *vaffoç»^> *ναΰ^ος»^>ναΐ5ος, Δωρ. *νά\ρος^>ναός, Ί ω ν . νηός, Ά τ τ . 
νεώς=κατοικία θεοϋ" Σανσκρ. nävah) 4 δ ή *μέ - λαΓ - ro - ς, και ακολούθως *μέ-
λ α ^ ο ς , έξ ού δια μετακινήσεως του τόνου και κατά μετάπτωσιν *μλα^ος 4 ί ) (πρβλ. 

Λατ. blavus και Γερμ. blaw b lau=γαλανός, καθ' ον ϊσως τρόπον το έπίθ. βλάξ 
<^*μλάξ<^*μαλάκ - ς εκ του μαλακός, και ταΰτα κατά την σημασίαν προς τα 

παρ' Ό μ ή ρ . «μέλανος κνάνοιο» Λ 24, «μέλαν κνμα» ψ 693, «μείλανι πόντω» 
Ω 79), καί εν συνεχεία : *άλα5ος 'αλαός ( = « ά λ α μ π ή ς , μέλας», τυφλός), άλλα 
και όρθώτερον 'ίσως κατά τα ανωτέρω 'αλάος (πρβλ. «μάντιος 'αλαοϋ» εν Ό μ ή ρ . 
κ 493 και μ 267, το όποιον όμως διωρθώθη εις αμάντηος 'αΛαοΰ»)· πρβλ. κέρας, 
τό : * κ ε ρ α [ σ ] - . - ό ς κεραος άντι του αναμενόμενου *κεραος (Λατ. cervus), και 
γέρας, τό : *γερα[σ] - Fòc γεραός (Σοφ), κατά τον Φ. Ν. «vocalis ante vocalem 
corripitur». 

Παρ^τηρητέον έξ άλλου Οτι ή παράλληλος συστοιχία των *μέλανος μέλας και 
*άλαΓος άλαός διαπιστούται καί εις άλλα ετυμολογικά ζεύγη, ως λ.χ. οϊος Κυπρ. 
oïFoç κ?ί οίνος (Λατ. unus), *άγα=ος αγαυος (Άγαυός : υιός του Πριάμου) καί 
άγανος ( Ά γ α ν ό ς : υίός Πάριδος καί Ελένης ) 5 0 , *γεραΓος γεραος καί Γερήνιος 
(έπίθ. Νέστορος), *τανα^ος ταναος καί τέτανος. 

Οΰτω καθίσταται ϊσως έφικτον να ερμηνευθούν δια της ετυμολογικής συνδέ
σεως προς τό *μελαΓος *άλα.Ρος αλαος ( = *«άλαμπής, μέλαο>) αί κάτωθι λέξεις : 

α) Τ α παρ' Ή σ υ χ . γλωσσήματα : ««αλαβα* μέλαν φ γράφομεν» 5 1 , «άλάβη· 
λιγνύς' σποδός, καρκίνος, νπο δε Κυπρίων μαρίλη», «άλάβη* άνθρακες», «άλα-
βωδες* άνθρακώδες», «(άλαβώδης ?)· κεκαπνισμένος, (εσ νοτισμένος)»52. 

45) Πρβλ. Όμηρ. Μ 462 καί θ 192, ένθα αλαος υπό ριπής» αντί «λάαος υπό ριπής»' 
βλ. καί Εύστ. 387, 20 καί 1702, 22. 

46) Βλ. Κ. Brugmann έν «Indogermanische Forschungen» 1900, σ. 100 κέξ., καί 
Γ. Ν. Χατζιδάκι : Άκαδημεικά 'Αναγνώσματα, έν 'Αθήναις 1902, τ. Α', σ. 216 καί τ. Β 
(1904) σ. 146. 

47 ) Πρβλ. Ήσυχ. «λάων · οι μεν βλέπων, έξ ού καί λαός ό βλέπων». 
48) Βλ. M, Leieune Traité de phonétique grecque, Paris 1955 (2α ïx8.), σ. 117. 
49) Πρβλ. W. Prellwitz: Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache, 

Gôttingen 1892 (2α εκδ. 1905), σ, 12. 

50) Παρά το γεγονός δτι ή σημασιολογική άπόστασις, τήν οποίαν επισημαίνουν οι Frisk 
(Griech. et.ym. Wörterbuch, Heidelberg 1973, τ, Α,, σ. 7) καί Chantraine (Dictionaire 
étym, de la langue grecque, Paris 1968, τ. A', σ. 7), μεταξύ του άγανός καί του υποτι
θεμένου πρωτοτύπου άγαμαι δυσχεραίνει τήν έτυμολογικήν σύνδεσιν αυτών, καθ' δσον το 
αυτό συμβαίνει καί έν σχέσει προς τα μέλας άλαός' βλ. καί έν τέλει της παρούσης μελέτης 
(κεφ. Ε' 14 II—III) . 

51 ) Πρβλ. "Αλαβα, ή ( : πόλις της Ισπανίας καί νήσος της 'Ινδικής θαλάσσης παρά 
τήν Κεϋλάνην/. 

52) Δια τήν μετατροπήν του F είς β πρβλ. *ά./Γήρ άήρ καί Δωρ. άβήρ, κ.α.π.' βλ. 
Λεξικον Ι iddell - Scott - Κωνσταντινίδου 2, 416, καί El. Dawes: Περί της προφοράς της 
Ελληνικής Γλώσσης (Μετάφρ. M. G. Dawes), Άθήνησιν 1898, σ. 63 κέξ, ένθα: α'Ξτερον 
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ß) At όμόρριζοι λέξεις : * "Αλαβος 5 3 (διά μετακινήσεως του τόνου' πρβλ. γλαυ
κός Γλαύκος, λευκός Λεΰκος, σωκος Σώκος, κ.λ.π., Ά λ α β ά ρ χ η ς 'Αλαβαρχία 
άλαβαρχέω ( Ί ώ σ . ) , άλάβης ή άλ[λ]άβης, ή (: είδος 'ιχθύος του Νείλου· Στράβ., 
Πλίν. alabeta), καί κατ'έναλλαγήν των υ γ ρ ώ ν 5 4 : "Αραβος (Αίσχ. Πέρσ. 318), 
έξ ού" "Αραψ, γεν. -βος (Στράβ. 42, Πλούτ. 2. 336 c, Now. Δίον. 26. 23), ήτοι : 
*άλαΓος *άλαβος *"Αλαβος (προφανώς εκ της κλητ. ώ * νΑλαβε· πρβλ. ώ αδελφέ, 
δέσποτα, μοχθηρέ, πόνηρε) "Αραβος *"Αραβ - ς "Αραψ ( = μέλας, ό έχων μέλαν 
δέρμα' πρβλ. Μελάμποδες = οι Αιγύπτιοι* Άπολλοδ. 2. 1,4), Ά ρ ά β ι ο ς ( Ή ρ ό δ . ) , 
'Αραβία ( Ή ρ ό δ . , Αίσχ. Προμ. 420, Ή σ ύ χ . «'Αραβία* τόπος Συρίας, καί κόσμος 
γυναικός») καΐ Άρ[ρ]αβία (Θεόκρ. 1 7 . 8 6 ) , Ά ρ α β ά ρ χ η ς Ά ρ α β α ρ χ ί α ( Ί ώ σ . κ. ά). 

γ) Το παρ' Ή ρ ο δ . το πρώτον άπαντώμενον ούσ. άλάβαστος, ό ( = λίθος τιτα-
νοειδής, άλάβαστρον, παν άγγεΐον έξ αλαβάστρου κατεσκευασμένον). 

Ή εις τον Μεθόδιον αποδιδομένη ετυμολογία «οία το μή Χαβάς εχειν» 5 5 φαί
νεται προσφυής μεν κατά τίνα τρόπον, αλλ' οπωσδήποτε απορριπτέα, καθ' όσον 
είναι άδιανόητον να γίνη αναντιρρήτως δεκτον 6τι εν προκειμένω υπερίσχυσε το 
σχήμα επί της ΰλης εν σχέσει προς τα έξ αλαβάστρου κατασκευαζόμενα μυρο-
δοχεΐα καί τα άλλα αγγεία. 

"Αλλη άποψις, αναφερομένη ύπο του Frisk, ώς και υπό του Chantraine μετ' 
επιφυλάξεως, είναι ή διατυπωθείσα ύπο του Sethe 5 6 καΐ άνάγουσα την λέξιν είς 
την καθ' ύπόθεσιν Αίγυπτ. φράσιν *«a - la - baste» ( = δοχεϊον της θέας Ebâste», 
ήτοι της θεάς τών Αιγυπτίων Βουβάστιος)* ή εκδοχή αύτη — καίτοι έχει υπέρ 
εαυτής το γεγονός δτι ή λέξις μαρτυρεΐται το πρώτον ύπο του Ή ρ ο δ . — είναι 
απίθανος, επί τ ω λ.όγω δτι άφ' ενός μέν στηρίζεται επί καθαράς υποθέσεως, 
αφ' ετέρου δε και κυρίως διότι ή δλη δομή του ούσ. άλάβαστος αποκλείει τήν σκέ-
ψιν περί ξένου δανείου 57. 

Το 'Ομηρ. δηλονότι ρ. άλαόω ( = *«ποιώ τι μέλαν», άποτυφλώ), αναμφιβόλως 

γεγονός, δπερ φαίνεται δεικνύον δτι το Έλληνικον β εν λίαν απομεμακρυσμένη περιόδφ ήτο 
κατά τον ήχον παραπλήσιον τω ν, εϊνε (sic) δτι πολλαί λέξεις κοιναι εις τε τήν Έλληνικήν 
και τήν Λατινικήν είσί γεγραμμέναι 'Ελληνιστί μέν δια τοϋ β, ΛατινιστΙ δέ δια τοϋ ν, οίον 
βαίνω και vento, βίος και vivo, βρόσκω και vorax, βιάω και violo, βούλομαι και volo και 
πολλαί αλλαι». 

53) Πρβλ. "Αλαβος, ό (καΐ Ά λ α β ώ ν : ποτ. Σικελίας* Ήσύχ. «Άλαβώς · ποταμός) 
έν σχέσει προς το *κ€ρα-/'ο-ς κάραβος, ό (-^κάνθαρος κερασφόρος. κεράμβυξ//όστρακό-
δερμον άκανθωτον διάφορον τοϋ καρκίνου καΐ τοϋ άστακοΰ, καραβίς). 

54) Πρβλ. άλ-αλκεΐν αλκή ("Ομηρ. ) καΐ άρκέω ποδ-άρκης ("Ομηρ.), βου-κόλος ("Ομηρ.) 
Θεη-κόλος (Παυσ.) καΐ αίγι-κορεΐς (Ήρόδ.) νεω-κόρος (Πλάτ. ), γλάφω (Ήσίοδ.) καί γράφω 
("Ομηρ.), κλίβανος καί κρίβανος, καί δή λευκός καί Μυκην. re-u-ko* καί εν τη Νεωτ. Έλλην. : 
αδελφός καί αδερφός, αλμυρός καί αρμυρός, ήλθον καί ήρθα, κ.π.ά. Πρβλ. ωσαύτως τήν 
προφοράν τοϋ λ έν τη περιοχή Σφακίων, Ά γ . Βασιλείου καί 'Ανωγείων Κρήτης, ϊσως κ.(5c., 
τείνοντος προς το ρ. 

55) Πρβλ. Β. Μ. 55, 34 '«οί λαβέσθαι δια λειότητα αδύνατον. Μεθόδιος», σχολ. έν 
Άριστοφ. Άχ. 1053 «λήκυθος ή ωτα μή έχουσα, ής ουκ εστί λαβέσθαι*, Σου'ί'δ. Λεξ. ν,αλά-
βαστρον : αγγος μύρου μή έχον λαβάς. λίθινου ή λίθινος μυροθήκη». 

56) Βλ. έν Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
1933, σ. 887 κέξ. 

57) Πρβλ. καί το συσχετιζόμενον προς το αλάβαστρος Άραβ. al-Basrat» ( = λίθος 

τοϋ Basrat)* βλ. É. Boisacq : Dictionnaire étymologique delà langue grecque, Heidel

berg - Paris 1923 (2α εκδ.). 
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παράγωγον του έπιθ. *ccXaFôç άλαός, επιτρέπει τήν καθ' ύπόθεσιν οπαρξιν ενός 
παραλλήλου (άνευ άπί,βολήο του F) τύπου *'αλαΓό - ω ή *'αλα.Ρά-ω (εκ του θηλ. 
*άλαΓή και ως ούσ. αλαβα άλάβη κατά τήν μαρτυρίαν του Ήσυχ.), ήτοι *άλα-
βόω *αλαβάω, εξ οδ είναι δυνατόν να εχη σχηματισθή το ρηματ. έπίθ. *'αλαβαστος 
( = *«μεμελασμένος, μαυρισμένος, άπηνθρακωμένος»)' τούτο δια της συνδέσεως 
μετά του ούσ. λίθος, ήτοι *«άλαβαστος λίθος» ( = *«τιτανοειδής λίθος έκ της 
χώρας τών *'Αλάβων, τών μελαψών ανθρώπων : Αιγυπτίων, Σύρων, Αράβων, 
Ινδών»?), έγένετο κατά μετάστασιν ούσ. 'αλαβαστος, εξ οδ αναμφισβητήτως καί 
τά παράγωγα αλάβαστρος ( < *άλαβαστ-ρος < *άλαβαστ ερός, ό καί ή· πρβλ. ό 
καί ή λίθοί:) καί άλάβαστρον τό, άλαβαστίτης και άλαβαστρίτης ό (πρβλ. το 
του Πλιν. 36, 7 «άλαβαστρίτης λίθος, ό καλούμενος δννξ» προς το εξ αντιθέσεως 
εντονον εις τους Μαύρους λευκον καί λαμπρον χρώμα τών ονύχων), 'Αλάβαστρος 
καί 'Αλαβάστρων πόλις ή (πόλις παρά τους πρόποδας του Άλαβαστρίτου Ορούς 
εν Θηβαΐδι της Αιγύπτου). 

δ) Το 'Ομηρ. έπίθ. μολοβρός5 8 ' πιθανώς καί τούτο έκ του μέλας 5 9 *μέλα-
Foç. "Ητοι : *μελαβος *μελαβρος καί κατά προληπτικήν άφομοίωσιν *μελοβρος 
μολοβρος (πρβλ. μέλας *μϊλ-ύνω μολύνω, *μελα]Γ-ώψ *μελωψ καί κατά τον «νό-
μον τοϋ χέρνιψ» μώλωψ) υπό τήν ëvvoiav : *«ύπομέλας, μαυρειδερος / / ρυπαρός, 
ακάθαρτος, βρωμερός»60' πρβλ. μολόβριον ( = το νεογνον αγρίου χοίρου* Αίλ. 
Περ. Ζώ. ίδ. 7. 47). 

Προς τούτοις το παρ' Ήσυχ. «μολυβρόν το μολνβοειδες» καθίστα ίσως δυ-
νατήν καί τήν σύναψιν τών λέξεων μόλιβος ή (Όμηρ. Λ 237), μόλυβος ό (Μοΐ 
ρις 256), μόλυβδος ό καί ή (Ήρόδ. 3,56), μόλιβδος (Πλούτ.), προς το μέλας 6 1 

*μελαβος *μελαβ - εδανός* πρβλ. τα παρ' Όμήρ. μολύβδαινα (*μελαβ-εδαν-]α?) 
Ω 80, έλλεδανός, ήπεδανός, ούτιδανός, πευκεδανός, ριγεδανός, καί το καθ' Ήσύχ. 
«τηκεδανοϊο* τηκομένον, τήχοντος». 

* 
* # 

Ή απόλυτος μορφολογική σύμπτωσις τών Όμηρ. έπιθ. μέλας καί τάλας 
μετά της συμπαρομαρτούσης ταυτότητος της συλλαβής -λα-, ως καί ή συστοιχία 
τών παραλλήλων τύπων *μελα.Ρος άλαος καί ταλαός, συνεπάγεται έξάπαντος 
καί τήν έτυμολογικήν σύνδεσιν αυτών. Και οΰτω κατά τα προειρημένα, εάν τα 
μέλας άλαος είναι λέξεις σύνθετοι έκ του άρνητ. μορίου *më μη καί *λα.Ρας 
λδας (παρ' 'Αττ. συνηρ. λας), τότε καί τά ως παράγωγα του ρ. *τλάω (ταλάσσαι, 
τλήναι) θεωρούμενα τάλας ταλαος φαίνεται δτι είναι τω 6ν Ί λέξεις πρωτό
τυποι σύνθετοι έκ του ρ. *τέν - jea τείνω (πρβλ. «τελάσσαι* τολμήσαι, τλήναι» 
Ήσύχ.) καί του *λαΓασ - ινος λάινος [*]λανος (πρβλ. το παρ' Όμήρ. Ταλαϊο-
νίδης = υιός του Ταλαου, το τάλαινος του Θεογν. έν Καν. 66, ως καί το *ταλαι-
συνθέτων έκ του τάλας λέξεων), ό Ολος δε σχηματισμός έγένετο πιθανώτατα υπό 
τήν πρωταρχικήν σημασίαν *«ό αγωνιζόμενος προς (μέγαν) λίθον, ό θραύων 

58) Καί Μόλοβρος ώς κύριον δνομα Λάκωνος παρά Θουκ. 4. 8, 9 «ήρχε δέ αυτών Έπι-
τάδας ό Μολόβρον». 

59) Βλ. G. Curtius : Grundzügs der griechischen Etymologie, 4. Auil., Leipzig 
1873, σ. 372 κέξ. (551). 

60) Ή ετυμολογία τών άρχ. Γραμματ. «ό μολών επί βοράν» φαίνεται ανυπόστατος. 
61) Βλ. P. Kretschmer έν «Glotta, Zeitschrift für griechische und lateinische 

Sprache», 27 Band, Gôttingen 1939, σ. 36. 
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καί μεταφέρων λίθους» 6 2 , και ακολούθως : «ό υποφέρων, πάσχων, κακοπαθων, 
δυστυχής». 

Ή ύπόθεσις αύτη είναι δυνατόν νά έρμηνευθη, εάν ληφθη υπ' όψει ό μΰθος 
περί του Σ ί σ υ φ ο υ 6 3 — καθ' δσον ανέκαθεν ό σκεπτόμενος άνθρωπος εθεωρείτο 
επικίνδυνος διά την γαλήνην των «ελέω Θεού» τυραννικών καθεστώτων, και κατε-
δικάζετο προς σωφρονισμον είς ισόβια πολλάκις καταναγκαστικά ίργχ καί δη εις 
λοτομίας 6 4 — εν συσχετισμώ προς τον καταβληθέντα άνθρώπινον μόχθον δια τήν 
κατασκευήν των πυραμίδων της Αιγύπτου 6 5 καί των Σινικών τειχών βραδύτερον. 

Οοτω κατά τά ανωτέρω εκ του τάλας καί *ταλαΓος ταλαος εχομεν τα 
παράγωγα : 

a. Τα ρ. *ταλά - ω άόρ. έτάλασσα καί *τλά - ω *τλή - μι άόρ. ετλην 
( = *αθραύω καί μεταφέρω λίθους», «παίρνω επάνω μου» 6 6 , αϊρω, ανυψώνω, ανέ
χομαι, υπομένω κόπους, δυσχέρειας, καρτερώ, είμαι σκληρός, τολμώ, δύναμαι) ' 
πρβλ. τελάσσαι τέλλω (ανατέλλω), τόλ - μη τολμά - ω. 

b. Tò Λατ. lollo (*tolno πρβλ. *λανος) sus - tuli sub - latum (πρβλ. lautumiae 
Μιιπι ίαβ^λατομίαι) to -Here ( = αϊρω)· πρβλ. fero tuli latum ferre ( = φ έ ρ ω , βα
στάζω τι επί τών ώμων, υπομένω) 6 7 . 

e Τα ρ θλάω θραύω (*ταλά5 - ω. ? εκ του * τ α λ α ^ ο ς ταλαός* πρβλ. θρασύς 
θ ρ ά σ ο ς = τ ό λ μ η ) , ταράσσω (πρβλ. έτάλασσα, θ ά λ α σ σ α = * « ή ταρασσομένη καί 
θραύουσα, συντρίβουσα» ?) θράσσω, άλλα καί θ ά λ λ ω 6 8 (πρβλ. θάλος καί θαλ-
λος = «νεαρός βλαστός, τέκνον», ταλις, ή = « κ ό ρ η είς ήλικίαν γάμου», θήλυς, ό 
καί ή = *«ή βλαστάνουσα θαλλούς, ή γεννώσα τέκνα»?, τηλύγετος καί θηλυγενής, 
άταλός) . 

* 

62) Πρβλ. το έν Όμήρ. α 53 περί του "Ατλαντος λεγόμενον : «έχει δέ τε κίονας ού
τος j μακράς, αϊ γαϊάν τε καί ονρανον άμψίς εχουσιη. 

63) Πρβλ. Όμήρ. λ. 598—600 : «αϋτις έπειτα πέδονδε κυλίνδετο λάας αναιδής. / αντάρ 
δ γ' αψ ώσασκε τιταινόμενος, κατά δ' ιδρώς / ερρεεν εκ μελέων, κονίη δ' εκ κράτος όρώ-
ρει», ένθα κατ' Εύστάθιον 1702, 16 : «Το δε λααν βαστάζειν και το ώθεΐν έοίκασιν άντικει-
μένως εχειν βαστάζεται μεν γαρ το φερόμενον, ωθείται δέ από τών κάτω επί τα άνω βια-
ζόμενον», καί 1702, 39 : «Το δε τιταινόμενος σχήμα ώθοΰντος δήλοι, δς χείρας τε και πό
δας τιταίνει βιαζόμενος το ώθονμενον». 

64) Πρβλ. Πλάτ. Έπιστ. 2. 314e, Πλουτ. Ή θ . 334c. 
65) Πρβλ. «τοΐσι μεν δη άποδεδέχθαι εκ τών λιθοτομιέων τών εν τω Άραβίφ δρεϊ, 

εκ τουτέων ελκειν λίθους μέχρι τον Νείλου· διαπεραιωθέντας δέ τον ποταμον πλοίοισι τους 
λίθους έτέροισι έταξε έκδέκεσθαι και προς το Λιβνκόν καλεύμενον δρος, προς τοϋτο ελκειν. 
έργάζοντο δέ κατά δέκα μυριάδας ανθρώπων αιεί, τήν τρίμηνον έκαστοι, χρόνον δέ εγγενέσθαι 
τριβομένφ τώ λεφ δέκα ετεα μέν της όδοϋ κατ* ην εϊλκον τους λίθους, . . . » Ήροδ. 
2. 124 κέξ. 

66) Βλ. Ι. Δ. Σταματάκου : Λεξικον 'Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, ' Αθήναι 1949, 
σ. 997. 

67) Βλ. Α. Zimmermann : Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache, 
Hannover 1915· A. Ernou t -A. Meillet : Dictionnaire étymologique de la langue latine, 
Histoire de mots, Paris 1932· καί A. Walde - J . B. Hofmann : Lateinisches etymolo
gisches Wörterbuch, Heidelberg 1954,—έν οΐς συσχετίζεται το Λατ. tol lo προς τα ταλάσ-
σαι τάλας τληναι. 

68) Πρβλ. τον τρόπον καθ' δν εξέρχονται τών ώών οι νεοσσοί καί βλαστάνουν οι σπα-
ρέντες σπόροι. 
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E'. 

Ή συνθετική ικανότης του άρνητ. μορίου *më μη έν σχέσει προς το μέλας 
άλαος υπολανθάνει ενδεχομένως καί είς άλλα ανάλογα σύνθετα, συγκεκριμένως 
Ομως διαφαίνεται εις τα επόμενα : 

1. μαλακός μαλθακός 

Άναντιλέκτως το παρ' Όμήρ. ούσ. λάιγξ (*λαΓάσ - ΐγξ ή ϊσως *λάΓ - ΐγξ, 
εκ του *λδ^ας το καί ό) γεν. λάιγγος, προϋποθέτει την ΰπαρξιν τύπου *λαΓασ-ιν-
- ικος ή *λαΡ - ιν - ικός, έξ οΰ *λαϊν - κος *λάιν - κ - ς λάιγξ (=*«δμοιος λίθίρ», 
μικρός λίθος, χαλίκι)* έν τοιαύτη δέ περιπτώσει κατά μείζονα λόγον είναι δυνα
τός καί ό σχηματισμός τύπου *λαΓ - α-κος *λα -κος (=*«δμοιος λίθω, σκληρός, 
πετρώδης»· πρβλ.* κλαξ λάξ, «ληκήσατ, λακήσαι* πατάξαι» Ήσύχ., κλάβαξ 
=*«λίθινος ?» οχετός, αύλαξ, —ΐσως καί Λακε - δαίμων Λάκων), ό όποιος μετά 
του άρνητ. *më μή καί Δωρ. (' Ηλ. ) μα αποδίδει το σύνθετον *με - FλαF - α - κος 
*με - λαΓ -α - κος (πρβλ. μάλβαξ = μαλάχη, Λατ. malva = μαλάχη *molvis mollis 
= μαλακός, μυλαβρίς = σίλφη ή μαλακή), καί ακολούθως μαλακός (=«μή λίθι
νος», μαλακός κατ' αντίθεσιν προς τα λίθινος σκληρός//ήσυχος, πρ^ος, αμελής), 
άλλα καί μέλλαξ ( = * « μ ή λίθινος, μαλακός, απαλός, τρυφερός» νεανίας) 6 9 ή 
μέλαξ (πρβλ. «μέλακες* νεώτεροι» 'Ησύχ.) μϊλαξ* εκ του μέλλαξ έσχηματίσθη 
προφανώς κατ' έναλλαγήν των υγρών καί το συνώνυμον μεΐραξ, ή (=κοράσιον, 
νεανις)· πρβλ. Δωρ. μελλείρην, τα του Ήσυχ. «μαλκόν μαλακον» καί «μαλκε-
νίς* ή παρθένος. Κρήτες», Λατ. mulier ( = γυνή). 

Έ κ παραλλήλου το Όμηρ. έπίθ. λΐθαξ γεν. -ακος (<^*λιθ - ακός* = πέτρι
νος, σκληρός, οξύς ) μετά του μορίου *më συνετέθη είς τον τύπον *με - λΐθ - ακος 
(κανονικώς *μέ - λΐθακος, άλλ' ό νόμος της τρισυλλαβίας φαίνεται δτι έπέδρασεν 
αρνητικώς δια διττού καθ' ύπόθεσιν τονισμοΰ*μέ - λιθακος κατά συνεκφοράν τών 
συνθετικών μερών, ως συνέβη άλλωστε καί είς το *μέ - Ρλα^ακος* πρβλ. Αίολ. 
μόλθακος)' εξ αύτου κατά συγκοπήν *μελθακος καί δια προληπτικής αφομοιώ
σεως, ως λ.χ. Έκάδημος^>Άκάδημος (πρβλ. καί το Ή λ . μα έν σχέσει προς το 
γεγονός δτι ή Δωρ. διάλεκτος ίσταται έγγύτερον προς τήν Ίαπετικήν), μαλθα
κός* καί ούτω εξιχνιάζεται ή παρουσία του θ, θεωρουμένου ως έπενθήματος, είς 
το όμόρριζον καί συνώνυμον μαλακός 7 0 . 

2. μάλευρον αλευρον 

Το του Ήσυχ. «λεΐον ο σίτος, ή ομαλόν», ως καί ή παρ' Εύρ. χρήσις του 
έπιθ. λευρός επί της ψαμάθου (έν Έ κ . 700: «εν ψαμάϋ·ω λευρα»), προς τήν 
οποίαν ή ανάλογος όμοιότης του «άπηλοημένου» σίτου, στίλβοντος τρόπον τινά 
δίκην θαλασσίας άμμου, εϊναι καταφανής, — επιβάλλουν, καθ' δτι αρκούντως έδεί-
χθη ή συνθετική ικανότης του άρνητ. *më, τήν έτυμολογικήν σύνδεσιν του ούσ. 

69) Πρβλ. το της Ποντ. χάταλον, το (=παιδΙ) «από το αρχ. επίθ. άταλος=άπαλός, 
τρυφερός, και το Τουρκ. δεικτικον μόρ. ha . . . »' βλ. Άνθ. Α. Παπαδοπούλου : 'Ιστορικόν 
Λεξικον της Ποντικής Διαλέκτου, τ. Β', έν 'Αθήναις 1961, σ. 503. 

70) Κατά ταύτα το λεγόμενον έν τφ Λεξ. Liddell - Scott - Κωνσταντινίδου ('Αθήναι 
1907, τ. Γ', σ. 3 έν τη λέξει λδας) : ασχέσις ετυμολογική προς το λίθ-ος φαίνεται άδννα-
τος»), δέν είναι αληθές (πρβλ. καί τα έν Κεφ. Γ', 3 της παρούσης μελέτης). 

19 
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μάλευρον71 προς το Όμηρ. έπίθ. λευρος (— λείος, ομαλός, έστιλβωμένος). 
Το μάλευρον δηλονότι προέκυψεν έξ αρχικού τύπου *μέλευρον, ώς δεικνύει 

το Μυκην. συνώνυμον me - re - u - ro, το όποιον προϋποθέτει τήν υπαρξιν έπιθ. 
*re - u - ΓΟ λευρος παρά τω r e - u - k o λευκός, γενομένου ούσ. κατά μετάστασιν 
έξ αντιστοίχου έπιθ. *μέλευρος72 ( = *«μή λευρός, μη λείος») εν συνεκφορά 
προφανώς μετά του ούσ σίτος, ήτοι *μέλευρα σϊτα και έν τη Μυκην. me -re -u -ro 
si - to - ko - wo ( = *«άποφλοιωμένος σίτος», άληλεσμένος σΐτος)· εκ του τύπου 
m e - r e - u - r o *μέλευρον κατά μετάπ^ωσιν (ήτοι: *τοΰ μελεύρου *μλεύρου άλεύ-

ο 

ρου) έσχηματίσθη καΐ ό παράλληλος τύπος αλευρον, κατ' άναλογίαν προς τον 
όποιον φαίνεται δτι διεμορφώθη το αρχικώς *μέλευρον εις μάλευρον. Έ κ του 
αλευρον έν συνεχεία παρήχθη καί το ρ. *άλέ^ - ω *άλεί - ω άλέω, καΐ άκολού-
θοκ έκ του άλέω ( άλε-τος άλη-τός) : *άλέ-τ-ω αλέθω άλήθω. 

Επίσης έξ ενός εκτενέστερου πιθανώς του μέ-λευρος τύπου : με - λεΡ - αρος 
*με - λε5 - άρτος (πρβλ. άρτος άραρίσκω) προέκυψεν 'ίσως το Όμηρ. *αλειαρ, 
το (*μέλεΓαρτ-?), πληθ. *μελέ^αρτα, κατά μετάπτωσιν (τών *μελεfάρτων *μλε-

ο 

καρτών *άλε.Ράρτων) καί δια συγχρόνου άνομοιωτικής αποβολής του β' ύγροΰ 
(? πρβλ. *δρύφρακτος δρύφακτος, θρέπτρα θρέπτα): *άλέΓατα άλείατα ( = αλευ
ρον έκ σίτου κυρίως) 73. 

Έ ξ άλλου δια του *μέλευρον καί κατ' έπίδρασιν πιθανώτατα του λάας (πρβλ. 
λίθαξ) έσχηματίσθη το ούσ. *μέΓλα.Ρ-αξ μύλαξ ( = μυλόπετρα* πρβλ. μυλαβ-ρ-ίς), 
έξ αύτοΰ δέ : μύλη ( = χειρόμυλος), *μυλη - ορτος μυλωθρος ( = *«ό κινών τον 
μύλον», μυλωνάς πρβλ. ορθός νωθρός), *μύλ-]ω μύλλω, καί τα λοιπά παρά
γωγα" πρβλ. Λατ. molo ( = αλέθω). 

3. μέλεος ήλεος 

Το Όμηρ. έπίθ. λείος ( = ομαλός τήν άφήν, έστιλβωμένος* πρβλ. λέπ - ω 
λέπ - ος λεπ - ίς λέπ - υρον λεπ - τος λεπ - ιδ - ω - τος λοπ - ός, Λατ. lëv - is 
lep - or) διά της προσλήψεως του μορίου *më μετασχηματίζεται εις το σύνθετον 
*μέ - λεΓ - ος μέλεος ( = *«μή λείος, άξεστος, απελέκητος, ακαλλιέργητος, βρα-
δύνους», καί κατά συνέπειαν: «αργός, άχρηστος, αδιάφορος, ανωφελής, άκαρ
πος, μάταιος, δυστυχής, άθλιος»)' πρβ?. «άνθρωπος αγράμματος, ξύλον άπελε-
κητον» (Ινθα: απελέκητος = άχρηστος), Λατ. malus ( = κακός, φαύλος, άκαρ
πος, δυστυχής). 

Έ κ του μέλεος έκ παραλλήλου δια μετακινήσεως του τόνου εχομεν : *μελεος 
*μλεος άλεος (πρβλ. «άλειός* πένης» Ήσύχ. καί λείος) καί ήλεος ( = άφρων, 

ηλίθιος, μάταιος, μωρός) ' πρβλ. Λατ. ullus ( = ουδείς). Τήν σχέσιν ταύτην ενι
σχύουν αναμφισβητήτως τα παράλληλα σύνθετα μελεόφρων ( = ό μέλεα, λύπης 
αξία φρονών, δυστυχής) καί άλεόφρων ( = ô φρένας ήλεός, παράφρων, ηλίθιος), 
ώς καί αϊ ισοδύναμοι χρήσεις : ώ μέλε (έκ του ω *μέλεε) 7 4 , ώ μέλεοι (έν χρησμώ 
παρ* Έροδ. 7. 140) καί τά του Όμήρ. φρένας ήλεέ, φρένας ή λ έ 7 5 , πρβλ. ώ ταν 

71) Άλκ. 70: «μίγδα μάλευρον», Θεοκρ. 15.116: «ανθεα μίαγοιοαι λευκώ παντοία 
μαλεύρφ». 

72) Δια τήν παράβασιν του νόμου της τρισυλλαβίας πρβλ. άνθρωπος, άκρητος, κλπ. 
73) Όμήρ· υ 108 : «γυναίκες / αλφιτα τεύχουσαι και άλείατα·». 
74) Βλ. P. Kretschmer έν cGlotta» 6 (1914), σ. 297. 
75) P. Kretschmer, ίνθ' άνωτ. 
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ή ώ ταν (εκ του ω τάλαν) 7 6 και τά της ομιλούμενης : μωρέ μπρε βρε ώρέ ρε 
Πασαι αϊ χρήσεις αδται δύνανται να ερμηνευθούν ψυχολογικώς κατά το αξίωμα· 
res sacra miser 7?, καθ' δσον ό άνθρωπος προ της μειονεκτικότητος και της δυστυ
χίας των άλλων, κυριαρχούμενος φύσει υπό συναισθημάτων ασφαλείας και υπέρο
χης, λαμβάνει έναντι αυτών θετικώς μεν το τόσον όχληρον εις τους υπερήφανους 
καΐ τους νοήμονας προστατευτικον ύφος, αρνητικώς δέ στάσιν ύβριστικήν 7s. 

4. η λ ί θ ι ο ς 

Είναι απολύτως βέβαιον δτι αϊ Ivvoiai «πυκνός, συμπαγής κατά την σύστα-
σιν, στερεός, βαρύς» καΐ «σώφρων, συνετός» είναι έπαλλάσσουσαι κατά το πλά
τος και σχεδόν ισοδύναμοι κατά το βάθος" τούτο δέ αποδεικνύουν αναμφιβόλως 
αί παρ' άρχαίοις χρήσεις τοϋ έπιθ. πυκνός, καί ώρισμένως αϊ έξης παρ' Όμήρω : 
πνκινή βουλή Β 55 (καί πυκνή βουλή Πίνδ. Ίσθμ. 7, 11), μήδεα πυκνά Γ 202 
καί 208, πυκινά φρεσΐ μήδ* έχοντες Ω 282, πυκιμηδής α 438, Διός πνκινος 
νόος Ο 461 (καί πυκνή διάνοια Πλάτ. Πολιτ. 568α), φρένες πευκάλιμαι Θ 366, 
Ξ 165, Ο 81 καί Υ 35 (πρβλ. πεύκη, πυξ, πυγμή, πυκινός, Λατ. pugna), 
πυκινάί φρένες Ξ 294 (καί πυκνή φρήν Εύρ. Ίφ. Αύλ. 67), πυκινά φρονέων ι 445 
(καί πυκινόφρων βουλή "Υμν. Όμηρ. εις Έρμ. 538), κ.π.ά. 

Οΰτω κατά τα ανωτέρω το Όμηρ. έπίθ. λίθεος, άλλα καί λίθιος εν έπιγρ. 
Λαρίσης («λιθίας στάλλας δύας» = λιθίνας στήλας δύο), πλην της κατά κυριο-
λεξίαν σημασίας «λίθινος, πέτρινος», φαίνεται δτι εϊχε κατά λογικήν αναγκαιό
τητα καί την μεταφορικήν σημασίαν * «συμπαγής, πυκνός, βαρύς / / σώφρων, 
συνετός»* πρβλ. τα του Ήσυχ. «λευρας σωφροσύνης* τελείας» καί «λανόν κήρ* 
σοφωτάτη ψυχή». Κατά συνέπειαν δέον δπως θεωρηθή πλέον ή ασφαλής ό σχη
ματισμός του συνθέτου *με - λίθεος *μελίθιος, έξ ού" κατά μετάπτωσιν (του *μελι-
θίου μλιθίου άλιθίου) προέκυψεν ό τύπος άλίθιος (εν τη Δωρ.) καί ηλίθιος 

ο 

( = * « μ ή λίθινος», μάταιος, ανόητος, μωρός)" πρβλ. μαλακός βλαξ ( — νωθρός, 
μωρός, ηλίθιος). 

5. μ έ λ ι σ σ α 

Το παρ' Όμήρ. έπίθ. λισσός7?, παράγωγον έξάπαντος του συνωνύμου λιτός 
(== λείος, άπλους, αφελής, φυσικός, μη κατειργασμένος, άκαλλώπιστος) ε'ίτε 
άπ' ευθείας προσλήψει του προσφύμ. - jo - (*λιτ - jò - ς λισσός) είτε, κατά τον 
Frisk, δι' ενός υποθετικού τύπου θηλ. γένους *λ ϊτ-]α *λΐσσα, είναι πολύ πιθανόν 
δτι αποτελεί το πρωτότυπον, εκ του οποίου δια συνθέσεως μετά του άρνητ. *më 
προέκυψε το ούσ. μέλισσα Ά τ τ . μέλιττα ( = *«μή λιτοδίαιτος, μη αδρανής, 
πολυπράγμων, δραστήρια, επιμελής»). 

Περί του αληθούς της τοιαύτης ετυμολογίας, πλην της φθογγικής καί σημα
σιολογικής εναρμονίσεως, μαρτυρεί ενδεχομένως καί το δντως παράγωγον8 0 ούσ. 

76) Βλ. Ε. Schwyzer : Griechische Grammatik, τόμ. Α' (München 1939), σ. 547. 
77) Παρά Σενέκ. Epigr. 4. 
78) Πρβλ. «πέφυκε γαρ καί άλλως άνθρωπος το μεν θεραπενον ύπερφρονεϊν, το δε μη 

νπεϊκον θαυμάζειν». Θουκ. 3. 39, 5. 
79) Έν μόνη τη Όδυσ. καί κατά γένος θηλ. : λισσή πέτρη· πρβλ. λίς πέτρη, λισσάς. 
80) Κατά την επικρατούσαν όίποψιν θεωρείται λέξις πρωτότυπος, εκ της όποιας παρήχθη 

το ούσ. μέλισσα (*μέλιτ-]α). 
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μέλι, το (*μέλιτ - * πρβλ. το του Ήσυχ. «μελιτόν κηρίον. ή το εφθόν γλεύκος») 
γεν. μέλιτ - τος, ώς και το εκ της Έλλην. δάνειον si της Λατ. mei γεν. mellis 
(*μέ - f λιτ - ς ? πρβλ. λίς γλιττον μέλλαξ μεταλλάω). 

Έν σχέσει προς το Όμηρ. επίθ. μείλιχος, Αίολ. (Λεσβ. ) μέλλιχος, εξ οδ τα 
παράγωγα μειλίχιος (Κρητ. μηλίχιος) και μειλΐσσω, πρόκειται κατά πασαν πι
θανότητα περί υποκορισμού του ούσ. μέλι, γενομένου βραδύτερον επιθέτου* 
πρβλ. πυρ πυρσός πυρρός πύρριχος πυρρίχιος. 

6. μάκαρ μακρός 

Ή σημασία του ούσ. κήρ, ή (γεν. κηρός), άλλα καί *κάρ, γεν. καρός 8 2 , 
ωα δεικνύει ή παρ' Όμήρ. χρήσις, ταυτίζεται προς την εννοιαν «φόνος, βίαιος 
θάνατος» (πρβλ. Β 352, Ε 6." 2, Λ 360, β 165 και 283, δ 273), καΐ κατ άκο-
λουθίαν «ή αναπόδραστος μοίρα του θανάτου» (πρβλ. Β 834, Λ 332, 1 4 1 1 , 
Φ 548, λ 171 καΐ 398, ξ 207), εντεύθεν δέ και ή κατά προσωποποίησιν «Oca του 
θανάτου» (πρβλ. «όλοή Κήρ» Σ 535)' άλλα κατά κυριολεξίαν— και ευρύτερα — 
σημασία του ουσιαστικού δέον δπως θεωρηθη ή έννοια «κάρσις, καταστροφή, 
Ολεθρος, αφανισμός, φθορά», διότι βεβαιότατα ή λέξις κήρ είναι ριζική παράγω
γος του ρ. κείρω (*κέρ - j o *xep- καί κατά μετάπτωσιν *καρ-) = «αποκόπτω, 
καταστρέφω, αφανίζω, κατατρώγω»83* πρβλ. καρτος ακαρτος καιρός (*καρ - jôç 
= *«ό καταστρέφων, άφανίζων, κατατρώγων άλλα καί : ό αενάως φθειρόμενος»" 
πρβλ. τήν χρήσιν πανδαμάτωρ χρόνος) ακέραιος κόρος. 

Οΰτω κατά τα ανωτέρω οιαδήποτε σημασία του ούσ. *καρ κ ή ρ 8 4 εναρμονί
ζεται απολύτως προς τήν άντιφατικήν τοιαύτην του ονόμ. μάκαρ, συντεθειμένου 
αναμφισβητήτως εκ του άρνητ. *me καί του έν λόγω ουσιαστικού 85# ήτοι εξ 
άρχικοΰ τύπου *μέ - καρος (πρβλ. έπίκηρος = φθαρτός, υποκείμενος είς θάνατον) 
προέκυψε κατά προληπτικήν άφομοίωσιν το επίθ. μάκαρος (έν έπιγρ. ), εξ οδ 
ακολούθως τά μάκαρς (Αίολ), μάκαρ, άλλα καί μακαρτός (πρβλ. κείρω καρτός 
= ό δυνάμενος να κοπή, κεκαρμένος), υπό τήν βασικήν έννοιαν «άφθαρτος, άθά-

81) Τοΰτο καθίσταται άναμφισβήτητον έκ του γεγονότος δτι δέν υπάρχει φθογγικώς αν
τίστοιχος προς το μέλισσα λέξις της Λατ. (πρβλ. Λατ. apis, Έλλ. έμπίς). 

82) Πρβλ. Όμήρ. Ι 378 «τίω δέ μιν εν καράς αϊση», ένθα ό σχολ. Β λέγει : «Λνσα-
νίδης δε δ Κνρηναϊος και 'Αριστοφάνης και Άρίσταρχος εν κηράς μοίρα φασί λέγειν τον 
ποιητήν, Δωρικώς μεταβαλόντα το ή είς α», δ δέ ADV : «ή διπλή, δτι οννέσταλται Ίακώς 
εν καράς αντί τον εν κηρός· δμοια γάρ έστι τψ, ίσον γάρ σψισι πασιν άπήχθετο κηρι με-
λαίνη» (Γ 454· πρβλ. Ι 300 καί 312)" ωσαύτως δ Απόλλων. Λεξ. καί δ Ήσύχ. : «καρος 
αΐσϊ]· καράς μοίρα, οίον θανάτου μοίρα». 

83) Πρβλ. «έκείρετε πολλά καί εσθλά / κτήματ' εμά» β 312, «κτήματα κείροντες καί 
άτιμάζοντες ακοιτιν» ω 459. 

84) Πρβλ. καί τα παρ' Ήσυχ. «κάρ. θάνατος, ψθείρ. πρόβατον. γένος Καρικόν», «κα
ρός κωφός, οι δε σκοτόδινος. βόσκημα. εγκέφαλος, ώνή. καιρός, ή φθορά»., «καριώσαι* 
άποκτεΐναι» (πρβλ τδ της ομιλούμενης : θα σέ καρυδώσω = θα σέ στραγγαλίσω, κατ' έπί-
δρχσιν προφανώς του ούσ. καρύδι = «κάρυον//ή ακρολοφία του λάρυγγος»), «έκαρίωσας* 
άπέκτεινας», 

85) Είναι δλως παράδοξον τδ γεγονδς δτι ουδεμιάς ήξιώθη προσοχής ουδέ καν μνημο-
νευδμενον ύπδ των έτυμολόγων τδ έν Ε. Μ. 573. 47 προσφυέστατα λεγόμενον : «μάκαρες, οί 
μή πεπτωκότες υπό κήρα' οι δε μακαρϊται, οί αποθανόντες, οι ήδη το μήκος επιλαμβανό-
μενοι, οί μήκιστοί' δθεν και μακραίων, δ τύμβος δ ες μακράν»' βλ. καί Έτυμ. Γουδ. 101, 
16 καί 105, 20. 
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νατος, μή υποκείμενος εις την μοΐραν του θανάτου», κυριολεκτουμένην έν άρχη 
μεν περί τών αθανάτων θέων, ακολούθως δέ κατά συνεκδοχήν και επί των «μα
καρίων, εύδαιμόνων, ευτυχών καί μακρόβιων» ανθρώπων, άλλα καΐ επί των 
τεθνεώτων κατ ' ευφημισμόν (μακάριος μακαρίτης). 

'Ωσαύτως εκ του τύπου μάκαρος δια μετακινήσεως του τόνου και κατά συγ-
κοπήν έσχηματίσθη και το έπίθ. μ α κ ρ ό ς 8 6 ( = * « μ ή κεκαρμένος, ακέραιος, μακρό
βιος», μακρός κατά χρόνον ή τόπον, εκτεταμένος, υψηλός, μέγας, πολύς)* πρβλ. 
μακάρων νήσοι. 

Έ κ του έπιθ. μακρός, θεωρηθέντος του -ρο- ώς παραγωγικού προσφύματος, 
έσχηματίσθησαν προσέτι αναλογικώς κ α τ ' άντίστροφον παραγωγήν και τα μακος 
μήκος, μακεδνός μηκεδανός, Μακεδών, μηκύνω κ.λ.π., ίσως δέ καΐ * Μ α κ δ ν α ι 
Μυκήναι (πρβλ. μύλαξ, μυλαβρίς). 

7. μ ά ρ γ ο ς 

Το π α ρ ' Ό μ ή ρ ω ούσ. άργυρος, ώς εξάγεται έκ του αντιστοίχου συνωνύμου 
της Λατ. argentimi—δανείου πιθανώτατα εξ ενός άδηλου τύπου της Έλλην. *άρί-
γεν - τον *άρί - γα - τον καί κατά συμφυρμόν *άρί - γε - τον ( πρβλ. Ταυ - γε - τος), 
τούτο δε δεικνύουν τα Ό μ η ρ . αργής γεν. άργήτος (πρβλ. αάογέτι δήμω» Λ 818, 
«άργέτα δημον» Φ 127) »7 καί (το Αίολ. καί Δωρ. συνώνυμον *άρι - γε - τ - ινος 
*άργεσ - ινος *άργεσνος) ά ρ γ ε ν ν ο ς - , φαίνεται ότι είναι σύνθετον έκ του έπιτατ. 
μορίου *άρΐ - καί του ρ. *γένω γίγνομαι υπό τον αρχικών τύπον *άρΐ - γα - ρος 8 8 , 
εξ οδ *άργαρος καί ώς ούσ. *αργαρος άργυρος ( = * « λ ί α ν γνήσιος, άμιγήc, καθα
ρός»)· πρβλ. *άρί - χαλκός 8 9 καί κατ ' έπίδρασιν του άρθρου (ό) ορίχαλκος (έν 
έπιγρ.) καί ακολούθως κ α τ ' άναλογίαν προς το πλήθος των έκ του δρος συνθέ
των (*όρει - ) ορείχαλκος ( = * « λ ί α ν καθαρός χ α λ κ ό ς » ) 9 0 . 

86) Βλ. G. Curtius : Grundzüge der griech. Etymol., 4. Aufl., Leipzig 1873, 
σ. 161 (90). 

87) Ήτοι : *άρί-γε-τος *άρΧ-γ«τος *άργετός *άργετος *αργετ ς *αργης καί κατ' 
άναλογίαν προς το όμόρριζον καί όμόσημον αργός έγένετο αργής {—απαστράπτων, λευκός, 
ζωηρός)* πρβλ. εναργής. 

88) Πρβλ. το Μεσν. καί Νεώτ. Έλλην. γάργαρος (=καθαρός, διαυγής, κρυστάλλινος* 
επί τοϋ νδατος), παράγωγον πιθανώς έξ ενός έπιθ. *γα-ρό ς δι* άναδιπλώσεως του θέματος, 
ώς λ.χ μάρμαρον κάρχαρος κλπ. 

89) Προφανώς το ούσ. χαλκός έκ του *χαλ/"-ικός, τοΰτο δέ έκ του VXaf-oç λάας, 
ήτοι *f"XäJr- καί ακολούθως : α) *γλα/"- (πρβλ. γλαυ—κός, γλάγ-ος=γάλα "Ομηρ.. Λατ. 
*glac-t-is lac), β) *κλα/"- (πρβλ. χλάγ-ος=«γάλα. Κρήτες» Ήσύχ., *κλαξ λάξ), γ) 
*γαλ/"- (πρβλ. *γαλ(α)κ-τός γάλα, γαλ-α-νός γαλήνη, γάλ-α-ξ, *galv-us — •«σκλη
ρός, τραχύς» Gall-us), δ) *καλ/"- (πρβλ. κάλ-ος κάλ-ως, Λατ. ca lv us =· * «λείος, 
πετρώδης», μαδαρός, φαλακρός, οαΙ-κ=χάλιξ II πτέρνα), καί ε) *xaXf , έξ οΰ καί *χαλΛ/Γος 
*χαλυ-βό-ς [*] χάλυβος (πρβλ. Αίσχ. Έ π . Θ. 729 Χάλυβος) *χάλυβ ς χάλυψ γεν. 
χάλυβος (πρβλ. *μέ-λα/"-/Ό-ς μόλυβος, μολυβδικός μολύβδινος καί χαλυβδικός χ α 
λύβδινος). Έ κ τοϋ *χαλ/"-ΐκός, άφ* ενός χαλκός καί άφ' ετέρου ·χάλ/"-ικος *χαλ5ικ-ς 
χάλιξ γεν. χάλικος· πρβλ. *λα/"-ας λαγ α-ρός, λέπ-ας Λατ. lap-Îs λαπ-α ρός, καί 
χαλ·ιξ χαλ-αρός, 2νθα ή σημασία των επιθέτων κατ' ευφημισμόν ή, μάλλον πιθανόν, κατ' 
άναλογίαν προς τά : λευκός ( = ασθενικός, γυναικώδης) γάλα γαλανός. Πρβλ. ωσαύτως 
Γάλλος, Λατ. val lus, "αλίσκομαι. 

90) Το Γερμ. B e r g m e s s i n g [έσχηματίσθη άναντιλέκτως κατ' άναλογίαν προς τό 
Έλλην. ορείχαλκος, καθ' δσον καί το άπλοΰν M e s s i n g δηλοΐ τό αυτό ( B r o n z e ) καί όχι 
τόν κοινον χαλκόν (Kupfer) . 
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Έ κ του αργυρός έν συνεχεία προέκυψε το έπίθ. αργός, ήτοι : *άργΰρος 
*άργ - ρός καί κατ' άνομοιωτικήν άποβολήν του β' ρ αργός (=«λαμπρός, στιλ
πνός, λευκός», και κατά συνεκδοχήν — πρβλ. αστραπιαίος—, «ευκίνητος, ταχύς, 
ζωηρός)' πρβλ. "Αργός (ό πιστός κύων του Όδυσ.), 'Αργώ Άργοναΰται, τα Λατ. 
arguo ( = *«διαλευκαίνω, σαφηνίζω», ελέγχω) και argutus ( = ευκίνητος, οξύς, 
όξύνους, συνετός), ώς και τα παρ' Όμήρ. σύνθετα: άργικέραυνος ( = ό έξακον-
τίζων απαστράπτοντας και *ώκυπετεΐς κεραυνούς), άργιόδους ( = ό έχων λευ
κούς οδόντας), άργίπους ( = ταχύπους), Πόδαργος (6ν. ίππ. "Εκτ. και Μενελάου), 
ϊσως δε και άγρα ( = το συλλαμβάνειν «δι' αργών, ταχυπόδων, θηρευτικών κυ-
νων, έν ύπαίθρω, εις τους αγρούς») 9 ΐ , άγρεύω άγρέω, αγρός άγριος. 

Οοτω έν σημασιολογική συναρτήσει προς πάντα τα ανωτέρω, καθίσταται αναγ
καίος ό σχηματισμός *μέ- αργός 9 2 *μαργος μάργος (=*«μή στίλβων, μη εναργής, 
σκοτεινός, συγκεχυμένος // νωθρός, βραδύς», έμμανής, μαινόμενος, παράφρων // 
λαί - μαργος, γαστρί - μαργος, άπληστος, ακόρεστος, λάγνος, ασελγής, αισχρός, 
μωρός, ανόητος)' πρβλ. τα του Ήσυχ. Αίολ. «μόργος· άπληστος» (έν σημασιο
λογική συσχετισμό) προς το μολοβρός = μέλας, σκοτεινός, βρωμερός, άπληστος), 
«μέργιζε* αθρόως εσθιε», καί το Μεσν. καί Νεώτ. μούργος ( = μεγαλόσωμος ποι
μενικός κύων, μολοσσός, ιδία è σκοτεινού χρώματος // δυσειδής καί άγροΐκος 
άνθρωπος), προελθον ασφαλώς έκ του ώς άνω Αίολ. μόργος (γεν. μόργου > μούρ
γου, ô μούργος). 

Την άποψιν ταύτην στηρίζει προσέτι καί ό παράλληλος σχηματισμός του θηλ. 
ή μάργος (έν Αίσχ. Εύμ. 67 «τάσ<5ε τάς μάργονς»), γεγονός το όποιον πείθει 
περί του συνθέτου της λέξεως, ωσαύτως δε καί το Λατ. niger, συντεθειμένον πιθα
νώς έκ του στερητ. *ne καί ενός άδηλου έπιθ. *arger (πρβλ. arguo, argilla = άρ-
γιλλος), ήτοι *ne - arger *nerger *nirger niger ( = μέλας, λυγρός, απαίσιος)· 
πρβλ. Σανσκρ. nilah ( = βαθύχρους, σκούρος). 

8. μ έ λ λ ω 

Τα συνώνυμα μέλω (έ)θέλω βούλομαι (πρβλ. Λατ. volo malo nolo), ώς εξά
γεται έκ της δλης δομής των λέξεων έν συσχετισμφ, φαίνεται δτι είναι σύνθετα* 
καί έν τοιαύτη περιπτώσει ώς β' συνθετικόν υπολανθάνει ασφαλώς το άπλουν ριζι-
κον ρ. λάω λώ ( = επιθυμώ), έν σχέσει δέ προς το α' συνθετικόν είναι δυνατόν 
να προταθή ανεπιφυλάκτως δτι υπόκειται ή προσωπική αντωνυμία αντιστοίχως 
επί τών τριών προσώπων κατ' ένικήν αίτιατικήν (της αναφοράς ή του αιτίου, 
αναγκαστικού τε καί τελικού) 9 3 ' ήτοι : 

α) Ί α π . *më με ( = έμέ) μετά του λάω λω : μέλω μέλομαι ( = *«έν σχέσει 

91) Πρβλ. τά παρ' Όμήρ. «κννες αργοί» Α 50, Σ 283, «.κννες πόδας αργοί» Σ 578* 
β 11, «άργίποδες κννες» Ω 211. 

92) Πρβλ. Ε. Μ. 574, 103: «Μάργος : Σημαίνει δε τον άφρονα και μαινόμενον, παρά 
το μη στερητικόν, και το έργον, ή το αργός παρά το εοτερηοθαι τι εργάζεσθαι χρηστόν» , 
Έτυμ. Γουδ. 97, 18 : νμάργος, δ μαινόμενος, οϋ μη εϋτιν αρωγή' ή παρά το εστερήσθαι 
τι έργάζεσθαι αγαθόν, παρά το μη και το έργον», καί Σουϊδ. Λεξ. «.μάργης και μάργος 
μαινόμενος, και νπερμαργότερος δ ύπερμαινόμένος, καί γαοτρίμαργος δ περί την γαΰχερα 
μεμηνώς». 

93) Πρβλ, τήν έκφοράν τών τριτοπροσ. ρημάτων, ώς καί τον σχηματίσμον τών αύτο-
παθών ρημ. της Γερμανικής. 
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πρός έμέ, κατά τήν ίδικήν μου κρίσιν, κατά τήν ύποκειμενικήν άντίληψιν του λέ
γοντος» είμαι άντικείμενον φροντίδος ή σκέψεως, κινώ τήν φροντίδα ή τήν προ-
σοχήν τίνος, αποτελώ μέλημα δια τους άλλους, ενδιαφέρονται οί άλλοι δι έμέ/ /φρον
τίζω, ενδιαφέρομαι, επιμελούμαι) και κατά το πλείστον ως τριτοπρόσωπον μέλει 
μοι (=κάτι είναι δ' έμέ το άντικείμενον τών σκέψεων, των φροντίδων ή τών ανη
συχιών μου, φροντίζω δι' αυτό, σκέπτομαι και ανησυχώ δι' αυτό). 

β) Ί α π . *tve *te *τ5έ Δωρ. τέ ( = σέ) μετά του λάω λω : *τέλω θέλω, άλλα 
και κατ' άναλογίαν προφανώς τών ηύξημένων έπικ. τύπων (πρβλ. Όμηρ. εθελον 
Ζ 336, εθέλεσκον Ι 353, Ν 106, εθέλησα Σ 396, ν 341) έθέλω (=*«έν σχέσει 
προς σέ, κατά τήν ίδικήν σου άποψιν, εξ αιτίας σου» ενδιαφέρομαι επιμόνως, 
είμαι πρόθυμος, επιθυμώ, ποθώ, εύχομαι). 

Έ κ παραλλήλου προς το *τέλω θέλω υφίσταται καί το ρ. (*τέλ - j o ??) τέλλω 
τέλλομαι, του οποίου ή σημασία κυμαίνεται μεταξύ τών εννοιών : 

a. «εντέλλομαι, αναθέτω, παραγγέλλω, διατάσσω, κελεύω»* πρβλ. θέλω. 
b. «ενεργώ ώστε να πρόκυψη τι (νέον), να έγερθ^, να άνατείλτ], να βλα-

στύσΐ) II υψώνω, αναδίδω, ανατέλλω Ιδίως επί τών αστέρων ff εξέρχομαι, εγείρο
μαι, υψώνομαι, αναφαίνομαι, εμφανίζομαι»' πρβλ. *τλάω άν - τλέ - ω, θλάω θάλ-
λω θραύω, «τελάσαν τολμήσαι, τλήναι» Ήσύχ., τελέθω (=γίνομαι, είμαι, υπάρ
χω), Λατ. tolto (*tovlo? *to!no). 

e. «τελώ, εκτελώ, έκπληρώ, φέρω εις πέρας // συμπληρώ, επανέρχομαι»* 
πρβλ. τελέω. 

Το γεγονός δε τούτο, του πολλαπλού δηλονότι και λογικώς ασυμβιβάστου τών 
σημασιών του ρ. τέλλω τέλλομαι, δεν είναι δυνατόν να έρμηνευθή άλλως ειμή 
μόνον δια της υποθέσεως δτι πλείονα του ενός θέματα συνεταυτίσθησαν φθογγι-
κώς εις τήν μορφήν ενιαίου ρήματος* πρβλ. λέγω κ.λ.π. 

γ) Ί α π . *seve *sve *σε5ε *σρε *Γε (πρβλ. Κυπρ. Foi=ol, οί) ε καί Όμηρ. 
éè (=τον εαυτόν του ή της, αυτόν αυτήν αυτό)' τούτο φαίνεται δτι άπέδωκε μετά 
του λάω λω δύο βασικούς τύπους, τους κάτωθι : 

a. Τον δια της Άττ . διαλέκτου έπικρατήσαντα βούλομαι (*Γέ - Γλα - ομαι)' 
πρβλ. Δωρ. (Κρητ. βώλομαι, Θεσσ. βέλλομαι, Βοιωτ. βήλομαι καί βείλομη, 
'Ομηρ. (ώς καί : Άρκ., Κυπρ., Έρετρ.) βόλομαι, το Λατ. volo vel - le, ώς και 
τα ακραία διαλεκτικά : Δωρ. δήλομαι, Λοκρ. καί Δελφ. δείλομαι. 

b. Τά Όμηρ. (*σε^ε - λε - τ - ομαι *έέλτομαι καί *Γε - λε - τ - ομαι *ελτο-
μαι?) έέλδομαι καί ελδομαι (=έπιθυμώ σφόδρα, επιθυμώ, ποθώ, επιδιώκω τι, 
αγωνίζομαι διά τι, εποφθαλμιώ τ ι) - πρβλ. μέλω μελέτη μελετάω μελεταίνω 
καί μελέδη ( = επιμέλεια, θεραπεία* Ίπποκρ.) μελεδαΐνω, μελεδών μελεδώνη 
( = φροντίς, μέριμνα, ανησυχία, λύπη' πρβλ. έέλδωρ ελδωρ = επιθυμία, πόθος) 
ώς καί το του Ήσυχ. «φαλίζει* θέλει» (*φα - λί - δ - j o ? πρβλ. *σΓε σφε καί 
*σφέ-ιλος φεΐλος φίλος ώς λειτός : λίθος). 

Της τοιαύτης τά μάλιστα πιθανής συνθέσεως του ρ. λάω λ<ρ μετά τών προσωπ. 
αντωνυμιών κατ' ένικήν αίτιατικήν, καίτοι ώς εϊναι εύνόητον τά δρια τών αντι
στοίχων συνθέτων είναι ρευστά—καί κατά συνέπειαν δέν ήτο δυνατόν έκ τών πρα
γμάτων νά διατηρηθή έν τη προόδω του χρόνου αμιγής καί αλώβητος από της 
τριβής ή ανάλογος μεταξύ αυτών σημασιολογική διάκρισις—, έν τούτοις διεσώθη
σαν πλείστα δσα ίχνη εις τήν Άρχ. Έλλην. γραμματείαν, ώς λ.χ. αϊ κάτωθι παρ' 
Όμήρω ένδεικτικαί χρήσεις : 

1) Α 112: αοννεκ' εγώ κούρης Χρνσηΐδος άγλα αποιναΐονκ ίϊθελον δέξα-
σθαί, έπεί πόλο βούλομαι αυτήν Ι οίκοι εχειν» ( =«κατα τήν κρίσιν σου» δέν 
ήθελα . . . , επειδή πράγματι «ει αίτιας αυτής της ιδίας» ποθώ διακαώς . . . )* 

2) Α 116: «άλλα καί ώς εθέλω δόμεναι πάλιν, εΐ τό γ* αμεινον / βούλομ' εγώ 
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λαον σων εμμεναι ή άπολέσθαι'» (=«διά τήν Ιδικήν σον Ικανοποίησιν» θέλω . . . 
«èv σχέσει προς αυτό τοϋτο το στράτευμα)) προτιμώ . . . ) * 

3) Β 25 : ου χρή παννύχιον εϋδειν βονληφόρον άνδρα, [φ λαοί τ' επιτετρά-
φαται και τόσσα μεμηλε'» (=καί «καθώς πιστεύω» Ιχει τόσας φροντίδας)' 

4) Δ 353: «δψεαι, ήν εθέλγισθα και αϊ κέν τοι τα μεμήλη» ( = θά διαπίστω
σης, αν συ «ό ϊδιος» θέλης και άν πράγματι «εν σχέσει προς εμε» ενδιαφέρεσαι 
δι' αυτά, ότι . . . ), κ.λ.π. 

'Εάν πράγματι ίσχύη ή ώς ανωτέρω εκτεθείσα ύπόθεσις, τότε άβιάστως εξά
γεται ή βεβαιότης δτι, εκ παραλλήλου προς το μέλω μέλομαι, και το ρ. μέλλω 
( καΐ μέλλομαι παρ* Άττ.) είναι σύνθετον εκ του άρνητ. *me και του λάω λώ' 
ήτοι : *μέ - ,Ρλ(α) - ω 9 4 ή, μάλλον άπίθανον, *μέ - λ(α) - jo> μέλλω ( = *«δέν 
θέλω», «χωρίς να θέλω, παρά την θέλησίν μου» είμαι υπό της μοίρας προωρι-
σμένος να πράξω τι ή να είμαι // σκοπεύω νά πράξω τι «.άλλα δεν θέλω ή δεν 
τολμώ, διστάζω», σκοπεύω να πράξω τι χωρίς έν τούτοις να πράττω αυτό ποτέ / / 
σκέπτομαι καί εχω κατά νουν νά πράξω τι // διστάζω, αναβάλλω, βραδύνω, 
αργοπορώ). 

9. μεσαίος μέσος 

Έ κ της αύτης Ί α π . ρίζης *tv3- *tvä- *tvö- (== *«ε!ναι τι έξωγκωμένον, 
συνηνωμένον,—ίσχυρόν, δυνατόν»), ήτοι *τ>Ρα- *tfâm *Tf(»-, παράγονται ασφαλώς 
(διά των προσφυμ. -Fo - ς, -κό - ς, -ρό - ς, -νό - ς) αϊ λέξεις : *σά5ος σάος 
Ίων. σόος ( πρβλ. τί - θη - μι *θη - σαΓ - ρος θησαυρός), σάκος Ίων. σηκος (πρβλ. 
*σάκ - j o σάττω σάκος τό, σκηνή, Σανσκρ, tvâc - =δέρμα), σάλος (ήτοι *tva -
Ιο - s *τΓα - λο - ς=*«συνηθροισμένον καί άναταρασσόμενον πλήθος ύδατος, αν
θρώπων κ.λ.π.»' πρβλ. Ί α π . *sólvos *όλο^ος όλοος Ήσύχ., Σουΐδ. Λεξ., δλ/ος 
όλος, το του Ήσυχ. «όλοεΐταν υγιαίνει», όλό-της, τά Λατ. Salus καί sälum, 
sälus γεν. - utis, salvus, τά Γερμ. Schwell schwellen), το Λατ. sänus (*tvä-no-s* 
πρβλ. *oav-j(D σαίνω, το Γερμ. Schwanz), σώος, σωκός, σώμα (*tvö - mn πρβλ. 

ο 

σκήνος), σωρός (πρβλ. *σάρ - ja> σαίρω, το Γερμ. schwer). 
Οΰτω κατά τά ανωτέρω εϊναι δυνατός καί ό ανάλογος σχηματισμός δια του 

προσφύματος -jo-s95, δηλούντος σχέσιν, έξάρτησιν, προέλευσιν ή καταγωγήν έκ 
τίνος (πρβλ. ανάγκη *άναγκά-]ο-ς αναγκαίος), *Tfa-jo-ç ( = «σώος, ακέραιος»), 
ό όποιος μετά του άρνητ. *më συντίθεται εις τον τύπον *μέ - tfajoç *μέ - σ[σ]αος 
( = *«μή σώος, μη ων ακέραιος άλλ' ανήκων ε'ις εν τμήμα του συνόλου καί δη εις 
το μέσον», ό έν τω μέσω κείμενος), καί διά της γεν. του *μεσα3ό - σιο μεσαίου : 
*μεσά]ος μεσαίος (πρβλ. κλάω = *«διά *.-λά5-ασ-ος, διά λίθου» αποσπώ, θραύω, 
αποκόπτω, — καί δλό - κλη - ρος), συγκρ. μεσαίτερος ( Πλάτ.), ύπερθ. μεσαίτατος 
(Ήρόδ. )* πρβλ. μεσαιπόλιος ("Ομηρ.). 

94) Πρβλ. τα έν τη Δωρ. (Κρητ.) υπό τοΰ Ήσυχ. μαρτυρούμ€να : ούγεΐν αντί άλγεΐν, 
αύκάν αντί άλκάν, αύσος αντί άλσος (κατά διόρθωσιν τοΰ Sopingus έκ τοΰ όίλλος, το 
όποιον παρέχει ό κώδιξ), εύθεΐν αντί έλθεΐν, κ.λ.π. Βλ. Η. L. Ahrens : De Graecae 
linguae dialectis, Gottingae (1843), II, 111· Συμπλήρωμα Λεξ. Liddell - Scott σχεδιασθέν 
υπό Κ. Δ. Γαωργούλη καί συνταχθέν επιστασία Π. Κ. Γεωργούντζου, 'Αθήναι 1972, τ. Α' 
(Α—Κ), σ 67 έν λέξει αύγεΐν καί δή M. Lejeune : Traité de phonétique grecque (2. 
ε'κδ.), Paris 1955, § 144, ένθα : «éléen α-^λανεδς «en sûreté» et la glose laconienne ά-λλα-
νής' άαφαλής». (Λάκωνες Ήσύχ.). 

95) Βλ. P. Ghantraine : La formation des noms en grec ancien, Paris 1933, 
σ. 33 κέξ. ' • •." \ · 
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Έ κ παραλλήλου καΐ κατ' άναλογίαν προφανώς προς το έξάπαντος άρχαιότερον 
*μεσσαίος μεσαίος έσχηματίσθη και ό τύπος *μέ - τ Fä - ro - ς, δ όποιος (κατά 
τον φωνητ. νόμον : τ -J- f > σσ ή τ τ καί ακολούθως σ) άπέδωκε διά του *μέ-σσαος 
*μέ - σσοος καί *μέ - τταος *μέ - ττοος αντιστοίχως το έπικ, καί Αίολ. μέσσος, 
καί το Κρητ. καί Βοιωτ. μέττος (πρβλ. Γερμ. Mitte = μέσον, κέντρον), — ύπερθ. 
μέσσατος ("Ομηρ.) καί μεσσότατος (Άπολλ. Ρόδ., Μαν.)' οΰτω δε το μέσσος 
(καί Ά τ τ . μέσος) έπεκράτησεν απολύτως εις άπάσας τάς χρήσεις, το δε μεσαίος 
έξαναγκασθέν εις μακράν άχρηστίαν άνεφάνη καί πάλιν βραδύτερον (Άντιφ. 181) 9 6. 

Κατά της ώς άνω ετυμολογίας αντιστρατεύεται ί'σως το Σανσκρ. madhya-, 
καθ' δσον το Σανσκ. dh αντιστοιχεί κανονικώς προς το Έλλην. θ (ούτω δέ έπε-
νοήθη το καθ' ύπόθεσιν πρωτότυπον *μεθ - jo - ς), ώς καί το Λατ. médius, το 
Γοτθ. midijis (άλλα 'Αρχ. Γερμ. mitti)· παρά ταύτα δμως αποφασιστική κρίνεται 
επί της τοιαύτης υποθέσεως ή αρωγή της παραλλήλου συστοιχίας ομοιοκατάληκτων 
καί σημασιολογικώς προς αλλήλους συνδεδεμένων έξάπαντος τύπων, των κάτωθι : 

a. Έπίθ. *ήμιτυς ήμισυς καί ήμισσος (πρβλ. Δωρ., Άρκ., Δελφ. ήμισσον)* 
ήτοι ήμι - (Σανσκρ. s ämi - , Λατ. semi-) καί *TFa-ro - ς : *ήμί - xf&Foç *ήμί-
- σσαος *ήμίσσοος ήμισσος, άλλα καί *ήμί - τΓα - ευ-ς (πρβλ. το του Ήσυχ. 
«ταΰς* μέγας, πολύς») *ήμι-σσυς ήμισυς ( = * « ό κατά το ήμισυ σώος»)· πρβλ. 
Λατ dimidius = *«εΐς δύο τμήματα εκ του μέσου», semis εκ του semi- ώς ριζική 
άκλιτος λέξις. 

b. Έ π ί θ . ϊσος, Όμηρ. ϊσος καί εισος, Αίολ. ϊσσος* πρβλ. Κρητ. Άρκ. Βοιωτ. 
fίσfoς («γίσγον ϊσον» Ήσύχ. ). CH λέξις φαίνεται σύνθετος εκ του ούσ. ΐς γεν. 
ίνος ('ίσως είμι *Ρι-τ-ύς ίθύς *Ρΐτ-ΐνος *Γΐτ-νός *πσ-νός *Ρίσνος *f ίσ-ν-ς 
*j=iç ϊς· Λατ. vis πληθ. *vises vires) καί του έπιθ. *tva - νο - s *τΓαΓος *odfoç 
σάος σόος· ήτοι *JrÎT-xJraJroç *Ρίτ-σ[σα]Γος *fixofoç ϊσσος καί Ά τ τ . ίσος 
( = *«ό έχων άκεραίας τάς εις εαυτόν αναλογούσας δυνάμεις, αυτοδύναμος, ισοδύ
ναμος»)* πρβλ. Όμήρ. λ 337 «φρένας ένδον εΐσας» ( =«φρένας έχουσας σώας τάς 
έ'νδον δυνάμεις») 9 7 . 

Ή εκ των ριζικών εννοιών των συνθετικών μερών συγκειμένη πρωταρχική 
σημασία «ο έχων άκεραίας τάς εαυτού δυνάμεις» του έπιθ. ίσος έπεξετάθη δια 
τών εξ αύτου συνθέτων (πρβλ. τά παρ' Όμήρ. ΐσόθεος, ΐσόμορος, ΐσοφόρος) εις 
εύρυτέραν χρήσιν, καί άπέκτησεν ούτω συγκριτικήν ικανότητα. 

e Έπίθ. περισσός καί μεταγεν. Ά τ τ . περιττός ( = ό υπερβαίνων το σύνηθες 
μέγεθος, υπερβάλλων, μέγας)* ήτοι ή πρόθ. (έπίρρ.) περί πέρι (=ύπεράνω, ύπερ-
βαλλόντως, λίαν, επί συγκριτικής υπεροχής' πρβλ. Όμήρ. Α 287 «περί πάντων 
ίμμεναι άλλων») μετά του *τΓα-Γος σάος σόος συντίθεται εις τον τύπον *περί-
-σσαος, καί ακολούθως διά της γενικής (*περί - τΓαΓό - σιο *περι - σσαόο περισ
σοί)) περισσός* πρβλ. Άμφισσος Άμφισσα (=*«πανταχόθεν ισχυρός, ασφαλής,— 
ισχυρά, οχυρά»), επισσαι («επισσα* ύστερον γενομένη, νεωτέρα» Ήσύχ.), μέ-
τασσαι. 

d. Συσχετ. άντωνυμίαι : α) Ά τ τ . όσος, έπικ. οσσος, Λεσβ. δσσος (πρβλ. 
Σανσκρ yati, Λατ. quantus)* β) Ά τ τ . πόσος, έπικ. *πόσσος (πρβλ. το παρ' 
Όμήρ. ποσσήμαρ), Λεσβ. πόσσος, (πρβλ. Σανσκρ, kâti , Λατ. quantus quot)* 
γ) Άττ . τόσος, έπικ. τόσσος (πρβλ. Σανσκρ. tati, Λατ. tantus tot). Έ ν πάσι 

96) Πρβλ. Όρατ. Ars poet. 70 : «multa renascentur quae jam cecidere, eadentque / 
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet tistis». 

97) To έν άρχη τοϋ έ'ΐσας (*τίσας ϊσας) e ετέθη αναμφιβόλως είς άντικατάστασιν 
τοϋ έκπεσόντος F. 
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τούτοις υπολανθάνει ώς β' συνθετικον (*- σσος, Σανσκρ. *-t i ) το Ί α π . *tva -vos 
Έλλην. *Tfa - foc *σσάος ή *ττάος σάος σόος* πρβλ. τα παρ* Ήσυχ. «ταΰς* 
μέγας, πολύς», «ταΰ'σας' μεγαλννας, πλεονάσας», καί «σόον σωτήριοι, νγιεϊς, 
ολόκληροι, σωζόμενοι», "Ητοι ή ριζική έννοια του άναφ. δ ( * o - j o - ç οίος), του 
έρωτ. *πο - (*πο - jo -ς ποίος) καί του* δεικτ. *το - (*το - jo - ς τοϊος),— μετά 
του *σσάος, *σσόος, αποδίδει την πρωταρχικήν καί εν ταύτώ τήν άείποτε κυριο-
λεκτουμένην σημασίαν : «οίου ποίου τοίου -όγκου, μεγέθους, ποσότητος κ.λ.π.»· 
πρβλ. θάλασσα ( = * « ό ταρασσόμενος όγκος» ?). 

Εις έπίρρωσιν εξ άλλου της ταυτότητος του Έλλην. μέσσος μέττος μετά του 
Σανσκρ. mâdhya- καί του Λατ. médius σημειωτέον ενταύθα το Αίολ. Δωρ. καί 
Άρκ. πεδά, το όποιον αντιστοιχεί προς τήν πρόθ. μετά, ένθα το μ μετετράπη εις 
π ( πρβλ. μόλυβδος καί Λατ. plumbum* εις το Αίολ. οππατα αντί *οπ - ματα 
όμματα, το μ του προσφύμ. άφωμοιώθη προς το ριζικον π), το δέ τ είν δ (πρβλ. 
τα παρ' Όμήρ. κτύπος καί γδοδπος γδουπέω έρίγδουπος), καί δη—παρά το νομι-
ζόμενον ώς φθογγολογικώς αδύνατον—το ούσ. θεός Μυκην. te - ο (πρβλ. te-o-do -ra 
= Θεοδώρα* Βοιωτ. Κυπρ. καί Κρητ. θιός, Λακων. σιός : πιθανώτατα έξ ενός 
Ί α π . τύπου *tv3 - νό - s=*«ó έχων μέγεθος// ισχυρός»* πρβλ. Γερμ. αΜ*κ=παχύς, 
ογκώδης) καί Σανσκρ. dhisniya- άλλα καί deva—, Λατ. deus divus ή dius ( = δ ΐ ο ς , 
θείος), γαθέω καί Λατ. gaudeo. 

Προς τήν έτυμολογικήν άποψιν της τοιαύτης συνθέσεως του έπιθ. μέσος εκ 
του *μέ - τΓα - Fo - ς (*μέ - σσδος ή *μέ - τταος, *μέ - σσοος μέσσος καί μέττος) 
φαίνεται οτι δεν είναι άσχετα καί τα επόμενα : 

α) Ή πρόθ. (έπίρρ.) μετά* ήτοι το άρνητ. m ë μετά του ριζικού θέματος 
*tv3- *τΓα- αποδίδει τον σύνθετον τύπον *μέ - τΓα *μέσσα [*] μέττα (=*«οχι 
όμοϋ, κεχωρισμένως εν σχέσει προς Ιν ώρισμένον καί ομοιογενές σύνολον, έκτος 
ενός ώρισμένου συνόλου»* πρβλ. το Κρητ. μέττα=*«χωρίς, εκτός, πλην, άνευ», 
καί κατά συνέπειαν : μέχρι) καί, κατ' άναλογίαν προς τα ανά κατά παρά κ.λ.π., 
μετά (Άρχ. Γερμ. mit(i))* πρβλ. Όμήρ. Ι 154 «μετά πάντας όμήλικας %πλευ 
άριστος» καί πλείστα άλλα χωρία (ώς Β 446 καί 674, Θ 94, Ο 67, Σ 515, ε 
224, ι 335, κ 204). 

β) Το ούσ. μέσαβον 98* κατά τήν παραδεδομένην άλλα καί σήμερον επικρατού
σαν άποψιν έσχηματίσθη εκ της φράσεως «έν μέσω βοών», άλλ' εν τούτοις φαίνε
ται μάλλον πιθανόν 6τι προέκυψεν έξ αντιστοίχου επιθέτου, συνθέτου εκ του άρνητ. 
*më καί του *τΓα - fo - ς, κατά μετάστασιν έν συνεκφορά μετά του ούσ. ρινόν 
ή άλλου τίνος αναλόγου* ήτοι *μέ - τΓαΓος *μέ - σσαΓος *μέσσαβος ( = *«μή 
σώος»), καί ακολούθως: «μέσ[σ]αβον ρινόν ( = *«μή άκέραιον ρινόν, τμήμα 
δέρματος», ίμάς δερμάτινος δια του οποίου προσεδένετο ό ζυγός εις τον ρυμόν)' 
έκ της τοιαύτης δέ κατ' εξοχήν χρησιμοποιήσεως του μεσάβου, κατ' έπίδρασιν 
δηλονότι παρετυμολογικήν του βους, έσχηματίσθη μεταγενεστέρως ό παράλληλος 
τύπος μεσάβοιον (Πολυδ. 1,252). "Αλλωστε έν σχέσει προς τήν έτυμολογίαν «έν 
μέσω βοών» εϊναι απορίας άξιον δια ποιον λόγον ή τοιαύτη σημασία περιωρίσθη 
μόνον επί του ταπεινού ζυγοδέσμου καί δεν έπεξετάθη έπ* αύτοΰ τούτου του ρυμου 
(πρβλ. ίστοβοεύς Ή σ . , καί έν τή Ν. 'Ελλ. σταβάρι), ό όποιος πράγματι ιστατο 
διαμπερώς μεταξύ των άροτήρων βοών άπ' εναντίας, έάν τά μέσαβα πέραν της 
απλής προσδέσεως του ζυγοΰ εις τον ρυμόν συμπεριελάμβανον εκατέρωθεν καί τους 
αυχένας τών βοών προς μείζονα άσφάλειαν (πρβλ. Ε. Μ. 173, 27' άλλα καί έχέ-

98) Ή σ . "Εργ. 469 «óV αν άκρον εχέτλης / χειρί λαβών δρπηκα βοών επί νώτον 
ικηαι / ενδρνον έλκόντων μεσάβων». 
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βοιον Πολυδ. 1,252), τότε είναι προφανές 6τι διττώς κυριολεκτεΐται ή έννοια 
του *μέσα5ος " : *«μή ενιαίος άλλα διηρημένος εις πολλάς λωρίδας dç?' ενός, και 
συγκείμενος αφ' ετέρου εκ δύο παρχλλήλων και όμολόγως αναγκαίων συναρμογών». 

γ) Το κύριον 6ν. Μέταβος· ήτοι *μέ-τ5αΓος *μέ-τταΓος *μέτ[τ]αβος( = *«μή 
αρτιμελής, βραχύσωμος // μη σώφρων» ?)· καί Μέταβον ή πόλις της 'Ιταλίας 
Μεταπόντιον (ως ήμιπαγής ήμιπαράλιος ?)· πρβλ. «μάτταβος* ό μωρός» Ήσυχ. 

δ) Το ούσ. μέτρον ήτοι *μέτ5α - ρο-ν *μέ - σσαρον ι0° (πρβλ. μεσσήρης= 
προσηρμοσμένος εις το μέσον) ή *μέ - τταρον 1 0 1 μέτρον ( = *«τμήμα συνηρμο-
σμένον, το προσήκον ή άρμόζον τμήμα», παν τμήμα λαμβανόμενον ως πρότυπον 
συγκρίσεως)' πρβλ. Σανσκρ. mâtra ( = μέτρον), γεωμέτρης ( = ό μετρών και 
διανέμων την γήν), «έρεσιμήτρην την γεωμετρίαν» Ήσύχ., μήτρα, τα Λατ. m i t to 
(πρβλ. μισεμός), miser ( = *«μή σώος», ασθενής, δυστυχής), metior (άλλα mensus 
καί σπαν. metitus, mensura* πρβλ. mens = διάνοια). 

ε) Ί ο κύριον ον. Μέσσαπος ι 0 2 ' ήτοι *μέ - Tfafoç *μέ - σσα,,-ος καί δια τρο
πής του F εις π, *μέσσαπος ( = *«μή σώος, μη γνήσιος, μη αρτιμελής, βραχύ
σωμος // παράφρων»)· εξ αύτου τά : Μεσσαπέαι (πολίχνη της Λακωνικής) Μεσ-
σαπεεϋς Μεσσαπεύς, Μεσσάπιον (ορός τής Βοιωτίας καί τής Β. Μακεδονίας), 
Μεσσαπία (ή μικρά Ν. Α. χερσόνησος τής 'Ιταλίας άπο Βρεντεσίου — πρβλ. 
brevis = βραχύς, brutus = βαρύς, ηλίθιος— μέχρι Τάραντος) καί οι κάτοικοι αυτής 
Μεσσάπιοι, περί τών οποίων διαφωτιστικώς ΐσως ό Ήρόδ. (7, 170) αποφαίνεται: 
«αντί μεν Κρητών γενέσθαι Ίήπνγας Μεσσαπίονς, αντί δε είναι νησιώτας ήπει-
ρώτας»- πρβλ. το απροσδιορίστου εισέτι καί νεφελώδους, άλλ' επί κακής πάντοτε 
σημασίας, περιοχομένου έπίθετον τής κοινής ομιλούμενης μεσοβέζικος 1 0 3 ( = « μ ή 
ακέραιος, οχι γνήσιος, κίβδηλος, σκοτεινός» ?) καί δή τα άπλα ονόμ. Σάπαι Σαπαΐοι. 

* 
* * 

'Ενταύθα παρατηρητέον δτι δια του Μέσσαπος καθίσταται 'ίσως δυνατή ή σχέ-
σις του επιθ. σαφής προς τα ρ. σήπω σήπομαι ( — επιφέρω σήψιν, σαπίζω, 
φθείρω, — καί παθ. άποσυντίθεμαι) καί Λατ. sapio ( = ε χ ω γεΰσιν, γεύομαι//σω-
φρονώ, έπίσταμαι), καθ' όσον αμφότεροι οι τύποι σήπω sapio φαίνεται οτι ανά
γονται εις την Ί α π . ρίζαν * t v 3 - * ήτοι *τΓαΓος *σσαf ος σάος άλλα πιθανώτατα 
καί *σσάπος *σάπος ( = *«σώος, πλήρως έσχηματισμένος // σώφρων, και επί 
τών καρπών της φύσεως ώριμος»), εξ ού καί *σαπός *σαφος σοφός καί *σαπής 
σαφής σαφ - αν - ής σαφηνής, άλλα καί *σάπω σήπω σήπομαι (=*«ώριμάζω»)' 
εκ τής ριζικής δε ταύτης εννοίας «ωριμάζω», επειδή ή ώρίμανσις αποτελεί το 
πρώτον στάδιον τής άποσυνθέσεως εν τή φύσει, προέκυψε κατά πρόληψιν ή γνωστή 
σημασία «σαπίζω, φθείρω - φθείρομαι», καθ' δν ακριβώς τρόπον έπήλθεν ή αντι
φατική επί τα χείρω άλλοίωσις τής σημασίας του Λατ. vixit ( = 1ζησε και ζήσας 
απέθανε)- πρβλ. ό ήλιος έβασίλευσε ( = έγένετο βασιλεύς και μεσονρανήσας 

99) Πρβλ μέσαβοι Τζ. εις Ήσ. ενθ* άνωτ. 
100) Πρβλ. μασ(σ)άομαι (=*aκατατεμαχίζω», μασώ, τρώγω), «μοσσύνειν μασάσθαι 

βραδέως» καί «μάθυιαι· γνάθοι» Ήσύχ, Λατ. meto messili messum ( = θερίζω, κατα-
κόπτω, κατασφάζω), Γερμ. Messer (=μετρητής, μάχαιρα). 

101) Πρβλ. Γαλλ. mettre (=τοποθετώ, συναρμόζω). 
102) Πρβλ. Βεργ. Aen. 7, 691 «At Messapus, equum domitor, Neptunia proles». 
103) Βλ. Ν. Π, Ανδριώτη : Ετυμολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής, (2. έκδ.) 

Θεσσαλονίκη 1967, σ. 204, ένθα : «μεσοβέζικος επίθ., ϊσως άπο το βενετ. mezo - vanto 
(=ανεμος ενδιάμεσος, δηλ. Ν. Α., Ν. Δ. κ.λ.π.)». 
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ε"δυσε)· οδτω προφανώς καΐ ό καρπός έσάπη ( = *«ώρίμασε» και ώριμάσας έσάπη)' 
πρβλ. «αυτός δ'— εν ώραίω γαρ εσταμεν βίου— θνήσκειν έτοιμος» Εύρ. Φοίν. 
968, κ.λ.π. 'Ανάλογος φαίνεται δτι είναι και ή διαμόρφωσις της σημασίας των 
Λατ. sapio ( = *«γεύομαι, τρώγω ωρίμους καρπούς καί αυξάνομαι» ) καί sapiens 
( = *«ό γευόμενος ώριμους καρπούς, ο γνωρίζων να τρέφεται καλώς», και ακο
λούθως : ό ειδήμων, ό επιστήμων διότι ή άνεύρεσις της τροφής αποτελεί το 
κύριον μέλημα παντός ζώντος οργανισμού, πολύ δέ μάλλον του νοήμονος άνθρω
που, του όποιου ή ικανότης να έξασφαλίζη δι* εαυτόν καί την οίκογένειάν του την 
κατάλληλον τροφήν αποτελεί τρόπον τινά τεκμήριον της νοημοσύνης αύτου)' 
πρβλ. πεύθομαι έπυθόμην πυνθάνομαι ( = * «αναζητώ τροφήν» ?, αναζητώ, ερωτώ 
δια να μάθω, μανθάνω, πληροφορούμαι) καί πύθω πύθομαι ( = *«τρέφομαι καί 
αυξάνομαι, ωριμάζω»?, σαπίζω, σήπομαι) εν σχέσει προς τ ά : *πότις πόσις, Πύ-
τιος καί Πύθιος, *νηπότ-ιος νηπύτιος, καί Λατ. potis nepos impos i m p o t e n s · 

Έ ν τούτοις ή ώς άνω ύπόθεσις ανατρέπεται άρδην άποδεικνυομένη δλως πλα
σματική καί ανυπόστατος, εάν είναι δυνατή ή προέλευσις του επιθ. σαφής σαφα-
νής έκ του ρ. διαφαίνομαι ("Ομηρ.)' ήτοι διαφανής *ο^αφανής *ζαφανής σα-
φανής* πρβλ. διάλευκος ζάλευκος Ζάλευκος καί *Σάλευκος (του *Σαλεύκου 
Σέλευκου) Σέλευκος, πέδον *πεδ-]ό -ς πεζός καί πεσσός ( = *«βατή, επίπεδος 
επιφάνεια» ?, επίπεδος επιφάνεια εφ' ής έπαίζοντο οι — οοτω κληθέντες — πεσσοί' 
πρβλ. tabula καί τάβλι, ώς καί την χρήσιν της λέξεως έν τη αρχιτεκτονική), τείρω 
(*τερ-, *τορ -, *τρυ -) διά - τορος καί σά - τυρός (Δωρ. τί - τυρός δι άναδιπλα-
σιασμοΰ, ώς τείνω τανύω τι - ταίνω* πρβλ. σοφός Σί - συφος). 

10. μ έ σ ο ς α σ κ ό ς 

Ό υπό του Ήσυχ. παραδεδομένος τύπος μέσκος («μέσκος' κώδιον, δέρμα. 
Νίκανδρος») είναι ασφαλώς ή πρωτότυπος λέξις, έκ της οποίας προέκυψε το "Ομηρ. 
ασκός, — το γεγονός δέ τούτο καταδεικνύει άναντιλέκτως τήν άνεκτίμητον καί μεγί-
στην άξίαν του υπ' αύτοΰ διασωθέντος γλωσσικού θησαυρού' επειδή δέ έκ τών μέχρι 
τούδε εκτεθέντων έδραιοΰται ή πεποίθησις δτι τήν τοιαύτην εύπάθειαν προς άλ-
λοίωσιν έκ τών άπο *με - αρχομένων λέξεων κέκτηνται μόναι αϊ συντεθειμέναι 
μετά του άρνητ. *më, ώς άνάλογον έκ παραλλήλου φαινόμενον παρατηρείται καί 
εις τα έκ του στερητ. *ne σύνθετα, τοΰτο εμβάλλει εις τήν σκέψιν τήν πιθανό
τητα δτι καί έπί του προκειμένου υφίσταται ή αυτή σχέσις συνθέσεως" καί έν 
τοιαύτη περιπτώσει, δεδομένης δηλονότι της βεβαιότητος περί του α' συνθετι
κού, επιβάλλεται να δειχθή ή περαιτέρω ύπόστασις της καθ' υπόθεσιν συνθέτου 
λέξεως μέσκος. 

Προς τήν άξίωσιν ταύτην του β' συνθετικού ανταποκρίνεται ενδεχομένως φθογ-
γικώς καί σημασιολογικώς το ούσ. σηκος Δωρ. σάκος ( = *«ό κατάλληλος σω-
ζειν» περίφρακτος τόπος, μάνδρα, στάνη Λροβάτων, αΙγών ή μόαχων)' πρβλ. 
*oaK-jG> σάττω, *σάκ5ο-ς σάκκος καί σάκος ( = το εξ αίγείων κυρίως τριχών 
τραχύ ύφασμα), σκηνή, σκήνος, σκίναρ ( = τ ο σώμα* Νικ. Θηρ. 694), καί το 
του Ήσυχ. «σκήν ο τίνες μεν ψνχήν, τινές δέ φάλαιναν». 

"Ητοι : *μέ - σάκος ( = *«μή έν σακω» ρινός ή καί ό, το δέρμα μή ζώντος 
ζώου, ή έκδεδαρμένη δορά' πρβλ. Όμήρ. Κ 155 «υπό <5' εστρωτο ρινον βοος 
άγρανλοιο», κ.λ.π.) καί δια βραχύνσεως, συνεπείς προφανώς του νόμου της τρισυλ-
λαβίας, *μέσακος μέσκος, έξ οΰ καί το Λατ. *mesca masca, — καίτοι κατά τον 
Kluge ή λέξις ανάγεται εις το Άραβ' mas-chara ( = άστεϊσμός, μεταμφίεσις) έπί 
τω ίσχυρισμώ δτι a In miai, masca ist das morgenländ. Wort um seine Endsilbe 
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verkürzt10*. Έ κ του μέσκος έν συνεχεία δια μετακινήσεως του τόνου προέκυψε 
κατά μετάπτωσιν (*μεσκος *μσκος) ή λέξις ασκός. 

ο 

Τήν ως άνω άποψιν περί της ετυμολογίας του κατά μετάστασιν ούσ. μέσκος 
στηρίζει πιθανώτατα καί το ρ. άσκέω, του οποίου ή πρωταρχική κατά τήν έτυμο-
λογίαν ταύτην σημασία *«μή έν σήκω, έκτος σηκοΰ, έκτος κατοικίας, έν ύπαίθρω 
διαμένω καί εργάζομαι» εναρμονίζεται απολύτως προς τήν ëvvoiav του παραγώ
γου ασκητής ( = ερημίτης· πρβλ. ξωμάχος = ό έν άγροΐς διαμένων καί εργαζό
μενος), ή δέ τοιαύτη της παρ' Όμήρω χρήσεως (άσκέω = επεξεργάζομαι τι επι
μελώς καί τεχνηέντως) είναι δυνατόν να έρμηνευθή αρκούντως, εάν ληφθή ύπ' όψει 
ή ηύξημένη περί τήν κατασκευήν λεπτουργημάτων δεξιοτεχνία των έν φυλακαΐς 
καί απομονώσει έν γένει διαβιούντων καί άπερισπάστως εργαζομένων. Σημειω
τέον έξ άλλου οτι καί ή παρά Πινδάρφ χρήσις του ρ. άσκέω κατατείνει ασφαλώς 
προς τήν έκδοχήν ταύτην, καθ' δσον ή σημασία «τιμώ θεότητα τίνα, σέβομαι, 
λατρεύω αυτήν» δέν είναι δυνατόν να είναι άμοιρος της εννοίας σηκος ( = ιερός 
περίβολος, ιερόν, ναίσκος), ήτοι κατά ταύτα : *«έκτος σηκου περιφέρομαι, φοιτώ 
έπί θύρας σηκου επικαλούμενος τήν ευνοιαν καί τήν βοήθειαν θεού τίνος, χωρίς 
δμως να εΙσέλθω εντός αντοϋ έκ φόβου και σεβασμού». 

11. μ έ χ ρ ι ά χ ρ ι 

"Η ιδιάζουσα έπιρρηματική χρήσις τών ούσ. χρήμα καί χρέος προς δήλωσιν 
του χρόνου, ήτοι παραχρήμα ( = ευθύς, παρευθύς) καί παρά χρέος ( = παρα
χρήμα) 1 0 5, άγει εις τήν υπόθεσα δτι καί το μόριον μέχρι(ς) είναι σύνθετον έκ του 
άρνητ. *më καί του ούσ. χρέος χρεΐος άλλα καί χρίος (έν έπιγρ. Βοιωτ. 'Ορχο
μενού) — ως αιτιατικής του κατά τι ή της αναφοράς — έν τη άποδόσει της εννοίας 
«πέραν του παρόντος ή αναγκαίου χρόνου ή τόπου» καί προς καθορισμον του 
terminus a n t e quem' ήτοι *μέ-χρεος *μέ-χριος μέχρις (=*«μή κατά χρέος») 
καί *μέ - χρεει *μέχριει μέχρι ( = *«μή έν *χρέει»). 

"Ωστε κατά τα ανωτέρω έν σχέσει προς τα παρ' Όμήρ. χωρία «ήος μεν απει
λεί μέχρι θαλάσσης \ ρεα διελεύσεσθαι» Ν 143, καί «τέο μέχρις όδνρόμενος και 
αχεύων J σήν εδεαι κραδίην ;» Ω 128, ή πλήρης εκφορά τών φράσεων «μέχρι 
θαλάσσης» καί «τέο μέχρις εδεαι ;» είναι αντιστοίχως : «μη έν *χρέει οϋσης τής 
θαλάσσης» ( = *«μή αναγκαίας ούσης, μή συμπεριλαμβανομένης τής θαλάσ
σης», καί άρα : μέχρι θαλάσσης), καί «τίνος χρόνου μή κατά. χρέος δντος ;» 
( = *«τίνος χρόνου μή οντος αναγκαίου», μέχρι πότε κατ' ανάγκην θα βα-
σανίζης;). 

Ό παράλληλος τύπος αχρι(ς) φαίνεται δτι έσχηματίσθη δχι άπ' ευθείας έκ 
του μέχρι(ς) κατά μετάπτωσιν, καθ' δσον τούτο αποκλείεται λόγω του αδυνάτου 
τής μετακινήσεως του τόνου, άλλα διά του έπιθ. αχρείος ( = μή αναγκαίος, άχρη
στος)—το όποιον ασφαλέστατα προέκυψεν έκ του *μέ - χρέος, ήτοι *μέ - χρειος 
(του *μεχρείου *μχρείου αχρείου) αχρείος, συνηγορουντος προς τοΰτο καί του 

ο 

ιδιότυπου τονισμού αντί *αχρειος (πρβλ. α - χρέος)—, καί κατ' άναλογίαν προς 
το μέχρι(ς)- τα λεχθέντα δέ περί τής ακριβούς σημασίας του μέχρι(ς) έχουν 

104) Βλ. F. Kluge : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (19. Aufl., 
Bearb. von W. Mitzka), Berlin 1963, σ. 464 έν λέξει Maske. 

105) Πρβλ. Καλλ. Αϊτ. (Fr. 43,14) «απνοα πάντ' εγένοντο παρά χρέος, οοΰα τ' οδόν
των J ενδοθι νείαιράν τ' είς άχάριΰτον εδυ», καί Νικ. Άλεξ. 614 «ην τε καί εμπλείουϋα 
χαλικροτέρη πόόις οϊνης Ι οϊη επαλθήΰειε παραχρέος», ελιθα ό σχολ. «χαλικροτέρη αντί τον 
άκρατοτέρα πόΰις οϊνου πολλή παραχρήμα ίάοαιτο». 
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έφαρμογήν και èv σχέσει προς το άχρι(ς), ώς λ.χ. το παρ' Όμήρ. εν σ 170 ιινή-
στιες άχρι μάλα κνέφαος» αντιστοιχεί προς τάς ακολούθως ισοδυνάμους εκφράσεις : 
*«νήστιες μη αναγκαίου δντος του μάλα κνέφαος», ήτοι «νηστικοί καθ' δλον το 
χρονικον διάστημα προ του βαθέος σκότους», και κατά συνέπειαν «νηστικοί μέχρι 
βαθέος σκότους». 

Έ π ' ευκαιρία κρίνεται σκόπιμον εν συναρτήσει προς το άρνητ. μόριον * m e 
να διερευνηθή ή αρχέγονος ύπόστασις τών άπο με - συνωνύμων : 

α) μέσφα (Όμηρ.) και μέσφι (Άρετ.) ' ταύτα προφανώς έσχηματίσθησαν δια 
συνθέσεως του άρνητ. *me μετά της προσωπικής αντωνυμίας σφεΐς, αιτ. άρσ. καΐ 
θηλ. σφε και δοτ. (εν. καΐ πληθ.) σφι- ήτοι * με - σφε καΐ κατ' άναλογίαν προς 
άλλα εις - α έπιρρ. (ώς σάφα, κρύφα, κ.λ.π.), μέσφα και εκ παραλλήλου μέσφι 
( = *«άνευ αύτου αυτής αυτών»). 

β) μέστε (Άρκ.) καΐ μέστα (Κρητ., Κυρην.)· έσχηματίσθησαν πιθανώτατα 
δια συμφυρμοΰ του Κρητ. μέττα (βλ. Ε' 9, α) καΐ του *μέσφε μέσφα. 

γ) μέσποδι (Θεσσ.)* ίσως *μέ - σφε - δε (πρβλ. δ - δε, οίκον - δε), *μέ-σφο-δι μέ-
σποδι (πρβλ. σφόνδυλος σπόνδυλος, κ.λ.π.)· ή, ήττον πιθανώς: *μέ - σπουδει ( = 
«μη εν σπουδή»), μέσποδι (πρβλ. σπεύδω *σπευδ - ανος [?] *σφερδ - ανος 
σφεδανος = σφοδρός, βίαιος, ορμητικός), δτε θα ήτο δυνατόν έκ του «μη εν 
σπουδή» μέσποδι να πρόκυψη ό τύπος *μέσπα (πρβλ. σφόδρα, τάχα, κλπ.) και 
ακολούθως : μέσφα (πρβλ. βλέπω βλέφαρο ν, κ.λ.π. ), μέσφι (πρβλ. μέχρι), και 
κατ' έναλλαγήν του π μετά του τ (πρβλ. σπουδή Λατ. Studium, κ.λ.π.) μέστα. 

Κατά ταύτα έν Όμήρ. Θ 508 «ώς κεν πανννχιοι μέσφ* ήονς ήριγενείης / καίω-
μεν πυρά» είναι δυνατόν να έρμηνευθή το «μέσφ3 ήονς» : *«ανευ της ήους, εξαι
ρουμένης της αυγής» ή *«μή έν σπουδή οΰσης, μη σπευδούσης της ήους», και 
έν τη συνεχεία του λόγου «ας άνάψωμεν πολλάς πύρας καθ' δλην την διάρκειαν 
τής νυκτός, διότι άργει να φθάση ή αυγή — οπότε ηνσικω τω λόγω θα στα
ματήσω μεν (?)». 

12. μ ό ν ο ς 

Ή ομοφώνως επικρατούσα άποψις περί τής ετυμολογίας του έπιθ. μόνος (Άττ.) 
ανάγει την λέξιν εις άρχικον τύπον *μόν - Fo - ς, έξ οδ εικάζεται ότι προέκυψε 
το Ίων. (έπικ.) μοΰνος' άλλ' επειδή το θέμα *μον - δεν εΐναι δυνατόν να συσχε-
τισθή σημασιολογικώς οΰτε προς τήν ρίζαν *men - ( = σκέπτεσθαι, διανοεΐσθαι* 
πρβλ. μούσα) (?) οΰτε, κατά μείζονα λόγον, προς το ρ. μένω, — επιτρέπεται ϊσως 
να διερευνηθή το πράγμα καΐ έξ άλλης σκοπιάς έν σχέσει προς το μόριον *me και 
το ούσ. εύνή ( = κοίλωμα, εδαφική κοιλότης, τρώγλη, φωλεά, κοίτη, κατοικία//γα
μήλιος ή συζυγική κλίνη). 

Καθ' δν δηλ. τρόπον Ιχομεν το κατά μετάστασιν ούσ. (παρθένος, γυνή, άνήρ) 
σύνευνος1 0 6 ( = ο έχων όμοΰ μετ' άλλου εύνήν, σύντροφος τής εύνής, όμόζυξ, 
σύζυγος), ούτω θα ήτο δυνατός καΐ ό σχηματισμός *μέ - ευνος ή *μέ - ευν - Fo - ς 1 ο 7 

( = *«ό μή έ'χων εύνήν, ό άνευ εύνής, αζυξ λεκτρων, γάμων, εύνής, μόνος), έξ ου 

106) Πρβλ. αελεν δ' Οινόμαου βίαν παρθένον τε σύνευνον» Πινδ, Όλ. 1. 143, άπιστη 
ξύνεννος» Αίσχ, Άγ. 1442, ακτεΐναι σύνευνον» Αίσχ. Πρ. 866. 

107) Έν σχέσει προς το πρόσφ. -fo- πρβλ. το Ίαπ.* ne-vo-S : Έλλην. (Μυκην.) 
ne-wo, (Κυπρ.) νέ-/"ο-ς, νέος, καΐ Λατ. *no-VO-s novus,— ( = *«ό μή έχων νουν, πε
ριουσία» κ.λ.π.» ? πρβλ. Αγγλ. ηβνβΓ=ούδέποτε)' καΐ *νε-νΓ-ανο-ς *νεανος νεανίας 
(j=*«ô μή πράττων2 ό μή εργαζόμενος, ανίκανος, αδύνατος»?), κατ5 άναλογίαν δε καΐ 
νεαρός. 
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προοδευτικώς και άκωλύτως έχουν προκύψει τά : Δωρ. μωνος (πρβλ, μή ούν-μών, 
*αρω άραρίσκω — * αρ - ευ - ς *ήρ - ε υ - ς ηρ - ω - ς = *«ό συναρμόζων, δεξιο
τέχνης, κτίστης, ιδρυτής πόλεως»· ή δασεία ώς καί εις τά άρμα αρμός αρμόζω), 
Ίων. μουνος (πρβλ. σπεύδω σπουδή, κέλευθος ακόλουθος), Αίολ. και 'Αττ. 
μόνος κατά συστολήν, θηλ. μόνα μόνη (πρβλ. συνεύνα = ή σύνευνος· εν έπιγρ.). 

Έ κ του μόνος προσλήψει της υποκοριστικής καταλήξεως -χος -αχός έσχη-
ματίσθη ό παράλληλος τύπος *μόναχος (πρβλ. βαίνω βάτρ-αχος1 0 8, κύπτω κύμβη 
κύμβ - αχός, νήπιος νηπί - αχός, κ.λ.π.), καί κατ' άναλογίαν προς τά μοναχή 
μονάχου μοναχως (πρβλ. αντιστοίχως τά αντίθετα διχη πολλαχου πολλαχως) 
μετεκινήθη ό τόνος εις την λήγουσαν, και οΰτω προέκυψε το παρ' Άριστ. μεμαρ-
τυρημένον μοναχός, άλλα και μαναχός βραδύτερον κατ' άναδρομικήν ά^ομοίωσιν. 

'Ωσαύτως έκ του μόνος διά μετακινήσεως του τόνου καΐ κατά μετάπτωσιν 
(πρβλ. *κτέν - jo> κτείνω *ε - κτεν - ον *ε - κτν - ον εκτανον) προήλθε πιθανώ-

ο 

τατα και το έπίθ. μανός ( = *«ό μή έχων εύνήν, δεσμόν», χαλαρός τήν σύστα-
σιν, αραιός, κατ* αντίθεσιν προς το πυκνός), ήτοι *μονος *μνός μανός· διότι ό 

ο 

καθ' ύπόθεσιν σχηματισμός *μανΡός — έκ του οποίου δήθεν προέκυψε καί τύπος 
*μόν.Ρος—, έρειδόμενος προφανώς έπί του παρ' Ήσυχ. «μάνυ* μικρόν (κώδ πι-
κρόν). Άθαμανες», δέον δπως θεωρηθή εσφαλμένος, καθ' δσον το υ δεν ανήκει 
εις το θέμα τής εν λόγω λέξεως (βλ. σχετικώς εν υπ' αριθ. 27 ύποσελ. σημ.). 

Δέν θά ήτο επίσης άσκοπον να άναφερθή ενταύθα καί το ούσ. ανία (Ίων. άνίη 
καί Αίολ. ôνία) εν σχέσει προς το μονία μονίη ( = μοναξιά, μεμονωμένος βίος, 
αγαμία) καί κατά συνάρτησιν προς τά εν γένει μεταπτωτικά φαινόμενα (μονία 
*μνία ανία ??). 

e 

Έ ν ανακεφαλαιώσει καί εις έπίρρωσιν τών εκτεθέντων, ενδείξεις περί τής τοιαύ
της ετυμολογίας τής λέξεως μόνος παρέχουν ενδεχομένως καί τά κάτωθι : 

a. Ή ενεπίγραφος μαρτυρία του θηλ. συνεύνα (— ή σύνευνος) έν σχέσει 
προς το μόνα μόνη. 

d. Οι παράλληλοι τύποι: συνεύνιος (Φώτ., Έσύχ., Σουΐδ. Λεξ.), μούνιος 
(με - εύ - νιος ?) καί έριούνιος (έρι -εύνιος ? = *«λίαν γόνιμος, καρπερός», κερ
δοφόρος, χρήσιμος, ωφέλιμος" πρβλ. όνίνημι = «ωφελώ, εύφροσύνην ή ήδονήν 
παρέχω», δνησις = «ωφέλεια, άπόλαυσις, ευτυχία»), έριούνης (πρβλ. χαμαι-εύνης). 

C. Τά διά τής Λατινικής (?) Έλλην. δάνεια τής Γερμ. Moench Mönch 
( = μοναχός, καλόγηρος) καί Moenchen Mönchen ή Muenchen München (ή πό -
λις Μόναχον) ι 0 9 επιτρέπουν τον παραλληλισμον τών λέξεων μόνος (μωνος 
μοδνος) καί δούλος (Δωρ. δώλος, Μυκην. do - e - ro *δό - ε - λος θηλ. do - e - ra). 

Παρά τήν ύποψίαν τών ερευνητών δτι ή λέξις δούλος είναι ξένον δάνειον 
(Προελλην., Αίγ. ή Λυδ. ), ή κατάληξις - ro : - λος αποκλείει το τοιούτον* άπ' 
εναντίας μάλιστα το Μυκην. do - e - ro συνηγορεί εις τήν σύναψιν τής λέξεως 
προς το ρ. δεύω δεύομαι (Αίολ. καί έπικ.) καί δέω δέομαι (Ίων., 'Αττ.)· ήτοι 
ή ρίζα *òzF - ( =*«ελλειψις, στέρησις, ανάγκη εστί» ) μετά τής παραγωγ. κατα
λήξεως - ρος - λος, δηλούσης πλησμονήν τής εννοίας του πρωτοτύπου, παρέχει τον 
σχηματισμον *δέρ - λος (=*«καθηλωμένος είς τήν στέρησιν, ό πλήρης δύης, 

108) "Ητοι: βαίνω βατός *βατερος *βατέραχος (του *βατ€ράχου καί κατά τόν νό-
μον τοϋ Kretschmer, βατράχου) βάτραχος, άλλα καί Ίων. βάθρακος (πρβλ. βαθύς 
βάθρον), βότραχος (πρβλ. βόθυνος βόθρος), καί κατά μετάθεσιν βράταχος βρόταχος 
(=*«ό δυνάμενος βαίνειν είς το ΰδωρ καί εις τήν ξηράν, αμφίβιος»?). 

109) Βλ. F. Kluge : Etymologisches Wörter buch der deutschen Sprache, (19. Auîl., 
bearbeitet vonW. Mitzka), Berlin 1963, σ. 485. 
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ονστυχίας, άθλιότητος, αγωνίας, οδύνης, ό πλήρης ένδειας, ενδεής, έστερημένος 
τινός // αναγκαίος»)· πρβλ. Όμηρ. Π 836 «ήμαρ ανάγκαϊον» (=δούλιον ήμαρ, 
«^ ήμερα της βίας, τον εξαναγκασμού, o.e. βίος δουλείας' όντως, αναγκαία 
τύχη, ή τύχη, ο κλήρος της δουλείας, Σοφ. Αϊ. 485») ΐ 1 0 . 

Έ κ του *òèr - λος δύνανται νά προκύψουν οί τύποι : α) *δευλος (πρβλ. το 
του Ήσυχ. «δεύκεΐ' φροντίζει»' τα δεόκω=βλέπω, εν Ε. Μ. 260, 54, καί «δευ-
κές* λαμπρόν, δμοιον» Ήσύχ., είναι προφανώς—ϊσως καΐ το δεύκει ?—διαλεκτικά 
έκ των λεύσσω λευκός, ώς λ.χ. λάφνη Λατ. laurus καί δάφνη), *δύλος, δ έ ε λ ο ς m 

(πρβλ. Όμηρ. Κ 466 αδέελον δ' επί σήμα τ ' εθηκε» =προσέτι δέ έτοποθέτησεν 
έπ' αυτών ώς σημεΐον αναγνωρίσεως δήλον, φανερόν, όρατόν,—ή «άναγκαΐον, 
ασφαλές» ?), *δέολος ι 1 2 , *δέλλος 1 1 3 , ϊσως καί *δέλος (πρβλ* δέλεαρ δέλος δέ-
λετρον Πλάτ. Τίμ. 69 d «ήδονήν, μέγιστον κακόν δέλεαρ»=οόλωμα,—ή «αναγ
καία αιτία, υπηρέτης τον κακόν»?), β) Καθ' έτεροίωσιν : δοδλος, *δόελος 
(πρβλ. Μυκην. do - e - ro), *δόλλος, [*] δόλος ( = *«δουλος, δούλος πονηρός, 
ανειλικρινής καί πανούργος» [?] , παν τέχνασμα ή στρατήγημα, άπατη, πανουρ
γία)* πρβλ. «πενία τέχνας κατεργάζεται», καί τα τοΰ 'Ησυχ. «δόλοπα* κατάσκο-
πον, μαστροπόν», «δολοπεύεν επιβονλεύει, ενεδρεύει*, καί «δόλος' πάσσαλος» 1 1 4 ' 
ωσαύτως δόλιχος (=*«δουλος δόλιος, δχι ευθύς, πλάγιος», μακρός) καί δόλιχος 
( = ό μακρός δρόμος εν τη σταδιοδρομία), γ) Κατά συναίρεσιν : 1 ι 5 [*] δήλος 
(πρβλ. δεΐ=«άνάγκη εστί», καί δήλον εστί* ωσαύτως Δήλος = «έστερημένη βλα-
στήσεως» ?, ώς εν "Τμν. Όμηρ. εις Ά π . 16 «κραναή évi Δήλω»), *δεϊλος (πρβλ. 
δεΐλαρ==δέλεαρ), καί δωλος δούλος. 

Οΰτω ή αντίστοιχος συστοιχία μωνος, μοΰνος, μόνος *μόναχος μοναχός καί 
δωλος δοδλος δόλος δόχιλος δόλιχος επισημαίνει ενδεχομένως την πιθανότητα 
δτι το Γερμ. Mönch εξικνείται εξ άρχαιοτέρας τοΰ Λατ. monachus αφετηρίας, 
συμπιπτούσης προς το καθ' ύπόθεσιν *μέευνος (*μέουνος). 

d. Ή σημασιολογική διαφάνεια επί της τοιαύτης συνθέσεως τοΰ μόνος, ώς 
εξάγεται άβιάστως έκ της χρήσεως τοΰ επιθέτου, καί συγκεκριμένως είς τα χω
ρία: «δέδνκε μεν α σελάννα Ι καί Πληΐαδες' μέσαι δε /νύκτες, παρά <5' ερχετ 
ώρα' / εγώ δε μόνα κατεύδω». Σαπφ. Fr. 94 (εκδ. Diehl) καί P. Μ. G. Fr. 

110) Βλ. Liddell - Scott - Κωνσταντινίδου (εν 'Αθήναις 1907), 1, 161. 
111) Πρβλ. */ρόδον ρόδον Εορδαία (Βλ. Ι. Κ. Προμπονα : Ή συγγένεια Μακεδό

νικης καί Μυκηναϊκής διαλέκτου καί ή Πρωτοελληνική καταγωγή των Μακεδόνων, 'Αθήναι 
1973, σ. 21 καί 50 κέξ.)' */ρύομαι ρύομαι έρύω, /Ίσ/ος ϊσος £ισος έΐση ("Ομηρ.). 

112) Πρβλ. Αίολ- ^ίτυς Ατέη καί οίσύη οίσύινος (Όμηρ.* πρβλ. βίτσα = λεπτή καί 
ευλύγιστος βέργα), /"ίτυλος καί Όμηρ. Οϊτυλος, /αξος καί "Οαξος, Λατ. Vadimo καί 
Όάδμων, ν λ έ π - λέπω καί */"Xén-jio */ϊ.6π-)ω όλόπτω (Καλλ., Εύφ., Νίκ., Ήσύχ.)' 
πρβλ, καί Ποντ. έλέπω == βλέπω. Βλ. Η. L. Ahrens : De Graecae linguae dialectis, Got-
tingae 1839, I, 30 κέξ., καί G. Curtius : Grundzüge der griechischen Etymologie, (τ. Β', 
Leipzig 1862), σ. 145 κέξ. 

113) Βλ. M. Lejeune : Traité de phonétique grecque, (2e éd.) Paris 1955, § 144. 
114) Πιθανώς ώς τα κοινά καρφί καρφής καρφωτής (=καταδότης· βλ. Κ. Δαγκίτση : 

Λεξικό της Λαϊκής, Αθήναι 1967, σ. 72). 

115) 'Επί τή βάσει των Φ. Ν. ε+ε> ή Δωρ. ή ει, καί e-)-o ή <>4-e ή o-fo> ω 
Δωρ. ή ου. 
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Adesp. 976, «Και εϊπεν Κύριος ό Θεός' Ου καλόν είναι τον ανθρωπον μόνον 
ποιήσωμεν αύτω βοηθον κατ* αυτόν»' Γέν. 2, 18. 

13. μ ω ρ ό ς 

Έ κ της ρίζης *fop - (πρβλ. όράω, Λατ. νβΓβθΓ=εύλαβοΰλαι, αίδοΰμαί) σχη
ματίζεται το ούσ. *fóp - Γο - ς οΰρος (=*«ό έχων δρασιν» φύλαξ, φρουρός, επι
στάτης, επόπτης' πρβλ. *κόρ - foc Μυκην. ko-wo: κούρος καί Δωρ. (Θεόκρ.) 
κώρος), άλλα καΐ ώρος (πρβλ. ώρα=φροντίς, μέριμνα, πρόνοια* τα του Ήσυχ. 
«ωρου* φύλακος» χοά «βώρον οφθαλμοί», ώς και τα παρ' Όμήρ. σύνθετα θυραω-
ρος ούδενόσωρος πυλαωρός, το τήςΣαπφ. άωρος και κατά συναίρ. ώρος=*«άφρον-
τις» κατά μετάστασιν : ό δπνος, κ.λ.π.) 1 ι 6 ' τοΰτο μετά του άρνητ. *më αποδί
δει το σύνθετον *μέ - fopfoç μωρός, το όποιον θεωρείται μέν Ά τ τ . 1 1 7 άλλα φαί
νεται μάλλον Αίολ. ή Δωρ. δάνειον 1 ι 8 , και ακολούθως μωρός 1 ι 9 ( = *«άδιάφορος, 
άφροντις, άφρων» 1 2 0, νωθρός, αμβλύς, βραδύς, βραδύνους, ηλίθιος)' πρβλ. χειμώ-
νος άρχομένυ μωροί γίγνονται οι ερ/άταί των σφηκών)). Άριστ. Π. ζω. Ιστ. 9.41, 4. 

Το ασφαλές της τοιαύτης υποθέσεως διαφαίνεται και έκ του γεγονότος δτι ό 
Ευριπίδης χρησιμοποιεί τον τύπον μωρός και ώς θηλυκον (έπί της τροφού : «α> 
μώρος)) Μήδ. 61), τοΰτο δέ δικαιολογείται κανονικώς μόνον επί συνθέτου. 

14. μ έ γ α ς 

'Αναμφισβητήτως το έπίθ. μέγας είναι σύνθετον έκ του άρνητ. μορίου *më 121 

και του ριζικού θέματος του ρ. γίγνομαι (*γεν - *γέν - ω *γΐ - γέν - ομαι, άλλα 
καΐ *γα- κατά μετάπτωσιν' πρβλ. γέ - γα - α)* ήτοι *μέ - γεν-τος *μέ -γεν-τ-ς 
*μέ - γν - τ - ς μέγας ( = *«μή γενητός, μη γεγενημένος»). 

Ο 

Εις την σκέψιν ταύτην εμβάλλει το γεγονός δτι τα παρ' Όμήρ. μέγας καί γίγας 
έχοντα κοινήν την συλλαβήν γα παρουσιάζουν έκ παραλλήλου και παρεμφερή ση-
μασίαν, ώς επίσης καί ή απόλυτος πεποίθησις δτι το δνομα γίγας προέκυψεν έκ 
του γίγνομαι 1 2 2 δι' άναδιπλασιασμου προς έπίτασιν της ριζικής σημασίας εις τήν 
έννοιαν «ύπερφυως γεγενημένος». 

"Οθεν κατά τα ανωτέρω υπολείπεται να δειχθή ή σύμμετρος σημασία του ούτω 
συντεθειμένου έπιθ. μέγας* και προς τον σκοπον αυτόν ή συμβολή του Πλάτωνος 

116) Το σύνθερον ενί-ωρος (=: *«έπιμελής», ολίγωρος, αμελής) μαρτυρεΐται παρ' Εύφ. 
102 μετ' έφθαρμένης, ήτοι αντιθέτου της ετυμολογικής επί τά χείρω, σημασίας (πρβλ. 
εύήθης αγαθός) · βλ. σχετικώς Ν. Π. 'Ανδριώτη : Σημασιολογία, Θεσσαλονίκη 1959, 
σ. 17 κέξ· 

117) Βλ. Ήρωδ. Περ. καθολ. προσφδ, (εκδ. Α. Lentz) 1. 192, 27. 
118) Πρβλ. τα παρ' Άττ . Δωρικά κυναγος λοχαγός, κ.λ.π. 
119) Πρβλ. Ε. Μ. 593, 12 «Μωρός: παρά το ώρα (sic), ο σημαίνει τήν φροντίδα' 

μετά της μη απαγορεύσεως, και συγκοπή, οιονεί ό μηδέν φροντίζων ή παρά το μη δραν 
το συμφέρον», καί Έ τ . Γουδ. «πόθεν ετυμολογεϊται ; μη ώρός τις ων, ό μη βουλόμενος 
φροντίζειν περί τοϋ συνοίσοντος». 

120) Πρβλ. «των φρονίμων τά παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν)). 
121) Πρβλ. Ε. Μ. 574, 35 έν λέξει μέγας: «Γίνεται παρά το μη άπαγορευτικόν, και 

το γη, μέγας τις ων, δ μη άεί εν τη γη ων, αλλ' υπερέχων αυτής, και εις ΰψος επαιρόμε-
νος» καί Έ τ . Γουδ. «Μέγας, παρά το μη και το γη μήγας) και τροπή τοϋ η εις ε μέγας», 

122) Ήτοι : *γι-γεν-τός *γ[-γεν-τ-ς γί-γν-τ-ς γίγας, γεν. γίγαντος (κλητ. ώ 
γίγαν). 

20 
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κρίνεται ουσιώδης καί αρκούντως διαφωτιστική δια των έξης χωρίων : «αρχή δε 
αγένητον. έξ αρχής γαρ ανάγκη παν το γιγνόμενον γίγνεσθαι, αυτήν ôè μηο* εξ 
ενός' ει γαρ ex τον αρχή γίγνοιτο, ουκ αν ετι αρχή γίγνοιτο. επειδή ôè αγένητον 
εστ ν, και άδιάφθορον αυτό ανάγκη είναι». Φαΐδρ. 245 d, «εξ ανάγκης αγένητον τε 
και αθάνατον ψυχή αν εϊη». αύτόθ. 245 e, και «όμολογητέον êv μεν είναι το κατά 
ταύτα είδος έχον, αγέννητον και ανώλεθρον, ούτε εις εαυτό είσδεχόμενον άλλο 
αλλοθεν οΰτε αυτό εις άλλο ποι Ιόν, άόρατον ôè καΐ άλλως άναίσθητον, τοΰτο ο 
δή νόησις εϊληχεν επισκοπεϊν.» Τίμ. 52 a. 

Ωσαύτως το αυτό αποδεικνύουν και τά επόμενα : «ει ôè μή άκολουθοϋσιν 
άλλήλοις το αφθαρτον και το αγέννητον, ουκ ανάγκη ούτε το αγένητον οντε το 
αφθαρτον άίδιον είναι, δτι δ* ανάγκη άκολονθεΐν, εκ τώνδε φανερόν... ει ôè αγέ
νητον, αφθαρτον υπόκειται.» Άριστ. Περ. Ούρ. 282 a κέξ., «'Επίκουρος Νεο-
κλέους 'Αθηναίος κατά Δημόκριτον φιλοσοφήσας εφη τάς αρχάς των όντων σώ
ματα λόγω θεωρητά, αμέτοχα κενόν, άγένητα, àiêta, άφθαρτα, ούτε θρανσθήναι 
δυνάμενα οϋτε διαπλασμον Ικ των μερών λαβείν οντ αλλοιωθήναι'» Πλουτ. Περ. 
άρεσκ. φιλοσ. 877 d, και «άγέννητα* στοιχεία παρά Έμπεδοκλεΐ» Ή σ ύ χ . ι 2 3 

"Ωστε κατά τα ανωτέρω ή πρωταρχική σημασία του επιθέτου εϊναι : *«μή 
γενητός, μή γεγενημένος, μή έξ άλλου γενόμενος αλλ* αφ' εαυτού τήν αρχήν 
έχων // αυτοφυής, αυθύπαρκτος», καί κατά συνέπειαν : «ύπερφυής, υπερμεγέθης»* 
το γεγονός δέ τοΰτο επιτρέπει να συναγάγωμεν το ασφαλές συμπέρασμα δτι το 
έπίθετον έκυριολεκτεΐτο το πρώτον μέν περί των Θεών, βραδύτερον δέ επί τών 
ημιθέων καί τών άλλων ηρώων, καί ακολούθως έγενικεύθη ή χρησις έπί παντός 
πράγματος υπερέχοντος κατά τήν μορφήν, καί προκαλούντος οΰτω τον θαυμασμόν 
πρβλ. «ό μέγας Ζευς άπαλέξαι» ΑΊσχ. Ί κ . 1052, καί τά της Παλαιάς Διαθήκης : 
«δτι μέγας εϊ σο και ποιών θαυμάσια, συ ει ο Θεός μόνος ό μέγας» Ψαλ. 85 
(86). 10, «μέγας και ουκ έχει τελευτήν, υψηλός καί αμέτρητος». Βαρ. 3.25, 
«ό Θεός ό μέγας 6 αιώνιος» Ή σ . 26.4. 

Παρατηρητέον έξ άλλου δτι τήν αυτήν άναλογίαν παρουσιάζει καί το Λατ. 
ingens ( = ύπερφυής, υπερμεγέθης, μέγιστος), ένθα το *in - φαίνεται δτι δεν εϊναι 
ή πρόθεσις (πρβλ. in - gen - ο = έμφύω), άλλα το στερητ. *ne, το οποίον εν τη 
Λατ. μεταβάλλεται κατά μετάπτωσιν ε'ις *in- (πρβλ. fas nef as άλλα καί firmus 
infirmus, gratus ingratus), εν δέ τη Γερμ. εις *un- (πρβλ. geheuer = ασφαλής 
ungeheuer = πελώριος, gewöhnlich = συνήθης ungewöhnlich = ύπερφυής). 

Οΰτω καθίσταται έφικτον να προσδιορισθη πλήρως ή κατά κυριολεξίαν ριζική 
καί αληθής σημασία του παρ' Όμήρω έπιθ. νηγάτεος 1 2 4, κατ' αντίθεσιν προς τήν 
άρχήθεν παραδεδομένην ι 2 5 καί επικρατούσαν μέχρι σήμερον έτυμολογίαν εκ του 
νέος χ αϊ γίγνομαι 1 2 6 (πρβλ. νεηγενής· "Ομηρ.). Ή κατά τά εκτεθέντα δηλονότι 
βεβαιότης περί του έτύμου της λέξεως μέγας οδηγεί αναμφιβόλως εις το ασφαλές 
συμπέρασμα δτι το *νη - του νηγάτεος είναι στερητ., το δέ β' συνθετικον άδη
λος τύπος ρηματ. επιθέτου του γίγνομαι (ήτοι *γεντ - τος *γεν - τέος καί κατά 
μετάπτωσιν *γατος *γατέος, το νηγατέος δέ παρέχει τήν ενδειξιν δτι υπήρξε προ
φανώς καί ό παράλληλος τύπος *νήγατος), — δτε κατ* ανάγκην δέον δπως άνα-

123) Προς τούτοις πρβλ. τα της ομιλούμενης: απίθανος (=δ μή πιθανός//υπέροχος, 
εξαίρετος) καί απίστευτος (=ό μή πιστευτός, απίθανος'/πρωτοφανής, εκπληκτικός). 

124) Β 43 »μαλακον δ' ενδννε χιτώνα, / καλόν νηγάτεον» (έπί του Αγαμέμνονος), καί 
Ξ 185 «κρηδέμνω δ' εφύπερθε καλύψατο δια θεάων / καλώ νηγατέφ»' ('περί της "Ηρας). 

125) Βλ. Ε. Μ. 602, 43. 
126) Βλ. Ph. Buttmann : Lexilogus, Berlin 1825, τ. Α' σ. 203 κέξ. 
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θεωρηθή και ή σημασία του επιθέτου επί τη βάσει των νέων ετυμολογικών δεδο
μένων ήτοι νηγάτεος = *«ό ου ποιητέος, δς ου δεϊ γενέσθαι γεγενησθαι, ό μή 
κατασκευασθείς δια χειρός ανθρώπου, άχειροποίητος, θεότευκτος, θεοποίητος, 
άγάθεος, ήγάθεος», και κατ' άκολουθίαν : «θείος, ανυπέρβλητος, απαράμιλλος, 
ασύγκριτος», μετά του έπιθ. δέ καλός, ως ή παρ' Όμήρ. χρήσις (καλός νηγά
τεος) : «ά θείου κάλλους, ό ασύγκριτου κάλλους και κομψότητος»· πρβλ. την 
σύγχρονον χρήσιν «καλός οσο δέ γίνεται». 

'Ενταύθα σημειωτέον δτι προς το πρόσφυμα -τέος πρέπει να συσχετισθή ή 
δηλουσα προέλευσιν (καταγωγήν, ύλην, χρόνον κ.λ.π.) παραγωγική κατάληξις 
- εο - ς των επιθέτων, ώς λ. χ. κύων κύν - εος, κύανος κυάν - εος κυαν - ους, 
χρυσός χρύσ - εος χρυσ - ους, και εν τη Aax.aurum aur - eus* πρβλ. λιτός λίθος 
καί *λι - τέος λίθεος. 

Την ύπόθεσιν περί της εκ του *me καί γίγνομαι συνθέσεως του έπιθ. μέγας 
ενισχύει προσέτι καί το γεγονός δτι υπάρχουν εκ παραλλήλου τα δηλούντα τήν 
άφηρημένην έννοιαν του επιθέτου ουσιαστικά μέγεθος και μέγαθος" το τελευταΐον 
τοϋτο εσφαλμένως θεωρείται ό αρχαιότερος τύπος, καί ερμηνεύεται ώς κατ' άνα-
λογίαν προς το μέγας σχηματισμός, εξ ού βραδύτερον προέκυψε κατά προοδευτι-
κήν δήθεν άφομοίωσιν και το μέγεθος. Προς τούτο πείθουν άναντιλέκτως τα κατω
τέρω ανάλογα φαινόμενα : 

α) Έ κ ρίζης *βεν- «βαίνειν» (πρβλ. *ßav-jio βαίνω, Λατ. ven - io) παρά
γονται τα ρηματικά επίθετα : *βεν - τος (πρβλ. Λατ. ven - tus =*«d ελευθέρως 
κινούμενος» άήρ, άνεμος) καί κατά μετάπτωσιν βα - τος (πρβλ. βέ - βα - α)* εξ 
αυτών αντιστοίχως τα ούσ. *βέν - τος βένθος καί *βά - τος βάθος. 

β) Έ κ ρίζης *δεν - «συνδέειν, συμπηγνύειν συμπυκνοΰσθαι» ? : τά ρηματ. 
έπιθ. *δεν - τος (πρβλ. Λατ. <1βη8ΐΐ8=δασύς, πυκνός* «δεντή* δέλεαρ» Ήσύχ. ) καί 

κατά μετάπτωσιν *δα - τός, έξ οΰ *δα - τύς (πρ3λ. «δατύς* κουράλλιον. νύμφη λευ-
κόκηρος» Ήσύχ.) *δαθύς δασύς καί *δά-τος *δά-θος δάσος. Κατά συμφυρμον 
δέ των *δεντος καί *δατος έσχηματίσθη ό τύπος δετός, ό όποιος φαίνεται ο τι 
επεβλήθη απολύτως επί των πρωτοτύπων έξαναγκάσας ταΰτα εις παντελή άχρη-
στίαν (πρβλ. το παρ' Όμήρ. δετή = δέσμη ξύλων). 

Εις τήν ρίζαν *δεν - ανάγονται ασφαλώς καί τα κάτωθι : 
a. Tò ρ. *δά - ω δέ - δα - α δι - δά - σκ - ω, εξ οΰ τα δαήμων Δάμων αδαής 

κ.λ.π. (πρβλ. πυκινος = πυκινόφρων, συνετός· καί *με - λίθιος ηλίθιος)" 
b. Τα ρ. *δαίω δαίομαι δατέομαι ( = *«συνενώ, ενσωματώνω, — και κατά 

σννέπειαν : διαχωρίζω από άλλων ομοίων»* πρβλ. δήμος = «κοινότης ανθρώπων, 
άλλα καί : διαμέρισμα γης», ίσως καί το Λατ. den - s γεν. den - tis = οδούς)' 

e. Tò έπίθ. δα - pò - ς δη - pò - ς ( = *« συνημμένος, συνεχόμενος», μακρός' 
πρβλ. το του Ήσυχ. «δαρόν εορτή)), ήτοι: «συγκέντρωσις ανθρώπων», τα Λατ. 
duras = «σκληρός, στερεός» καί duro = «άποσκληρώ, διαμένω, διαρκώ»). 

Το άρνητ. *me μή μετά του δαρος αποδίδει το σύνθετον *μέ - δαρος *μεδαρός 
μαδαρος ( = μ ή συνδεδεμένος, — α μη συνεχόμενος, χαλαρώς συνημμένος, υγρός» 1 2 7 ' 
πρβλ. το του Ήσυχ. «μαδαρός* άραιόθριξ. ψεδνος» έν σχέσει προς το δασύς), 
έξ ού τά ρ. μαδάω καί μυδάω' πρβλ. μάλευρον καί μύλαξ, μάλβαξ καί μυλαβρίς, 
μάκαρος μακρός μάκος *Μακαναι καί Μυκήναι* 

d. Tò έπίθ. δανός ( = *«συνημμένος, συνεχόμενος, σκληρός», ξηρός, εύφλε
κτος)' πρβλ. πευκαλέος ( = ξηρός) καί πυκινός, δήρις ( = άγων, μάχη) καί πτό-
λεμος πευκεδανος ("Ομηρ.), πυγμή καί Λατ. pugna. Ωσαύτως τ ά : Δανάη (6ν. 

127) Βλ. Λεξ. Liddell -Scott - Κωνσταντινίδου ('Αθήναι 1907) 3, 74. 
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της Ξηράς Γης έν τη μυθολογία' πρβλ. Δαναός), δάνος ( = *«το συνδέον δια φι
λίας» δώρον* πρβλ. «δανές* αληθές ή δώρον ή μερίδα ή ίσχύν, γέρας ή δάνειον» 
Ήσύχ.), δήνεα (=συμβουλαί, σχέδια, τεχνάσματα' πρβλ. τα του *Ηχυχ. «δήνος* 
βούλευμα» και «δήνεα* βουλεύματα»), 

e. Tò έπίθ. δαναιος δηναιος ( = μακροχρόνιος)* ήτοι δήν Δωρ. δον καί αιών 
αΐεί : *δανανΡος δαναιος (πρβλ. Δηναιών: δν. μηνός έν Έρυθραΐς)' το δε δαν 
προέκυψεν είτε εκ του δα(ρο]ν ή ίσως δ[αρ]άν (πρβλ. μακράν* Αίσχ.) εϊτε εκ του 
δανός (*δα[ νό ]ν πρβλ. ω τάλαν τάν). Είναι ωσαύτως έξ ίσου πιθανόν το έπίθ. 
δανός δι' άπ' ευθείας συνθέσεως μετά του *aifòc αιών να άπέδωκε το σύνθετον 
δαναιός, έξ ού κατ' άποκοπήν προήλθε το έπίρρ. δάν. 

Έ ν σχέσει προς το Δωρ. (Άλκμ.) δοάν, το παρ' Ήσυχ. «δαόν πολύχρονων» 
επιβάλλει τον σχηματισμον ενός παραλλήλου προς τα δα - ρος καΐ δα - νος τύπου : 
*δα - Γό - ς 1 2 8 , έκ του οποίου είναι δυνατόν νά πρόκυψη ή έν έπιρρημ. χρήσει 
αίτ. ενικού" *δα - fav, και ακολούθως *δ - Fà\ δοάν. Κατά συνέπειαν εσφαλμέ
νως έπενοήθη ή ρίζα *òf& - έπί τω τέλει δπως αίτιολογηθη ό σχηματισμός δοάν 
έν συσχετισμό) προς το Λατ. diu, το όποιον Ομως είναι κυρίως άρχ. άφαιρ. του 
dies ( πρβλ. diu = die, μεθ' ήμέραν) καί ανάγεται αναντιρρήτως εις το divus dius 
( = *δΐος, θείος πρβλ. divum καί dium = αιθρία, δΐος, δία = «ή ήμερα» υπό 
Κρητών κατά Μακρόβ. έν Saturn. 1.15, ενδιος, ευδία)·πρβλ. μάκαρες μακρός. 

f. Tò ούσ. δόναξ ( = *«ό πυκνώς φυόμενος ή ό σκληρας συστάσεως» κάλα
μος) 1 2 9 * πρβλ. δονέω, καί σάλος ( = * « τ ο συνηθροισμένον καί άναταρασσόμενον 
πλήθος ύδατος, ανθρώπων κ.λ.π.»' βλ. Ε', 9) σαλεύω. 

'Επίσης το ούσ. δένδρεον δένδρον* ήτοι *δεν - ερος ( = *«ό συμπαγώς καί 
στερεώς συνηρμοσμένος, συνδεδεμένος μετά των μελών, των κλάδων, αύτοΰ εις το 
έδαφος», το *δεν - ερον καί ως ούσ. *δέν - ερον, κατά μετάθεσιν *δέν - ρεον, καί 
παρεμβολή του αναγκαστικού φθόγγου δ μεταξύ τών - ν - ρ - (πρβλ. άνήρ γεν. 
άνέρος καί *άνερος *άν-ρος ανδρός, σιναρος *σιν-ρός σινδρος Ήσύχ.) : δέν
δρεον δένδρον, καί οΰτω καθίσταται εξόφθαλμος ή λανθάνουσα ετυμολογική σχέ-
σιε μεταξύ τών ούσ. δένδρον καί δάσος* πρβλ. εδω : εδοντες οδόντες έδ-ω-δή 13°, 
*έδ - τέον *όδ - τέον όστέον ι 3 1 ( = *«το κατεδηδεσμένον, το γεγυμνωμένον σαρ
κός, το άποσυντεθειμένον καί έφθαρμένον» ), έξ οΰ *όστε - pòv *δστερον οστρεον. 

Κατά ταΰτα το μεταγενεστέρως παραδεδομένον καί έν χρήσει σήμερον ρ. δένω 
φαίνεται δτι είναι αρχαιότερος τύπος του δέω ( = δένω), το όποιον πιθανώς έσχη-
ματίσθη κατ' άντιδιαστολήν προς το δέμω καί αναλογικώς προς τους άλλους χρό
νους, καί δη προς τους τύπους δήσω εδησα (πρβλ. Ί α π . *sem-s, *εν - ς Γορτ. 
εν - ς, εϊς, — άλλα Δωρ. ή - ς). 

Έ ξ άλλου ή φθογγική καί σημασιολογική όμοιότης τών δένω καί δέμω οδηγεί 
προφανώς εις κοινήν αρχήν, ή δποία έν ακραία υποθέσει δέν αποκλείεται να εϊναι 
Ιν σύνθετον έκ τών άριθμητ. δύο καί 'έν (Ίαπ. *duvo *sem) ύπο τήν εννοιαν 
«συνάπτειν τα δύο εις 'έν», άναφερομένην κυριώτατα καί κατά πρώτον εις τήν 

128/ Βλ. Hj. Frisk : Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1973, 
τ. Α' σ. 381 κέξ. 

129) Πρβλ. «κατά ρωπήια πυκνά, J αν δόνακας καί έλος, ύπο τενχεϋΐ πεπτηώτες / κεί-
μεθα» Όμήρ ξ 474. 

130) Πιθανώτατα καί : όδ-μή όδ-ωδ-ή (=όσμή) *86-jo). οζω. 
131) Πρβλ, *αϊερι- εδτον άριστον (=πρωϊνον φαγητόν, πρόγευμα): τα Λατ. edo 

(=έσθίω), odor (=δσμή), os γεν. OS- sis (=δστοΰν). 
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ενωσιν των δύο φύλων 1 3 2 , καί εν τοιαύτη περιπτώσει ή πρωταρχική σημασία του 
ούσ. δεσπότης (*δεμσ-πότης *dems - pota, Σανσκρ. dâm-pati-· πρβλ δέμας = το 
σώμα του άνθρωπου, *πότις πόσις = άνήρ, Λατ. potis = δυνατός) θα Ιδεί να εϊναι 
εν τη μητριαρχική κοινωνία * «δ προς γάμον Ικανός άνήρ». 

γ) Έ κ ρίζης *μεν- «σκέπτεσθαι, διανοεΐσθαι, επιθυμεί ν» (πρβλ. μέ-μον-α 
μέν - ος, μαν - (α *μάν - ^ομαι μαίνομαι μην - ις) παράγονται τά ρηματ. έπίθ. 
*μεν - τος (πρβλ. Μέν - τωρ, Λατ. *men-t-s mens γεν. mentis) κα· *μα - τος 
(πρβλ. μ ε - μ α - α * μ ά - ω , αύτό-ματος)* έξ αυτών αντιστοίχως τά ούσ. *μέν-θος 
(πρβλ. τά παρ* Ήσυχ. «μενθήρη· φροντις» καί «μενθήραις* μερίμνακ», *μόν-τ^α 
*μον-θ-]α μοϋσα) καί μα - θος, έξ οΰ καί το ρ. *μαθ - αν - ω μανθάνω. 

δ) Έ κ ρίζης *πεν - (ήτοι *qven-, καί οχι qventh-, ώς δεικνύει το παρ' Όμήρ. 
πή - μα) «έπηρεάζεσθαι, άλλοιουσθαι, άνέχεσθαι, φέρειν, ύφίστασθαι, πάσχειν» : 
τά ρηματ. έπίθ. *πεν - τος (πρβλ. *πον - τος πόν - τος, Λατ. *pon-t-s pon-s 
γεν. pontis) καί κατά μετάπτωσιν *πα - τός (πρ6λ. πή - μα, πά - τος πατέω, 
Λατ. p a - t - i o r = π ά σ χ ω , φέρω, ανέχομαι* καί patiens navium =πλωτός)* έξ αυ
τών αντιστοίχως : πέν - θος (πρβλ. πέ - πον - θ - α, πεν - θ - έω πενθήρης πεν-
θήτωρ, κ.λ.π.) καί πάθος, έξ ού" καί το ρ *πά-θ - σκ - ω πάσχω ε - πα - θ - ον. 

Ούτω κατά τά ανωτέρω καί έκ ρίζης *γεν - (*γεν - ω γίγνομαι) παράγονται 
τά αμάρτυρα *γεν - τος , 3 3 καί κατά μετάπτωσιν *γα - τος 1 3 4 (πρβλ. άγατός, 
νηγάτεος, άγάθεος, ήγάθεος), κατά συμφυρμον δε *γετος 1 3 5 # έξ αυτών πάλιν τά 
ωσαύτως αμάρτυρα : (*γέν - θος) *γέ - θος καί *γά - θος (=*«γέννησις» ), τά 
όποια μετά του άρνητ. *me αποδίδουν αντιστοίχως τά σύνθετα ούσ. μέγεθος καί 
μέγαθος ( = * « ή ίδιότης του μή γενητού»)· ταΰτα φαίνεται δτι ήσαν άρχήθεν 
επίθετα υπό τήν σημασίαν *«μή γενητός, άγένητος // θείος», βραδύτερον όμως 
ένεκα προφανώς του πλήθους τών όμορρίζων, ώς κατωτέρω θα εκτεθούν, συνω
νύμων μετέπεσαν εις ουδέτερα ουσιαστικά δηλούντα τήν άφηρημένην έννοιαν 
του έπιθ. μέγας, διεσώθησαν δε μόνον κατά μετάπτωσιν συνεπείς μετακινή
σεως του τόνου" ήτοι *μεγεθος μγεθός άγεθός (έν έπιγρ. Ίδαλίου Κύπρου) καί 

ο 

*μεγαθος *μγαθός αγαθός, άλλα καί *μέ-γατος *μεγατος άγατος (=θαυμαστός, αδά
μαστος* "Τμν. Όμηρ. εις Ά π . 515), έκ παραλλήλου δέ καί: *με - γάτεος *(μ€~-4-
*γατέος) *μεγάθεος άγάθεος καί ήγάθεος (πρβλ. μέλεος άλεός ήλεός). 

Έ κ του *μέγεντος *μέγατος προέκυψε το άπο του Όμήρ. έπίθ. μέγας (πρβλ. 
γίγας γεν. γίγαντος), κατ' άναλογίαν προς το όποιον έσχηματίσθησαν οι επό
μενοι τύποι : 

Ι. Προσλήψει της παραγωγικής καταλήξεως - λος : το έπίθ. *μέ - γα - λος 
καί (δια της γεν. του μεγάλου, δοτ. τω μεγάλω) [* ] μεγάλος, κλητ. ω μεγάλε 
(πρβλ. «ώ ιιεγάλε Ζεν» Αίσχ. Έ π . 822) παρά τφ ω μέγα άλλα καί ω μέγας 

132) Πρβλ. «και εοΌνται οι δύο εις βάρκα μίαν» Πράξ. Έφ. 5. 31. 
133) Πρβλ. τα του Ήσυχ. «γέντα* κρέα. όπλάχνα», «γέντινος· ϋπνος» (πρβλ, «ό 

ύπνος τρέφει το παιδί κι ό ήλιος το θυμάρι Ι και το κραοΊ τον γέροντα τον κάνει παλλη-
κάρΐί), «γέντινοι ·οικείοι», ώς καί (*δεν-) «δεντή* δέλεαρ» Ήσύχ. 

134) Πρβλ. γήτιον γήτειον γήθυον, γαθυλλίς γηθυλλίς ( = άμπελόπρασον) καί «γαι-
θυλλάδαι · άμπελόπρασα» Ήσύχ. 

135) Πρβλ. Κ. Δ. Γεωργούλη : Ειδική Διδακτική (επιμέλεια Α. Ν. Σακκα), 'Αθήναι 
1972, σ. 112, ένθα : ιΟΰτως εις τήν λέξιν Ταΰγετος εΰρίοκομεν τα θέματα τα — εκτασις με
γάλη και γετος έκ τον γίγνομαι»· ϊσως όρθότερον : «ταΰ-ς -(-γετος» = ό μέγας γενόμενος, 
υψηλός», καθ' Οσον μάλιστα ό Ταΰγετος είναι το ύψηλότερον δρος της Πελοποννήσου. 
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(πρβλ. «ώ μέγας αϊθήρ» Σοφ. Οίδ. Κ. 1471)* πρβλ. τα παρ* Όμηρ. (εν μ 86 
«σκύλακος νεογιλής») νεογΐλος ( = νεογέννητος), το οποίον όρθότερον 'ίσως θα 
Ιδεί να είναι νεο - γη - λός, γαλόως (Άττ. γάλως και Λατ. gIos=av8paSéX<pY]), 
ώς καΐ τα γαλέος, γαλέη και συνηρ. γαλή ( = γάτα) εν σχέσει προς τα γάτος 
γάτα. *36 

Έ κ του *μέγαλος μεγάλος εχομεν ωσαύτως κατά μετάπτωσιν : *μεγαλος 
*άγαλός, έξ ού *άγάλ - ^ομαι άγάλλομαι 1 3 7, και κατά μετάθεσιν άγλαος άγλαΐζω* 
πρβλ. μεγάθυμος μεγαλόθυμος και άγλαόθυμος. 

Προς το *μέγαλος έξ άλλου συμφωνεί απολύτως καΐ το κατά μετάστασιν 
προφανώς ούσ. μέγαρον έξ άδηλου άλλα πρωτογενούς (δια της καταλήξεως -ρος) 
έπιθ. *μέ - γα - ρο -ς ( = *«μή γεγενημένος, μη κατασκευασθείς δι' ανθρωπινής 
χειρός») εν συνεκφορά πιθανώς μετά του σπέος (=σπήλαιον, άντρον)* έκ του 
μέγαρον και μάγαρον (παρά Μενάνδρ.) προέκυψαν ασφαλώς καΐ τα παράγωγα : 
*μέγαρ - ]αΜέγαιρα (δν. μιας τών Έρινύων), μεγαρίζω (πρβλ. το της όμιλου-
μέvηc μαγαρίζω), ίσως δε και το μάγος. 

II . Προσλήψει της παραγωγικής καταλήξεως -νο - ς : το έπίθ. *μέ - γα - νος 
(πρβλ. το Λατ. magnus) καί κατά μετάπτωσιν *μεγανος άγανός, έκ του οποίου 
πιθανώτατα δια μετακινήσεως του τόνου ώς ούσ. προέκυψεν ή λέξις αγνός, ήτοι 
ή άγανή λύγος (Λατ. vitex agiras). 

Ένταΰθα λεκτέον δτι το ούσ. γάνος, το (=λαμπρότης, χαρά), έξ ου τά 
γανάω, γάνυμαι, γανυρος γανερός, είναι αναμφιβόλως παράγωγον ενός καθ' ύπό-
θεσιν έπιθ. *γα - νος *γανής (=*«ό γεννών καί επί τούτω χαίρων»), θηλ. *γανά 
γυνή (Δωρ. γυνά, Σικελ. γάνα, Αίολ. βανά, — Σανσκρ. gfanä) ' πρβλ. «χαίρει σε 
τε πότνια Λητώ, /οννεκα τοξοφόρον καί καρτερον vlòv ετικτεν. / χαίρε, μάκαιρ 
ω Λητοϊ, επεί τεκές άγλαά τέκνα» "Υμν. Όμηρ. εις Ά π . 12—14. 

III. Προσλήψει του παραγωγικού επιθήματος -Fo-ς : το έπίθ. *μέ - γα - ΓΟ - ς 
*μεγα5ος άγαυός, το όποιον δια νέου προσφύματος (του -ρο-) έλαβε την μορ-
φήν άγαυ - ρός' έξ αύτοΰ πιθανώς δι' αποσπάσεως του εν αρχή α, θεωρηθέντος 
ώς έπιτατικοΰ, προέκυψε καί δ τύπος γαϋρος (πρβλ. άμαυρος μαύρος). 

Καθ' δν δέ τρόπον τα *μέγαλος *άγαλος άγλαος καί *μέγανος άγανος προ
ϋποθέτουν έξάπαντος τήν υπαρξιν τών τύπων *γα - λό - ς (πρβλ. *γα - λέος 
γα - λεός, γα-λέη γαλή) ι 3 8 καί *γα - νός, οΰτω καί έκ του *μέ - γαρος άγαυος 
εξυπακούεται ό τύπος *γα - fó - ς, δια του όποιου πιθανώτατα έσχηματίσθησαν 
τ ά : * γ α - , Ρ ^ α γαία γή, καί *γά - F - j<ù γαίω (πρβλ. το παρ' 'Ομήρ. «κύδεϊ 
γαίων = γαυριών δια την έν αύτώ κτηθεΐσαν δόξαν) * έκ του γαίω ακολούθως προέ
κυψεν (δια ρηματ. έπιθ. *γαΓετος *γα,=εθος) το ρ. *γαΓεθ - έω γαθέω γη&έω 
(Λατ. gau-d-eo), ϊσως δε καί τό *γαΓ - ρος γαΰρος* έν πασι τούτοις ή σημα
σιολογική άλλοίωσις του πρωτοτύπου *γένω γίγνομαι είναι δυνατόν να έρμηνευθή 
δια της αντιλήψεως δτι ή γένεσις ( = γέννησις), εις διάμετρον αντικείμενη προς 
τον θάνατον καί το πένθος, εκφράζει γεγονός χαράς καί άγαλλιάσεως άλλα καί 

136) Κατά Ν. Π. Άνδριώτην (Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσα
λονίκη 19672, σ. 60 : <γάτα ή, Ιταλ. gatta». 

137) Βλ. καί Hj. Frisk: Griech. etym. Wörterbuch, Heidelberg 1973, I (A—Ko) σ. 6 
έν λέξει άγάλλομαι: «sieht wie ein Denominatirum von *αγαλος aus; weitere Anknüpfungen 
(άγα—?, μεγάλο—??) zweifelhaft*. 

138) Πρβλ. αύηρος αύηλος καί αυαλέος, ριγηλός καί ^ιγαλέος, ύπνηρός ύπνηλός 
καί ύπναλέος, κ,λ.π. 
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αιτιώδη λόγον υπερηφάνειας και έπάρσεως τών γεννητόρων κατά συ^έπειαν. 
Ωσαύτως κατά συμφυρμον τών έπιθ. άγαυρος καΐ άγλαος προήλθε το \έον 

σύνθετον αγλαυρος και ως κύριον δν. "Αγλαυρος. 
Έ κ της μεταπτώσεως τών ώς άνω συνθέτων *μέγα - έσχηματίσθη κατ* άνα-

λογίαν το έπίρρ. άγαν (πρβλ δίκην, μάτην, πέραν, κ.λ.π. ), καθ* δσον ή απ' ευ
θείας μετατροπή έκ της αιτ. του ούδ. μέγα, επέχοντος παρ' Όμήρω θέσιν επιρ
ρήματος, είναι αδύνατος δεδομένου δντος δτι τά διάφορα μεταπτωτικά φαινόμενα 
είναι προϊόντα της μετακινήσεως του τόνου, — καί ώς τοιούτον απέκτησε συνθε-
τικήν ικανότητα (πρβλ. μεγάνωρ μεγαλήνωρ καί άγάνωρ άγήνωρ, μεγακλεής 
και άγακλεής, μεγασθενής μεγαλοσθενής καί άγασθενής)· εξ αύτοΰ δέ έχουν την 
αρχήν καί τα ρ. αγαμαι, *άγά-3ομαι αγαίομαι, άγάομαι. 

Έ ν κατακλείδι : κατά τήν σκολιάν καί λίαν έπικίνδυνον δια τών συμπληγάδων 
της Φωνητικής καί τής Σημασιολογίας πορείαν, ή οποία άφεύκτως δεν είναι δυ
νατόν να ήτο άμοιρος υπερβολών καί ενδεχομένως ακουσίας κακοποιήσεως τής 
'Αληθείας, — εξάγεται ή ακράδαντος καί στερρά πεποίθησις δτι το άρνητικον μό-
ριον *mê εΰρηται συντεθειμένον μετ* άλλων λέξεων άπο τής Πρωτοελληνικής 
ήδη περιόδου εις τήν πάτριον γλώσσαν αναμφιβόλως δε έκ παραλλήλου καί εις τάς 
άλλας τής Ίαπετικής όμογλωσσίας ι 3 9 . Προσέτι δέ έν παρόδφ διαφαίνεται δτι τα 
ρευστά δρια του στρώματος τών Προελληνικών δανείων αναταράσσονται καί υπο
χωρούν πιθανώς αναδιπλούμενα εις ένδοτέραν άμυντικήν γραμμήν 1 4 0 . 

139) Πρβλ. Σανσκρ. mâdhya·—, m a l i n a - · Λατ. tueor (άρχ. tueo) καί metuo 
( = *«δέν κοιτάζω, δέν προσβλέπω έκ φόβου», εύλαβοΰμαι, δέδοικα, φοβούμαι), geno gigno 
καί *më-gën-us magnus (πρβλ. ingens), animus καί mânes (= νεκροί· πρβλ. inane 
corpus = νεκρον σώμα* ώς ars : iners). 

140) Πρβλ. "Αμφισσα, Λαβύρινθος, μέγαρον, Μυκάναι, θάλασσα, θεός, κάλως, 
πεσσός, γαλέη, γαλεός, γάρος, δάφνη (<λάφνη), δέπας ( <λέπας), μαλάχη ( < μα
λακή* πρβλ. βάθρακος βάτραχος), μάλβαξ, μυλαβρίς, δούλος, χαλκός, χάλυψ. 


