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των εκ μέρους ομοϊδεατών των καΐ λόγω του ρόλου των εις αυτήν ι, ò L. (passim, 
ιδία σσ. 63 κ.έ., 75, 87 κ.έ., 97 κ.έ.) χειρίζεται το θέμα περισσότερον άπο την 
άντίθετον σκοπιάν, τονίζει δηλ. περισσότερον τον ρόλον τών φυγάδων ως ενεργών 
συμμέτοχων εις συνωμοσίας «πεμπτοφαλαγγιτών». 

Γενικώς ειπείν, το βιβλίον του L., παρά το 6τι εις ώρισμένας περιπτώσεις ή 
θεώρησις τών πραγμάτων θα ήδύνατο να είναι διαφορετική, προσφέρει μίαν έμπε-
ριστατωμένην μελέτην ενός συνήθους πολιτικοστρατιωτικου φαινομένου του Πε
λοποννησιακού Πολέμου εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Το έργον αυτό ως και ή 
έρευνα του θέματος τών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας της αρχαίας 
Ελλάδος, τήν οποίαν ό L. προαναγγέλλει, θα αποτελέσουν θετικάς συμβολάς ε'ις 
τήν δ ερεύνησιν εξόχως ενδιαφερόντων καΐ πρωτοτύπων θεμάτων της ελληνικής 
αρχαιότητος. 

Δύναται να λεχθη άπεριφράστως Οτι το βιβλίον του D. είναι : ενδιαφέρον δια 
τον άπλοΰν άρχαιόφιλον άναγνώστην, χρήσιμον δια τον κατ' επάγγελμα άρχαιο-
γνώστην (διδάσκοντα καί / ή συγγραφέα) και άπαραίτητον δια τον είδικον έρευνητήν. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, δ. φ. 

* * * 

J. Β. HOFMANN, Έτυμολογικον Λεξικό ν της 'Αρχαίας Ε λ λ η ν ι κ ή ς 

( έξελληνισθεν υπό 'Αντωνίου Δ. Παπανικολάου, εν 'Αθήναις 1974, 

σσ. α ' - κ 8 # + 5 4 2 ) . 

Προκειμένου νά έρευνήσωμεν μεθοδικώς καί επιστημονικώς μίαν γλώσσαν θα 
πρέπη να διακρίνω μεν : 

1) τον λεξιλογικόν θησαυρον αυτής, ήτοι το σύνολον τών λέξεων αί όποΐαι 
έλαλήθησαν ή εγράφησαν 

2) το κλιτικόν της σύστημα, ήτοι τον τρόπον κατά τον όποιον μεταβάλλονται 
αί κλιταί εκ τών λέξεων του θησαυρού της καί 

3) τήν σύνταξιν αυτής, ήτοι τον τρόπον κατά τον όποιον αί λέξεις κλιταί καί 
μη συμπλέκονται προς σχηματισμον λόγου. 

Διά της τοιαύτης διαιρέσεως παρέχεται ή δυνατότης αντιστοίχου μερισμού της 
δλης γλωσσικής επιστήμης. Άναφορικώς προς τον θησαυρον της γλώσσης είναι 
ανάγκη να εύρεθή (καί να καταταχθή κατά τίνα τρόπον) το πλήθος τών λέξεων 
καί να σημειωθούν αί διάφοροι σημασίαι των. Μεγαλυτέραν δμως σπουδαιότητα 
έχει ή έξέτασις αυτών τών μερών έκ τών οποίων συνίσταται μία λέξις. Δεν έννοουμεν 
βεβαίως τον χωρισμον εις φθόγγους (τους οποίους άλλωστε εξετάζει άλλος κλάδος 
της γλωσσικής επιστήμης), ούτε είς συλλαβάς, άλλα κυρίως τήν άνατομίαν, θα 
έλέγομεν, τής λέξεως, εις τρόπον ώστε νά ευρωμεν τον βασικον πυρήνα της, ό 
όποιος καί υπόκειται είς όλόκληρον σειράν έτυμολογικώς συγγενών λέξεων. Είς 
δλην αυτήν τήν σειράν υπάρχει τι σταθερόν πως, ή ρίζα. Προ αυτής είναι δυ-

1. ΟΕ αρχαίοι συγγραφείς δέν έδίσταζον να ονομάσουν προδοσίαν τον ρόλον αυτόν (π.χ. 
@ουκ. II. 5. 7 «οι προδιδόντες», Ξεν. Έλλην. II. 2.1 «οι προδόντες»), προφανώς επειδή ή 
κομματική αλληλεγγύη δέν εΰρισκεν είς αυτούς καμμίαν δικαίωσαν, καί μάλιστα συγκρινόμενη 
καί συγκρουόμενη προς τήν προάσπισιν της πατρίδος. 
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νατον να τεθούν προθέσεις, προθήματα, αΰξησις καΐ άναδιπλασιασμός, μετά δέ τήν 
ρίζαν είναι δυνατόν να τεθούν προσφύματα καί ποικίλαι παραγωγικαί καταλήξεις. 

'Αλλ* ή ρίζα δεν είναί τι άναλλοίωτον. Εις τήν ολην σειράν των έτυμολο-
γικώς συγγενών λέξεων παρουσιάζει διαφόρους βαθμίδας. eH μετάπτωσις, ώς 
λέγεται το φαινόμενον τών αλλοιώσεων της ρίζης, παρουσιάζει κανό ικότητά τίνα 
δυναμένην να παρομοιασθη προς τήν κλίσιν του ονόματος και του ρήματος. 

Πάντα ταΰτα προσδίδουν ίδιαίτερον θέλγητρον εις τήν ένασχόλησιν με τήν 
γλώσσαν, ιδία δέ με τήν έτυμολογίαν. Είναι σπουδή συστηματική, δια της οποίας 
επιτυγχάνεται ή βαθύτερα κατανόησις της σημασίας εκάστης λέξεως δια συσχε
τισμού αυτής προς άλλας όμορρίζους, εκ τών οποίων ή μία θεωρείται ή πρωτό
τυπος (μητρική). 

Δι' εκείνον τον μελετητήν, Ιδίως τον φιλόλογον, ό όποιος θέλει συντόμως να 
κατατοπισθή περί του έτύμου μιας λέξεως, υπάρχουν σχετικά λεξικά, εις τα όποια 
δύναται να καταφυγή καΐ να πληροφορηθή άκόπως. 

Εις τάς μεγάλας εύρωπαϊκάς γλώσσας κυκλοφορούνται ογκώδη Ετυμολογικά 
λεξικά της Ελληνικής γλώσσης, τα όποια καλύπτουν το προς έτυμολόγησιν προσ-
φερόμενον μέρος του γλωσσικού θησαυρού. Εις τήν έλληνικήν δυστυχώς δεν 
υπήρχε μέχρι πρό τίνος άντίστοιχον λεξικόν, ίκανον να καλύψη πάσας τάς σχε-
τικας άνάγκας. 

Ό κ. Άντ. Παπανικολάου, μόνιμος επικουρικός καθηγητής της 'Αρχαίας Ε λ 
ληνικής Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών, είργάσθη επί μακρόν και 
μετήνεγκεν εις τήν Νεοελληνικήν το έξαίρετον καί εύφήμως μνημονευόμενον, υπό 
τών ειδικών δε έπαινεθέν έτυμολογικον Λεξικόν του Hofmann, το όποιον εξεδόθη 
(γερμανιστί) το 1950. 

Το Λεξικόν τοΰτο εϊναι εν σχέσει προς άλλα συναφή σύντομον καί περιεκτι-
κόν. Δια της μεταγλωττίσεώς του καλύπτεται σημαντικον κενόν εις τήν σχετικήν 
έλληνικήν βιβλιογραφίαν. 

'Αλλ* ό κ. Παπανικολάου δεν ήρκέσθη εις άπλήν μετάφρασιν. Προέθηκε σύν
τομον Πρόλογον (άπαραίτητον καί αυτόν δι' ελλειψιν σχετικών συντόμων καί 
κατατοπιστικών βοηθημάτων παρ5 ήμΐν), εις τον όποιον έξέθηκε τα περί τής σημα
σίας του όρου Ετυμολογία, περί τών 'Ετυμολογικών λεξικών τών συντεταγμένων 
κατά τους αρχαίους καί τους νεωτέρους χρόνους καί τήν άνάπτυξιν τής Ετυμο
λογίας εις ϊδιον κλάδον τής Γλωσσικής επιστήμης. Το έργον πλουτίζεται δι' εκτε
νούς βιβλιογραφίας. 

Διά να είναι μάλιστα το έργον εύχρηστότερον, παρέχονται υπό του μεταφρα-
στοΰ όδηγίαι προς χρήσιν του Λεξικού καί λεπτομερής πίναξ συντομογραφιών. 
Μεγάλης σημασίας πρέπει να θεωρηθή ή υπό του κ. Παπανικολάου παράθεσις έν 
τέλει του έ'ργου λέξεων, αϊ όποΐαι υπάρχουν μεν εις το Λεξικόν οχι δμως κατα-
κεχωρισμέναι ώς ΐδια λήμματα άλλ' εντός αυτών. Προς τούτοις ό κ. Παπανικο
λάου προσέθηκε εις τα υπάρχοντα άρχήθεν ερμηνεύματα του πρωτοτύπου καί άλλα, 
τα όποια έκρινεν απαραίτητα, ώς καί πρόσθετα παράγωγα καί τινας επεξηγήσεις. 

Τό έργον τούτο θ' άποτελέση, πιστεύομεν, άπαραίτητον βοήθημα δια πάντας 
τους καθ' οιονδήποτε τρόπον ασχολούμενους περί τήν άρχαίαν έλληνικήν γραμ-
ματείαν καί γλώσσαν. 
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