
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΜΩΡΑΛΙΔΗ 

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ά ρ φ ί ΩΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ* 

Γ.' Περί το ετυμον των λέξεων : 

αφρός, ομβρος. 

1. 'Επί τη βάσει του σχηματισμού *άμφ-ακός όμφακός ομφαξ είναι δυνατόν 
να έτυμολογηθοΰν κατά το μάλλον ή ήττον ασφαλώς και τα άπο του Όμήρ. ούσ. 
αφρός και δμβρος, τά όποια κατά τα κρατούντα συσχετίζονται προς τά : Λατ. 
imber ( = Ομβρος, ύετος ραγδαίος, δμβριον ύδωρ), Άρχ. Ίνδ. abhrä- ούδ. 
( = νεφελώδης καιρός, νέφος) και â m b h a s ούδ. ( = ομβριον ΰδωρ, ΰδωρ), ώς και 
προς τα νέφος νεφέλη, και ανάγονται πάντα εις Ί α π . ρίζαν *mbh- (*embh-, 
*ombh-) 3 8 . 

Προς τον σκοπον αυτόν, έκκινουντες εκ τής υποθέσεως δτι αϊ ώς άνω λέξεις 
είναι σύνθετοι άφ' ενός και άφ' ετέρου δτι πρόκειται προφανώς ώς α' συνθετικον 
το έπίρρ. - πρόθ. άμφί (*άμφ- *άφ- και *όμβ-· πβ. αφακος και όμφακός), άγό-
μεθα μετά τής μεγίστης δυνατής πιθανότητος και εν αναγκαία συναρτήσει προς 
τας σημασίας τών εν λόγω ουσιαστικών εις το βέβαιον συμπέρασμα δτι το τέρμα 
-ρος είναι έξάπαντος συνεπτυγμένη — και ήλλοιο^μένη — μορφή παραγώγου του 
ρήμ. *opéf-(o ρέ-ω (πβ. ρόος=ροή ύδατος)' κατά ταύτα, έξ άδηλου — άλλ' ουδό
λως δυναμένου να άμφισβητηθη — σχηματισμού *άμφί-ρροος (πβ. Άμφι-ρρόη και 
Άμφιρώ ή = μία τών Ωκεανίδων) 3 9 , δύναται άναμφιλέκτως να προέλθη ό τελι
κός τύπος αφρός, κατ' έκπτωσιν του ενός ρ (ώς τα παρ' Όμήρ. προ-ρέω, ώκ$-
-ροος, άμφί-ρυτος* πβ. ώκυ-ρόας Εύρ., και Ώκυ-ρόη = μία τών 'Ωκεανίδων, 
χρυσό-ροος χρυσο-ρόας, χρυσό-ρυτος Σοφ.) μετά παραλλήλου συγκοπής συνεπεία 
προφανώς τής μετακινήσεως του τόνου κατά μετάστασιν του έπιθ. εις ούσιαστι-
κον (ή άλλως, δια τής γεν. και δοτ.), καθ' δσον «πάσα λέξις ένα μόνον έχουσα 
κνριον τόνον μίαν μόνην έχει και σώαν σνλλαβήν, την δρθοτονονμένην, τάς ôè λοι-
πας είτε προτόνους είτε ετζιτόνονς μεταβεβλημένας, ήτοι ήλαττωμένας η εξηφα-
νισμένας» 4°· ήτοι: *άμφΐ-ρ(ρ)όος ή *άμφι-ρ(ρ)οός, και ακολούθως *άμφ-ροός 
*άμφ-ρος α φ ρ ό ς ô ( = *«το άμφοτέρωθεν — κατ'αμφότερα τά μέρη, πέριξ, διά 
περιδινήσεως — ρέον, κινούμενον και ταρασσόμενον δδωρ», άθροισμα λεπτότατων 
φυσαλλίδων σχηματιζόμενων επί τής επιφανείας ταρασσομένου ύγροΰ), ώς : βοη-
-θόος και βοηθός, δορυ-ξόος και δορυξος (εν Άριστοφ. ΕΊρ. 447 και 1213), 
λα-ξόος και λαξός (εν Παπ.), μελάγ-χροος και μέλαγχρος (Άλκ.· πβ. Μέλαγ-
χρος : τύραν. Μυτιλήνης), όλοός και δλος, όλοος και όλος, χειμά-ρροος και χεί
μαρρος ("Ομηρ.), κ.λ.π.* πβ. τας παρ' Όμήρ. ένδεικτικάς χρήσεις : «επ' ώκν-
ρόφ ποταμώ αλαδε προρέοντι, j αφρώ μορμνροντα» Ε 599, «περί ôè ρόοζ Ώκεα-
νοϊο Ι αφρώ μορμνρων ρέεν ασπετος» Σ 403. 

2. Ωσαύτως δια του *άμφί-ρροος *άμφ-ρος φαίνεται δτι ευχερέστατα προέ-
κυψεν ό παράλληλος σχηματισμός νέου ουσιαστικού, του δμβρος' ήτοι : *άμφρος 

* Συνέχεια εκ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΘ' (1977) σελ. 142. 
38) Βλ. Έτυμ. Λεξικά τών Boisacq, (Σταματάκου), J. Β. Hofmann, Frisk, Chan traine. 
39) Πβ. τά Όμηρ. έύ-ρροος, κατα-ρρέω, περι-ρρέω περί-ρρυτος, κλπ., ώς καί το 

τοΰ Ήροδ. περί-ρροος ( = περίρρυτος). 
40) Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Άκαδημεικά 'Αναγνώσματα, 'Αθήναι 1902, τ. Α', σ. 247. 
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*όμφρός (ως *άμφακός ομφακός, Ι'σως δε καί κατ' άφομοίωσιν προς το τονιζό-
μενον -ός), κατ' άντιδιαστολήν της σημασίας *δμφρος, και ακολούθως, τη επιδρά
σει των γειτνιαζόντων προς το φ φθόγγων μ-ρ, ο μ β ρ ο ς ό ( = *«ô άμφίς — πέριξ, 
πανταχόθεν — ύπο του άνεμου κινούμενος ρόος ύετου», θύελλα μετά βροχής, κα-
ταιγίς, ραγδαία βροχή // το ύδωρ ως στοιχεϊον)' 4 1 σημειωτέον δ' ενταύθα, δτι 
οιαδήποτε μετακίνησις του τόνου επί ενός καί του αύτοΰ θέματος δεν αποτελεί 
τυχαϊον και αύθαίρετον γεγονός, άλλ' είναι προϊόν ανάγκης είτε ψυχολογικής (ως : 
νόμος ήσσονος προσπάθειας, εμφασις, αναλογία, τριβή και φθορά της σημασίας, 
κλπ.) είτε ιστορικής (ως: αδυναμία εκφράσεως νέας εννοίας, κ. ά.)) και συνεπι
φέρει άείποτε σχεδόν άλλοίωσιν σημασιολογικήν (πβ. νόμος και νομός, τρόχος 
και τροχός, μοχθηρός καί μοχθηρός, πονηρός και πονηρός, ωχρός και ώχρος, στει-
νός ό καί στεΐνος τό, κ.π.ά.) ή φθογγικήν (ώς : συγκοπή, βράχυνσις, εκτασις, 
μετάπτωσις, μετασχηματισμός, αποκοπή, κλπ. * πβ. μέλεος καί άλειός άλεός ήλεός, 
μέσκος καί ασκός, άνήρ άνέρος καί *άνερός *άν-ρός ανδρός, αχροος καί *άχροός 
*άοχρός ωχρός 4 2 , κ . π . ά . ) τοϋ παραγώγου εν σχέσει προς τήν πρωτότυπον 
λέξιν. 

3. Οΰτω ή έν σχέσει προς τα *άμα-σφι άμφί καί (*άμφ-ακός ομφακός) ομφ
α λ ό ς διαπίστωσις περί πρωτοτύπου καί αρχεγόνου σχηματισμού των Ελληνικών 
(Πρωτοελληνικων) λέξεων έπιβεβαιοΰται καί αύθις — πέραν πάσης αμφιβολίας — 
καί υπό των *άμφί-ρροος αφρός ομβρος* καί είναι έπ' αύτοΰ ίκανώς άξιοσημείω-
τον — καί προδήλως ένδεικτικον του πράγματος — το γεγονός ότι τά αφρός καί 
ομβρος όμοΰ μετά των δμφαξ ομφαλός ανάγονται ύπο των ερευνητών εις τήν 
αυτήν από κοινού (ή παράλληλον ??) Ί α π . ρίζαν *e inbh- (*ombh· , *mbh- καί 

* n ä b h - κατά μετάπτωσιν), ή όποια δμως — κατά τα προειρημένα — είναι έν 
τελευταία αναλύσει το Έλλην. σύνθετον ά μ φ ί (δι* ενός πιθανού Ί α π . τύπου 
*sem-sve)· Διότι ή επί μέρους σύγκρισις της δομής τών Έλλην. λέξεων προς τήν 
άντίστοιχον τοιαύτην τών αδελφών γλωσσών αφ' ενός καί ή έν γένει θεώρησις τού
των ύπο το κρυσταλλώδες πρίσμα του έπιρρ. ά μ φ ί άφ' ετέρου — οδηγούν καλή 
τή πίστει καί παρά δόξαν εις τί> ασφαλές καί άναγκαΐον συμπέρασμα, δτι ή Ε λ 
ληνική γλώσσα έν τή προόδω του χρόνου καί από της διασπάσεως τής Ίαπετικής 
όμοεθνίας απέβη πιθανώς ό κύριος φορευς του συμμέτρου πολιτισμού καί άπετέ-
λεσεν, ούτως ειπείν, τήν νόμιμον κληρονόμον του μητρώου γλωσσικού θησαυρού. 

Εύνόητον βεβαίως τυγχάνει, δτι ή ώς άνω βάσιμος ύπόθεσις συνδέεται άρρή-
κτως προς τήν έ'κτασιν καί τα δρια αναλόγου δια τοιούτον σκοπον γεωγραφικού χώ
ρου, ένθα επί μακρόν χρονικον διάστημα ήτο έγκατεστημένον το έ'θνος τών Πρω-
τοελλήνων προ τής υπ* αύτοΰ καταλήψεως τής Ελληνικής χερσονήσου μετά τών 
νήσων καί τής Μ. 'Ασίας, — πολλώ δε μάλλον, καθ' όσον ή επικοινωνία τών λαών 
κατά τήν προϊστορικήν έκείνην περίοδον ήτο πρωτόγονος ή καί ανύπαρκτος' άλλ' 
ή τοΰ προβλήματος τούτου ιστορική ερμηνεία, ώς καί πλείστων άλλων αναφερο
μένων εις τήν βρεφικήν ήλικίαν τής άνθρωπότητος, προώρισται να αναμένη δια 
παντός ίσως τήν προσήκουσαν λύσιν κεκαλυμμένη ύπο τήν παχεΐαν καί άδιαπέρα-
στον άχλύν τής προϊστορίας, καί κατά συνέπειαν άμυδραί μόνον είκασίαι περί 
τοΰ θέματος δύνανται νά διατυπωθούν. 

* 
________________ * * 

41) J Iß. τήν περί του ομβρος έτυμολογίαν έν Ε. Μ. 623,31 : uΠαρά το όμον ρεΐν, όμό-
ροος, όμορος, και σνγκοπϋ δμρος' και επει το Μ προ τοΰ Ρ ου δύναται είναι, πλεονάζει 
το Β, καί γίνεται δμβρος, ό όμον ρέων και κατερχόμενος . . . » 

42) Πβ. τάς NE χρήσεις : έχασε το χρώμα του {= έταράχθη, έφοβήθη) καί εγινβ 
κίτρινος άπ' το φόβο του. 
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Δ'. Π ε ρ ί τ ο ε τ υ μ ο ν τ ω ν λ έ ξ ε ω ν : 

άφρύη, άμβρυττος, βόθρος, ευρύς, χείμαρος, μέθη μέθυ, μόθος μόθαξ, 

νέος νεοσσός, νόσος, νήσος, νόθος, νηδύς νήδυμος, άκανθος άνθος. 

Ύφ περί του *άμφί-ρροος αφρός ομβρος έκδοχήν ενισχύουν προσέτι και τα 
έξη: ά-άλογα — ώς θα δειχθούν — σύνθετα : 

1. Το ούσ. άφρύη ή ( = αφρίτις, εϊδος άφύης, μικρόν άφρόψαρον, πιθανώς η 
άθερίνα" πβ. «άφρίους* αθέρας» °Ησύχ.) εν συναρτήσει προς το ρήμα *σρέ5-ω 
ρέω (πβ. £όος ροή ροία = ροή, ρεΰμα- ρυτός, άμφίρρυτος, ρυας—υγρός, ρευστός, 
ροώδης, ασθενής, — και ώς ούσ. κατά πληθ. ρυάδες οί = ίχθύες φερόμενοι μετά 
των θαλασσίων ρευμάτων Άριστ:)' ήτοι: *άμφι-ρρό?η *άμφ-ρό.-η *άμφ-ρύη 
άφρύη* πβ. Άμφιρρόη καί Άμφιρώ. 

Έ κ του άφρύη πιθανώτατα κατ' εκπτωσιν του ρ προέκυψεν (ϊσως κατ' άντι-
διαστολήν της σημασίας) το παράλληλον άφύη ή ( = είδος ιχθύος, σαρδέλλα" γεν. 
πληθ. άφύων) 4 3 , πβ. *κάρνοψ κόρνοψ, γεν. -οπός, ό (και κατά συναλλαγήν του κ 
μετά του π : πάρνοψ πόρνοψ* πβ. άκορνός όκορνος εν σχέσει προς τα άκρος 
άκρίς) και κώνωψ, -ωπος, ό (πβ. «κορνώπιδες· κώνωπες» Ήσύχ., ώς και το 
Ποντ. καράνα 4 4 ή = κώνωψ). 

2. Το ούσ. αμβρυττοι οί ( = είδος έχίνων θαλασσίων)· πβ. τα παρ' Ήσυχ. 
«αμβρυττοι- είδος εχίνων θαλασσίων. 'Αριστοτέλης δε αυτούς βρνττονς καλεί», 
«άβρυτοί* εχίνων θαλασσίων εϊδος» και «βρύττος* είδος εχίνου πελαγίου, ώς φησιν 
'Αριστοτέλης' οι δε ίχθύν. οί δε τρισνλλάβως αμβρνττον, ην, Λάχης ποιεί». 

Ή λέξις αποτελεί προδήλως συνεπτυγμένην καί ήλλοιωμένην μορφήν του έπιθ. 
άμφί-ρρυτος καί παρ' Όμήρ. άμφί-ρυτος ( = ό πανταχόθεν περιρρεόμενος υπό της 
θαλάσσης' πβ. λιτός καί λισσός), καθ' όσον μάλιστα το ρημ. έπίθ. ρυτός ( = ό ρέων, 
ρευστός, υγρός) ώς ούσ. κατ' ούδ. γένος (ρ* οτον τό) έχει την σημασίαν : «κέρας ή 
ποτήριον καταλήγον εις οξύ άκρον, καθ* δ υπήρχε μικρά οπή, δι' ής ό οΐνος 
έ'ρρεεν εν λεπτή ροή»' 4 5 ούτω αναμφιβόλως : *άμφί-ρ-(ρ)υτ-]ο-ς αμβρυττος ό 
(— ό άμφάκανθος - υπό ακανθών περιβαλλόμενος — έχίνος), έξ όμοιότητος προς 
το οξυκέρατον καί έν σχήματι διαφόρων ζφων ρΰτόν πβ. "Αμβρυσσος ô (= ò 
ιδρυτής της όμων. πόλεως Άμβρύσ(σ)ου τής Φωκίδος), "Αμφρυσος ό ( = *«ό *άμφίρ-
ροος, ό εις δύο ρεύματα χωριζόμενος?» ποτ. τής Θεσσαλίας), έχίνος ό (=άκαν-
θόχοιρος ό χερσαίος, έχΐνος ό θαλάσσιος//το δστρακον του θαλασσίου εχίνου // πο
τήριον, υδρία, δοχεΐον), ώς καί τα παρ' Όμήρ. άμφι-φορεύς, άμφί-θετος φιάλη, 
δέπας άμφι-κύπελλον έν σχέσει προ το ρυτον (*άμφί-ρ(ρ)υτ^ο-ν). 

3. Το άπο του Όμήρ. ούσ. βόθρος ό (— φυσικός πλυνος προς πλύσιν ενδυμά
των // όρυγμα εντός του εδάφους) ' καί τοΰτο προφανώς αποτελεί έξειλιγμένην 
μορφήν του Όμηρ. επιθ. βαθύ-ρροος ( = ό εις βάθος ρέων καί ύπερεκχειλίζων * 
πβ. «βαθυρρόον Ωκεανοϊο» Η 422, Ξ 311, λ 13, «ές ποταμον είλενντο βαθνρροον 

43) Ή λέξις υπό των παλαιοτέρων ανάγεται εις το f-ήμα άφύω (— άπολευκαίνομαι" 
Ίππ." πβ. αφρός) ή θεωρείται σύνθετον έκ τοΰ στερητ. ά- καί του ρήμ. φ ύ - ω , κατά δέ τους 
συγχρόνους έρευνητάς είναι άγνωστου προελεύσεως. 

44) Κατ' "Ανθ. Παπαδό^ουλον (Ίστορ. Λεξικον της Ποντ. Διαλέκτου 1,406) θεωρεί
ται άγνωστου έτύμου. 

45) Βλ. Liddell —Scott— Κωνσταντινίδου, Μέγα Λεξ. τής Έλλην. Γλώσσης, 'Αθήναι 
(1907), 4, 28· πβ. «Δωρόθεος γ* ό Σιδώνιός φησι τα ρντά κέρασιν όμοια είναι, διατετρη-
μένα δ' είναι, εξ ών κροννιζόντων λεπτώς κάτωθεν πίνονσιν ώνομάσθαι ôè άπο τής ρύ
σεως» Άθήν. 11,497e. 
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άογυροδίνην» Φ 8)" ήτοι: βαθυρροος, δια της γεν. καί δοτ. *βαθυρρόος, και ακο
λούθως, κατ' άναδρομικήν άφομοίωσιν μετά συγχρόνου συγκοπής, *βοθ(ΰρ)ρόος 
*βοθ(υρ)ρος46 *βοθρός, καί ώς ούσ. βόθρος ό · 4 7 πβ. a Ai <5' δτε δη ποταμοΐο ρόον 
περικαλλέ' ΐκοντο, j ενθ' ή τοι πλυνοί ήσαν επηετανοί, πολύ δ' ϋδοιρ / καλόν νπεκ-
προρέει ( = έκρέει κάτωθεν, αναβλύζει) . . . / . . . εϊματα χερσίν ελοντο καί εσψό-
ρεον μέλαν νδωρ, / ατεϊβον ό' εν βόθροισι» Όμήρ. ζ 85 -92. 

Πιθανώς κατ' άνάλογον τρόπον έσχηματίσθη και το ούσ. τάφρος ή (=χάνδαξ, 
όρυγμα' άπα τοΰ Όμήρ.) εν σχέσει προς το θέμα (*ττα.--?) *θαφ- τάφ- του ρήμ. 
*èa<p-jû> θάπτω. 

4. Το άπο του Όμήρ. έπίθ. ευρύς ( = πλατύς, ευρύχωρος, εκτεταμένος, μέ
γας) 4 8 εν συσχετισμό) προς το ωσαύτως Όμηρ. έΰ-ρρεής ( = έύρροος, εϋροος, 
εύρους, ό καλώς και άφθόνως ρέων) επιβάλλει καταφανώς την έτυμολογικήν σύν-
δεσιν των λέξεων, καθ' δσον ή εϋροια ( = ή εύκολος ροή, ή ελευθέρα δίοδος υδά
των) τών ποταμών και τών οδών εν γένει, θαλασσίων τε και χερσαίων (πβ. *qveil-
*πεν- *πεν-τός *πον-τος πόντος ό = πόρος, πέρασμα // θάλασσα" άλλα καί, κατά 
μετάπτωσιν, *πα-τός πάτος ό = ή πεπατημένη οδός' Λατ. p o n s , -nt i s , άρσ. 
=*«ή στενή δίοδος», γέφυρα' την Όμηρ. χρήσιν υγρά κέλευθα, ώς και το Λατ. 
p a t i e n s n a v i u m = πλωτός) 4 9 , αποτελεί αναντιρρήτως όμόλογον συνάρτησιν 
του εύρους αυτών πβ. Όμηρ. : «έϋρρεΐος ποταμοΐο» Ζ 508, Ξ 433, Ο 265, 
Ω 692 κ. ά., καί α'Αργεϊοι φενξονται επ ευρέα νώτα Θαλάσσης» Β 159, «ενρέ'ί 
πόντώ» Δ 498, «επιπλώς ευρέα πόντον, / την όδον ην Έλένην περ άνήγαγεν» 
Ζ 292, «θαλάσσης ευρέα κόλπον» Σ 140, «άλλα Σκάμανδρος J οϊσει δινήεις εϊσω 
αλός ευρέα κόλπον» Φ 125, κ.λ.π. 

Δια της τοιαύτης κατ' εξοχήν μεταφορικής σημασίας (έϋρρεής = ό ρέων άφθό
νως καί κινούμενος ελευθέρως εν έκτάσει), το δε καί κατ' άντιδιαστολήν προς τήν 
ακραιφνώς ριζικήν εννοιαν, φαίνεται δτι το *έϋ-σρε5-ής [*]εύ-ρε-ής καί κατά 
συναλοιφήν *εύρής (ώς νηλεής καί νηλής "Ομηρ., Αίσχ.' πβ. Νηλεύς, Νείλος) 5 0 

μετεσχηματίσθη εις *εύ-ρ-εύς ευρύς (γεν. *εύρ-έ5-ος εύρέος) τη επιδράσει άφ' 
ενός αύτοΰ τούτου του θέματος *σρεΓ- *ρυ- του ρέ-ω (πβ. τα τής μυθολ. κύρ. όνόμ. 

46) Καθ' δν τρόπον : βοΐ)Βόος βοηθός, *δορυ-σσό,-"Ός δορυσσόος δορυσσός (εν Αίσχ. 
Θηβ. 125), *νεο-σσό/Ός *νεοσσόος νεοσσός (πβ. νεό-σσυτος), *περι-σσό/ος *περισ-
σόος περισσός (βλ. εν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 297 κέξ.· πβ. περι-σσεύω = »«περιφέ
ρομαι, περιέρχομαι, κινούμαι ταχέως πέριξ τινός χωρίς να δύναμαι να εισέλθω εντός αύτοΰ, 
συνωστίζομαι», πλεονάζω), *πυρ-σσό/ος *πυρσ/ος πυρσός, *βοο-σσό,Γος ^ο\>σσόος 
βουσος (βλ. Frisck 1,261 καί Chantraine 191), κλπ. 

47) Κατά τα κρατούντα, συσχετίζεται απλώς ή λέξις προς τά : βαθύς, βόθυνος, βυθός, 
καί Λατ. fodio (=: όρύσσω). 

48) Ή λέξις συνάπτεται υπό τών έτυμολόγων (J. Β. Hofmann, Frisk, Chantraine) προς 
το Vcpùç βαρύς καί τα'Αρχ. Ίνδ. uru- ( = ευρύς) καί vâras- ούδ. (=eopoc, πλάτος) 
κατά δε το Ε. Μ. 396,17 παράγεται «παρά το εΰ μόρων, καί το ρονω, το ορμώ». 

49) Βλ. συναφώς εν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 309. 
50) 'Ορθότατα το πατρων. Νηλ-εύς συνάπτεται προς το νηλ(ε)-ής «ah aller 'lodesgott ?» 

(βλ. Frisk, Griech. etym. Wörterbuch 2, 314)· ή δέ άποψις τοΰ Chantraine (Diction, étym. 
751) «a été rapproché de νηλεής par élymologie popmlaire» επί τω ίσχυρισμω δτι «πρόκειται 
μάλλον περί διττοϋ τύπον εις -ενς τον Νειλέως» (παραγώγου δήθεν τοΰ νέομαι), —είναι 
δλως ανυπόστατος, καθ' δσον λησμονεί δ αείμνηστος Ελληνιστής (πβ. έ'νθ* άνωτ. σ. 336 καί 
732) δτι ή παναρχαία μορφή τοΰ έπιθ. ήτο *νε-ελε-ής (*νε- καί £λεος) · πβ. νεαρός νηρός 
(νεαρόν ΰδωρ -νηρόν, νερό) καί Νηρ-εύς. 
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Ευ-ρυτος Εύρύτη, πιθανώς δε καί *Εύ-ρεύς?) καί κατ' άναλογίαν κυρίως αφ' ετέ
ρου προς το όμόσημον π λ α τ ύ ς (πβ. πλατύς Ελλήσποντος "Ομηρ., πλατύρροος 
Νείλος Λίσχ.) έν άναγκαίω συσχετισμω — καί συμφυρμώ — προς ανάλογα δια τοϋ 
ούσ. πλάτος σύνθετα (ως : ά-πλατής, ίσο-πλατής Άριστ., καί δή προς το εύ-πλατής 
Ξεν. )5ΐ· έκ του εύρ-ύς ακολούθως προέκυψε κανονικώς το συμμέτρου σημασίας 
άντίστοιχον άφηρημένον ούσ. κατ' ούδ. γένος : εύρος το ( = *«το ρέειν καλώς καί 
άφθόνως καί κινεΐσθαι έν έκτάσει άνέτως καί ελευθέρως» καί κατά σννεκδο-
χήν : ή έννοια τοϋ εκτεταμένου χώρου, το πλάτος, αντί της εν αντφ ενεργείας' 
πβ. ίσο-ευρής Φώτ.). 

Ή ώς άνω, σημειωτέον, έξέλιξις τοϋ έϋρρεής εις ευρύς ενισχύεται αναμφι
βόλως καί έπιβεβαιοΰται έξάπαντος καί σχεδόν άναγκαίως δια του αναλόγου κατά 
παράλληλον συμμετρίαν σχηματισμού φαρδύς ( = πλατύς, ευρύς· πβ. φάρδος το 
καί φαρδύνω) έκ τοϋ έπιθ. εύ-φραδ-ής ( = εύγλωττος) 5 2. 

Έ ξ άλλου ή σύγκρισις του εύρ-ύς μετά τοϋ Άρχ. Ίνδ. *vurù- u r ù - ( = ευρύς, 
μακρός' πβ. vé.rSiS-o\)?>.= εδρος, χώρος) καί τοϋ Ζενδ. νΟϋΠΙ-^εύρύς), προφανώς 
κατά μετάθεσιν έκ πιθανού τύπου ' o u v r u - UVTÙ-, έν συναρτήσει προς τά Άρχ. 
Ίνδ. v à s u - ( = έύς?, καλός* πβ. Ζενδ. vohu-) καί s r à v a t i (== ρέειν πβ. Brava
it: ρόος, s r u t à - = ρυτός), — επισημαίνει ενδεχομένως καί αύθις τήν αυτήν, ώς εις 
τα *άμφί-ρροος δμβρος καί Άρχ. 'Ινδ. a b h r à - ( — νεφελώδης καιρός, νέφος) καί 
à m b h a s (=ομβριον ύδωρ, ύδωρ), έτυμολογικήν σχέσιν, καθ' δσον ή υπό τών έτυ-
μολόγων σύναψις τών λέξεων προς το *.Ρερ-ύς βαρύς είναι αβάσιμος σημασιολο
γικούς καί έγένετο προδήλως κατ' έπίφασιν έκτος εάν είναι δυνατή κατά τήν φθογ-
γολογίαν της Ίνδ. γλώσσης ή προέλευσις του u r ù - εξ ενός καθ' ύπόθεσιν συνθέ
του *vasu- s r a v a s - ( = έϋ-ρρεής), κατά τον σχηματισμον m a d h u - s r a v a s -
( = *«μεθυ-ρρεής», μελί-ρροος)· άλλα μία τοιαύτη ύπόθεσις έκφεύγει πιθανώς τών 
ορίων της συναφούς επιστημονικής δεοντολογίας. 

'Επειδή δε το ώς άνω επιχείρημα, του απίθανου δηλονότι της συνδέσεως του 
Άρχ. Ίνδ. u r ù - προς άντίστοιχον — ώς το εύρύς<έϋρρεής — σύνθετον, δυνατόν 
να έρμηνευθή επί τή βάσει της Συγκριτικής Γλωσσολογίας ώς παντελής αποκλει
σμός του πράγματος, — προσάγονται επί τούτοις καί τα έξης εις έπίρρωσιν 
τών προταθέντων : 

Το από του Όμήρ. έπίθ. μέσσος, ώς αρκούντως έδείχθη 5 3 nocç>o\ τα κρατούντα, 
προέκυψε δια συνθέσεως του άρνητ. μορίου * m e μή (Δωρ. μα καί Βοιωτ. μεί, 
Άρχ. Ίνδ. mu, κλπ.) μετά της ρίζης *tv9- (=*«ε!ναι τι έξωγκωμένον, συνη-
νωμένον, —ισχυρόν, δυνατόν») προσλήψει καί της παραγωγικής καταλήξεως 
( (s)vo-s) -foç έξ Ί α π . τύπου *më-tv^-VO-s* έξ αύτοΰ άφ' ενός *μά-τΓα-5ος 
μά-ττα-βος ( = *«ό μή ων σώος»' πβ. τα τοϋ Ήσυχ. «μάτταβος* ô μωρός», «ματ-
τάβης* άπορων», «ματταβεϊ* περιβλέπεί" αδημονεί» καί «ματταβούμενος* μέλλων, 
καί άποκνών», ώς καί το κύρ. ον. Μέταβος καί το ούσ. μέσσαβον κατά πληθ. 

51) Πβ. *#κ-ω *άκ εύ-ς *άκ-ύς καί *άκος τό, *— 'ακ-ης (*άμφι-άκης άμφάκης 
άμφήκης, ήκής), άλλα καί *οκ-€υ-ς *όκ-ύς (ώς οίκρος άκρις καί οκρις) καί, δια τών 
συνθέτων *— οκ-ης, *ποδο-όκης ποδώκης, *ίππο όκης ίππώκης, *άνεμο-όκης άνεμώ-
κης, — *ώκ-€υ-ς ώκ-ύς, γεν. *ώκ-έ.~-ος ώκέος· πβ. ώκύ-πους καί ώκύ-ροος ποταμός 
("Ομηρ.). 

52) Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Με-ταιων. καί Νέα Ελληνικά, έν Αθήναις 1907, τ. Β' σ. 29 
(ένθα : «... άπα τοϋ eùpéoç λόγου προήλθεν ή έννοια τον εύρέος καθόλου») καί Ν. Π. 
Ανδριώτη, Έτυμ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 2η εκδ., Θεσσαλονίκη 1967. 

53) Βλ. έν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 296 κέξ. 
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παρά Καλλ., έν σχέσει προς το *tv3-vo-s 5 4 *σσα-5ο-ς σά^ος σάος σόος σ ώ ς 5 5 

και το άρχ. Ίνδ. s ' à v a s - °ύο\ = πάχος, δύναμις, υπεροχή) καί άφ' έτερου κατ' 
άντιδιαστολήν προφανώς της σημασίας *μέ-ττο-.το-ς *μέττοος μέττος (Κρητ. και 
Βοιωτ." πβ. τα τοϋ Ήσυχ. *ττα-εύ-ς56 «ταΰς* μέγας, πολύς», «ταΰσας* μεγαλύ-
νας, πλεονάσας» και «έπίταυρον Ισχνρόν», ώς και το ούσ. ταύρος καΐ το 'Αρχ. 
Ίνδ. t a vas- = παχύς, δυνατός, ρωμαλέος) και εκ παραλλήλου Έ π . καί Αιολ. 
*μέ-σσο-Γθ-ς *μέσσοος μέσσος καί Ά τ τ . μέσος ( = *«ό μή ων σώος, ολόκληρος, 
αλλ' ανήκων εις τμήμα του συνόλου καί κατ' εξοχήν εις το μέσον», ό έν τφ μέσω 
κείμενος)' οΰτω προφανώς καί *μεί-σσο-Γθ-ς *μείσσοος *μείσσος *μεΐσος καί ώς 
άφηρημένον ούσ. κατ' ούδ. γένος (ώς : στεινος ô καί στεϊνος το "Ομηρ., κυφο ς ό 
καί κϋφος το Ί π π , μακρός ô καί μάκρος το Άριστοφ., άκρος ô καί *ακρος το 
κατά πληθ. ακρεα Ί π π . καί Γαλ., Ικανός ό καί *ϊκνος ϊχνος τό, *Kép-jo> κείρω 
*κερτός ό καί *κέρτος κέρδος το = *«το κειρόμενον εριον τών προβάτων» «αι 
κατ' επέκτααιν της σημασίας: όφελος57, καί εκ παραλλήλου κατά μετάπτωση 
κοφτός ό καί κάρτος τό, κατά μετάθεσιν κράτος το καί Αίολ. κρέτος = *«ή ικα
νότης του κείρειν», δοναμις, ισχύς, εξουσία 5 8, —· κ.π.ά.) *μείσος τό, κατ' έ'κπτω-
σιν *μΐσος (πβ. *σφέ-ελος *σφεΐλος φίλος è καί φείλος τό) καί αναλογικώς προς 
το πρωτότυπον : μίσος ( = *«ενδεια, φθόνος», απέχθεια' πβ. Λατ. m i s e r = ασθε
νής, ελεεινός, δυστυχής). Έ κ παραλλήλου—καί Ι'σως πρωτότυπος—δια του επι
θήματος -jo-S έσχηματίσθη Ί α π . σύνθετον *mé- tv3 jo*S> εξ οδ άφ' ενός *μά-
-ττα-jo-ç *μάτταιος μάταιος ( = άφρων, ανόητος, κενός' έξ αύτοΰ, παρά τα περί 
του αντιθέτου νομιζόμενα, προέκυψε κατ' άντίστροφον παραγωγήν το ούσ. μάτα 
μάτη = μωρία, και εν επιρρ χρήσει κατ' αιτ. μάτην = ά λόγως, άνωφελώς) καί 
άφ' έτερου κατ' άντιδιαστολήν της σημασίας *μέ-σσα-]ο-ς μεσαίος ( = μέσος* 
'Αντιφ.)· πβ. 'Αρχ. Ίνδ. m â d h y a - , Αατ. m é d i u s , 'Αρχ. Γερμ. m i t t i -

Προς τούτοις καί πέραν τών ώς άνω, έκ του * m é t v a v o - s μέσσος κατά 
συναλλαγήν του διττού σσ (ή ττ) μετά τοϋ θ ( = t h ) — ώ ς : *σσέρ-ω σεύω σόος 
λαο-σσόος καί *Qè=-o> θέω θοος Ααο- -θόη (Όμηρ.), Μέσσαπος (=*«ό μή σώος, 

54) Βλ. Hj. Frisk, Griech. etym. Wörterbuch 2,844. 
55) Πβ. *σσέ/"-ω σεύ-ω (περισσεύω *περι-σσό/"ος *περισσόος περισσός) καί σεί-ω 

σί-ω ( = * «είμαι συνηθροισμένος, κινούμαι», ώς : *σσά λος, κονί-σσαλος = «κονι ορτός», 
σάλος καί σαλ-εύ-ω· *6év-jco δέννω δένω δεω *δόνος δόναξ — «κάλαμος υπό άνεμου 
σαλευόμενος» καί δονέω). 

56) Πβ. Ποντ. σαεύ-ω ( = σέβομαι, υπολογίζω, εκτιμώ), το όποιον κατ* "Ανθ. Παπα-
δόπουλον (Ίστορ., Λεξ. της Ποντ. Διαλέκτου 2,259) συνάπτεται προς το Τουρκ. saymak 
( = άριθμεϊν). 

57) Πβ. «κούρεψε τ' αβγό, και πάρε το μαλλί τον» (επί ματαίοπονοϋντος ή επί άγονων 
επιχειρήσεων, ουδέν φερουσών κέρδος' βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Β', έν Αθήναις 
1900, σ. 609), το NE μαλλί το ( = μαλλί//χρήματα, λεφτά* βλ. Κ. Δαγκίτση, Λεξικό τής 
Λαϊκής, 'Αθήναι 1967), ώς καί το Λατ. pecunia ( = ουσία, πλούτος//χρήματα, άργύριον 
πβ. pecus θ. — κτήνος, ζώον, πρόβατον). 

58) Πβ. καρδία κραδίη κάρζα κόρζα ή ( = *«ή κειρομένη καί κείρουσα» έδρα της 
ζωής), κηρ καί —κατ' άναλογίαν προς το εαρ ήρ — κέαρ, Κρόνος χρόνος (=*«δ αενάως κει-
ρόμενος καί κείρων τα έαυτοΰ έργα»)* πβ. ωσαύτως τό ούσ. *ά-κερτος άχερδος ή (=*«ή 
σκληράς συστάσεως καί έν άκραις φυομένη» άγρίαπίδιά) καί *άκράς άχράς ή (ώς κοΊΧος 
κοιλάς, μόνος μονάς, κλπ.* ούτω καί άκρος *ακράς άχράς), καί έν τή NE άγκορτσιά καί 
γκορτσιά ή , το όποιον εσφαλμένως κατ' άλλους ανάγεται εις το Άλβ. gor i tse {πβ. ακίς 
καί NE άγκίδα), ενώ κατ' άλήθειαν φαίνεται δτι συνέβη ακριβώς το άντίθετον. 

10 
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άσαφής, άφρων»? πβ. Λατ. M e s s ä p u s *αί n e - s ä p i u s = άφρων) καιΜέθαπος, 
Παρνασσός καί *Πάρναθος *Πάρνηθος Πάρνης (γεν. -ήθος), Παρνήσσιος και 
Παρνήθιος, λειτος *λΐτος (καί κατ' άναλογίαν προς το πρωτότυπον : λιτός) 
•λιτ-joç λισσος *λίσσος καί λίθος 5 9 , λισσάς καί λιθάς, *βεν-τος 6 0 βατός [*] βο-
τός 6 1 *βΰτος *βυτ-]ος βυσσος62 άβυσσος καί βυθός α-βυθος (πβ. «άβυδόν βαθύ» 
Ήσύχ., καί "Αβΰδος ή = αρχαία πόλις της Τροίας παρά τον Έλλήσποντον//πό
λις της Αιγύπτου παρά τον Νεΐλον), «βάσσος* ονδετέρως' ή βήσσα» (Ήσύχ. ' 
πβ. Λατ. b a s s u s = χαμηλό:) καί βάθος, «βύσσαλοι· βόθροι» καί «βύθαλον 
βύσμα» (Ήσύχ.), άλλα καί ΰσσοκος ô (—αίδοΐον) καί Ποντ. ύθάκιν το ( = ό μα
στός άγελάδος)63, κ. ά. — έσχηματίσθησαν έξάπαντος καί τα ακόλουθα : 

α) *μέθος ( = è μη ών σώος, ενδεής //παρχφρων) καί καθ' έτεροίωσιν μόθος 
ό ( = *«μΐσος, ένδεια // Ιχθρα, έχθρότης, λογομαχία», μάχη, ό θόρυβος της μά
χης' "Ομηρ.)- πβ. μοτός ό καί μοτόν το ( = *«τό μη σωον ύφασμα», ράκος* πβ. 
μέσ(σ)αβον = ίμάς δερμάτινος), ώς καί τα μεσσήρης ( = ό έν τφ μέσω ήρμο-
σμένος, μέσος) καί «μοθούρας* τάς λάβας των κωπων» (Ήσύχ.), Μεθουριάδες 
(νήσο·,), έν συσχετισμό) προς τα ουρά, κόθ-ουρος (== κολοβός) καί κόλ-ουρος. 

β) μόθαξ καί μόθων ό ( = *«ό μη σώος, ό μη γνήσιος πολίτης», τέκνον ει
λώτων ή περιοίκων άνευ πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων άνδρούμενον)· πβ. Μεσ-
σάνα (Λατ. Messâna* πβ. i n - s ä n u s = *«δ μη σώος», νοσών τάς φρένας, πα-
ράφρων) καί Μεσσήνη ( = ή υποτελής των Σπαρτιατών χερσόνησος της Μεσση
νίας) άλλα καί Μέθανα Μεθώνη Μοθώνη καί καθ' Ήσύχ. «Μοθώ(ν)η· πόλις 
Θεσσαλίας, καί γαστήρ» (ήτοι: *«ή μη σ<όα, μή πλήρης, ακόρεστος καί άπλη
στος γαστήρ»), *Μέσσων (πβ. Μέτων, -ωνος) καί Μέθων Μόθων ίσως καί 

Μέδων, Μέδουσα). 

* * * 

Το ασφαλές της τοιαύτης ετυμολογικής ερμηνείας προδήλως διαφαίνεται δια 
της συγκρίσεως προς ανάλογα μετά του στερητ. *në (*νε- καί *νε-ε- νη- Δωρ. 
να-, 'Αρχ. Ίνδ. ηα-, Λατ. n e ) σύνθετα : 

a. Ί α π . *né- tv9-vos *νέ-τ^ά^ο-ς *νέ-τ.Ρο-.Ρος *νέ-σσο*ος *νέσσος ( = ό μ ή 
ών σώος) καί κατά συμφυρμον μετά του *né -vo- s véfoç νέος ( = *«ό μη 
έχων τι ανήκον εις εαυτόν, ό μή κεκτημένος ιδίαν περιουσίαν» νέος τήν ήλικίαν 

59) Βλ. έν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), σ. 377. 
60) Ή ρίζα του ρήμ. βαίνω κατά τα κρατούντα είναι *βαν- *βαμ-, άλλ' έν τούτοις 

κατ* άλήθειαν— ώς άλλωστε δεικνύει καί το Λατ. vën-io — φαίνεται δτι είναι *ßev- (ήτοι 
Ί α π . *gven-)· πβ. βένθος καί κατά μετάπτωσιν βάθος (ώς *qven- *πεν- *πεν-τός 
*ποντος πόντος καί κατά μετάπτωσιν πάτος, καί έκ παραλλήλου πένθος καί πάθος· πβ. 
καί *πάθ-σκ-ω πάσχω)· βλ. Ινθ' άνωτ. σ. 307 κέξ. 

61) Πβ. πρό-βατον καί βοτον ( = κτήνος· "Ομηρ.), εξ ού αναμφιβόλως — παρατά περί 
τοϋ αντιθέτου νομιζόμενα — προέκυψε κατ' άντίστροφον παραγωγήν καί το ρήμα *βότ-σκ-ω 
βόσκω, ώς : -πεν- *πά-θ-σκ-ω πάσχω, *ßev βαίνω βα-roç *βά-τ-σκ-ω βάσκω (=βαίνω 
δρομαίως, φεύγω /' άρχομαι ταχέως). 

62) Πβ. «βύττος· γυναικός alôoîov» (Ήσύχ.) καί βάτ(τ)αλος, έν συσχετισμφ προς 
τα βυσσός βυθός καί βύσσαλος βύθαλος (Ήσύχ.), ώς καί το NE πάτος ό (=πυθμήν, 
βυθός//Ιδρα, πρωκτός//γυνή καλλίπυγος). 

63) Ή λέξις εσφαλμένως ανάγεται εις τα τίτθάκιον ή ούθαρ βλ. Άνθ. Α. Παπαδο
πούλου, Ίστορ. Λεξ. τής Ποντ. Διαλέκτου 1, 364. 
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άνθρωπος* πβ. την NE χρήσιν : έχει το δικό του = έχει περιουσίαν τινά) 6 4 μετε-
σχηματίσθη είς *νεο-σσό7ος *νεο-σσόος νεοσσός6 5 νοσσός ( = *«ό μη ών 
σώος και άρτιος, ò μή πλήρως έσχηματισμένος»)' πβ. τα κύρ. όνομ. Νέσσος 
( = *«ό μή σώος, ό μή γνήσιος άνθρωπος» Κένταυρος) και *Νέ-σσί5-τος Νέστος, 
ώς δηλοϊ καταφανώς το παρ' Ήσυχ. «νεόσσυτα* νεωστί όρμώντα. νεαρά», Νέσσων, 
Νόσσος, Νοσσώ κλπ., ώς και τα νόσσαξ ( = νεοσσός) και Ποντ. νοσσάκα ή 
( =νεαρά καί μή εισέτι ώοτοκοΰσα όρνις" πβ. μόζος6 6 ό = ταύρος, μοζίκα ή = άγε-
λάς παραμένουσα στείρα επί μείζον του έτους διάστημα άλλα παρέχουσα εισέτι 
γάλα, μοζίν 6 7 το = μόσχος ηλικίας ενός έτους). 

Ούτω δύναται επαρκώς να έρμηνευθη καί ή προέλευσις του ούσ. νουσος καί 
νόσος ή· ήτοι δια τοϋ *νέ-σσα5ος *νέ-σσο..-ος *νέσσοος καί καθ' έτεροίωσιν 
*νόσσοος *νόσσος (ύγίεια) ( = *«ή μή σώα υγεία», ή νοσηρά κατάστασις της ψυ
χής ή τοϋ σώματος' πβ. τά Λατ. s â n u s = σάος, * n e - s ä n u s i n - s ä n u s = πα-
ράφρων, i n - s a n i a = νόσος του νου, μανία) προέκυψε κατ' έκπτωσιν καί άνα-
πληρωματικήν εκτασιν το κατά μετάστασιν ούσ. νοΰσος καί νόσος (ή — ήττον 
πιθανώς — κατά συγκοπήν : *νόσ σο,-ος *νόσ(σ)5ος νουσος)· πβ. νόσσαξ ( = νεοσ
σός) καί νοσακερός (— νοσηρός" Άριστ.) καί καθ' Ήσύχ. «νοσακερός* νοσώ· 
δης. τρυφερός, μαλακός». 

'Ωσαύτως κατά τον αυτόν τρόπον ερμηνεύεται άριστα καί το ούσ. νήσος 
(Δωρ. νάσος καί 'Ροδ. νάσσος) ή* ήτοι *σσά^ος σάος σόος μετά του στερητ. νϋ-
( = ν η - < *νε-ε-) : *νά-σσαΓθς *νά-σσο.-ος *νά-σσοος ν α σ σ ο ς νάσος νήσος 
(γη, χώρα) (— *«ή μή σώα γη, ή μή πλήρης ξηρά», τμήμα γης περιβαλλόμενον 
υπό θαλάσσης' πβ. «νήσορ* νεοττος» 'Ησύχ. )" ή τοιαύτη δε ετυμολογική ερμηνεία 
έπιβεβαιοΰται άναντιλέκτως καί υπό του Λατ. insula» το όποιον προδήλως φαί
νεται ότι συνετέθη κατ' άνάλογον τρόπον" ήτοι : Ί α π . *so lvos ( = *όλθΓος 
όλοος δλος καί Λατ. s a l v u s = σώος, ακέραιος, αβλαβής" πβ. s o l v o = *«σώζω», 
λύω τινά, — s ä l u s = σώα καί άβλαβης κατάστασις, υγεία, ευεξία, — so l lus = 
= δλος, s ö l u s = *«συνηνωμένος καί ακέραιος», μ ό ν ο ς , — s ä lu tn = σάλος, 
ταραχή, πέλαγος, θάλασσα) καί έν συνθέσει μετά του στερητ. n e : *in-SOlva 
( terra) καί ακολούθως κατά μετάστασιν * in - sö l l a (πβ. s o l l u s = δλος, καί 
s ö l u s — μόνος, — ώς : εις καί μόνος) καί κατ' έ'κπτωσιν * i n - s o l a i n s u l a 

64) Βλ. έν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 302 (έν ύποσελ. σημ. υπ αριθ. 107). 
65) Κατά τήν επικρατούσαν άποψιν προέκυψεν ή λέξις εκ τοΰ *veo-xj-òc ( = πρωτόπει

ρος" έκ θέματος δήθεν *κ]-ο- τοϋ κεΐμαι). 
66) Το ούσ. προφανώς καταδεικνύει δτι το — εσφαλμένως — άμφισβητούμενον μέσα τα 

(έν Ε. Μ. 575,10 : «.Σικελοί δε και Ταραντϊνοι μέσα αυτά άποκαλοϋσιν») είναι όντως το 
πρωτότυπον τοϋ μέζεα τα (zr τα γεννητικά μόρια τοΰ άρρενος ζώου)· ήτοι μέσσος ό καί ώς 
ούσ. *μέσσος το ( = το κεντρικόν σημεϊον πράγματος τίνος //το κεντρικον καί ουσιώδες όρ
γανον) καί ακολούθως: *μέθος *μέδος, κατά συμφυρμον *μέσδος μέζος μήδος, πληθ. μέ-
δεα μέζεα μήδεα· πβ. τα κύρ. ονόμ. Μέδων ( = πόσθων ?), Εύρυμέδων (=ζ βασιλεύς τών 
Γιγάντων), Μέδουσα {= μία τών Γοργόνων), —άλλα μέδων (— άρχων, κύριος· πβ. φαλλός 
καί Φαλλήν βαλλήν = βασιλεύς") καί μεδέων μεδέουσα παρ' Όμήρω. 

67) Κατ' "Ανθ. Α. Παπαδόπουλον (Ίστορ. Λεξ. της Ποντ. Διαλέκτου 2,50) αϊ λέξεις 
μόζος μοζίκα μοζίν θεωρούνται ξένα δάνεια1 πβ. το Άρμ. mozi = νέος βοΰς, ταΰρος, 
μόσχος' πβ. μέζεα), το όποιον καταφανώς είναι δάνειος έκ τοϋ μοζί(ο)ν τύπος (καθ* ύπο-
κορισμον τοΰ μόζος). 
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( = *«ή μή σώα καί στερρά, ή μή στερεά γη», ή νήσος) 6 8 , καθ' ον τρόπον εκ του 
p r o - v i d e n s προέκυψε το έπίθ. p r ü d e n s ' πιθανώτατα δε εκ του * in - sö la 
κατ' άφαίρεσιν του στερητικού έσχημ,ατίσθη και το ούσ. s o l u m ( == έ'δαφος, 
γη, χώρα). 

b Έ κ του *ne-tv9-vos *νέσσος ( = ο μή ών σώος), κατά συναλλαγήν του 
διττού σσ μετά του θ, προέκυψεν ακολούθως άδηλος τύπος *νέθος, καί εξ αύτοΰ 
καθ' έτεροίωσιν νόθος (== *«ό μή ών σώος, μόθαξ, μόθων», ό μή γνήσιος, ό μή 
έκ νομίμου γάμου υιός" "Ομηρ.) 6 9 ' πβ. νοθά-γενής, Νόθων (κύρ. &ν.), άλλα καϊ 
*νέθων Νέδων (•=* ποτ. καί πόλις της *«μή σώας καί ελευθέρας» Μ ε σ σ η 
ν ί α ς ) καί Νέδα. 

Διά του *νέθος *νέδος *νήδος (πβ. *νέ-σσοος *νέσσος καί *νά-σσοος νάσ-
σος νδσος νήσος ή) πιθανώτατα δύναται να έρμηνευθή καί το ούσ. νηδύς ή 
( = στόμαχος, κοιλία, ύπογάστριον, μήτρα)' ήτοι : *νήδος (στόμαχος) ( = *«ό μή 
σώος, ό μή πλήρης, ό μηδέποτε πεπληρωμένος καί άείποτε κενούμενος, ό ακόρε
στος καί άπληστος» στόμαχος) καί κατ' άναλογικήν έπίδρασιν του δελφύς ή ( = ή 
μήτρα) : νηδύς, γεν. -ύος* έκ του νηδύς ακολούθως προέκυψε το έπίθ. νήδυμος 
( = *«άκόρεστος, τεταραγμένος, αγωνιώδης, βαρύς», καί κατ' έπίδρασιν προφανώς 
παρετνμολογικήν τον ηδύς ήδυμος: γλυκύς)' πβ. ααντάρ επήν δή τόν γε λί^Ύ] 
•ψυχή τε και αϊών, / πέμπει ν μιν Θάνατον τε φέρειν καί νήδνμον ( = ήδύν ??) 
"Υπνον» Όμημ. Π 454, ως καί τα Λατ. n a s s a (== κύρτος, αλιευτικός κάλαθος) 
καί n ö d u s (— άμμα, κάθαμμα, δεσμός, κόμβος, πλοκή, κονδύλωμα' πβ. μέζεα 
καί μήδεα τά), m e d u l l a ( = *«το μέσον, το κενόν — οστοΰν», è μυελός των 
οστών, μεδούλι), m o d u s ( = μ ε τ ρ ο ν 7 0 ) , m ô d i u s (μόδιος, ό έκτεύς) καί m e -
d i m n u s ( = μέδιμνος), καί δή τα παρ' Ήσυχ. «μόδα* στρώματα» καί «Μεθώ(ν)η· 
πόλις Θεσ ιαλίας. και γαστήρ», 'ίσως δε καί τα Μηδία ( = *«ή έν τώ μέσω της 
'Ασίας κειμένη χώρα» ?) καί Μήδος, καί το κύρ. 'όν. Μήδεια. 

* * 

γ) μέθη ή ( = * « ή μή σώα κατάστασις, ή νόθος — νοσηρά — καί μή κατά την 
ύγια φύσιν υπάρχουσα κατάστασις», ή υπερβολική πόσις οϊνου καί ή συνεπεία 
ταύτης κατάστασις του άνθρωπου)" πβ. ματτύη ή ( = *«μή σώα. μή πλήρης άλλ' 
εκλεκτή τροφή, μεζές?1», πολυτελές τι καί όρεκτικώτατον λίχνευμα). 

Άναμφιλέκτως, κατά τα ανωτέρω καί παρά τα παραδεδεγμένα, ή λέξις μέθη 
προέκυψεν όμαλώς ώς θηλ. ούσιαστικον έκ του ως άνω αμάρτυρου έπιθ. (μέσ-
σος) *μέθος (ώς : άκρος καί άκρα, μέσος καί μέση, κ.λ.π.)' πβ. τα κύρ. όνόμ. 
Μέθων (καί Μέδων ?) Μόθων έν σχέσει προς τα Νέσσων Νέδων Νόθων. 

δ) μέθυ το (=*«το γενεσιουργον α'ίτιον της κραιπάλης του μή έχοντος σώας 
τάς φρένας *μέθου», ό οίνος)' το ούσ., καίτοι θεωρείται ανέκαθεν ώς ή πρωτό
τυπος του μέθη λέξις, έν τούτοις είναι κατ' άλήθειαν παράγωγον του άδηλου — άλλ' 

68) Πβ. μέ-γας ( — *«μή γενητός», ύπερφυής' πβ. γί-γας) καί Λατ. *mê-gëîl-US 
magnus καί *in-gen-t-s ingens· βλ. έν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 305 κέξ. 

69) Κατά τον Windeköns (εν Lingua Posnaniensis 9, 36 κέξ.) θεωρείται ή λέξις Πε
λασγική. 

70) Βλ. έν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 299. 
71) Πιθανώς πρόκειται περί αντιδανείου διά τοϋ Γουρκ. meze - πβ. την NE χρήσιν 

«τον πήραν στο μεζέ» (=r έγένετο περίγελως) έν συσχετισμώ προς το μάτταβος (= μωρός), 
ώς καί το ούσ. μέζεα τα [~ όρχεις ζώου). 
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έξάπαντος ύπάρξαντος — επιθέτου *μέθος ( = μέσσος, μη σώος, μή έχων σώας 
τάς φρένας), και έσχηματίσθη ώς ούδέτερον άφηρημένον ούσ. εν άρχη και ακο
λούθως συνεταυτίσθη ώς συγκεκριμένον μετά της εννοίας του οίνου* ήτοι : *μέθος 
xò ( = μέθη // οίνος" πβ. *μέδος, πληθ. μέδεα, καί μήδος τό), καθ' ον τρόπον τά : 
(*sve σφε *σφέ-ες σφεϊς *σφέ-ε-λος *σφεΐλος) *φεΐλος φίλος ό και φεΐλος το εν 
έπιγρ., στεινος ô καί στεΐνος το "Ομηρ., κ. ά.' έν συνεχεία, κατά συμφυρμον εκ 
της συνήθους προδήλως χρήσεως *«μέθος ήδύ», μετεσχηματίσθη και τούτο εις 
μ έ θ υ (πβ. τα παρ5 Όμηρ. «μέθυ ήδύ» έν δ 746, η 265, ι 162 557, κ 184 
468 477, μ 30, ρ 533, καί «μέθυ γλυκερόν» έν ξ 194), καί ήκολούθησαν κατό
πιν αύτου τά παράγωγα : μεθύω, μεθύσκω, μέθυσις, μέθυσος, κλπ. 

Ό τοιούτος ώς άνω μετασχηματισμός είναι έξ ϊσου πιθανόν νά οφείλεται εις 
διάφορον κατ' άντιδιαστολήν της σημασίας έξέλιξιν του Ί α π . *mé-tve-(s)vo-S* 
ήτοι : *μέ-σσο-^ο-ς *μέσο\Γος *μέθ,Γος ό καί ώς ούσ. κατ' ούδ. γένος *μέθ^ος *μέθυος 
μέθυ το (γεν. μέθυος)· π β. μέσσος μόθος μόθων καί *νέσσος Νέσσος νόθος 
Νόθων, άλλα *μά-τΓα-Γος *μάττα^ος μάτταβος καί έκ παραλλήλου κατά 
συγκοπήν *μά-ττ-^ος, θηλ. *μά-ττ-5η μ α τ τ ύ η (πβ. Λατ. m a t t ë a = ήδυ-
σμα, — μασ(σ)άομαι = *«κατατεμαχίζω», τρώγω, — «μοσσύνειν μασαοθαι βρα
δέως» καί «μάθυιαι· γνάθοι» Ήσύχ.) , ώς : *άκ-(σ)Γό-ς *όκ-σ,Ρό-ς ( = δ άκήν έν 
έαυτω έχων, *άκ-(σ)έ=-ς *άκ-εύ-ς *άκύς, *όκ σέ,τ-ς *οξεύς οξύς — γεν. *όκ-σέΓ-ος 
οξέος* πβ. *ακ-ω *οκ-τος = άκαχμένος, θηλ. ακτή «γη» = οξεία άκρα, άκρω-
τήριον,— άλλα καί *aK-T-jèç άκ-σσός *άξος —- πβ. ά ξ - ί ν η — , αξ-ιος = *«οξύς, 
ταχύς», ι κ α ν ό ς — πβ. άξιο-ρρέπεια = *«όξυ-ρροπία ?»—, καί ώς κύρ. Ον. 
"Αξιος καί Άξιος = ό *«ώκέως ρέων» ποταμός της Μακεδονίας, — έκ παραλλή
λου δέ καί *άκ-σσος *άκ-0ος *άχθος = «πεπαρμένος, τετρυμένος» καί ώς ούσ. 
κατ* ούδ. γένος άχθος το = *«πληγή, οδύνη, πόνος», βάρος), καί θηλ. *όκ of ή 
ό ξ ύ η « δ ρ υ ς = δένδρον» ή ( = το έκ ξύλου όξέας — φηγού — στέλεχος του 
δ ό ρ α τ ο ς , και κατά σννεκδοχήν : ή οξέα). 

Ωσαύτως είναι δυνατόν νά έ'χη προκύψει το σκοπούμενον μέθυ δια παραλλή
λου προς το *μέθος μέθη σχηματισμού : *με-σσ-εύ-ς *μεθεύς (πβ. μέσσος *μεσ-
σόω μεσόω καί *μεσσευς *μεσσεύω μεσεύω, έν συσχετισμό) προς τά *sevo-s 
*σε^ος *(σ)ρος σφός foc δς καί *σέΓος *(σ)έ5-ς *%Γ-ς έύς ήύς = *«ο εις 
εαυτόν ανήκων, ' ί δ ι ο ς , ιδιαίτερος, διακεκριμένος», ευγενής, γενναίος, αγαθός), 
*μεθύς, ούδ. *μεθύ καί ώς ούσ. μέθυ (κατ' έν. όνομ. καί αιτ. παρ' Όμήρ.), ώς 
άσ τός (=κάτοικος, δημότης) καί *άσ-τ-εύ-ς (πβ. φύλακας καί φυλακεύς) *άστύς, 
ούδ. *άστύ καί ώς ούσ. άστυ, γεν. *AOT-EF-OÇ *6ίστηος αστεος καί Ά τ τ . άστεως* 
πβ. *σσά-Γθς σάος σώος σόος σως καί *ττα-εύς ταΰς, *ήμί-σσοος ήμισσος καί 
*ήμί-σσευς ήμισυς ήμιτυς. 

Κατά ταύτα, έάν είναι ορθή καί βάσιμος ή ύπόθεσις περί των σχηματισμών 
*me-tv3-vos μέσσος *μέθος μέθη φθογγικώς τε καί σημασιολογικώς, καί έξ 
όσων εξετέθησαν—καί δη έν συσχετισμω προς τά αντίστοιχα δια του στερητ. * n e 
σύνθετα *né- tv3-vo-s *νέσσος *νέθος νόθος—αρκούντως έδείχθη 6τι όντως είναι 
αληθής, τότε αυτομάτως συνάγεται τό παράδοξον άλλα καί άναγκαΐον συμπέρασμα 
δτι το 'Αρχ. Ίνδ. m â d h y a - (=μέσσος) υπολείπεται καί αύτοΰ τούτου του έν τη 
έσχατη θέσει της ετυμολογικής κλίμακος παραγώγου *μέθος μέθη (πβ. το άνυπό-
στατον επινόημα Ι^μέθ-jo-] Ίι προς τά m â d h y a - καί Λατ. m é d i u s = ασαφής, 

72) Κατά τά κρατούντα ό τύπος *μέθ-]ο-ς (Ίαπ. *médh-jos) είναι ή πρωτότυπος 
τοΰ μέσσος λέξις* πβ. *qvetvor-es καί τέτ(τ)ορες τέτταρες, τέσσαρες πέττα-
ρες πέσσυρες, Λατ. quattuor (άλλα quadr-angulus = τετράγωνος ), 'Αρχ. Ίνδ. 
catvarah καί κατ' αιτ. catùrah (καί catur-âsra- = τετράγωνος)· έν τούτοις *mé-tvs-vos 
μέττος μέσσος, άλλα Λατ. mëdius καί 'Αρχ. Ίνδ. mâdhya—. 
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αμφίβολος, ουδέτερος//μ έ σ ο ς, —ώς φίλος) φίλ-ιος), καί μάλιστα δτε ήδη 
τοΰτο εν τη άενάω ροή του πανδαμάτορος χρόνου απώλεσε διά παντός την έτυ-
μολογικήν αύτοΰ διαφάνειαν καί συνεταυτίσθη έκτοτε προς μίαν κατ' εξοχήν καί 
ίδιάζουσαν χρήσιν, την οποίαν διατηρεί άλώβητον μέχρι σήμερον καί κατά συνέ-
πειαν το Άρχ. Ίνδ. m â d h u ούδ. (=μέλι), το όποιον αντιστοιχεί ακριβώς προς 
το (*μέθος τό), μέθυ, φαίνεται άναντιλέκτως οτι είναι σχηματισμός δάνειος εκ 
του Έλλην. (Πρωτοελλ.) προτύπου εν τη απλή έννοια too ήδυπότου μέλιτος και 
άνευ των εκ τοΰ οίνου άπορρεουσών ιδιοτήτων της μέθης, αϊ όποΐαι — ώς ίκανώς 
έδείχθη — συνιστούν το Ιτυμον της συνθέτου λέξεως 7 3 . 

Οΰτω, τηρουμένων των αναλογιών, το σύνθετον m a d h t t — s r a v a s — (=μελί-
-ρροος) φαίνεται προδήλως πολύ μεταγενέστερος σχηματισμός τοΰ (έϋρρεής) ευρύς, 
καί επομένως αποκλείεται παράλληλος έξέλιξις του *vuru- uru-, το όποιον πα-
ρέλαβεν άκόπως ή 'Αρχ. Ίνδ. εκ της πρώτη; τη τάξει μεταξύ των έιτιγόνων της 
Ίαπετικής καί αμέσου αυτής διαδόχου' τοιαύτη δε άποψις είναι δυνατόν νά έρει-
σθή έπί της υποθέσεως 6τι τά αλλεπάλληλα 'Ινδικά φΰλα αποσπώμενα κατά και
ρούς άπο της κοιτίδος των Ίαπετών —Πρωτοελλήνων συνέρρεον εις τήν Ίνδικήν 
μεταφέροντα άμα καί τάς νέας γλωσσικάς κατακτήσεις του μητροπολιτικού κέντρου. 

Προς τούτοις δια τοΰ λόγου τό ασφαλές εκ πολλών αναλόγων παραδειγμάτων 
τα όποια—εν αντιθέσει προς τα κρατούντα — είναι δυνατόν να προσκομισθούν, επι
λέγεται το έξης ίκανώς σημαντικόν : *άκ-ω (πβ. τό Όμηρ. οίκων, γεν. -οντος, 
ώς : αρχ-ω άρχων, *tév-jco τείνω τένων, *„= λέ^-ω *λεί-ω *λέ-ω λέων 7 4 , κ.ά.), 
*άκ-άν-ω (πβ. *άκανός ακανος, ώς : ήκ-ω εϊκ-ω ΐκ-ω ίκ-άν-ω ικανός, κ.ά.), ρημ. 
έπίθ. *άκ-αν-τος (—άκαχμένος, ώξυμμένος, οξύς· ώς : *=λεΓ-άχ-$ω λειαίνω *λειαν-
-τος ά-λείαντος, *rtép-j(o πείρω=τείρω πέρα(ν) ^περάν-^ω περαίνω 7 5 *περαν-τός 
α-πέραντος, χραίνω χραν-τος òi-χραντος, κλπ.) καί ακολούθως ώς ούσ. *aKavt-joç 
*οίκανσσος άκανθος ό (πβ. κολόκυντος καί κολόκυνθος, κολοκύντη καί κολο-
κύνθη κολόκυνθα, ώς καί τά : μαστός καί μασθος μασδός μαζός, όρτός καί ορθός, 
κλπ.), κατά γένος θηλ. άκανθα (—φυτόν ακανθώδες, άκανθα, κέντρον "Ομηρ.) 7 6, 
τό όποιον εορηται εκ παραλλάλου εις τήν Άρχ. Ίνδικήν υπό τήν μορφήν k a n t a -

καί k a n t h a - (=ακανθα)* εκ τοΰ άκανθος ό, δι' ενός ούδ. παραγώγου ουσιαστι
κού *ακανθος tò ( = ό παραγόμενος καρπός τών ακανθωδών φυτών) κατ' άφαίρεσιν 

τοΰ εν αρχή τοΰ θέματος ακ- καί δια της ούτω τρόπον τινά αποκοπής τών ακάν
θων (πβ. ακ-ή άκ ωκ-ή) άπό τοΰ στελέχους τοΰ κατ' εξοχήν (ακανθώδους) άνθους, 
τοδ ρόδου (πβ. τό της παροιμ. «απ* αγκάθι βγαίνει ρόδο, κι από ρόδα βγαίνει 
αγκάθι»), έσχημχτίσθη τό ούσ. άνθος το ( = * « ό βλαστός της άκανθωδεστάτης ρο
δής καί τό κατ' εξοχήν άνθος τοΰ έ'ρωτος — ευώδες άλλα και δηξίθνμον»), τό 
όποιον παρέλαβεν ετοιμον — ώς καί τό μέθυ — ή Άρχ. Ινδική άπό της Ίαπετι
κ ή ς — Πρωτοελληνικής' άλλα τό τοιοΰτον â n d h a s — ούδ. ( = χόρτον, λάχανον 

73) Κατά τα παραδεδεγμένα «Μέθυ ήταν αρχικά ενα πανάρχαιο ποτό από μέλι και νερό, 
που το συνήθιζαν οι ' Ινδό ευρωπαίο ι πριν χωριστούν. "Οταν οι "Ελληνες κατέβηκαν ατήν 
Ελλάδα καί γνώρισαν το κρασί, το μέθυ πήρε τη σημασία τοΰ κρασιού και το νερόμελι 
λησμονήθηκε»· βλ. Ν. Π. 'Ανδριώτη, Σημασιολογία, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 24. 

74) Πβ. το παρ* Όμήρ λείουσιν, καί δη εν Ο 592 «Τρώες δε λε'ιουσιν εοικότες ώμο-
φάγοισι», ήτοι: *,~λέΓ-οντ-σιν *λλ€ίουσιν βλ. καί εν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27(1975), 277 κέξ. 

75) Πβ. τήν χρήσιν : περαίνω γυναίκα, κόρην (ΑΠαλ.), εν τη σημασία τοϋ τρυπαν. 
76) Περί τοϋ έτύμου της λέξεως έχουν προταθή διάφοροι έκδοχαί, ώς *άκάν-ανθος (πβ. 

όίκανος καί άνθος), *οίκ-ανθα, *οίκαν-θα,—άλλα πβ. «άκανθες· ακανθώδες» Ήσύχ. 
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πβ. k a n t a — ) τής Άρχ. Ίνδ., καθ' δτι δάνειον έξερριζωμένον καΐ μακράν του φυ
σικού καί οικείου περιβάλλοντος του γλωσσικού ανθοκήπου των Πρωτοελλήνων, 
προώρως έμαράνθη καί κατήντησε ταπεινον κχί άσημον χόρτον άνευ ακανθών βε
βαίως άλλα και χωρίς ευώδους οσμής 7 7 . 

5. Το ούσ. χείμαρος ο ( = οπή εις τον πυθμένα του πλοίου προς έκροήν τών 
υδάτων, καί κατά σννεκδοχήν : το άντίστοιχον της οπής βύσμα, μικρός πάσσα
λος, πείρος) εν Ή σ . "Εργ. 626: «χείμαρον εξερύσας, ϊνα μή πύβγ\ Διός δμβρος». 

Καίτοι, κατά τα κρατούντα, συνάπτεται απλώς ή λέξις προς τά χείμα χει-
μών χειμέριος δυσ-χείμερος, κατ' αντίθεσιν δήθεν προς το εύδίαιος, — εν τού-
TOic είναι προφανές δτι 6 τύπος προέκυψεν εκ του χειμάρροος χείμαρρος ( = ό 
μεθ' ορμής ρέων κατά τον χειμώνα* "Ομηρ.) κατ' άντιδιαστολήν τής σημασίας και 
μόνον, ή δε άντίθεσις προς το εύδίαιος, άλλα καί αυτό τοΰτο το δνομα εύδιαΐος 
ή εύδίαιος ^εύδιά-jo-ç = ό εν σχέσει προς τήν εύδίαν ευρισκόμενος, ώς ανάγκα 
* ανάγκα-jo-ς αναγκαίος), αποτελεί άναντιλέκτως φυσικήν συνέπειαν καί λογικήν 
άκολουθίαν τής τοιαύτης λέξεως — εννοίας χείμαρ(ρ)ος· διότι δλως αυτονόητον 
τυγχάνει το γεγονός δτι ό χείμαρος άνεσπάτο έκ τής οπής του κύτους, δτε το 
πλοΐον άνείλκετο εις την ξηράν εν χείματι ( = εν θυέλλη καί καταιγίδι) προς 
έκροήν τών ομβρίων υδάτων «Ινα μή πύΟγ} Διός δμβρος», (τούτο) καί ένεσφη-
νοΰτο τανάπαλιν ύδατοστεγώς εν ευδία ( = εν γαλήνη και νηνεμία) εντός τής 
οπής του — οδτω κληθέντος — εύδιαίου, πριν ή είσέλθη το πλοΐον είς τήν θά
λασσαν καί επομένως κατά φυσικήν καί λογικήν αναγκαιότητα το αληθές είναι 
δτι ό τύπος εύδιαΐος εύδίαιος έσχηματίσθη κατ' άναλογικήν αντίθεσιν προς την 
πρωτότυπον εννοιαν του χειμάρ(ρ)ου. 

* 
* * 

Ε'. Π ε ρ ί τ ο ε τ υ μ ο ν τ ώ ν λ έ ξ ε ω ν : 

'Ίμβρος, Άμπρακικός, Έ β ρ ο ς , 'Ρέθυμνος, Παρνασσός, 'Αφροδίτη. 

Ε'.ς τα *άμφί-ρροος αφρός ομβρος ανάγονται πιθανώτατα καί τά επόμενα : 

1. Το όνομα Ίμβρος ή ( = νήσος τών Θρακικών Σποράδων) εν συσχετισμοί 
προς τά Λατ. i m b e r , -bris, άρσ. ( = δμβρος, ύετός, ΰδωρ, θάλασσα) καί u m b r a 
{— *«ύγρασία, εύρώς, δρόσος, νοτίς, ν έ φ ο ς » , σκιά)" πβ. τά παρ' Όμήρ. 

"Ιμβρου παιπαλοέσσης ( = πολυπτύχου, απόκρημνου, τραχείας, «Λολυρρόβου, πολυ
τάραχου» ?) Ν 33, Ω 78, καί νήσω εν άμφιρύτη α 50, μ 283. 

2. Το κύρ. όνομα Ίμβρος ό ( = *«ό άμφίρροος — καί μέγα Δέλτα σχηματί
ζ ω ν — Νείλος»?, υιός του Αιγύπτου)' πβ. Λατ. Afer, -fri, άρσ. ( = Λίβυς, 
καί κύρ. δν. "Αφρός), A f r i c a ( = ή Λιβύη // ή Αφρική), καί U m b e r U m b r i -
c u s (== Όμβρος, Όμβρικός, ό τής Όμβρικής χώρας εν τή 'Ιταλική χερσονήσω 
μεταξύ τών πηγών του "Αρνου καί του Τιβέρεως) εν συσχετισμώ προς το u m b r a 
(πβ. αφρα = είδος εμπλάστρου). 

Κατ5 άνάλογον τρόπον φαίνεται δτι έσχηματίσθη (δια τών άμφί άμπί καί 
ράγ-νυ-μι) το έπίθ. *άμπι-ρραγ-ικός Άμπρακικος ( = *«ό άμφιρρώξ, ό περιρρα-

77) Πβ. Όμήρ. «φύλλα καί ανθεα» Β 468 καί ι 51, «ανθεοι μήλων» Ι 542, «ήβης άν
θος» Ν 484, «βρύει ανθεί λευκφ» Ρ 56, «νακινθίνω ανθεί» ζ 231 καί ψ 158, «τέρεν' ανθεα 
ποίης» ι 449, «γάλακτι ôè εϊκελον άνθος» ν. 304. 
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γής, δ πανταχόθεν διερρωγώς, δ πλήρης ρωγμών και χασμάτων, δ άβαθης καί 
ανώμαλος τάς άκτάς — κόλπος»' πβ. «άμπρακόν μακρόθεν» Ήσύχ.),έξ ού προέ
κυψαν κατ* άντίστροφον παραγωγήν τα Άμπρακία καί 'Αμβρακία, "Αμβρακος 
"Αμβραξ. 

3. Τό δνομα Έβρος καί, κατ' άναλογίαν πιθανώς προς το Ελλήσποντος, 
Έβρος ό ( = *«ό αμφιρρόως έκβάλλων — καί σχηματίζων οΰτω μέγα Δέλτα — εις 
το Θρακικον πέλαγος ποταμός»· Ήρόδ., Θουκ.) * πβ. «εβρος· τράγος βάτης. 
καί ποταμός Θράκης» Ήσύχ., "Ιβηρ ô (= δ ποταμός Bbro της 'Ισπανίας' 
πβ. "Ιβηρες καί Λατ. Umbri), Λατ. Hebrus ( = δ 'Έβρος). 

* * * 

Ερείδεται βεβαίως εις εδραία καί ακλόνητα επιχειρήματα το πάγιον καί ασφα
λές συμπέρασμα των ιστορικών καί των γλωσσολόγων δ τι οι "Ελληνες καί οί 
άλλοι Ίαπετικοί λαοί είναι έπήλυδες εις τους γεωγραφικούς χώοους τους οποίους 
κατέχουν άπο της ιστορικής καί εντεύθεν περιόδου — ανεξαρτήτως των διαφωνιών 
περί της πρώτης αυτών κοιτίδος καί του χρόνου καθ' δν ήρξαντο διασπώμενοι —, 
καί κατ' άκολουθίαν υπάρχει ή κεκτημένη τάσις να θεωρούνται συλλήβδην άπαντα 
σχεδόν τα τοπωνύμια της Ελληνικής χερσονήσου, τών νήσων καί της Μ. 'Ασίας 
ως Προελληνική κληρονομιά78, δεδομένης μάλιστα καί της εμπειρικής μαρτυρίας 
δτι δυσχερέστερον παντός άλλου μεταβάλλονται αϊ όνομασίαι τών έν γένει γεωγραφι
κών τόπων" άλλ* έν τούτοις ή τοιαύτη προκατάληψις, καί έν ή περιπτώσει εχη 
ισχυρά υπέρ εαυτής ερείσματα — καί άναμ'ψ ιβόλως φαίνεται δτι έχει—, αντίκειται 
προδήλως εις πάσαν έπιστημονικήν δεοντολογίαν, καθ' δσον αναστέλλει καί εκμη
δενίζει κατ' ούσίαν οιανδήποτε συναφή ερευναν εις έπίρρωσιν δε του ισχυρισμού 
τούτου καί προς άρσιν της είρημένης προκαταλήψεως, £στωσαν δείγματος χάριν 
οί κατωτέρω συσχετισμοί, οί όποιοι πείθουν ενδεχομένως περί τοϋ πρόσφορου 
του πράγματος ' 

α) ορός το καί θάμνος ό καί ή ( = φυτδν μικρόν // κλάδος, βλάστη μα' πβ. 
Όμηρ. «θάμνος εφν ταννφυλλος ελαίης» ψ 190) : *όρεό-θαμνος καί καθ' ύφαίρεσιν 
( ω ς : όρο-κάρυον = όρεινον κάρυον), *όρό-θαμνος όρό-δαμνος ό ( = *«ό έν δρεσι 
φυόμενος θάμνος», κλάδος, βλάστημα)' πβ. «δάμνος" ϊππος. Τυρρηνοί» Ήσύχ. καί 
Έπί-δαμνος ή (== πόλις της Μακεδονίας) έν συσχετισμώ προς τα ταύρος καί Ε π ί 
δαυρος Έπί-δαυρος ή ( = πόλις της 'Αργολίδος καί της Λακωνίας* πβ. το του 
Ήσυχ. «έπίταυρον ίσχυρόν»)79, Αίκτη καί *δικτ-ό-θάμνος δίκταμνος ή, σφεν
δόνη 8 ο καί *σφενδον-ό-θαμνος σφένδαμνος ή (εξ οΰ πιθανώτατα *σφέδαμνος 
Σέδαμνος* πβ. ολυνθος ό καί "Ολυνθος ή), προς τούτο'ς δε καί την μεταβολήν 
του θ εις δ έν τη Μακεδόνικη — ήτις μετά της Κρητικής υπάγεται εις τήν Δωρι-
κήν—, ως : άδή αντί αίθήρ, άδραία αντί αιθρία, δάνος αντί θάνατος, δώραξ αντί 
θώραξ κλπ., άρα καί*δάμνος αντί θάμνος. Ακολούθως έκτου όρό-δαμνος κατ' άφαί-

78) Βλ. Ρ. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griech. spräche, Göttingen 
1896, καί A. Fick, Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechen
lands, Göttingen 1905. 

"9) Οΰτω δια του άρνητ. *me έσχηματίσθησαν τα *Μέ-τ(τ)αυρος Μέταυρος ό, Λατ. 
Mëtaurus, Medaura καί Madaura, ώς *"Α-τυμνος Άτύμνιος ("Ομηρ. ) καί έκ παραλ
λήλου Μά-θυμνα Μήθυμνα Μέθυμνα 1= *«αθαμνος — άνευ θάμνων— χώρα»). 

80) "Ητοι: σπεύδ-ω *σπε/"δ-ανός σφεδανός *σφεδονός καί θηλ. *σ<ρεδονή , ώς ούσ. 
*σφεδόνη σφενδόνη. 
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ρεσιν εκ συγχύσεως μετά του άρθρου : ρόδαμνος ô (πβ. Έ π . καί Λυρ. υϋρος καί 
Αίολ. F ρόδαμνος), κατ' άναδρομικήν αφομοίωσαν (διά της γεν. και δοτ. ) ράδαμνος 
ό (πβ. ροδανός, ραδανος ραδινός και Αίολ. βραδινός = λεπτοφυής, ευλύγιστος, 
ευκίνητος' ως το NE βεργο-λυγερή), άλλ' εκ παραλλήλου κατά σύντμησιν και 
οραμνος ό, καΐ ράμνος ή (πβ. Έαμνοϋς ό, και ράβδος ή)* άρα κατά ταύτα και : 
όρος *όρεο- *όρε(ι)- και θάμνος θύμος θύμβρα (κατά συμφυρμον *θύμνος) : 
*όρεό-θυμνος (ως όρεο-σέλινον) και *ορεί-θυμνος, εξ ού πιθανώτατα : 'Ρέθυμνος 
ή,'Ρείθυμνα και 'Ρήθυμνα (πβ. Μέθυμνα και Μήθυμνα = *« α θ α μ ν ο ς χώρα· 
πβ. το παρ' Όμήρ. — *"Ατυμνος — Άτύμνιος εν Π 317»), Τεθύμνη, Τέθυμνον, 
άλλα καΐ 'Ρίτυμνα 'Ρίθυμνα 'Ριθύμνη (πβ. οραμνος ό και "Ορδυμνος) οΰτω πιθα
νώς καΐ 'Ραδάμανθυς, ήτοι :*'Ραδαμνό-μαντι-ς (πβ. μαντία = βάτινον, βατόμουρον, 
βατία = βάτος, θάμνος ακανθώδης' βάτος Ίδαία), ή μάλλον ορθώς *'Ραδαμνό-μαν-
δυ-ς ( = *«ό ύπο ορεινών θάμνων— δίκην μανδύης —περιβαλλόμενος» ?) " πβ. άκαν
θος και "Ακανθος, *δ]άκανθος *ζάκανθος ( = πολυάκανθος* πβ. αγκάλη άγκΰλη 
καί Ζάγκλη, εν συσχετισμό) προς τά «άγκλόν σκολιον» Ήσύχ., και ζάγκλη 
ζάγκλον = το *«σκολιον» δρέπανον) και Ζάκυνθος (πβ. Ζάκανθα), άλλα καί 
*κολ-άκανθα κολόκυνθα ( = ή *« κ ο λ ο β ά ς άκανθας έχουσα» κολοκύνθη), προς 
τούτοις δε καί το άνάλογον Λεπέτυμνος ( = *«δ εν άποκρήμνω πέτρα φυόμενος 
θάμνος // λέπας κατάφυτον υπό θάμνων // βραχώδης καί θαμνοσκεπής έ'κτασις»). 

β) κάρανον κάρηνον το ( = κεφαλή, κορυφή ορούς, ακρόπολις) : ;καρανο-
-σσό.-ος *καρανοσσόος *καρνασσόος *καρνάσσος (—- ò έχων σώας — άκεραίας, 
ολόκληρους, μεγάλας, ύψηλάς — κορυφάς* πβ. Κορησσος ό = ορός καί κώμη της 
Μικρασ. Ιωνίας) — ως *νεο-σσόος νεοσσός (πβ. νεόσσυτος), *περι-σσόος περισσός 
(πβ. περι-σσεύω = *« έ ξ ο γ κ ου μ α ι καί κινούμενος ταχέως καταλαμβάνω τον 
πέριξ χώρον», εν ανσχετισμφ προς τα εξάπαντος δμόρριζα καί δη παράγωγα : 
θέω καί θύω) — , καί εν συνθέσει Άλι-καρνασσος Άλι-καρνησ(σ)ος ή ( = ή 
*«παράλιος καί πολυκάρηνος, ή φύσει οχυρά» πόλις της Καριάς)" ωσαύτως εκ του 
*καρνασσός, κατ' έναλλαγήν του κ μετά τοϋ π (ως : ΐκκος καί ϊππος, κοΐος τοΐος 
καί ποίος, κείρω τείρω καί πείρω, οκκος καί οφθαλμός — πβ. δσσε τρι-οττ-ίς 
καί τρι-οπ-ίς — , ακίς καί έμπίς — π β . Λατ. a p i s — > εχις καί δφις, άκανος 
καί NE αφάνα — πβ. «άφος* ή τραγάκανθα» 'Ησύχ. — , *κάρνοψ κόρνοψ καί 
πάρνοψ -·- πβ. ακαρνα = είδος άκάνθης, καί ΓΤοντ. καράνα = ό κώνωψ—), προέ
κυψε το παράλληλον Παρνασσός Παρνησσος ό ( = το *«πολυκάρηνον» ορός της 
Φωκίδος), αλλά καί *Παρνάθος Πάρνης, γεν. -νηθος, ό καί ή (== δρος της Ατ
τικής)· πβ. Παρνησός ό ( = δρος της Μηδίας) καί ITapvcov ( = ορός της Πελο
ποννήσου) . 

* 

4. Οΰτω επιτρέπεται άναμφιλέκτως καί ή ετυμολογική σύναψις τών ονομάτων 
"Ιβρος (ό, ή ) καί "Εβρος προς τά *άμφίρροος αφρός ομβρος* ή τοιαύτη δε φθογγική 
άλλοίωσις δύναται ϊσως νά έρμηνευθή επί τη υποθέσει δτι το θέσει μακρόν α του 
(*άμφίρροος *άμφρος *άμφρος) *α(μ)βρος μετέπεσε κατά πρώτον εις ë ( = η) 

καί ακολούθως εις νόθον δίφθογγον eii ήτοι *Εί(μ)βρος, εξ ού κατ5 εκπτωσιν 
προέκυψαν τά "Ιμβρος (πβ. "Ιβηρ) άφ' ενός καί Έβρος Έβρος άφ' έτερου. 

Έ ν πάσει περιπτώσει καί ανεξαρτήτως τοϋ τρόπου καθ' δν έγένετο ή ως άνω 
προτεινομένη καθ' ύπόθεσιν εξέλιξα, ανάλογοι διαπιστώσεις παρατηρούνται καί 
εις άλλας ετυμολογικάς συζεύξεις, ως εις τάς κάτωθι : 

a. *ακ-~ο-ς (=*«ό όξεΐαν—ταχεΐαν—έν έαυτφ έχων τήν κίνησιν, δ άφ' εαυτού" 
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ταχέως κινούμενος») καΐ ώς ούσ. *άκ-,=ος 8 ΐ *ήκ5ος *εϊκ-Γθς *εΙκκος *εϊππος, 
ακολούθως δε κατ' εκπτωσιν ΐκκος *ϊππος καί, αναλογικώς προς το άρμα, ϊππος-

πβ. (*ακ-5ο-ς) *οκ5ος οκκος ( = ό *«οξύς τήν δρασιν» οφθαλμός) και ϊππος 
(=πάθος των οφθαλμών), «άκκός* παράμωρος, λέγεται δε παιδίοις ώς μωροϊς» 
(Ήσύχ.· πβ. αφακες άφηκές=ευηθες) και άλογος (=παράλογος, ανόητος), και 
δή άλογα ( = τ ά άλογα ζώα1 ώς εν Πλάτ. Πρωτ. 321b* πβ. ΜΝΕ άλογον='ίπ-
πος), είπος ϊπος ό ( = βάρος) και *δκος αγκος ογκος, Λατ. a q u a ( = το *αταχέως 
ρέον» ύδωρ) και e q u u s ( = ίππος), προς τούτοις δε και τά : Δέρκιππος (=*«όξυ-
δερκής» ?), ΐππαλος (=6 *«ταχέως επί της θαλάσσης κινούμενος?» βίαιος άνεμος* 
πβ. ώκύ-αλ-ος) καί ίππόκρημνος (=0 καθ'ύπερβολήν κρημνώδης). 

b. ακμή (—ισχύς, ζωηρότης), ακμάζω (=ε1μαι πλήρης σφρίγους και δυνάμεως), 
άκμηνος ( = ό εν πλήρει αναπτύξει) καί ΐκμάς ( = νοτίς, υγρασία, αίμα // χυμός, 
εκκρισις), ΐκμαΐος ( = δίυγρος), ϊ κ μ η ( = φ υ τ ο ν φυόμενον εν ύγροΐς τόποις). 

c. άκρος *ακρ-ιος καί ούδ. *άκριον, άλλα καί είκριον καί ΐκριον, παρ5 Όμήρ. 
κατά πληθ. ϊκμια ( = το επί τών δύο άκρων — πρώρας καί πρύμνης — κατά
στρωμα του πλοίου)· πβ. έπ-άκριος ( = ό επί τών άκρων τών κορυφών τών 
ορέων) καί έπ-ίκριον ( = ιστός, κεραία" "Ομηρ.). 

d· «άκτέα* δόρατα, κάμαξ», άλλα καί «ίκτέα* άκόντιον» (Ήσύχ.). 
e . *ακ-ω (*άμφ-άκω *άμφ-ήκω άφ-ήκω) ηκω, άλλα καί Δωρ. είκω, Έ π . 

"ϊκω καί 'ΐκ-άν-ω, ίκνέομαι* πβ. *άκάνω *άκανος ακανος ό ( = είδος άκάνθης) 
καί ίκάνω ικανός. 

f. Λακων. άρσης, Έ π . άρσην, Ά τ τ . άρρην, καί Ίων. - Λεσβ. - Κρητ. ερσην 
( = αρσενικός) καί εκ παραλλήλου εϊρην (πβ. μέλλαξ καί μελλ-είρην, μελλ-έφηβος) 
καί είρήν (γεν. -ένος), άλλα καί ϊρην καί ΐρήν ( = Λακεδαιμόνιος νεανίας συμ-
πληρώσας το είκοστον αύτοΰ έτος καί άναλαβών έξουσίαν επιβλέψεως επί τών 
νεωτέρων). 

g·, φθάνω ( = έρχομαι ή πράττω τι πρώτος ή προ τών άλλων) καί φθίνω 
( = *«φθάνω, φθάνω πρώτος εις το τέρμα μιας ενεργείας έξαντλών άμα άπάσας 
τάς δυνάμεις μου», εξαντλούμαι καθ' ολοκληρίαν, εξασθενώ, αναλίσκομαι // φθεί
ρομαι, καταστρέφομαι) ' πβ. τα NE : σώνω ( = σώζω // καταναλίσκω, εξαντλώ, 
τελειώνω), καί φθάνει ( = σώνει, άρκεϊ, έξαρκεΐ)" οΰτω προφανώς καί: κλάω 
( = θραύω, αποκόπτω, σπάζω, κλαδεύω τους οργώντας βλαστούς της αμπέλου, 
τοϋ χλή ματ ος J J μεταβάλλω διεύθυνσιν πβ. κεκλασμενος = κεκαμμένος) καί 
κλίνω ( = *«άποκόπτω, κλαδεύω // πλαγιάζω», κάμπτω)' πβ. *Kép-j(o κείρω καί 
*κερ-τός *κορ-τος κυρτός, *κόπ^*ω κόπτω καί *κάπ^ω κάπτω ( = *«κατακόπτω, 
κατατεμαχίζω», κατατρώγω, κατεσθίω άπλήστως* πβ. σκάπτω) άλλα καί κάμπτω 
( = κυρτώ" πβ. κήπος καί Λατ. c a m p u s , ακίς καί *άπίς έμπίς — Λατ. apis* 
πβ. το παρ' Ήσυχ. «αφος· ή τραγάκανθα»). 

5. Έ π ' ευκαιρία επιβάλλεται να διερευνηθή έτυμολογικώς καί το όνομα της 
θεάς του έ'ρωτος καί τών γυναικείων θέλγητρων, της 'Αφροδίτης, παρά το γεγονός 
δτι κατά τα παραδεδεγμένα ή δια του αφρός αρχαία παραγωγή της λέξεως 8 2 θεω
ρείται ώς παρετυμολογία καί συνταυτίζεται το ετυμον αυτής προς το Προελλ. (??) 

81) Κατά τα κρατούντα έξ Ίαπ. *ekvos, ένψ κατ' άλήθειαν φαίνεται δτι είναι *ak-V0-S· 
πβ. 'Αρχ. Ίνδ. aäva— (='ίππος ), εν συσχετισμοί προς τα (*άκ-εύ-ς *όκεύς *όκύς : *8κος 
τό, —*ποδο-όκ-ης ποδώκης) ώκ-ύς καί Άρχ. Ίνδ. âéu — (= ώκύς). 

82) Βλ. Ήσ. Θεογ. 195—198 : «τήν δ' Άφροδίτην j άφρογενέα τε θεάν καί ευστέφανον 
Κνθέρειαν / κικλήσκουύι θεοί τε και ανέρες, οννεκ' εν άφρω / θρέφθη», καί Πλάτ. Κρατ. 406 C : 
αδιά τήν τοϋ άφρον γένεση 'Αφροδίτη εκλήθη». 
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πρύτανις εν συσχετισμό) προς τα Έτρ. (e)prOnij a p r u καί Λατ. a p r ï l i s 8 3 # 

διότι ανεξαρτήτως της πιθανότητος βτι ή έν Ελλάδι λατρεία της εν λόγω βεάς 
ήτο προσήλυτος (πβ. Σημιτ. A s t o r e t = Άστάρτη), εάν ή περί του αφρός εκτε
θείσα ετυμολογία είναι ορθή καί όντως αληθής, τότε και το σκοπούμενον όνομα — έν 
συναρτήσει πάντοτε προς τάς εκ της μυθολογίας απορρέουσας αρμοδιότητας της 
'Αφροδίτης — είναι πέραν πάσης αμφιβολίας αμιγής και αύθύπαρκος 'Ελληνικός 
σχηματισμός' και επομένως υπολείπεται να δειχθή ή σύμμετρος προς την δλην 
δομήν της λέξεως ύπόστασις του β' συνθετικού. 

Προς τούτο, αποκλειόμενης της δια του δύ-ω δύ-ομαι ( = εισέρχομαι, βυθίζο
μαι, ενδύομαι, περιβάλλομαι" πβ. *δυ-τος δυτ-ικος) εκδοχής, δέον δπως άναζη · 
τηθή άλλο ρημ. έπίθετον μάλλον συμφυές και έμμάρτυρον καί ως τοιούτον δύναται 
ανεπιφυλάκτως να προταθή άνάλογον άντίστοιχον του δέ-ω δε-τος (πβ. χαλκό-
-δετος Αίσχ., χρυσό-δετος Άλκ., Ήρόδ., Σοφ., και δή το κύρ. δνομα Ίππό-δετος, 
ώς έπίθ. τοϋ "Ηρακλέους, έν συσχετισμω προς τα Ίππό-λυτος Ίππο-λύτη,—ώς 
καί το Όμηρ. μελάν-δετος)· τοΰτο δέ, καθ' δσον έκ του ρήμ. : *ôév-jco δέννω 
(Αίολ. ), *δείνω δέν-ω 8 4 καί δί-δη-μι δέ-ω ( = δένω), είναι δυνατόν να προέλθουν 
κανονικώς τα ρημ. επίθετα : 

a. *δεν-τός- πβ. «δεντή* δέλεαρ» Ήσύχ., ώς βρόχος ό καί NE βρόχια τα 
( = δόλος, πλεκτάνη). 

b. *δα-τος κατά μετάπτωσιν, ώς *Tév-jœ τείνω *τεν-τος τα-τός* πβ. «δατύς-

κονράλλιον. νύμφη λενκόκηρος» Ήσύχ., δασύς δάσος δένδρεον 8 5 δι-δά-σκ-ω (πβ. 
πυκ-(ι)νός) καί Aar. d e n s u s (--δασύς, πυκνός). 

e *δε-τός [*] δη-τος (κατά πληθ. δητοί έν SB 1. 5* πβ ύπό-δημα διά-δημα 
καί δέμα) δια των: *δέν-σω δή σω, *ε δενσα ε-δη σα, Όμηρ. δί-δη-μι* πβ. 
δα ρος δη-ρος δα-νός 8 6. 

Οΰτω πιθανώς καί έκ ρίζης *τεν- *θεν- (=*«τείνειν, τανύειν τα μέλη του 
σώματος»?) έσχηματίσθησαν τά : *9év-jo *θέννω θείνω θένω ( —πλήττω, φονεύω), 
*θεν-τος καί, κατά συναλλαγήν του θ μετά του φ (ώς θήρ καί Αίολ. φήρ παρ' 
Όμήρ.) , φα τός (=τεθνεώς· πβ. ε-θαν-ον, *θαν-ίσκ-ω θνήσκω καί θνήσκω 8 7 , 
καθ' δν τρόπον: *βεν- *βέν joo—Λατ. ven-io—καί *βεν-τος βατός, *βάν jco 
βαίνω, βί-βη-μι, βι-βά-σκ-ω, βά-σκ-ω)* αλλ' έκ παραλλήλου πιθανώτατα καί : 
:θέν σω θή σω, *ε-θεν-σα ε-θη-σα—τό όποιον καίτοι κατά τήν μαρτυρίαν τών 
κειμένων φαίνεται μεταγενέστερον, έν τούτοις εϊναι άρχαιότερον καί διεμορφώθη 
κατ' άναλογίαν προς τον παρακείμενον τέθεικα τέθηκα εις τον γνωστόν καί επι
βληθέντα τύπον εθηκα—, τί-θη-μι (πβ. Λατ. p e n s o = ζυγοστατώ, σηκώ,—καί 
p ö n o 8 8 =τίθημι), έξ ού" προέκυψαν τα ρηματ. έπίθ. [*]θη-τός (πβ. «θητόν ßoy-
μονη Ήσύχ., θήμα άνά-θημα έπί-θημα, θέμα) καί θε-τός· πβ. θείνω εθεινα κχί 
τίθημι εθην θεΐναι, *θεν-τος φατός (=:εθνηκώς, νεκρός) καί το παρ' Όμήρ. 
κεΐτο τανυσθείς (=έξηπλωμένος, νεκρός* πβ. τίθημι καί κεΐμαι) έν Ν 392 καί Υ 
483, θέναρ το ( = ή παλάμη της χειρός ή το πέλμα του ποδός) 8 9 καί τό NE δά-

83) Βλ. Έτυμ. Λεξικά τών Frisk καί Chantraine. 
84) Βλ. έν ΠΛΑΤΩΝΟΣ 27 (1975), 307 κέξ. 
85) Βλ. ενθ' άνωτ. 86) Βλ. 8νθ* άνωτ. 
87) Πβ. το παρ' Όμήρ. τΰνηλεγής (*τανυ-νηλεγής ? — ό άσπλάχνως τανύων τα μέλη 

τοϋ σώματος), ώς έπίθ. τοϋ θανάτου. 
88) Κατά τήν παραδεδεγμένην άποψιν έκ συνθέτου τύπου *po-SÌno *po-Sno - βλ. Έτυμ. 

Λεξικά τής Λατινικής: Α. Zimmermann, T. G. Tucker, Α. Walde — J . Β. Hofmann, 
Α. Ernout — Α. Meillet. 

89) Βλ. Ι. Δ. Σταματάκου, Λεξ'.κον 'Αρχαίας Έλλην. Γλώσσης ('Αθήναι 1949). 
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νειον πένσα ή ( = είδος μεταλλικής λαβίδος* πβ. Λατ. pensum=TÒ βάρος, το 
σταθμόν, ζυγιστική μονάς βάρους). 

'Εκ του *0£τος δητος δύναται ασφαλώς να προέλθη (δι* αναλύσεως του ë εις 

νόθον δίφθογγον ei) ανάλογος τύπος *δειτός, και ακολούθως κατ' εκπτωσιν *δΐτός 
και κατ' άναλογίαν προς το πρωτότυπον: *δϊτος (ώς: *ακ-ω ήκ-ω εϊκ-ω *"ΐκ·ω 
'ΐκ-άν-ω άλλά"ϊκω, *5λέ5 ω *λεί-ω *λέ-ω λέ-ων 9 ο λειτός άλλα και λιτός)· πβ. 
'Αρχ. Ίνδ. dita- (—δετός, δεδεμένος) χαί Λατ. c o n - d ï t u s (=συντεθειμένος· πβ. 
con-densus—σύμπυκνος ). 

Κατά ταύτα έκ του αφρός καί *δ~ετος *δειτος έσχηματίσθη το σύνθετον 
*'Αφρο-δέτη *'Αφρο-δείτη, και ακολούθως ' Α φ ρ ο δ ί τ η ( = *«ή δι' άφροϋ 
δεδεμένη, ή υπό άφρων περιβαλλόμενη, άφροστέφανος, άφροστεφής, άφρόπλαστος, 
ά φ ρ ά τ η»" πβ. άφρογενής Άφρογένεια και ομβρηγενής, ώς καί τα NE : γερο
δεμένος σφιχνοδεμένος σφιχτοδέματος=εύσταλής), 'ίσως και κατ' έπίδρασιν παρε-
τυμολογικήν του ονόματος του Διός* πβ. τα παρ' Όμήρ. Διός θυγάτηρ 'Αφροδίτη 
(έν Γ 374, Ε 131 312 και 820, Ξ 193 και 224, Φ 416, Ψ 185, θ 308) και Διός 
κούρης 'Αφροδίτης (έν Υ 105)· πβ. προς τούτοις και το παρ' Όμήρ. έπίθετον 
της θεάς δ ι α (έν Β 820, Γ 389 και 413, υ 68), και δή έν Ε 370 : «ή δ* εν 
γοννασι πίπτε Διώνης ÔV 'Αφροδίτη, / μητρός εής». 

Ή ώς άνω ετυμολογική ερμηνεία φαίνεται δ τι αρκούντως αιτιολογεί το όνομα 
της επί τών γυναικείων θέλγητρων και του έ'ρωτος άξιεράστου θεάς, καθ* δσον 
ανέκαθεν ή ανθρωπινή φαντασία έπλαθε το ιδεώδες της γυναικείας χάριτος καί του 
κάλλους δμοιον κατά σάρκα προς τήν άπαλότητα καί τήν λευκότητα του α φ ρ ό υ* 
ή τοιαύτη δε άντίληψις επισημαίνεται καταφανώς καί υπό της συγχρόνου λαϊκής 
μούσης δια του γνωστού διστίχου : «εις τον αφρό της θάλασσας ή αγάπη μου κοι
μάται'] παρακαλώ σας, κύματα, μη μου τήν ε-ξυπνατε». 

Δια του ' Α φ ρ ο δ ί τ η προέκυψαν έν συνεχεία κατά μετασχηματισμον καί οι 
παράλληλοι τύποι : 

α) Άφρώ ή ( = ή 'Αφροδίτη, έν Νικ. Άλεξ. 406)' πβ. τα όνόμ. τών'Ωκεανί
δων : Άμφιρρόη Άμφιρώ καί Ώκυρ(ρ)όη. 

β) αφρα ή ( = είδος έμπλαστρου, έν Άετ . J 5. 14* πβ. τήν χρήσιν του όνόμ. 
' Α φ ρ ο δ ί τ η έπί τής σημασίας διαφόρων έμπλαστρων, έν 'Αετ. 12. 48 καί 15. 
15)· πβ. το Λατ. u m b r a ( = σκιά //σκέπη, καταφυγή), ώς καί τα Λήδα καί Λητώ, 
Ψάπφα καί Σαπφώ έπί του παραλλήλου σχηματισμού τών : αφρα καί Ά φ ρ ώ . 

Προσθετέον δ' ενταύθα καί το παρ' Ήσυχ. ούσ. «αφρις* μνρτον» ( = τ ο γυ-
ναικεΐον αΐδοϊον), το όποιον έσχηματίσθη προφανώς έκ του αφρός δια του αμάρ
τυρου έπιθ. *αφριος (φύσις) ή ( = ή ήβική χώρα) κατά μετάστασιν και ακολού
θως κατά συγκοπήν : άφρις ή ' πβ. άκρος [*] άκρ-ιος άκρις. 

90) Πβ. *.Γλ€/"-άν^ω λειαίνω λεαίνω καί *fXé/"-av-ja λέαινα. 


