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ΠPoΛoΓoΣ
oι πρcbτεqoημειιboειqYια τoβιβλio πoυκρατατε
ηταv καπoια παραδεΙγματαπoUXρησιμoπoιo0wαv
για διδακτικo0goκoπo0qoτιqπρoyωρημ6vεqταξειg
τωvAγγλικcbv.
H εραvιoτικηεξερe0ηση στouqΘηoαυρo0gτωv
δ0o γλωoocbv(AρyαΙαEλληvικα- Aγγλικd)ηταv επiσηqμια πρooπαΘειαvα απαvτηoωπειoτικαστouq
μαΘητ6qμoυ πoU μεγαλ6φωvααvαρωτιOwoυoαv
'|ιατ[ vα μαθα[voυμεαρyα(α ελληvικ0 και λατιvιΚd;,'.

'oπωq Θα διαπιoτιbσετε, κoπoιεg λεξειq εoκεμμ6vα επαvαλαμβαvowαι: ε[vαι παρoυoι6oειg τωv λ6ξεωv μ6oα oτηv τ6ξη oε διαφoρετικig yρovικ6q
oτιγμ69.
oι πρrbτεq εκε[vεg oημειcboειgεμπλoυτ[oτηκαv,
oυμπληρcbΘηκαv
με λoγoτεyviζovτα κε[μεvα Kαι παρoυoιdoηΚαv σαv λαi.κ6αvαγvωoμα στα 'Mετ6ω.
ρα'', ηv τoπικη εφημερΙδα.
E1yoμαι η αvαγvωoη τωv κειμ6vωv πoU ακoλoυθo0v vα εlvαι τooo απoλαυoτικη, ooo απoλαuoτικη
υπηρξε η σUΥΥραφητoυg.

Στ6λλαAλμπ6vη . Σoυλεiμ6vη
Koλαμπ6κo

I
Kατ,αρxηvπρθπειvα δηλΦoωoτι η oxθoημoυ με τ,Aγγλικαεivαι q16oηπαΘoυg.ΠαΘoqπoυ δεv επιoκlαoε αro ελαxιατo ηv α.
γαπη μoυγια τα Eλληvικα.
.ooo
περvoOvτα xρ6vια αvακαλ0πτω_τι ευ11αριατo
ξαφvια.
σμα- τιg oμoιoητεq τωv δUo γλωooΦv, τα αλληλoδαvειατoυg,
τoυgxυμo0gπoυ δαvεlαrηκαvαπ6 τιq |vδo-ευρωπα(κθq
ρiζεq.
τιg λθξειq
Σ, αυτ6q τιg oημειΦoειgπρoorταθΦvα καταγραι|.lω
πoυ π6ραoαvαπ,τα αρxα(αEλληvικd αrα Aγγλικd. o oυηθιoμθvog δρ6μo9ε[vαιτα Λατιvικα.Nα λoπ6v μια Θετικηoυvειoφoρd
τωv Pωμα(ωvιμπεριαλιαrΦv!Φταvoιrταgoη v6τια Aγγλiα oτα μθσα τoU 1oυαιιbvαμ. X. κoυβαλαvεμαζi τouqμια γλιbooαπoυ βρiκovτα
Θει Eλληvικιbv,oι loτoρικolμαλιoτααvαφθρoυv6τι uπηρ14ε
.Eλληvαq
δdoκαλog{αυμαατ6q για ηv
στo σημεριv6 Λovδlvo
εuρυμαΘειατoU_ πoυ δ(δαoκεEλληvικασηv αριστoκρατ(α
ηg
επoxηg.
oριoμθvεgλ6ξειq,λoιπ6v,τιg oυvαvτdμεαυτo0oιαμεταφυτευ.
μ6vεg:
1)πolητηg(αρx.ελλ.)+ poeta(Λατ.)
.+ poet=πoι1τΠξ
(αwλ.)
-} poem=πΘιΠβα
+ poetry=πolηoη
2) μtiτηρ (αρx.ελλ.) .+ mater(Λατ.)
(αwλ.)
+ maternal=μητρικoq
3)πατηρ(αρx.ελλ.) .+ pater(Λατ.)
(αγγλ.)
+ paternal=πατρικog
Eμεig ξαvαπηραμεβεβαiωqτov πατερvαλιoμ6και τoυq καΘεε(τoυπoλιτικo0και ιδιωτικo0μαgβioυ.
δoυgπατερvαλιoτ6q

lAλλεqλ6ξει9τιg oυvαvr6με6μω9πoλ0 καλ6 μεταμφιεoμ6vεq:
4) dγειv (αρx.ελλ.)-+agere(Λατ.)
(αwλ.) .+agentΞπρακτoραg,παραγovταg
αvασrατιilvω
-+ agitate=(αvα)ταβooω,
Πoιoq δε Θυματαιτo αvrιδαvειo ,'αγKιτατoραq',
για τov Avδρθα
Παπαvδρθoυαλλα και για τα xλωμα αvτ(γραφατoυ;
5) oδ6μoq(αρx.ελλ.)
(αwλ.) .+ adamant=πoλ0
oκληρηπoλ0τιμηπθτρα,
αvυπoxΦρητog,αδιαΜακτoq
Kατ6παραφΘoραπρoθκυιpετo diamond=διαμ6ιrιι.
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Π6oεξ φoρ6ξδεv 61oυμεακo0oει v,απoκαλo0vκθπoιov- εν η
τετρ6πoδoαπoτερ0μητoυ λ6γoυ βεβαiωq..β6δι'.;TooυμπαΘ6q
πρoσφιλη
αηv
ελληvικf1
λε( μdλλov
γλΦooα.
xαραlcηρισμ6
Aq δo0με λoιπ6v τι μαq 61ει δΦoει τo αΘΦovζΦov. π6ραvτωv
αvαλΦoιμωvαγαΘΦv-ατα ελληvικd αλλα και αrα Aγγλικα.
6)6o6qτυβg=Θo0τυρoY.}butyrum(λατ.)
.+ butter(αwλ.)
και τo ακ6μαπιo εvτυπωoιακ6
6oδlιirv
7) 6oεiαι δoρo|=δ6ρμoτα
.+ boiae(λατ.)*=
δερματιvαλoυρια,
δερματιvαπεριλα[μια
+ boy(αwλ) =αUτ6ξπoυ ε[vαιδεμ6voq
με δερματιvoλoυρ[,o oκλαβog,
o υτηρ6ηq και αγ6ρι
(μετdτov 14oαιΦvα)
* Σημ.: Εtvαι πoλ0 oυvηΘιoμEvo
φαιv6μεvo στηv ιoτoρiα ηq
vα ;1αvεταιτo oυoιαατικ6
παραμθvει
τo
επ(Θετo
Kαι
γλΦooαq vα
Θεωρo0μεvooαv αυτov6ητo,Kλαoικ6 παραδειγμα η ετυμoλoγ[α
ηq λ6ξεωqπoυ ακoλoυΘεi.
8) o+ΘυΘ6g+A6υoooqλiμvη .+ abyssus(λατ.)
.+ abyss(αwλ.)
9) αψi + acme(λατ.)
$ θCΠΘ=ακμt'1(αγγλ.)
και με ελαφβ παραφΘoρdτoυ Θθματog:
{ iCΠΘ=ακμητoυ δθρματoq(ιατρ.)
To εvδιαφθρovεδΦ εivαι 6τι τo πρ6Θεμαak. ε[vαιιvδoευρωπαT.
κ6 και or1μα[vεικ6τι μυτερ6.Σκεφτεiτε π6oεq λ6ξειq υπ6ρxoυv

αrα Eλληvικαπoυ ξεκιvoυvαπo ακ- και δηλιbvoυvκατι μυτερo:αK6vrιo,ακτη,ακτivα,dκρη.
Kαι oτα λγγλικα acid=oξ0
Θα κλεloouμεYια Φμερα μ,6vαγλωooικ6αvτιδdvειoηg καΘoμιλoυμθηg.Λθμε,λoιπ6v:"Poλ6ι με μπραoελθ"
10)Θρα1iωv-+bracchium
(λατ.)
-+ brace=σrηρζω(αγγλ.)
-+ braces=oηρiγματα, .,σιδερακια.,
δovτιd)v
(μπραoελθ)
+ brace|et
+ embrace=αYκαλι6ζω
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ΣημεραΘ,αρ1[ooυμε
μ,6vαγρiφo:Tικoιvo61oυvoι λ6ξειqμoιi.
τ6μπλo
και
τρoβαδoιiρoq;
Σiγoυραε[vαιγvωαr6g-καΘημεριv6g.
μoρ,
Λ6με "Aυτ69δεv 6xει καΘoλoυ1ιo0μoρ!","To τθμπλoηg εκκλησ[αq", "o λαTκ6qτρoβαδoOρoq"για καπoιovδημoφιλητραγoυδι.
σrη.
Kαι oι τ6ooερη λεξειq πρo6ρxoιrrαιαπo ελληvικ6gρ(ζεg.Φαvrαζoμαι 6τι αυτ6πλ6ovδε oαgπρoκαλε[θκπληξη,
Πα vα δo0μετo ταξ[διτωvλθξεωvμ6oααroυqαιΦvεq:
- ,.E1ει1ιo0μoρ.'λ6με για κdπoιovπoυ τoυ αρ6oειvα κdvει ,.πλdκα'' Kαι ααrε[α. Mια λεξη τελε(ωgαγvωατη στouq παλι6τερoυq,
αλλα και με τελεiωg διαφoρετικη6woια αrα Aγγλικα μ61ρι τov
17o αιιi:vα.oι ΦυoιoλΘγoιτoU Mεoα[ωvαΘεωρo0oαvπωq τo cιvΘρΦπιvooιitμαπεριεixε τθooερα υγρd (αiμα,φλ6γμα,κ[τριvηκαι
μαυρηxoλη)τα oπoiαμε μια λ6ξηov6μαζαvhumours.Σ0μφωvαμ,
αυτη τoυgτη Θεωρiαη αvαλoγiα αυτΦvτωv υγριi:vαrov αvΘρΦπι
vo oργαvισμ6ρ0Θμιζεηv καλη η κακη oωματικηκατααταoητoυ
ατ6μoυ.Σιγα-oιγdη λ6ξη humoursκατ6ληξεvα oημαlvει..ι].lυxικη
διαΘεη'. Aπ6 τα τθλητoυ 17oυαιΦvακαι μετdαπθκηoε η σημε.
ριvηηq θwoια.
Πρoθρxoιπαvαπo τo Λατιvικ6humor=υYρ6,
κι αUτ6με η oειρ6
τoυ απ6 τo Eλληvικ6x6ειv.
11)16εlv'xoi, x6ω + humere(λατ.1=υγρα(vω
-rhumor " =υΥPoξ
+ humour(αwλ.) =xιo0μoρ
=Uγρoq
+humid D
- Mια 6λλη λ6ξηπoυrηραμε παραλλαγμθvηε[vαιτo τ6μπλo,
Πρoθρxεταιαπ6 τo αρxαιoελληvικ6τ6μvω,oι Λατivoι ovoμαζαv
temp|umη δια1ωριoτιη γραμμηπoυ 6Θετετα oρια μεταξ0 ιερo0
και μη ιερo01Φρoυ.oι Αγγλoι αργ6τεραov6μαoαvκατ6oυvεκδo1ι,1

temp|eτo vα6. Σε μαg επεσrρεψετo τθμπλoπoυ xωρζει τo vαδ oε
δυoτμηματα.
(λατ.)
12)τ6μvεlv-+temp|um
,
+ temp|e(αwλ.)
- Kαι τθλogo τρoβαδo0ρogε[vαιαπ6γovoqηq αρxαιoελληvικiq
λ6ξηqτρoπog.ΣτoυgΛατ[voυgη λθξηtropusfiμαιvε εκφoραλ6γoυ
και τo ρημα troparexρηoιμoπoιΦπoικΛ[ατ6vωv crrηvεκφoβ τoυ
.Ε1oυμε
λ6γoυ, ι|.lθλvω.
στα μεoαιωvικ6 αγγλικd trobador η
troubadour
τα oπoiαπρoηλΘαvκαταπαoα πιΘαv6ητααπ6 τα Γαλλμ
κaηq Πρoβηγκiαg.
13)τρ6πoq+ tropus(λατ.)
-+ troPare "
.+ trobadour
(αwλ,)
g|amorous
Toεπ6μεvo:,Evα
oημε(ωμα!

10

4
6vα Υκλdμoρoυg"oημεiωμα.N6,μααrελoιπ6v
Σαq υπoΦ(6Θηκα
.oλα .!κλαμo.
με αoτ6ρια, μπαλo1arρεg, κoριbvεq και πhργoυq.
! Aαrραφτερα,παφμυΘθvια!
ρoυg,,
ΠρΦταθα nετα1τo0μεμθxριηv καταπραoιη, ηρεμηεξoχη ηq
Σκωτiαq.oι Σκωτoθζoι,λoιπov, θ1oυv μια αδυvαμ(αστoUξηxoυq
.,λdμδα'και
Tα τoπωvOμιατoυg ε[vαιπαvδαιo(εgτoυ
τωv ..UγρΦv".
..ρo,,.
Λoκαλτq,o0λαπoυλκαι Λo1Λ6μovr.
τoU
Π.x.ΓκλαμoργKαv,
Πoλλθqφoρθqμπερδε0oυvτoυq δ0o ηxoυgχωρiqαυτ6 vα εvo.
1λεi καvθvαv.KαπoιoqΣκωτoθζoq,λoιπ6v,ακoυoε πριv αιιbvεqη
Eκεiη ηv επoχηη λ6ξη
λ6ξηgrammarκαι ηv επαvθλαβεg|ammar.
τo
19oαuilvαoημαιvεπλθMετα
grammaroημαιvεμαγεiα,γoητεiα.
ov ελκυαrικ6ητα,11αρη.
πριv ελd1ιαrα1βvια KαιφUΣηv Eλλαδα6φταoεoαv..γκλαμoρ"
καvεlg
vα
συσχετ[oει
t'lταv
απlΘαvo
με ηv ελληvικηγραμoικd
η
ματικηαπ' 6πoUπρo6ρ1εται,
(λατ.)
+ grammatica
14)γρ6φεlv.γραμμoτ|κη
+ grammar(αwλ.)
+ glamour
ρiζα ster-κι 61ει oυγγεvε[go,
- H λ6ξηαατθρι61ει |vδoευρωπαTκη
6λε9τιq ευρωπαTκ6q
γλιilooεq.
15)αoτηρ+ astrum(λατ.)
{ star(αγγλ.)
To πoλ0 εvδιαφθρovσ,αυτηη λεξη ε(vαι6τι μαg6δωoεη λθ.
..disaster=
πoυ oxηματiζεταιμε τo αρvητικηqθv.
καταατρoφη,,,
ξη
voιαq πρ6Θεμαdis. και αoηρ. Disasterλoιπ6v κατα λθξη oημα[vει
επ6κταoηκαταoτρoφf1.
αρvητικ6goυvδuooμOgαατρωvKαιKατ,
..μπαλoOστρεq,..Tα
. EivαιαδOvατov
vα μηvξ6ρετετιg
φoυoκωτα
oι
κ.λπ.
αυλ6πoρτεq
μπαλo0.
κoλovακιαπoυ εoχdτωgδιακorπoυv
ε[vαιoUσιαστρεq,λoιπ6v,παρ6 τo 6τι ακo0γovrαιιταλoφερμ6vεg
oτικdελληvικθq!Δε[τεπΦξ:
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16)θαλo0oτ|oV=Τoλoυλo0διηq ρoδιαqπoυτo σxημα
τoυΘυμiζειτo γρdμμαβ
(λατ.)
balaustium
-+
+ ba|uster(αwλ.)
- H κoρΦvα,τo ατ6μμαδivoυvτoαγγλικ6CloWΠ=κoρΦvα
14 κoρΦYη=μεταMo λυγιoμ6vo
+ corona(λατ.)
+ crown(αγγλ.)=Koριilvα,αλλα καιv6μιoμα
πoυ 61ειτo βαoιλικ6σrθμμα
=
'+ coronation α16ΨΠ
. Πdvτα μou πρoκαλoOoαvoπoρ[α κ6πoια τoπωvUμιααρ11αiα
Eλληvικd.TUριvΘog
αιφηq. Kι 6μω9ε(vαιεMηvικη λθξη.
18)τυρρiq=κoρUφηπ0ργoυ
-+ turris(λατ.)
+ tower(αwλ.)
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Xειμιiναq πραγματικ69η πρoηγo0μεη εβδoμ66α|Kρ0arαλλα,
Kαι vα μηv χρειααrηκατεγιατρ6.
παγoι|Eλπ(ζωvα μηv κρυι.iroατε
αν vιιiroατεαδ0vαμoι, κdπoμ
o0τε φαvταζoμαιvα παvικoβληθηκατε
oκεφτε(τε6τι η
ov μικρ6 π6vo i1 vαυτ{α|Kι αv ταλαιπωρηΘηκατε,
λθξειq.
τιg
αυτ69
oυvυφαoμ6vη
εivαι
τωv
με
ζωη
βoρεiωv
XειμΦv,λoιπov,λ6γαvεoι πρoγovoiμαq,hiemsoι Λατ[voικαι απ6
=ε[μαιoε xειμερiαvαρκη.
αUη η ρiζαθxoυμετo hibernate
19)xεlμΦv-+ hiems(λατ.)
-+ hibernate(αwλ,)
- Aπδ τo κριioq6xoυμεαrα EλληvικdKαιστα Aγγλικdτo φ0αrαλλoαMd καιηv κρoUαrα.
(λατ.)
20)κρ0og,κρ0oτoλλog.+crysta||um
+ crysta|(αwλ.)
-+ crust=κρoUσΓα,K6ρα
- Θα μπoρo0oεo πdγogvα 6xει σX6σημε ηv ειρηη; |δo0τo παμε
ρdδoξo:o παγogαπ6 τo αρ1α(oελληvικ6πηγvυμι6xει κoιvηρ(ζα
..πη.
pax
oημαlvει
oυoιααrικd,λoιπ6v,
τo λατιvικopax=ειρηvη.
μια
τo
τηv
[δια
6woια
Mε
κατααrααη.
αταΘερη
ρημα
ηταv
γμ6η",
pa$are=αrαΘερoπoιΦσε μια Θ6oη,διoρ(ζωαMd και πληρδvω.Πρo.
φαvΦqoι διoριoμo(απ6τoτεγivoιπαvεπi πληρωμη!
21)πιiψυμl,π6γoq.+pax=ειρηvη(λατ,)
+ pagare=πληρΦvω
-} peace=ειρηvη(αγγλ.)
-r pacify=Kdvωειρηvη,ηρεμd)
+ pacifist=ειρηvoπoι6q
+ pay=πληριbvω
- H λθξηγιατρ69ατα Aγγλικα ε[vαιdoctor.Kαι ε[vαιoαφΦgελλη13

vικη,αtτ6τo ρημαδoκ6ω- Φ = voμ[ζω,UπoΘ6τω,
λατιvικddocere=
διδαoκω,και απ6 εκε[doοtus,doctor= δ6oκαλoq.M'αυη η σημα.
o(α1ρηoιμoπoιηΘηκε
KαιστηvαYγλικηγλΦooαωgτα τ6λητoυ 16ou
αιΦvα,oπoτεκαιαπolcηoε η ημαoiα γιατρ69,
Aπ6 τo iδιo ρημαθxoυμεθvα πληΘoqαλλωv λ6ξεωvαrα αγγλικα
6πω9: doctrine = πiαη, δ6γμα, document= vroκoυμθvτo και
=vτoκUl.ισvτ6ρ
(τoγvωατ6αyτιδαvειoαπ6τα Γαλλικα).
documentary
22)δoκεiv**docere(λατ.)
-r doctus,doctor
-ι doctor(αwλ.)
+ doctrine
-+ document
+ documentary
- Σηv ελληvιη μυθoλoγiαo τραγoπ6δαρo9Παvηταvυπε0Θυvoq
..λαμαρεg,,,τα
για τιq
ξαφvιαoματατωv αvθριi:πωv.Eμφαvιζ6ταv
π(oω
απo
τα
δ6vτρα,
απ6 Θαμvoυgκαιτρ6μαζετouqαvΘρΦξαφvικα
πoυg.oι Λατlvoιηραv τo επ[θετoπαvικog(αυτ6qπoυ 61ει σxθση
με τov Παvα)κι απ6 κει oι Eγγλ6ζoιτo panic.Eμεiqrηραμε π[oωτov
παvικoμε ηv oημεριvητoυ θwoια.
23)Πov,παvlκ6g+ panicus(λατ.)
-ι panic(αwλ.)
- Weak=αδ0vαμoq.Φαivεταιπερiεργovα 61ει σXθσημε τα ελλη.
vικ6. Για vα δo0με6μωq!Yπηρxε τo ρημαε[κειvπoυ or1μα(vει
υπo=
χωρω,λυγiζω.Tηqiδια βiΦq και τo αγγλooαξωvικ6Wican εvδ[δω,
oπιΦo1ωριil,παρoυoι6ζωαδυvαμ(α.
24)εiκεlv.+wiοan(αγγooαξ.)
+ weak(αwλ.)
H λ6ξη pain=π6vogβγαiνειαπ6 τo λατιvικ6poθna=πoιvη,τιμω14

ρ(αKoιη πρωη σημασιατηqαr,αγγλικαηταvακριβιilqτιμωρiα.
25)πolvιi.+ poena(λατ.)
+ pain(αwλ.)
Mε αλλαμ τoυ θ6ματo9πρoθκυι|αvoι λθξειg:pena|= πoιvικ6q,
punish= τιβ(0βΦκαι τo γvωαr6 πoδooφαιρικ6α\rτιδαvειopenalty=
πoιvη.
H vαυτ[αυπηρxεμε ηv 6woια ηq τασηqγια εμετ6 .εvδ6μυ1og
απoαrρoφη"αrα γραrπ6 τoυ Γαληvoυ,γιατρo0ηg αρ1αι6ητα9.
Πδραoεαrα λατιvικdμε ηv (διαθwoια σαv nauseaκαι αvαλλo(ωη
ατα αγγλικd,
26)vαuq=πλoio,voυτiα+ nausea(λατ.& αYYλ.)
ΠoMo0q oυγκιvo0vτα αυτoκ[ητα.toOρμπo".Eλπ(ζωvα σUγκιηΘo0vπεριoo6τερo6ταv μαΘoυv6τι η λ6ξη ε(vαι καΘαρdελληvικf1.
T0ρβηαr,αρ1α[αEMηvικα oημαlvειταρα1η,θδρυβoq.Aπo δω και
τo ρf1ματυρβdζω = αvαταρασσω,αvακιvΦ. Στα λατιvικd θγιvε
turbareκι απ6 εκε[ 6φταoεατα Aγγλικ6 με ηv 6woια πλθov ηq
=
τoυρμπivαg'Aπ6 ηv τ0ρβη6xoυμεαr,αγγλικα και τo turbuΙΘΠCθ
αvατdραξη(wωαri η λεξη oε 6ooυ9θxoυvταξιδ6ι|,lει
με αερoπλd,oταv
τo αερoπλdvoτραvταvo και θπεoαvπαvω oε ..αναταρdξειg".
ζεται oαv λεωφoρεiooε xωματ6δρoμoκαι παρακαλαqvα κατεβεlg
vα κ6vειgηv απoαταα1AΘηvα- Λovδ(voμε τα π6δια).
27)τ0ρΘη,τυρ66ζω.+turba,turbare(λατ.)
(αwλ.)
* turbo,turbu|ence
πoρε(αε[1εκαιτo αρxαioτΦρα:vυv λ6Mια εξiooυειrrυπωoιακf1
γαvε oι αρ1α[oιημΦvπρ6γovoι,nuncoι Λατ[voι,noι,voι Αγγλoι.
28)YυY-r nunc(λατ,)
.+ noι,v(αwλ.)
15
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o
oι μικρoiφλoι τηq σrηληq παραπovιo0vταιoτι δεv μπoρoΦvvα
καταλαβoυvπoλλd πραγματα,γιατ[τo λεξιλ6γιo τoUgε[vαιαYvωαro.Δεκη η 6vαrαη!
Σημερα,λoιπ6v,Θ.αo1oληΘo0με
με λ6ξειqπoυ μαΘα[vεικαvε[g
orα πριilτα1ρ6vιατωvαγγλικΦv.
Aq ξεκιvηoouμεμε τo box=κoυτ[.
Στα ελληvικ0μoυoε[αβλ6πoυμεπoλUoυxv6 αrιq βιτρ(vεq''πυξ(δεq,,.}.{
λθξηπρoθρxεταιαπ6 τo π0ξog,εiδogδ6vιρoυ,απ6 τo oπoio
oι αρxαioιμαg
o,εμdg6φταoεo Θσμvoqμε τ.ovoμαπυξαρι.Πυξiδα
πρ6γovoιov6μαζαvτo κoυτ[πoυηταvφτιαγμ6voαπ6 ξ0λo.
Σταλατιvικα6γιvεbuxisκι απo KεισΓ.αγγλικd box.
To εvδιαφθρovεivαι 6τι cπηv Kαθoλιη Eκκληo(αpyx λ6γεταια.
κ6ματo ξ0λιvoκoυτt6πouφυλdooovrαιoι oαrιεg ηq ΘεiαqKoιvωv(αq.
28)πuξiq -+ buxis(λατ.)
+ box(αwλ,)
H λ6ξη anima|= ζωo τi ox6αηΘαμπoρo0oεvα 61ει με τ'αρ1α[α
..αvεεMηvικ6;Kι oμωgπρo6ρxεταιαπ'τo dvεμog =ρε0μααθρog,
,Aρα
anima|
Kαι στouqΛατlvoυganima= Ψυχη,
μoqεv τω oΦματι,,
ι|,lυ1η
oι λ6κι
απ6
δω
πoυ
6xει
αvαoα,
αημα(vεικυριoλεκrικ6αυτ6
θxΘρα,κατdλθξη 6ξειq animate= εμψUχωvω,αλλd και animosity=
vτovoξεφ0oημαεv oργη.
29)6vεμoq-r anima(λατ.)
* anima|(αγγλ.)
H λ6ξη βυρooδ6Ψη9υπ6ρ1ει oη γλΦooα μαg αΠo τηv επoxη
τoυ Hρ6δoτoUκαι τoυ Aριαroφdvη,με ακριβιbgηv iδια 6Woια,
..oυτ6qπoυ κατεργαζεταιδ6ρματα,,.To πρΦτo oυvθετικoτηq λ617

πoU 6xει αφαιρεΘεi.Tι
γδαρμ6voδθρμα,δδρμα
ξηq εivαι β0ρo.α=
θα μπoρo0oεvα μαq δcboειαr. αγγλικα;ΣiYoυρακατιαxετικ6με
δ6ρμα.Mαg 6δωoε, λoιπov,τopUΓSθ=τσovτα
Yια τoυq Aμερικαπ6pαoε απo
Πριbτα
oμωq
Αγγλoυq.
vouq, πoρτoφoλιγια τouq
τoυg Λατivoυgκι 6γιvε εκτogαπo δ6ρμα,δερματιvoαoκ[για τo
κραo[,
ΣτoυqAγγλooαξovεg6φταoεπλ6ovωgδερματιη θηκηγια voμioματα'Δεθα vιιboετε,dραγε,λιγακι πιo περηφαvoιαv σαq πω δτι
Borsaαrα o0γXρovαιταλικd,αλλα και ατιgιoπαvoφωvεgxωρεgαημαivειXρηματιστηριo;
30)θ0ρoα-+bursa(λατ.)
+ purse(αγγλ.)
=απoζημιωvω
-+reimburse
-+bursar=ταμ[αqκoλλεγ[oυη μovαoηριo0
Παλιαoι λoγιoι6γραφαvμε φτερ6καιμελαvoδoxεlo.
αλλd καιτo
Τo φτερ6αuτo μαg6δωoεαr' αγγλικατo pen=στUλ6,
αφo0π6ραoεαπo τoυg ΛατlvoυgσσVpθΠΠd=φτερo
feather=φτερδ
πoυxρησιμoπoιo0oαv
για vα γρdι.|,loυv.
31)πτερ6v.+penna(λατ,)
-+ pen,feather(αγγλ')
o Θε6φρααιo9o Περιπαητικogπoυ διαδ6xτηKετov Aριαroτθλη
λ6ξηκεραo6qη κ6αro Λ0κειoαvαφθρειατo 6ργoτoU''ΦUσικα..τη
oπαvιoαrηvαρxαι6τητα,
ραooq,Φρo0τo
τη ox6oητωv λ6ξεωvκ6ρα9=
oι γλωoooλ6γoιυπoγραμμiζoυv
κ6ρατoKαιτoUκ6ραoo9=Kερασι.o λ6γoq;
Tα κεραoια6xoυvλεπτ6 κoτoαvιαπoυ Θυμiζoυvκερα[εg,κερα.
τακια.oκ6ραoog,λoιπov,
ξεκιvαειαπ6 τηv Eλλαδα,oταματαειαrη
παραφθoραceresiaκαι φταvειαrιg
οerasus,Kατα
και
PΦμη γivεται
Yερμαvικ6q
γλιbooεq,αrα γαλλικααλλα και oτ.αγγλικd.
1B

32)κ6ραoo9-+
οerasus(λατ.)
_r'cherry(αγγλ.)
Τo cup=φλυτζdvι
δε oαg θυμiζειτo κιo0πιπoυ ακo0γαμεαπ6 τιg
..Xρ0oειακUπελλα''αvαφ6ρει
γιαγιαδεqμαg;
o.oμηρogαrηv |λιαδα,Σταλατιvικατo κιjπελλovεγιvε cupa,αyτιδαvειo
ατα vεoελληvικα.
33)κOπελλov*+cupa(λατ.)
--λcup(αwλ.)
|-|ιvδoευρωπαTκη
ρiζα αυτιilvτωvλ6ξεωvε[vαι kaup- πoυoημαιvε oτρoγγυλoδoxεio.Aυη η ρiζα 6δωoε αr'αγγλικdτo head=Kεαραγε oι αγριεgφυλθqτηg KεvrρικηgΕυριbπηgτ6τε,
φαλι.Mηπωg
oι μακριvo[μαq πρoγovoι,δε xρηoιμoπoιoUoαv
τα κραv(ατωv εxΘριilvτouqωqκ0πελλα;
Θα κλε(ooυμεμε κdτιαv6λαφρo.
Aπ6 τo β6κλov=ρ6παλo
πoυ oυvαvταμεαrov A(oωπoκαι τo βακτηριovη βακτηρiααργ6τερααrov Aριατoφαvηκαταληγouμεαr'
αγγλικd με τo baci||ug=βdκιλog,εiδog
μικρoβloυoε σXημαμικρooκoπικo0ρ6παλoυ.
34)θdκλov-ι baculum(λατ.)
(αwλ.)
+ baci||us,bacterium
Biκηλogαrηvαρxαι6τηταηταvευvoOxog,υπηρ6τηξ
αrη λατρεiα
τηg ΘεdgKυβ6ληq.Avαφ6ρεταιoτo Λoυκιαv6και αrov M6vαvδρo
.ΣτoυgΛατ(voυqbacelusη baceo|usηταv κατιbτερog
αξιωματικog
στηvUπηρεσ[ακαπoιoυαvιilτερoυ.Aπo κει oτ,αγγλικαbache|or
=
αvOπαvτρog,
εργθvηg,αλλd και τo κατιilτερoπαvεπισημιακo rπυ.
χio.
19

35)Bdκηλoq+ bace|us(λατ,)
(αwλ.)
-+ bache|or
ΠιΘαv6voι Bακηλoιηq ΘεαqKυβ6ληqvα ovομααrηκαvθτoιγιατi
κρατo0οαvξ0λιvαρoπαλα,βdκλα!
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Pωfiαrε 6vαvdvrφ - πoUvα μηv αq(oλεiται με τα 1ρΦματαεπαγγελματικα- τι 1ρΦμαε(vαιτo βυooιv(,τo μπoρvτΦ,τo γκρεvα,
τo δαμαoκηv(,τo καρoτ[,ακ6μα και τo πoρτoκαλi,oι απαιrπ\οειg
πoυ θα π6ρετε Θα oαg βoηΘηooυvvα καταλdβετεμια ΘεμελιΦδη
διαφoρdτωvδΦoφ0λωv:ηv αvrληι!η περ(1ρωμ6τωv.Για τoυgπεριoo6τερoυg6ιπρε9 τα παραπdvω 1ρΦματαε[vαι γεvικd κ6κKιvo,
oκoUρoκ6κκιvo,αvoικτ6κ6κκιvo,κoκKιvωπ6,αvrε vα βρεΘε(και κ6.
πoιoqvα ovoμαoεικdπoιoαπ6 αuταγλυκ6κ6κκιvo.
Πατi τα λ6ω 6λα αuτ6;Tηv πρoηγo0μεη βδoμ6δαoαq υπoo16.
θηκα μια αrflλη πoλ0xρωμη..oμωgεi1α ξεxαoει τov καΘ6λαoεβαατ6 J. Aytoo oπo(ogκ6πoυσε μια oημεiωη παραπovιθται6τι oι oριoμol τωv 1ρωματωvεivαι slippery(αυτoiπoυ ξεγλιατρdvε,oλιoΘηρoi).Δυoαvαα1ετε(o φλτατog Eγγλ6ζoq γλωoooλOγoqκαι αvαρωτι6ταιγιατ(!
Mα για τov αrΛo0ατoτoλ6γo, αγαrητoi μoυ,6τι τα γραrπ6 πoυ
61oυμεεivαι δoυλει6τωvαιrrρΦv!
ιDαvταατε[τε
6τι ατov.oμηρoη Θαλαooαεivαι πoρφυρ6και εwoε(
λαμπερη!H λεξη φαλ6q(vατovιατε(τo θvαλ6μδα)oημαivεικι αυfi
λευκ6q,λαμπερ69,εξo0 και φαλακρ6q!H λθξηαργ6qκι αuη γυαλιαrερ69,..σΓiλβωv".
Ag τα πdρouμε6μω9oιγΟ-oιβ:
- .Aιετ69αργηvxηvα φθρωv",μαgλ6ει o'oμηρoq,εwoΦvταξλευ,."
κη 1ηvα,λαμπερη.Aπ6 ηv (διαλ6ξηαργuρog,αργιλog.
36)αργ6q.+argentums
(λατ.)
+ argent(αwλ.) =αoημiXρΦμακαι oτα γαλ}κd η (δια
.t 6σπρα"
ακριβιbqλ6ξητo 1ρt'1μα,
τωvδημoτικΦvμαqτραγoυδιΦv.
(Παρ6vΘεor1:
Kυvαγ1η= σUvαχιπρoφαoiατηκεo μθγαgρητoραq
ΔημooΘθηqκαι δεv πρoof1λΘε
v,αγoρε0oειoε κdπoιαδiκη.o αrπ(.
παλoqτou Δημ6δη9oκωrπικΦqαπ6δωoεηv απoυo[ατoUσε αργu.
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Av
τα ε[xε..αρπ6ξει,,κoιvιbg.
ρ6Yχη,oτι δηλαδηε(xεδωρoδoKηθθι,
ε[vαι6ηταvαληΘειαη oχι,δεv ξ6ρoυμε.Eκεlvoπoυδιαπιαrιbvoυμε
τι oι μεγ6λoι6vτρεgηg ιαroρ(αgγlvoιrrαvκαι τ6τε αr6χoqτωVKαλαμπoυρτζηδωv!),
- Πoλι6qε(vαιεπ[Θετoπoυ σUvαvταμεαrηv lλιαδα,αιov Aριαroφ6η, αrov Πivδαρo,ατo Σoφoκλη,Αλλoτε oημα(vειυπ6λευκo9,
αλλoτε αoπρ6μαυρoq,αorιρoυδερoqη φαι69.Aλλoτε παλι καταη θα.
μ,αυτ6τo επ[Θετo
σπρoqη ,.Ψαρ6q,,,
γκρiζog. Περιγρdφoυv
vθα
ελ.
Στα
τoυg
γ6ρoυ9.
λαoσα,τoυgλ0κoυg,τov ο[δηρo,μαλλι6,
=
oυolαg
ληvικατo 61oυμεαrηv πoλιoμυελ(τιδα λoiμωξητηgφαιαq
τoυ vωτιαloυμυελo0.Tηv μιΦ λ6ξηxρηoιμoπoιo0voι Eγγλ6ζoιγια
Aφo0 περαoειαπ'τoug Λατivoυgφταvειατ'
ηv αρριbατια(po|io).
αγγλικαoαvpa|eκαιfallow.
=ε(μαιωxρ6g
(λατ.1
37)πoλl6q+ pa||ere
=
+ pa|e(αwλ.) xλωμ6g
+ fal|ow=κααταvoκlτριvoξ
- Ye||ow= κιτριvo.Θαυμααrεαπ6 πo0 ξεκ(vηoε!Xoλη, χλoη και
xλωρ6qoτ,αρxα[αελληvικαεixαv ηv 6woια τoυ πρασιvoκ[τριvoυ.
αr,αγγλικα,
He|vus,αrα Λατιvικ6κι απo κει ye||ow

38)xoλi,1λωρ6q
-+he
llΙ'i.}λ.^,,
- Tη μoλo1αo Ho(oδogηv αvαφθρεισαv μαλα1ηκι o Aριαroφdη Θεωρεiφαγητ6τωvπoλ0φτωxΦv.H ετυμoλoηq σrov..Πλo0τo,
για ηξ απoδ(δεταιαro ρf1μαμαλαooωλoγω μαλακτικιilvιδιoτητωv
ηξ. Nα μηvτα πoλυλoγo0μεη μαλαXηφτdvειστoυqΛατ(voυgoαv
ma|vaκι απo κει στouqEυρωπα(oυgσαv mauve= βωβ (θvααπ6 τα
xρΦματαtiυvλoυλoυδιιilvηg) και ξαvd oε μαqτo μωβxριilματoυ
π6veoυζiΦiλhKαιτηqπvευματικ6ηταg.
o Mπετoβεvεixε βαμμ6voτo δωKαι τo,:fffrραiητo KoUq-KoUq:
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τoU.
στηvαυτoσUγK6vτρωΦ
ματιoτoUμωβ,xρωμαπoUβoηΘoυσε
39)μαλ6xη(μoλ6xη)-+ ma|va(λατ.)
-+ mauve(αwλ.)
- B|ack=μα0ρo.EvΦαια παλιααγγλικdυπηρxεη λ6ξηswart(πoυ
6δωoεατα v6ααγγλικατo swarthy= μα0ρog,oκo0ρog)γρηγoρααvrικατααταΘηκε
απ6τo black.|oxυρ(ζovται
λoιπovμερικo[γλωoooλ6γoι 6τι πρoηλθεαπ,τo λατιvικ6f|agrare
κι εκε(voαπ,τo ελληvικo
.oτι
.oπωq
επ[φλ6γειv= Kσ(Φ. κα[γεται,λoιπov,μαυρiζει.Λoγικ6.
.,φ,,vα
..μπ''
καΘιirg
πρθπειvα πo0με6τιτα 1ειλικα
ηg λoγικ6τo
γivει
π, β,φ μπoρoUvvα αλληλoαvτικατααrαθoιjv
η - αv αλλoιωθo0v- vα
γivoUv..μπ''.
(λατ')
40)φλ6γεlv-+f|agrare
-+ b|ack(αγγλ,)
τ[πoταελληvικo;.oxι.
o0τε η αγγλι- Brown=KσΨ6.ΣαgΘυμiζoυv
κη λ6ξηoιllτεη δεUτερηπoυε[vαι- β6βαια- τoυρκικη!H αγγλικηεi.,Φρ0vη....Φρ0vog..
vαι oαφιilgπιo ελληvικη!Δε[τε
πωg:
αr,αρ1α[α
.Eτoι
ελληvικαηταv εlδog βατραxoυ'
Aριατoτ6ληq.
αvαφθρειo
o
.
Aριατoτθληg
αrιg Eκκληoιαζoυoεg..
δ[vειαυτ6τ,ovoμα- oαv μ6γαg πλακατζηgπoυ ηταv- oε κdπoιεgAΘηvαiεgεταiρεg.Λ6γωτηg
εμφαvιoηg
τoυg;.o1ι.Λoγωτoυ κoιvo0τρ6πoυζωητoυg.Kαιτα βατρσxιακαι oι εταiρεgκoιμOvτouσαv
τηv ημθρακι 6βγαιvαvγια vα
βρoυvτo φα[ τouqη v0μα. Aυτ69o βατραxogεixε xρΦμακαφετ[.
41)φρ0voq_r brun(αρx.αγγλ.)
+ brown
H παλ6ταoμωgτωvxρωμdτωvμαqδεv εξαιrτληθηκεακoμη!
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8
6τι Θα
oι φiλoι ηq σηληq περ[μεvαvηv πρoηγo0μεη βδoμαδα
..πbλ0χρωμη
ηταv 6ψ1ρωμη,Λυπαμαι αv τoυq απoγoητευoα.To
αηλη τo εwoo0oα... πλατωvικα!Eλπiζωπλ6ovvα θγιvε oαφθq6τι Θαεiμαατεπαyταααπρ6μαυρoισαv τιξ παλι69,κιηματoγραφικ69
ταιvfεq!
.
- Puφ|e=πoPΨUP6,
βαΘ0κ6κκιvo.
Mυθιατoρηματιηη εξθλιξη αυτo0 τoυ xριilματog.To πoρφυρ6
.tρυφηq".
χρωμαηταv αηv αρxαι6τητα6vδειξημεγdλoυπλo0τoυ,
Movo βαoιλιαδεgκαι υψηληαριαroκρατiαμπoρo0οαvvα φoρ6vε
ερoUxαπoρφυρα.Σηv αρxη πoρφυρ6fiμαιvε τo συγKεKριμ6vηq
.
τo
oημαlvει
vα
πεξεργαoiαq0φαoμα,αλλd oιγα σιγα κατ6ληξε
oκo0ρo βυooιvi xρωμα. Πoρφ0ρα,δηλαδη,ηταv κuριoλεκτικd,τo
κo10λιαπ,τo oπoio θβγαιvετo σUγKεκριμθvo
xρωμα.Διαδικαo[αε..σαtvια"
εixαv αvακαλ0αγoραg
oμωq
π(πoη και xρovoβoρα.Τα
ηq
ι|.lεικ6πoιovτρ6πoευκoλ6τερovα τo φτιdxvouvκι θτoιεixαμεπoρφUρ6- μαΤμo0!Σα vα λ6με Λακ6αr μαTμo0!Aλλ6 τo xρΦμααυτ6
δεv ηταv αvεξiηλo - πρoφαvιbgφτιαγμθvoμε φυτικ6q1ρωαrικ6q
oυo[εq-μdλλov6βραζαvπαwζdρια κι 6βαφαvμε τo χρωματιoμ6vo
τωv
vερ6 τα υφdoματα.Avαγκdαηκαv λoιπ6v oι KατασKευααr6g
κατα.
oημα
oαv
vα
γvηoιωvπoρφυρΦvυφαoμdτωv xρησιμoπoιoOv
(φτιαγμθvog
δiπλα αrη Θdλαooα)για vα
τεΘθvη λθξη ..αλoυργηg,
ξε1ωρiζoυvθτoιτα δικ6τoυg,τ,αυθεvrικ6!8λ6πετετα ηΘηKαιτα 6.
Θιμαηg αγoρdgδεv 6xoυvκαθ6λoυαλλαξει!oι Λατivoιrηραv και
η λεξη και ηv πoρφυρftεvδυμαo[αKαι ηv 6καvαvpurpuraκι απ6
αυτo0q6φταoεαrα o0γxρovααγγλικαoαv purple.
42)πoρφΦρα.+ purpura(λατ.)
+ purple(αwλ.)
- indigo(b|ue)=
βαΘ0μπλε
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Tη λ6ξηιvδικ6vτη βρioκoυμεαια qρxαlακε[μεvαμε δΟoδwoιεg:
(ιvδικovφdρμακovαvαφ6ρειo |ππoκρα1)πιπ6ρι,ε[δogμπαxαρικoιj
τηq Kαι 2) 6vrovo μπλε xριilμα,..KUαVo1ρoUq,,
βαφη,τo κατoπιvo
..λoυλακι,,.
joπωgτo λ6ει και η λθξη η καταγωγητoυ ηταv απo τηv
|vδiα.Mαλιαrαοε καπoιoκε[μεvoτoυ o Φιλ6αrρατoq(περιγραφovrαqμdλλovζαφεiρια)τo βαζειoε υπερΘετικ6
βαθμoκαιγραφειαυ.
.EYιvε
.....λιθouq
τoλεξεi
τωv ιvδικωτατωvκαι Θαυμαo[ωv.,.".
indicumαrα λατιvικα,αλλd αrηv EυρΦπη,καθιερΦθηKε
με τηv Πoρ.
τoγαλ6ζικηπρoφoρd- καθ6τιoι Πoρτoγαλoικρατo0oαvτα oκηπτραστoεμπ6ριoμε τηv |vδiα'
(λατ.)
43)lvδlκ6v+ indicum
(b|ue)
(αγγλ,)
-+indigo
- Yπαρxειμια παλιd,πρoΙαroρικηVα φαvταστε[τε,
|vδoεuρωπαΤκη
reudhπoυ
κoκκιvo.
oημαlvει
Aπ,αυτητηv αρxικηρiζα βγηκαv
ρiζα
oι λ6ξει9ερυθρ69αr,αρ1α(αελληvικα,ruber,rubeusαrα Λατιvικακι
6vαoωρoαγγλικ6q,Φπωgγια παραδειγμαruby= ρoυμπ[vι(κoκκιvη
πoλ0τιμηπ6τρα)και rust= σKoUβια(επειδητo xριilματηgκoκκιv[ζει
τo μεταλλo).
44)ερuΘρ6g
rubeus(λατ.)
-+ ruber,
*+ruby(αγγλ.)
+ rust
- Tιbρααgπαμεστoαρxαιoελληvικo
μ6λαq=μα0ρog.
Mα0ρo,λoιπov,τo xριbματηgεξoυoiαs.Aλλ6 KαιτωVεπαVαστατιilv. Kαι τωv πειρατιbv.Kαι τoυ πεvΘoυq.Kαι τoυ αιΦηoιαομo0.
Eαxατωgτo xρΦμαπoυαγαπoOvoι πoλιjv6oι.Kαι ιδια[τεραoι vεα..Mελαvα
oι Σπαρτιατεq.
Koιvιbg,βραoμ6ρ69κoπ6λε9.
ζωμo,,6πιvαv
.,Nαιjg
vo τo α[ματωvoφαγ[ωv.
πρoφαvΦg
oδ0ooεια,
μ6λαιvα,,αrηv
..Mελαιvα
επειδηηταvκαλυμμ6vημε π[ooα.
αvαγκη'',η μα0ρηαvα..M6λαιvα
καρδιd,,αrov
Πivδαρo,μα0ριoεη καρδiαμoυπoυλ6γκη,
με ακ6μα.8λ6πετετη γλιitooαμαξ πωqκυλαειαβ[ααια,πωgπερvα-

αει μ6σα μαq Kι επαvαλαμβαvεταιKaπoιεqστιYμ6qσUVταραKτιKα
παραλλαXτηεπιxιλιαδεqXρΦvια;Τι απ6γιvελoιπ6vτo μ6λαv;Στα
λατιvικα6γιvεma|us,ma|ignus
με τηV6woια πλ6ovκακogκι 6τoι6=κακoηθηq.
Σαvoυvθετμ
ma|ignant
φτασεKαιστ,αγγλικαmalicious,
κ6 δivειαρvητικη6woια αιιq λ6ξει9'
(λατ.)
45)μ6λαq-+ malus,malignus
*+ma|icious,
(αγγλ.)
ma|ignant
=δuoλειτoυργiα
a malfunction
=KαKl,]διατρoφη
malnutrition
-+
|-{δε μελαγxoλiαπρo6ρxετqιαπo τo μθλαq+xoλη = μελαγXoλια
αoθ6vειακατi ηv
αυη πoυεwoo0με και crημερα,
ατovlππoκρστη,
oπolα o αΦεvηg 6xει μα0ρητη xoλη. Στov Aριαroφαη και ατov
Πλατωvαβρioκoυμετo Pημq μελαγ1oλαωμε τηVΙδια oημαolαπoυ
κι εμεig.Aλλα τo oημαvιικoτερoεδιi:ε[vαιτo α.
τo Xρησιμoπoιo0με
αr'αρτoυ μελαγxoλικog
εivαιτo αyr1Θετo
vr(θετ6τoυ.Πικρ6xoλoq
M6xαiαελληvικα,Mηπωqαυτ6δεv ιαx0εικαιγια τoυgvεo6λληvεq;
l-l
Πλατωvα,
τoυ
επoχη
τηv
απo
μευπdρxει
οη oδoqφα[vεταιδεv
κυκλoθυμικol!
oι
TυXερoiτδτε
λαγxoλικ6gλoιπ6vfl πικρoxoλoq;
(λατ.)
46)μελαγxoλiα-+ melancholia
(αγγλ.)
-+ me|ancho|y
- Mια αλληαρxαιoελληvικη
ρiζαπoυ6δωoεπλo0oιαoυγκoμιδηηλυκ6φω9,ΛUκειoq(επiθετo
ταv η λUκηαπ'6πoυ 61oυμελυκαυγ69,
τoυ Aπoλλωvα),λ0κog,και λευκoq.Aπo δω τo lux=φωgτωvΛατivωv, luceo= φωτiζωκαι |una= φεγγαρι.Kαι σt, αγγλικdεπiαηg
πλo0oια ooδειi: lunar=oεληvιακog,lustre= γυαλαδα,λo0αrρo,
lucid=διαυγηq.

λυκη
47)
,λευκ69-+
j:Ι#::},l]:iJλ"δ|,^
,
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=φωτειv6q
-+ Ιuminous
=φωτ(ζω
-+ il|uminate
=
|uxury
πoλυτ6λεια
-+
=πoλυτεληq
-r |uxurious
- Kαι η tιθξη11ριbμα;Στov
|rπoκρdη fiμαιvε επιδερμiδακι αργ6τερα απ6κησε η σημεριfi τoυ 6woια. Στ,αγγλικ6 τo βρtoκoυμε
oαv πριilτooυvΘετικ6oε πdμπoλλouqιατρικo0qκαι χημιKo0g6ρoυq.
Πιoψωατη η λθξη chromosome
=1ρωματ6oωμα.
(αwλ.)
't8)1ρΦμo.+chromatic
-+chromosome
. Θα κλεiooυμεoημεραμε τo grey gray=
η
γκρζo. oι γλωoooλ6γoι ερζoυv για ηv καταγωγητoυ.Yπ6ρ1oυvαυτo[πoυ αvαφθρoυv
ρiζεg αγγλooαξovικ6g,uπαρ1ouvoμωgκι εκεivoι πoυ ια1υρiζovται
6τι πρo6ρ1εταιαπ6 ηv εΜηvικη λ6ξηγραυq,Yβα[α
=γριd.Πριμoδo.
τo0μεoαφιilgυπθρτωvτελευτα[ωv!
49)γρoυg,γραio * grey(αγγλ,)
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Yπαρ1oυvατιg γλΦooεg - φαvταζoμαι6λoυ τoυ κ6oμoυ- κα.
Xεiμαρ.
πoιεgρ(ζεqλ6ξεωvπoυ Θυμiζoυvxειμαρρoυgoρμητικo0g.
ρoι πoυ πλημμυρiζoυvτιg κo[τεgτoυg.'oταvκαταλαγιαoειη oρμη
τoυg βρioκoυμετα vερα τoug στα πιo απ[Θαvαoημε(α.Mια τθτoια
oε τρειqεπιμεma-,πoυ διακλαδ[ζεται
ρ[ζαεivαι η |vδoευρωπα(κη
ρouq:μαv-Kαιμεv-,ματ-Kαι μααr. και μαθ-,
. Ξεκιv6με με τo oμηρικ6ρημα βdω = επιΘυμΦ,oπε0δω και θ..Mεμααoιvα0Θι
μ6vειv,,λθει
xω κλioη η δι6Θεoη vα καvω κατι.
ατηv lλι6δα o,oμηρoq και μετ6 απ6 1ιλιαδεg xρ6vια επαvαλαμ.
β6vει ηv iδια φραoη τo πιo απiΘαvo ατoμo- 6vαξ λα(κ6q τρα.....δεvπαω πoυθεvα/ εγoυδιαrηg- στo πιo απiΘαvoτραγoΟδι
δΦ Θαμεivω...,,.
Θμηρικ6και τo 6voμα M6vτωρ=αυτ6qπoυ εμμθvειαrιq απoφασειq τoU,λoγικ69,oυvΦvυμoof1μερατoUπvεUματικo0δαoκ6λoυ
Aπ6 ηv iδια ρiζα θχoυμετo μ6vog= δ0vαμη,αrα- καΘoδηγητf1.
Θερηαπ6φαση,φρ0ημα. Στoυg Λατ(voυgΠΘΠS= voυq. Στoυg
Ewλθζoug menta|= διαvoητικ6g,mention=αvαφ6ρω,αλλα και
monitor=
ελθψ1ω,δivω oδηγiεq.Eμεigπηραμετo μ6vιτoρ= μικρη
ελθγ1oυμεκαπoιαδε.
oΘ6vη(μ6oωηq oπoiαqπαρακoλoυΘo0με,
δoμ6vα).
50)μ6ω' μ6vog *ι mens(λατ.)
.+ mental(αwλ.)
* mention
+ monitor
- Mθριμνα- Kαι στov Hoioδo μ6ρμηρα-ε(vαι η φρovr[δα,η 6.
γvoια. Memorατα λατιvικακι απ6 Kει στ,αγγλικα tixoυμεmemory
= βvημη,memorise=απooηΘ[ζω,memoria|=
μημεio, memorab|e
=αvεπισημη
=αξ6χααιoq Kαιτo γvωoτ6 αvτιδαvειomemorandum
.
διπλωματικf1επικoιvωv(α.
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51)μ6ρlμvo_l memor(λατ.)
+ memory(αγγλ,)
-+ memorise
+ memorial
+ memorable
-+ memorandum
Kαι απ6 τηv (διαρiζα:
52)μvημεiov-+ monimentum
(λατ.)
+ monument
(αγγλ.)
- *TαπαΘηβαταμαΘηματαD
ειvαι φρασηoτov Hρ6δoτoκαι φταvει ωqτιg μθρεgμαgεξαιτ(αgτηgδιllvαμηg
τoυ voηματoqπoUπερικλεiει.
..MαΘηματικ6q..
αrov Aριαroτθληε[vαιαυτ69πoυ αγαπατη μαΘηoη,o πρoΘυμog
vα μαΘει.
MαvΘαvειvε1vαιτo ρημα.
53)μαvΘ6vεlv-+ mathemanticus
(λατ,)
+ rnathematica|
(αγγλ.)
-ι mathematics
Mιαgκαι εiμαoτεατα μαθηματικααg δo0μεπΦgεξελ(xηKαv oι
αριΘμo(
Kαιπoιouq1αρ[oαμεστoUqEυρωπαioυq.
. Τιμηq6vεκεvΘ'αρxiooυμε τo δθκα.H
ετυμoλoγiατoυ βρiμε
σKεται αrη λεξη δακτυλog..Hταvλoιπ6v τo oυvoλo τωv δακτ0λωv. To αλλo Θαυμααroε[vαι 6τι oι ΠυΘαγ6ρειoιπ(oτευαv6τι
η
..Tετρακτιjg,,ηταv
.tταoηgδημιoυργ(αq,,κι
η πηγη
απoτελo0oε
τov
..μ6γιστov
και ιεριbτατovαυτΦv oρKωV,,.
ovoμαζ6ταv6τoι τo α.
ΘρoιoματωvτεoodρωvπριbτωvαριΘμΦv(1+2+3+4=10)'
Decem6Yιvε στouq Λατivoυg.Kι απ6 Kει στouq Eγγλεζoυg θxoυμε τo
decimal=δεκαδικ6q,decimate=
απoδεκατiζω.
30

54)δ6κα+ decem(λατ.)
-+decima|(αwλ.)
-+decimate
oι αριθμo[,λoιπ6v,η μαλλovoι ovoμαolεgτωvαριΘμιbv:
- oivη oτηv lωvικη διαλεκτo ηταv η μovαδα, o αριΘμ696vα
παvω ατov κ0βo. Kαι o (διogo κUβogαπoκαλoOvrαvoivη. To
ειg πιΘαvoλoγεlται6τι αρxικα ηταv εvg, Στ'αρxα(α λατιvικα 6φτασε oαv oinusκαι κατα παραφΘoραunus.Aπ6 εκε[oτ'αγγλικα 6xouμε one = 6vα, Kαι Kατ'ευΘεiαvαπ,τα λατιvικαunit= Ηovαδα, εv6τητακαι unique= μovαδικoq(φα[vεταιη επιρρoητωv
Γαλλωv).
;
55)oivη-+oinus=unus(λατ,)
. -+one(αwλ.)
-+ unit
-+unique
Σαv πριilτooυvΘετικ6τo uni- δ[vει6vα1ε(μαρρoλ6ξεωvμε πιo
oτoληεργαοiαgαλλα και oμoιγvωατ6g:union= 6vωoη,uniform=
oυ.
καΘoλικ69,
6μoρφoq,universe= σ0μπαv,oλ6ητα, universa|=
παγκ6oμιog.
μπαvτικ6g,
- Δ0o. Στα λατιvικαduo με γεvικη bis αvτ[duis.Twoαr,αγγλικα
6πoυ6φταoεκαι η ιδιoμoρφiαηg κλioηqτoυ,,Eτoιλoιπ6v61oυμε
απ6 τηvovoμαoτικητoυduooτα αγγλικα:
56)δ0o + duo, dis (λατ.)
+ due|=μovoμαxiα
=Kαvωαvτiγραφo
+ dup|icate
:+doub|e=διπλ6q
-+dua|=διπλ6q
-ι dubious=αμφ(βoλoq
+ doubt=αβΨιβαλλω
31

Kαι απ6 τη γεvικητoυ:
-+biceps=δικ6φαλoq
-+ bicycle=δ[κυκλo,πoδηλατo

10
τι λεq"!Kλα"Ωραιαγραφειq,Στ6λλα,αλλα δεv καταλαβα(voυμε
oικ6 πλ6ovox6λιo μιαq μερiδαξαvαγvωστΦvτηg σΓηληq,πoυ δεv
6τυ1εvα μαΘouvαγγλικd. Πoλυ με oυγκιvεl τo oξ0μωρoox6λιo
τoυqKαιη πρooπαΘειατoυgvα βγdλoυvκαπoιαακρηαπo τα γραφ6μεvα μoυ.Σ,αυτoιig,λoιπ6v,αφιεριbvωεξαιρετικαμια oειραλ6ξεωv πoUμεταφυτε0ηκαvαυτoιjoιεgσr,αγγλικdxωρigvα παρεμβαλω τιgαvriαroιxεgλατιvικθg:
57)αμvηoτεiα=amnesty
58}αλληγoρiα=a||egory
59)αλφ6θητo=a|phabet
60)αμαζ6vα=?ΠθZoΠ
61)ovατoμiα=anatomy
62)αμvηoiα=amnesia
63)αvoρεξiα=anorexia
64)αvτlιiρωσξ=antihero
65)ακρoΘ6τ4ξ=acrobat
66)αvΦvυμoξ=aΠoΠYΙΠouS
Θα πρoαπαθηoωoε κ6ΘεαρΘρoμoUvα υπdρxειμια τ6τoιαμικρη
λiαrα λ6ξεωvπoυ ε0κoλαΘαγ(voιrrαικαταvoητ6gαπ,6λoυ9.(Πoτ6
δεv εivαι αργdγια vα μαΘεικαvεlgαγγλικα)l
- Aq oυvε1looυμετΦραμε τα..σUσrατικα
αroιxε[ατoUπαvτoq',Kατd τov ΠυΘαγ6ρα,
τoυgαριΘμoθgπoυ αφηoαμεσΓημ6σητηv πρoη.
γoUμεvηβδoμdδα.
(Παρ6vΘεoη:
η λ6ξη αριθμogαr,αρxαiα εMηvικα ε[xε κι αλλεg
6woιεg:πoσov,xρovικoδιdαrημα,or(xog,αξ(ωμα,θ6oη.Aπ,τιq
oπoυδαlεgπρoταoειg..δειλo[γαρ
αvδρεgoυκθxoυoιvεv μ0xηαριΘ.
Eυριπiδη
πoυ
oημαlvει
αrα καΘ,ημdq,toυgδειλo0gδεv
μ6v,,σrov
τoυgλoγαριαζεικαvεigσΓημαXη'').
. Tρειg,τρiα.Kι αυτ69ιερ69αριΘμoq.Eυoiωvoξγια τouqΠυΘα33

γ6ρειouq.Tρiα δ6vτιαεi1ε και η τρ[αιvατoυ Πooειδιi:vα'Συvξθιζε
vα Χρησιμoπoιεlται
δε τo τρ[ακαι α6ριoτα,1αριv εμφαoεωgτριβαρβαρoq,τρiδoυλog,Τres oτα λατιvικd.Three oτ, αγγλικα και
oαv πριilτoouvΘετικ6oε xημικoUg,μαΘηματικoUg,
βιoλoγικo0qκαι
=
=
ιατρικo0g
6ρoυ9με πιo γvωoτo0gτo triang|e τριγωvo,triath|on
= τρισεKατoμμιiριo,
τρ[αΘλov,
tri||ion
tripod= τριπoδαq,και trip|ets
= τριδUμα.

67)τρεlg,τρiα+ tres(λατ.)
-+three(αγγλ.)
o0τε
- Παραδoξωgτo τ6ooερακαι π6vrε δεv 6xoυvμεταφερΘε[
αrα Λατιvικαoυτεαr'αγγλικα. Exoυμεoμωqπoλλ69ouvθετεgλ6ξειgoπoυτα βρioκoυμεoαvπριbτooυvθετικ6.
Evδεικτικα:
=τετραπoδo
68)τ6ooερα-+tetrapod
=τετραλoγια
-+tetra|ogy
oμoiωgκαιτo πεvrε:
=πεVταγωVo
(τηqγεωμετρiαq
69)π6vτε-+pentagon
αλλα καιτωvHΠA)
=πε\rΓαθλov
-+pentath|on
- Eξ, τo oημεριvo6ξι.Aριθμogo0τε ιερδqo0τε ευolωvoq,αV Kαι
τα μειε(vαιτo διπλαoιoτo τρ[α.Sex αια λατιvικα.(Eυπρ6o,δεκτα
διαματα,αλλα μηv παει τo μυαλ6σαq στo 6τερooμoηxoγιατ[θα
μπλ6ξoυμεμε ρiζεq καθαραλατιvικ6g,Ε[μααιεπαvrα αrougαριΘ.
μoOq).Six αr,αγγλικακαι β6βαιαδιdφoραπαρdγωγαμε oπoυδαι6τερo To sextant= εξαvταq(oργαvoπρooδιoριoμo0
τoυ γεωγραφι= εξαπλαoιαζω,
κo0πλατoυgκαι μηκoυgαrη vαυoιπλo[α),
sextupΙe
sextet= σθξτθτo(μoυoικ6oυγκρoτημακλαoικηqμoυoικηgαπoτελo0μεγoαπ66ξι ατoμα).
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70)6ξ' -+sex (λατ.)
-+ six (αγγλ.)
+ sextant
-+sextuole
+ sextet
,,εκτηιilρα,,(απ,τo
Στιgιoπαv6φωvεg
δε Χωρεq..σι6σΓα,,εivαι
η
λατιvικ6sexta),η ωρατoυ μεσημεριαvoυ,
τoUμεσημεριαvoU
υπvoυ

για ηV ακρiβεια.

- Παμετιbρααro εrπα..oμ μovoιερoqαMα και μυαrικ69αριΘμ69'
Tελικα,oι μovo[,oι ..περιττoi,,αριθμoi
ε[xαvκαπoιαιερ6τητα,Πα
τoυgζυγo0g,τoug..dρτιoug',
τiπoταδεv θ1ειαφηoειη ιατoρiα.Πατi
6μω9;Avαρωτι6ταικαvε(gβλ6πovrαgo,6λε9 τιqθρηoκεiεgαλλd και
αη λαoγραφ[ατηvπαvτoδυvαμ(α
τωv μovιilvαριθμιilv.
(Πρo1ειρααg αvαφ6ρouμετo τελετoυργικoηg βαrπιoηqoπoυ
τρειg φoρ69..απoτασσιbμεθα',
και τρειg φoρθq..σUvrασσΦμεθα,,
και
τα τρiαη τα π6vτεκoυφ6τατωvαρραβιbvωv).
Erπα, λoιπ6v,oι ooφo[ηg Aρxα(αgEλλdδαg,επτα τα θα0ματα
τoυ κ6oμoυ,Erπαπυλogη Θηβα,εφταoι μθρεgτηgεβδoμdδαgκι...
εφταιpυxεg
oι γατεg!
71)επτd.+septem(λατ.)
+ sθven(αwλ.)
(o6βδoμo9μηvαqμετατo Φεβρoυdριo)
-ι September
- oκτΦ. Παραμελημ6vo
κι αυτ66oov αφoραιερ6τητα,μυαrικ6τητα κ.λπ.Στα λατιvικ6γ[vεταιoctoκαι ατ,αγγλικαeight.To βρioκoυμε σαv πρΦτooυvθετικooε λiγεg λθξειq.Πιo γvωατ6gαπo αυτ69
octane=oκταvιo(xημ.),octave=oκτ0βα(μoυo'),octopus=xταπ6δι
καιoctober=oκτιi:βρηq,
72|oκτιjl-+octo(λατ.)
. _) eight(αγγλ.)
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. Ew6α. EδΦ εiμααrε!lερogαριθμ6q!0ρΘ6 μαvrθψατε,.ωq ωv
..εWθα
Στov.oμηρoβρioκoυμε..εW6αβoυq,,,
τριπλdoιogτoυ τρ[α,,.
τα0ρoυg,,vα
θυoιαζovταιπρoqτιμηvτωv Θειbv.Ewθα και oι Mo0oεq' Novemαrα λατιvικα,nineσr,αγγλικd.To No6μβριo,θvατoμηvα μετα τo Φεβρoυdριo,τov δαvειαrηκαμεκι εμε(gμαζ( με τo Σεrrr6μβριo.oκτΦβριoκαι Δεκθμβριoαπ6τoυgΛατivoυg.
73)εw6α + novem(λατ,)
+ nine(αwλ.)
-+Novembeτ
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Πατ[ η Mεγ6λη Bρεταviα ovoμααrηκε απ6 τoυg Pωμα(oυq
AλβιciluΠωg θλεγαv τo συWριπΓικ6κdταγμααrηv αρxαι6ητα; Tι
κoιv6θ1oυvoι'Aλπειqκαι o πoταμ6qAλφειoq;Mαζε0ετετιq φωτoγραφ(εqσαq σε αλμπoυμ;Σαq κ[vηoατηv περι6ργεια;Ωρα για...
.oταv
διαλειμμα(6xιδιαφημιαrικ6)!
λ6με..,διαλειμμα
εwooOμετιg
λiαrεg
λ6ξεωv
πoU
UπoσX6θηκα:
μικρ6q
74)6μφαoη=emphasis
75)εv6ργεlα=energy
=enthusiasm
76)εvΘoυolασμOq
77)εφiμερoS=ePhemera|
78)επlδημiα=epidemic
79)επεlo6δlo=episodθ
80)ελooτικ6ξ=e|astic
81)ελ6φαvτσξ=e|ephant
82)6μθρυo=embryo
=encyclopθdia
83)εγκυκλoπαiδεια
. Ag δo0μετιilρατιg απαιrηoειgτωv σημεριvιbv
γρiφωv.Στ,αρστovπληΘυvrιxα[αελληvικdυπdρxειτo αλφιτovκαι oυvηΘθατερα
κo αλφιτα = κριΘdλευρoη χovrρoκoπαvιoμθvoκριΘαρι.H λ6ξη πα.
και δηλιbvειτo xρΦμα
ρ6γεταιαπo τo επ[Θετoαλφoq= Uπ6λεUKog
πoυ 61ειτo αλε0ρι'To αλφogαrα λατιvικαθγιvεa|bus.oι Pωμα[oι,
λoιπ6v,6φταoαvαηv Aγγλiα δια θαλdooηgαπo τιg ακ169ηg Γαλλ(αq.To κoιrrιv6τερoαημεioηg v6τιαqAγγλiαqαπoτη Γαλλiαε[vαι
η περιoxητoυ Dover.To Doverφημiζεταιγια τoυξ απoτoμoυg,καταλευκoυqβραxoυgτωvακrιilvτoυ.ΦαvτααrεiτετΦρατoυgPωμα(oιig
vα πληoιαζoυvηv Bρεταvικηαrεριd Kαιvα πρooπαΘo0vvα βρoυv
καπoιo 6voμα κατdλληλoγια τηv καιvoOργιααυη xιilρα μπρoατ6
τoυq,Τι πιo απλ6απ6τo A|biona,
δηλαδη..ΛευKη".
Tα αλφιταπoυ ε[παμεπιo παvω εκrog απ6 κριΘαλευρoηταv και

..1ovδρoκoπαvιoμ6η
κριΘη,,,
τo vε6τερoπληγo0ρι,η λ6ξη - φετ(x
για τιq γεvι6qπoυ εζηoαvτηv πε[vαηg Γερμαvικηgκατoxηg.Aλφι
..σUvτριrπικ6v
τε[α,λoιπ6v,ovoμdζειo ευφαιrrααιogαvιbvυμoq
τo
καταγμαoαrθog.γιατ[τoυΘ0μιoεχovτρoKoπαvιoμεvo
κριΘαρικαι
τo καταγραφειo Γαληvog,γιατρ69τoυ 2oυ μ,X. αιιj:vα.oι δε
,Aλπειg
καιo Aλφει69ovoμααrηκαv
6τoιαπoη λευκ6ητατωVχιovooκ6πααrωvκoρυφιbvτouqoι μεVKαιτηv καΘαρ6τητα
τωVvερΦv
τoυ o δε. Τελευτα[oτo 6λμπoυμε(vαιτo oυδ6τερoτoυ λατιvικoO
επιθ6τoυ(a|bum)
και στηvαρxη oημαιvεμια κεvη η λευκηπλακαπdvω στηvoπoiαγραφovταvδημ6oιε9αvακoιvιiloειg.Στov 1Boαιιilvα
εixε ηδηκαταληξειvα oημα(vειβιβλioμε λευκ6qoελiδεg,αro oπo(o
απoφθ6γματα
μαζευε καvεlgυπoγραφθgφiλωv και διαoημoτητωv,
ooφιbv,αvαμvηατικακαι τ6λo9φωτoγραφiεg.
Στηv lατρικηαπ6 τo
επiθετoαλφ696xoυμετov αλφιoμ6η αλμπιvιoμ6(oυγγεvηg6λλεικατατηv oπolα o πdoxωv(a|binoαr,αγγλικα)6xει
ψη XρωσΓιKηg,
λευκ6δ6ρμαη λευκ69κηλiδεg,λευκαμαλλιακαι μdτια).
84)αλφ69+ a|bus(λατ,)
-+aΙbum(αγγλ.)
+ aΙbino
* Alps
Παρ6vθεη:Mιαεvδιαφ6ρouσα
oυvταγητωvαρxαiωvηταvτo παoπdλιoματωvιpητιi:vκρεατωvμε ..αλφιτα,,|
- TηvπρoηγoUμεvη
εβδoμdδαε[παμεoτι θ,αα1oληθo0με
με κατι
αvoιξιατικo.M6xριτ6τε πoυ θα κρατατεαυτ6 τo αρΘρoαrα 16ρια
oαg,ελπiζωvα 6xειλιιboειτo xι6vι,αv oxι,αg τo ξoρκ[ooυv
τα λouλoιiδιαπoυακoλoυθo0v'
o μUΘog
τoυ Nαρκιooouε[Vαι,πισrε0ω,λiγo-πoλιjγvωατ6g:o ω.
vεαρ6g
πoυ oκ0βειvα πιει vερ6 oε μια πηγη και ερωτε0εται
ραiog
εικ6vα
τoυ,
πισrεOovrαq
oτι δεv ε[vαιo lδιogμ6oαατo vερ6,μα
ηv
καπoιogαλλoq.oι αιoΘηoειg
τoυ μoυδιαζoυv,
ματαiωqη N0μφηηq
38

(κυριoλεκτικα
ΠηYηqτoUφωvαζει.AυτOqμ6vειεκει Koλλημdvoq
και
παvωαπ,τηvεικovατoυ,μ6xριπoUτoVλυπαταιo Δiαg
μεταφoρικα)
Kαιτov μεταμoρφιilvει
oε λoυλo0δι.Aπ6 τη vαρκη= μoυδιαoμα6XoUμεκι αλλα παραγωγααr,αγγλικα,6πω9narcotics= vαρκωτικα,
= vαβκoλΙΨ[α,
narco|epsy
narcotize= VαρKωVω.
To λoυλo0διoμωg
iδια
ε[vαιακριβιbq
λ6ξη
oε
ελληvικα,
λατιvικα
και
αγγλικα.
η
85)v6ρκη,vdρκloooq-+narkissus(λατ.)
-+narcissus(αγγλ.)
τoυ Aπ6λλω- o YακιvΘog
ηταvvεαρ6gΣπαρτιαηg,αγαπημ6vog
vα, ,.oσtιg',,
δυαrυxιbg,..εφ6vεUσεv
αυτovκατα τιvα ατυxηβ6λov
(Tα..|ερα
τoυδioκoυ,,.
Yακ(vΘια',
γιoρταζoιrιαvστηVΣπαρτηπρoqτιo AπoλλωvαgεκαvεVαφUμηvτoυdτυ1oυvεαρoO)'Aπαρηγoρητog
τριboειαπ6τo α[ματoυvεαρoιjτo oμιi:vυμo
λoυλoιjδι.Mη ρωτηoετε
6μω9για τo xριi:ματoU,γιατ[,ακo0αrεμπ6ρδεμα(!):
o,oμηρogoηv
oδ0ooειαπαρoμoιαζει
τιqτρixεgτηgκεφαληgμε αvθητoυυακιvθoυ
..UαKιvθ[Vω
αvθει oμo[αq'',(oυμπερα[voυv
oι επαΤoιrrεg
6τι εwoεl
πoλ0oκo0ρo1ριbμα),
αro Λoυκιαvoρητιbqλθγεταιoτι τo λoυλo0δι
ε[vαιμαυριδερo0xριilματoqKαι στouqΛατ[voυgαλλoτε κ6κκιvog,
πoρφυρ69,
αλλoτεαro xριbματoυoιδηρoυκαι αλλoτελευκ6qη γαλαζιoq'Aλλα,ε[παμε,dvτρεgκατ6γραι!αv
τα xριbματα!
(λατ.)
86)υ6κv0og-+ hyacinthus
(αγγλ.)
hyacinth
-+
|-{περιπλαvηΦμαqαrα ευωδιααrαπαρτ6ριατωv λθξεωvθα oυ-

vεxιαιε[|
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Πoια λoυλo0διαηταv ακριβιilgo vdρκιooogκαι o υ6κιvΘoqστηv
αρ1αι6ητα δεv ξ6ρoυμε.Mπoρεivα ηταv oι oημεριv6qγλαδι6λε9,
oι [ριδεg,τα voOφαραη καπoιαεiδη κρ(vωv.
Ag αρx(ooυμεμε η μικρημαg,καΘιερωμ6vη
πια,λ[αrα:
87)δldγvωoη=diagnosis
=dialect
88)δ16λεκτoξ
89)δiλημμα=dilemma
90)δρdκog=dragon
91)δελφivl=do|phin
92)δρ6μα=drama( =θθατρo)
=dramatic
93)δpαματlκ6q
=
94)δραoτlκ6ξ drastic
95)δυvαμlκ6q=dynamic
96)δ6oη=dose
97)δεlv6oαυPoξ=dinosaur
98)δiπλωμα=dip|oma
99)δlπλωματiα,
δlπλωμoτlκ6g=dip|omacy,
dip|omatic
- ..Poδoδακτυλog,
ε(vαιμιαπoλ0 γvωαfi λθξηπoυ1ρηoιμoπoιε[o
,oμηρoq
..ρoδ6ατερvoq",
..ρoδ6τo
για xαραμα,ηv αυγη.Aλλ6 και
πηXUq,',
αυη πoυθxει ρ6διvαμπρdτoα,βρioκoυμεαrα πoιηματατηq
Σαπφιilg...Poδooφυρog,,αυτl,1
πoυ 6xει ρoδιvoυgααrραγαλoυq.Tι
πρ6oε1αv,λoιπov,oι αρxαloι.Eλληvεq!To
τριαvrdφυλλo(τι6xαρη
λθξη,αληθεια!),ηταv 61ι μ6vo γvωαro αηv αρ1αι6τητα,αλλd και
oυvΦvυμoηq απαλoτηταqKαιoμoρφιαq..P6δov",λoιπ6v,..ρ6διvoq
σr6φαvog,,
υπαρxειαrα γραrπα τoυ Avακρθovτα.Avαφ6ρεταιακo..ρoδiηgo(voq,,,
Kαι
κραoi6xι απ,τη P6δo 6πω9ioωgoκεφηκα.
μα
τε, αMα φτιαγμ6voμε π6ταλατριαvrdφυMoυ.Rosa 6φταoε αrη
PΦμη(Reginarosasamat= H βαoiλιooααγαπ6 τα ρ6δα,ξεκιvoυoε
τo εγxειρ[διoτωv Λατιvικιbvηg παλαι69τεταρηq γυμvαo(oυ)κι απo κει ΙoSθ=τριαvrdφυΜoγια τoυqAγγλoυg(μεηv iδιαγραφηκαι
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απ,oπoυξαvαδαvειαrηκαμε
τo xριbμαρoζ).
για τouqΓαλλoυg,
100)ρ6δov-+ rosa(λατ.)
-+ rose(αγγλ.)
- H αvεμιilvη,εκτ69απ6 τo γvωατoλoυλoΟδι,oημαιvεστηvαρ..ταx6ωg
uπ6 αv6μωv
1αι6τητακαι oπoιoδηπoτελoυλoUδι
.αvεμιbvαι φθειρδ6πω9η παπαρoUvα.
Στo δε Λoυκιαv6
λ6γωv..εi.
μεVov..,
vαι τα αvΘητωv λ6γωv πoυ εUκoλαμαρα[vovται,
oι κεvo[λ6γoι.
AκριβΦgη iδιαλ6ξηγια τo iδιo λoυλoυδιστouqΛατlvouqKαιστouq
Αγγλoυg.
101)αvεμιilvη{ anemone(λατ.- αγγλ.)
. ,Evααλλo λoυλo0διπoυ 6γιvεδιdoημoαrov αιιilvαμαgε[vαιτo
πoυ αrρ6φειτα π6ταλα
ηλιoτρoπιo.H τερdατιακ(τριvημαργαρ(τα
τηqπρoqτoVηλιo.o Bαv Γκoγκαπoθαvατιoε
τα επιβλητικd
λoυλoυ.
δια μ6oαoε βαζoo, 6vαvπivακαπoυ ηταvγια xρovιατo καμαριτηg
EθvικηgΠιvακoθηκηg
τoυ Λovδ[voυ.
To αυθεvτικ66ργoτo ε(δαατo
πριbτoμoυ ταξ[διαιo Λovδ[vo.Moυ φαvηκεπoλ0 ατovo6ργo,αXρωμo,με τα λoυλo0διαζωγραφιoμ6vα
με τ6voυgτoUπιo αoθεvι.
κo0 κ[τριvoυπou μπoρε[τεVα φαvταστε[τε.
H εvrαo.ητoυ xριilματog
απo0oα..loωq6φταιξετo oτι ε(xαoυvηθloειvα βλ6πωαπoμιμηoειg
τoυ 6ργoυμε 6vτovακ[τριvαKαιπoρτoKαλιd,(oωgπαλι vα 6φταιγε
τo vεαρovηg ηλικ(αqμoUπoU εvτυπωoιαζ6ταv
απ6 τιg θιr'ιovεq
αvrιθ6oειg.
Θα
καvεlg
xρωματικ6g
ρωτηoει
γιατ[τετoιoεvδιαφερov
κατι:oε ηλικiα
για τoV oλλαvδ6 ζωγραφo;Θα oαg εKμUστηρεUτιJ:
11-12xρovcbv(6κτηδημoτικo0ημoυv)μoυεκαvαvδιbρoτη βιoγραφ[ατoυ. Σε μια τετoιαηλικiακαπoιogπoυ εκαι.pετηv παλαμητoυ
κρατΦιrrαgτηv παvωαπ6 τη φλ6γαεvoq κεριo0- μ6voκαι μ$voγια
v,απoδε[ξεισε μια γυvα[καπooo τηv αγαπαει- πα[ρvειαro μυαλ6
ooυ μυθικ69διααrαoειg.,oπωgκαιτo oυγκλovιαrικ6κ6QιμoτoUαU.
τιoUτoυ απo τov [διo,6ταvηδηη τρ6λαεixε oδηγηoειτo ζωγραφo
σε αUτoKατααrρoφικη
μαv[α.Πιαrευωoτι o Bαv Γκoγκεivαι μια πε-

ριrπωσηKαλλιτ6Xvη,Φπoυη πρoοωπικoτητατoυ ε[vαι oαφιbgoυαπ,τo6ργoτoυ,
γκλovιαιικ6τερη
(λατ.)
102)ηλloτρ6Πov-+ he|iotropium
(αγγλ.)
-+ he|iotrope
- F{κυκλαμιvog
στα,..oρφικα,'
oαv βoλ.
η κυκλαμigκαταγρθφEται
..ευιbδη,,.
dvθη
Xρησιμε0ει,
καταoκευf1
δε,
αrηv
βoειδ69 φυτ6 με
ατεφαvΦv'To ταπειv0κυκλ6μιvoΘατραγoυδηθε(oε
αr(XoυqΓ. PiτσoUσταxρ6vιατηgμεταπoλιτεuηq.Στ,αγγλικαθα φταoεικαπoυ
αια μ6oατoυ 16oυαιιilvααπo τoυqoλλαvδo0g,εμπoρoυgλoυλoυ.
διιi:v.
(λατ.)
103)κυκλ6μlvρξ-+cyclaminus
(αγγλ.)
cyc|amen
-+
- ..... To γερdvιΘακρυιboει, παρτotl'θoα,μη βραχεi'.." τραγo0δησε με τρUφερoτητα
o Nταλαραgαrα vιθτατoυ.
To γvωατoYεβ6vι εivαι μια κλαoιηηπερiπτωoηγλωoooλoγικηg
τα0τιoηgδυoδιαφoρετικιilv
λαιbvκαι πgλιτιoμιilv'Γεραvιovη γερ6vειovηταv καπoιoφυτ6αιoυg αρxα(gυg.
To ov6μαoαvετoι γιατ(o
oπ6ρo9τoυεivαιμqκρUqκαι μυτερogσαVτo ραμφoqτoυ oμιilvυμoυ
πoυλιo0.ΘυμηΘεiτε
τov,|βυκoKαιτQUqγεραvo0qαro o1oλικ6εγ.
xειρ[διo,GeraniumστouqΛατ[voυqκαι απ6 Kει ση γηραιαAλβι6vα
απαρdλλαxτo,oι Aγγλρoαξovεgoμωgε(xαvπρooθξεικι εκεlvoιτηv
oμoι6ητα τoυ ραμφoυgτωv πou}ιιilvμε τoυgoπoρoυqτoυ φυτo0.
,Eτoι
6xoυμετη λoγια ovoμαo[qτou λoυλoυδιo0(geranium),
αλλα
(πoυκαταλ6ξηεξηYεiταιρdμφogγερακαι τo λαΙκoτερoc!.anesdi||
voO).EυτυxηcαλυoιδωτηoOμητφqη
τo cranθ=γεραv6g(τoπoυλi)
παραγεταικατ,ευΘε(αv
απ,τΘqρΧQloελληvικo
γεραv6gκι 61ι μ6vo
αυτ6:oπωgατα vεα ελληvικ&γεραv6gε(vαιτo γvωαro μηxαvημαα.
v0ι.!ωoηqφoρτiωv6τoι και ατ,αγγλιφ τo crane6xει και αυτηη
δε0τερη6woια.

(λατ.Aγγλ.)
103)γερ6v(ε)lov
+ geranium
104)γερov6q-+geranus(λατ.)
*} crane(αwλ.)
. Kι αφo0ζαλιαrηκαμε,ελαφρΦg,με τo γεραvιπdμε oε κdτιπoλΦ
απλ6. Στιg iριδεg.H .lριgηταv αroυg αρxαioυgαγγελιoφ6ρoqτωv
Θειilv,ηταv επ(oηgτo oυρdvιoτoξo,η [ριgτoυ ματιo0και τo φυτ6v.
.,ΤoαvΘoqπoMαg 61ειεv εαυτιilπoικιλ[αg",
γΦφει o Θεoφραατogo
Περιπαητικ6q.Aλλd τo oπoυδαι6τερoε[δogηταvη λευκηlριg,απ6
.to
η ριζα ηg oπoiαgπαραoκε0αζαvκα εμπoρε0ovrαv iριvov μ0ρov,.
105)iρlg -+ iris(λατ,Aγγλ.)
Mε λoυλo0διαΘαoυvε1lσouμεKαιτηv αλλη εβδoμdδα..Kλαδoυg
ελαiαg",β6βαια,Θαπρoτιμo0σαγια η γειτovικηΓrouγκooλoβiα!
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M6oααrov καταιγιoμ6πoλεμικιirvεικ6vωvκαι η1ωvπoυ 6ρ1ovrαι
απ6 η γειτovιαμαξ, η σΓηληπ6ραoεμια κρ[αηυπαρξιακηgφ0σηq:
αvαρωτι6wαvγια μθρεqτι v6ημαθxει vα γρ0φoυμεγια λ6ξει9oταv
αro διπλαv6oπiτι π6φτoυvβ6μβε9.Aπαvηoη πειαrικη δεv rηρε.
M6voλ(γηπαρηγoρια,..ξερoκoυραγιo,,πoU
6λεγε η oυ1ωρεμ6vη
η
..AvrιαταΘε[τε!".
γιαγι6 μoυ,βρηκεατηλθξη
αvατρεΙτrιo πoιητικ69λoγogτoυ MιxαληKατoαρoθεκκειrrρικ6q,
- και γι,αυτ6 μovαxικ6q_ oαρκααrικ69και
κog,βαθιααvΘρΦπιvog
αUτoKαταργo0μεvog
θρ1εταιαro πρooκηvιoτoυ παραλoγoυτoυπoτωvημερΦv."AyrιαrαΘε[τε',
λεμικo0Θεατρoυ
μ,6πoιoμ6ooμπoρεiτε, σ'6τι ouμβαlvειδiπλαμαgκι 6μω9τooo μακριd!Tι ξ6ρoυμε,dραπoυ βoμβαρδiζεται;Θεooαλoviκη- Σκ6πιαYδ, Yι, αUη η 11ιi:ρα
Zdγκρεμπ- Bελιγρdδι.Eκατoyrdδεgxιλιoμετραμε τo τρθvo- αvα.
γκαατικα- Yια vα φτdooυμεαrηv Ευριilπη.H Πoυγκooλαβiατoυ T[.
τo. Aτ6λειωτα1ωραφιαμε καλαμπoκια.Xωρι0 με λ(γα σπ[τια,Ktμ
oμθvαμε γυμvατo0βλα.Aooβdτιατα,Λdμπεgγυμv6g,xωρigoroλiδια, κρεμαoμ6vεgαrα καλΦδιαθκαιγαvμ6oααη vUμα 6ξωαπo τα
oπ[τια'XιλιαδεgαρμαΘι69με κ6κκιvεqπιπερι69vα ξεραlvoιrrαιαrα
υπ6αrεγα.ΦτΦ1ειαπoυ τρυπo0oετα ματια.oι εικ6vεgδεv μπoρo0.
σαv Vα κρυφτo0vπ[oωαπ6 καμι6 επαvαατατικηθειbρηoη.Δυαrυ.
Xωq!
Tι v,απθγιvαvαραγε εκε[vατα τo0βλιvααπ[τιαπoυ 6βλεπααπ6
τα παρ6Θυρατoυ τρ6voυ;Kαηκαv;Eivαι αυτd πoυ δεi1vειη ηλε6ρασηvα κα[γovται;
Aq δo0με λoιπ6v Φμερα 6τι ακoμα και oι β6μβε9τωv NατoΤκΦv
.Eλληvεq.
Tθτoια6vδεια
δαvεικ6gλιiξειq ε(vαιαπ,τoυg αρxαioυg
γλωooικη!
. Στov ΠλατωvαKαιτov Aριατοτ6ληβ6μβos ε(vαι,.η1ogouvεxηg
και υπ6κωφoq,βαρυqκαι βαθ0q',αrov |rτπoκραητo βoυητ6τωvαUτιΦvκαι αro Γαληv6τo γouργouρητoτηgκoιλιdq
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..86μβαξ', ..ηρωικη
κατ&fiαρωδια6κφραoι9Θαυμαoμo0',
καιo
ηταv
αvεπαvαληrπog
AριαroφαvηgθκαvετoυgAΘηvαloυq
vα γελoOvε,.βoμβαλoβoμβaξ,.
Bombusθγιvε αια Λατιvικα
ξoγκιbvovταqτηv σε
κι απo Kει στηγλιilooα τoυ Mπλερ bomb. Φρovτιoαvβ6βαιαKαιγια
παραγωγαμακριααπ,τo πvε0ματoυ Aριαroφαvη:bombard= βoβ=βoμβαρδιoμδq.
βαρδiζω,bombardmenf
106)θ6μΘo9-+bombus(λατ.)
-r bomb(αγγλ.)
ΕμεigoμωgΘαoπεiρoυμελoυλo0διαd\rΓιγια βoμβεq.
- ..Λε[ριoV''
αια oμηρικαxρ6vιαδε βρiοκoυμε.Bρioκoυμε6μω9τo
..λειριoειg,
επiΘετo
- εσσα,,πoυoημα[vει6μoιo9με κρivo...Xρωq
λειρι0ειg,'ατηv|λιαδαε[vαιεπιδερμiδαπoυ μoιdζειμε κρ[vo,..oιpλει.
ρι6εooα''εivαι η λεrπη φωvητωvτζιτζικιιbv,αλλ6 καιτωv Moυocbv.
Σταλατιvικdτo ρ 6γιvελ καιτo λεiριov6γιvε|i|ium.
Aυτdπoυαγo.
Στ,ογγλικα6γιvε|i|y=Kριvoqκαι
ρΟζoυμεΦμερα αια αvθoπωλεiα,
=voυφαρo.To λειρiτoυκ6κκoραε[vαιακριβιi:q
water|i|y
η iδιαλθξη
ioωgεπειδητoxριilμαη τo oxηματoυθ0μιζεoε κ6πoιovτo λoυλo0δι.
107)λεiρtov.+|i|ium
(λατ,)
+ |i|y(αγγλ.)
- H ετυμoλoγlατoυ UnitedStatesArmy μovoμειδιαματαμπoρε(
vα πρoκαλ6oει.o αrρατ69τωv Hvωμ6vωvΠoλιτειιbvμπoρεiVα περηφαvε0εταιoαv τ6τoιo9,oι λ6ξειq oμωg 6xoυv η δικη τouq ι.
αroρ(α:τo united= εvωμ6vεξπρoθρxεταιαπ,τo λατιvικ6UΠUS= 6.
vαgκι αυτ6με τη oειρdτoUαπ,τoιωvικ6o[η =6γq.
- H λ6ξη state= κρατoq,πoλιτε[αε[vαιπαρ6γωγoτηq λατιvικηg
stare=916κoμαι,κι αυτημε τη oειρα ηg ιixει κoιη ρ(ζαστα- με τo
αρxαιoελληvικ6
iαrαμαι.

108)ioταμαl-+ stare(λατ.)
-+state(αγγλ.)
- F{δε λ6ξηarmy=αrρατ69ε[vαιαπ6γovoqτηqαρxαιoελληvικηg
αρμ6qπoUημα[Vει 6τι ακριβιilgκαι oημερααλλα και αρμoqτoυ ιbμoυ,ωμoπλdτη.Mε τιg δυo αυτεg6woιεgτη βρioκoυμεKαισr,αY.Exoυμε
τ0γλικ6 oημερα.To ρημααραρ[oκωoημαιvεoυvαρμoζω.
.Eδωoε
,.λ[αv
πoυgαπ6 τo αρωπoυηταvρ[ζα
αrα λατιvικα
γ6vιμog,,.
πληΘoqλ6ξεωvπoυπ6ραoαvKαιστ,αγγλικd'
109)6ρω,αρμ6ξ-+armus=μπρατoo, oπλo(λατ,)
(αγγλ.)
-+arm=μπρατoo,6πλo
-+army=oτβατ6ξ
=αρΘρo.
αλλακαιart=τ6XvΠ,artic|e
Παoxαλιατικα
θα κλεlooυμεμε τo γαρ[φαλo,
λouλoUδι- o0μβoλo
λαικιilvαγιbvωv'Θαυμααrεηv ιαroρiατou.Στ'αρxα[αελληvικατo
ρημα κεiρωoημαιvεκoβωτα μαλλια μoυ,ξυρiζω.H αrρατιωτικη
.εV
φραση χρω κεκαρμ6voι,,,
φαtrrαζoμαι,
ηxεi εφιαλτικ6για πoλλo0g!(Aqoημειιilooυμε
εδιb6τι η περiφημη..Eυδoκ[α,,ταιv[ααrαΘκιvηματoγραφoυ
- βαolαrηκεαro βιβλioτoυ
μ69τoυ vεoελληvικoO
Kαoδαγλη..oι κεκαρμεvoι'').
Τo κεiρω λoιπ6v,εxει Θ6ματακερ-,
Kαρ-,Kρε-απ,6πoυoι Λατ(voιπηραvτo Kαρ-και ε[xαvC?Γo=odρκα
και carnalis= σαρKιK6q.
Carnagione
αrα Mεoαιωvικα|ταλικαovoματo
τo
ζoιrιαv γαρiφαλo,γιατ[ xρΦματoυ θ0μιζε φρεoκoκoμμ6vo
κρ6αq.
Στηv (διαoικoγ6vεια6xoυμε Kαι τo καρvαβαλι απ6 τo λατιvικo
carneΙevare
rτouσε ελε0θερηαπoδooηoημαlvεικαταργιil,αφαιρΦ
τo κρ6α9.
110)κεiρω'κρ6α9*+
caro,carnalis(λατ.)
.-l carna|=σαρκιKOq
(αγγλ.)
=
+ carnation γαρ[φαλo
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Avτ[οτρoφατιbρατo γαρiφαλoπoUχρησιμoπoιo0με
oημεραεivαι τo αρxαio ελληvικ6 ..καρυ6φυλλov,,,
πoU 6μω9 ηταv τo ..μooxoκαρφι,,,
τo ..γαριφαλακι,,,
πoυ Xρησιμoπoιo0με
αrα γλυκα.To
πηραv oι Λατlvoι caryophyl|um
Kαι oι Bεvετoιαvoι τo ιiκαvαv
garofa||o.
Kαπoιogλoιπ6v μπ6ρδει!ετιg δυo μυρoυδι69η τoυ φαvηKαvoλ6ιδιεg!
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_
Moloααναζητo0oαv η καλo0oαv- κι ακ6μα τo κovoυv πoιητ69,μoυoικolκαι ζωγρdφoι,αλλα και μ6διoτρoικαι τ0πoικαλλμ
πρ6τυπooμoρφι69,κoμτε1vικo[,μπo6μκυρiωg.Γ6voυgΘηλυκo0,
Ψ6ηταq, καλλι6ργεια9και καλλιθπειαξ για vα εμπvεuστoυvκαι
vα δημιoυργηooυv.
.oπωg περιη
Για καπoιoυgαπoτθλεoε κcιι αvτιKεlμεvoπ6Θoυ.
πτωστlηg ΓκαλαKαιτoUNταλ(.
Musaατα Λατιvικdκι απ6 Kει στ,αγγλικdθxoυμεMuse= μo0oα
amusement= Ψυκ€ ι ι μια πληθΦραλ6ξεωv:amuse= ψUxαYωγιb,
muSθUΠ=βoUσε[o,
=oκθφτoμαικατιμε Θαuμαoμ6,
xαγωγ[α,ΙTIUSθ
musiο=μoυoικη,musica|= μoυoικ69.
111)μoιioα+ musa(λατ.)

_) musΘ
(αwλ.)

!
Mιo0 ζκαλ ανεβαζoυv βεβαiωqκαι oι εγ1ΦριoιΘεατραvΘρωπoι
εμπvε0vα
n
μαξ
Mo0oατωv ημερΦvμαqη Mαvτλtv oλμπραιτ!
λ6γω;
εv
λoιπ6v
oει
η
Aπo τ,αρxαiα
Πρ6oφυγεqγεματoιoι δρ6μoικαι oι Kαταυλιoμoi.
αrη μouoικη
φε0γω,φυγη,Fugo και Fuga αrα λατιvικα.Φo0γκα
..διαφUγη,,.
6ρo
τov
λ6γιo
κι
61ι
κι
εμεig
xρησιμoπoιo0με
112)φε0γω,φυγη+ fugo,fuga(λατ.)
+ fugitive=φυγαg(αwλ.)
-ι refugee=πρ6σφUγαq
Eκρηξειgραδιεvεργιbv6πλωv oτo K6ooβo,0πorπo viφoqπovω
απ,ηv EOβoιακαι η Θεoοαλiα.Kαι τιq Ψυχ6qμαg.Nεφελωδειqoι
απαwηoειg τωv ειδικΦv.
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(λατ.)
113)v6φog,vεφ6λη-+-nebuIa
=vεΨελιbδrlq
(αγγλ.)
-+ nebu|ous
Τo ταπειv6 yαμoμηλι ηταv γvωoτo oτα xρovια τoυ Γαληvoιj
Yια τιq Θεραπευτικ69και μαλακτικ69τoυ ιδι6τητε9.',Eλα[ω1αμαιμηλ[vω,,αvαφθρεται χαραKτηριαrικα6τι επoυλιj:Θηκεκαπoια πληγη η φλεγμovη.To αvΘogκαι φυτo ovoμαoτηκε6τoι απo τη μυρωδιατoυ..Evτovημυρωδιαμηλoυ κατα τov Διooκoρ[.Eτoι
δη.
λoιπov μ0ριζαvτα μηλα εκε[vατα xρovια;Mε δεδoμθvo τo YεYoVog6τι μηλα oι αρ1αioι ov6μαζαvαπo τη μια τα πρ6βατα κι απ6 τηv αλλη oυλληβδηvδιαφoραφρo0τα6πω9τα ρoδακιvα Kαι τα κυδιbvια,παραμ6vειαιvιγματικη,voμ[ζω,η αKριβηg 6woια τoU χαμoμηλιo0.KαΘoλoUαιvιYματικηoμωg η Xρη.
ση τoU ρoφηματog-σημα κατατεΘ6vμιαg καπoιαgηλικiαg μ'
6λα τα παρελκ6μεvατηg,'.
(λατ.)
114)xαμαiμηλov-+chamaeme|on
(αγγλ.)
-+ chamomi|e
.|ov
και oτov πληΘυvτικ6[α,To πιo o0vτoμoλoυλo0δι,',|6πλoAφρoδiτη,o Δι6vυooq,λoιπ6v,
κoq''o Δι6vυoog,..ιooτθφαvog,'η

6πλεκετα μαλλιdτoUμε [ακαι τηgAφρoδiτηgτηgδφτιαxvαvστεφαvια μ,αuτα."To πριbτovαvθog6περ αvθεi μετατov 1ειμιbvα",
τo ζoυμπo0λι,o μεvεξ6qη η βιoλ6τα.Στη λεξη αυτηυπηρxεμπρooτα τo δiγαμμα(F) Fiov (βiov)λεγoταv στα oμηρικd1ρ6vια και
στouqΛατlvoυg6γιvε vio- με καταληξη- |a= vio|a.ΣτoυgEγγλ6ζoυg6γιvεvio|etτo λoυλoιjδικαι τo βιoλετ(xρcbμα.
115)iov(Fiov)-+vio|a(λατ,)
-; vio|et(αγγλ.)
Δυo λoγια τcirραγια τo δiγαμμα (F) τo oπolo δεv υπαρxειπια
ατo ελληvικ6αλφαβητo,Yπαρ1ει 6μω9οτo.λατιvικ6αλφαβητo
και o,6λεq τιg λατιvoγεvε(gEυρωπαικ6qγλιbooεg.To δiγαμμα
λoιπ6v ακo0γovταvσαv β και υπηρxε oε πoλλ6g λθξειq τωv o50

μηριKωVχρovωV,Xαρακτηριoτικ6παραδειγμα τoυ γραμματog
αυτoιj oτη μ6oη μιαqλ6ξηq ε[vαιτo αβγo. Ωov oτoυgαρ1α[oυg
(ωF6v Yια τηV ακρiβεια),6γιvε ovumoτα λατιvικα και η iδια λ6και
ξη oτ,αγγλικα oημα[vει ωαριo κι απ6 δω ovary=ωoΘηκη
ova|=ωoειδΠξ.
116)ω6v (ωF6v)-+ ovum(λατ..αγγλ,)
.+ ovary(αγγλ.)
H λ6ξηoβαλπoυ χρησιμoπoιo0με
Φμερα ε[vαιαπλcbg6vααvrμ
.ooo
διαδραματιoΘ6τα
κωμικoτραγικα
δαvειo.
για 1ιλιoεπωμ6vα,
vτα στo oβαλ γραφεioτoυ Λευκo0olκoυ αq μηvαvαφ6ρoυμεo0τε κεoα(α!
.Evα
dλλo παραδειγμαμε τo δ[γαμμαστηvαρXητηqλ6ξηq.εivαι
λεξη
oivoq=κραoi.Folvogε[vαιη παλαι6τερηγραφητoυ.Vinum
η
6γιvε oτα λατιvικα.Wineατ,αγγλικdαλλdζovταqτo πριilτoγραμεκτ6q'απ'τoκραo[oιEγγλ6ζoικραηoαv
μα σε πιo ιoxυρ6..oμωq
6λε9 τιg λ6ξει9τιg οxετικ6gμε αμπ6λιαKαιπαραγωγηκραoιo0α.
πo κε[vηηv αρxα[αελληvικη:vinΘ= κλημα,vineyard= oβΠ6λt,
vinegar=ξiδι και vintage= (διαλεμη)ooδεια.Vintagecarsε[vαιτα
Kαι
κoμι.|.l6τηταq
παλια κλαoικααμαξια,μovτ6λααπoδεδειγμ6vηg
αvτoxηg.
117)oivoq(Foivoq)-+vinus(λατ.-αγγλ.)
-+wine(αγγλ.)
Kαι η καΘιερωμθvη
μικρημαgλ[oτα:
118)ταλ6vτo=ta|ent
119)τακτlκη=tactic
120)τε1vlκ6q=technica|
121)Θ6ατρo=theatre
122)Θiμα=theme
123)Θεoλoγiα=theo|ogy
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124)Θεωρio=theory
125)Θεραπε.α=therapy
=thermometre
126)Θερμ6μΕTpo
127)τραγωδiα=tragedy
128)τραγ:κ6q=tragic
129)τiγρη=tiger
130)τρoπlκ6q=tropic
131)τυφιitvαξ=typhoon
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Kαπoιoι Σθρβoι.μ6oαoτoυg oυvε1ε[gβoμβαρδιoμo0g,
δεv 6xoυv xooει καΘ6λoυτo xιoOμoρτoυq.ovoμαoαv 6vα ευμ6γεΘε9
..Mαvτληv,,,
τιμηgθvεφ[διτoυ ζωoλoγικo0κηπoυαro Bελιγραδι
Kεv ηq wωoηg κυρiαg.To ωρα(oτιi:ρα:o Πλ(vιog(Pωμαiog
ατρατιωτικ6qκαι συYγραφ6αgμιαg απ6 τιg πρcbτεgεγκυκλoπαi.
δειεg) αvαφ6ρειoε καπoιo λαo oαv oφιoφαγoυg.Πo0 βριοκ6ταv
αυτ69o λα6ξ;Mα...αrη oημεριη Σερβiα!
H λεξη 6φι9 δεv θφταoεωq τα Aγγλικα, θφταoεμ6vo τo ερπε,Eρπω
τ6.
oτ,αρ1α[αελληvικαμε ηv iδια oημαoiαπoυ 61εικαι oηo
Aριoτoφαηg
μερα.
με δυo λθξειgκαι φoβερηεvαργειαγραφει
..oπoλεμog ερπ6τω,,. αq 6ρΘειoαv ερπετ6
δηλαδη,αg καvει τo
δρ6μoτoυ.
To θρπωθγιvεserpooτα λατιvικακαι serpenS= ΕPπθτ6.Στ,αγγλικα 6φταoετo serpent= ΕβΠ8τ6και serpentineαυτogπoυ 6xει
qfiμα ερπετo0,φιδιo0για τηv ακρiβεια.Serpentineε[vαιoτo κ6vτρo τoU Λovδivoυ η γVωση λ(μvητoυ Hyde Park απ6 τo σXημα
πoυ 61ει.
Mηv ξεxvατε και τιq oερπαvτlvbqπoU ρ(xvoυμετιg Aπ6κριεq,
πoυ ξετυλiγovταισαv φ1δια.
132)6ρπω.ι serpere(λατ.)
+ serpent(αwλ')
Kι απ6 τα ερπετ0 αg καvoυμε μια β6λτα.To ρfiμα βαδiζω . με
μθλλovταβαδιo0μαιαηv Aττικη- υπαρ1ειαπ'τα xρovιατoυ Aριαroφdη. Στα λατιvικα 6γιvε vado. Θυμαστε τo 1oλυγoυvτιαv6
',Quovadis?'';Στ,αγγλικdτo βρioκoυμεoε oOvΘεταρηματαoπωq
evade= απoφε0Yω,invade= ειoβαλλω,pervade= εξαπλιbvoμαι,

διαxεoμαι.
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133)6αδiζω -+ vado (λατ.)
-+ invade,evade,pervade(αwλ.)
Kι αφo0 ε[μαoτε εv κιvηoει αg αvαφ6ρouμε Kι 6vα αλλo ρημα τo
dλλoμαι =πΠδαω,εξoιj αλμα, αλτηραq.
Στα λατιvικα 6γιvε sa|io.Στ,αγγλικα 6φταoε μovo τo επiθετo
salient με δυo 6woιεg: αυτ69 πoυ εκτιvαoσεται πρoq τα παvω, μεταφoρικα αυτ69 πoυ ξεxωρiζει.
134)6λλoμαl + sa|io(λατ.)
+ sa|ient(αγγλ.)
Eμεiq απ, τoυg απoγovouq τωv Λατ(vωv πηραμε τo sa|to
(mortaΙe),
και τo ρημα oαλτdρω.
Av oαg φα(vεται περ[εργo τo γεγovog oτι μια λ6ξη περvαει oε
μια αλλη γλcbooα ελαφριilg παραπoιημ6vη (6πω9 η πρ6oΘεoη
τouq s μπρooτα απ6 τo θ6μα τηg λθξηg),δεv πρ6πει vα ξεxvατε 6τι δεv ξ6ρoυμε τ[πoταγια τηV πρoφoρα τωv αρxα(ωv,Aυτo, λoιπ6v, τo s, τo βρ(oκouμεμπρoστα oε λ6ξει9 πoυ δαοOvovταιστ,αρXαiα ελληvικα.
Για vα ουvηΘ(ooψuελoιπ6v αυτη τη γλωoooλoγικη ιδιoρρυΘμiα
αg δo0με ηv εξ6λιξη τoυ αλατιoιj. Αλαg (δαoυvoμεvo)oτηv καΘαρε0oυoα. o αλq στouq αρxαioυq ηταv τo αλdτι. (Fl αλq ηταv η θαλαooα). Πoλ0τιμo oαv xρυoαφι. BoηΘo0oε τov κ6oμo πρωτ(oτωg
vα oυvτηρησει τα τρoφιμα και κατα δε0τερov - καΘ6λoυ υπoδε6στερo - vα διboει vooτιμια oτα φαγητα. ..Aλqξεv[αg,,,τo αλατι τηg
φιλoξεviαg, ''αλg oυvαvαλωσαι'' τo vα ε[oαι oυvδεδεμιlvog με καπoιov, τo vα 6xειg φαει μαζi τoυ αλατι, αvαφ6ροvται στα ..Hθικd,'
.oπoιog
τoυ Aριoτoτ6λη.
μoιραζovταv αλατι με καπoιoυg αυτoματα θμπαιvε oτov κιjκλo τωv φ[λωvτoυg. ,|oωgoαg καvει εvτυπωoη
6τι ακ6μα και oημερα υπαρxει o '.δρ6μo9τoυ αλατιoU',oτα βαΘη
ηg Aoiαg, Kαραβαvια μoυλαριcilv- τ,αλoγα δεv αvτ6xoυv - ξεκιvo0v απ,τo Θιβ6τ και μεταφ6ρoUVτo πoλ0τιμo αλdτι oε καπoιεg
ξεxαoμ6vεg φυλ6q τωV KαKoτραxηλωv lμαλαTωv' Kαι μαζi τoυg
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Kαπoιoι,'τρελoι''Eυρωπα[oιπoU φωτoYραφiζoυv
τη oτ6ρηoηκαι
τη φτιilxειαoε ιλoυoτραoι6vxαρτ[.
Aλg λoιπov,KαιστouqΛατ[voυgsa|και sa|inus=αλμυρog.
Avτ(στoιχαsa|tκαι sa|ineoτ,αγγλικα,Π6oo oημαvτικ6ηταv τo αλατι
φα[vεταικι απ6 τo γεγovog6τι 6λε9 oι Euρωπαικ6q
γλΦooεgxρηoιμoπoιoOv
παραπληoιεg
λ6ξει9:sol (Pωοικα-Πoλωvικα),
so (Σερ(|ρλαvδικα),
(Γαλλικα),
sa|ann
se|
sale (Ιταλικα),
sa|
βo-Kρoατικd),
(|oπαvικσ).
Τoπιo γoητευτικ6εδιbε[vαιoτι η αγγλικηλεξη sa|ary=μιοΘog
6τη
τηg
oτo αλατι. ΠΦg;Tα xρηματαπoυ 6παιρvαvoι Pω.
Xει ρiζα
μαioι oτρατιιilτεgλ6γovταvsalarium,δηλαδηxρηματαYια τηv αγoρα αλατιo0.Aυτd τα xρηματαδ[vovταvoε τακταxρovικαδιααιηματα.Σιγα-oιγααπ6κτηoετη oημεριvη6woια,
135)αλs --rsa|,sa|inus(λατ,)
sa|ary(αγγλ.)
-.rsalt,sa|ine,
Εμε[gδαvειoηκαμεαπ'τouqPωμαioυgη oαλdτα.F{erba
sa|ata
ov6μαζαvτα ''αλατιoμ6vαλα1αvικd,',πoU αγαπo0oαvπoλ0. Ωμα
δηλαδηλαxαvικαπoυ αvτ[για τo oημεριv6λαδ6ξυδoη λαδoλ6μovo τα o6ρβιραvμε αρμη(τηvκoιvcbg
λεγ6μεvηoαλαμo0ρα).Sa|ad
ovoμαoτηκεαπ,τouqEγγλ6ζoυgτo iδιoπιατo.
Nα μηvξε1αooυμεκαιτ'αUτoυσιαδαvειααπ6 τα ελληvικα|
=cathedra|
136)καΘεδρIκ69
137)κoτηγoρiα=category
138)κ6vτρo=centre
139)κλiμα=cΙimate
140)κλiμακα=c|imax
=cemetery
141)κolμητηρlo
142)κoμητηξ=comet
143)κρατηρσξ=Crater
144)κρπlκ6ξ=critic
145)κωμωδiα=comedy
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M6oα στouq δαιδαλιilδειg λαβOριvΘoυqτηq ιαroρ(αgτωv λ6ξεωv, 6ρxovται σrιγμ6q πoυ ξαφvιαoμ6vη απoριb. Aπoριb με
τov πλo0τo και τη γεwαιoδωρiα τηg αρxαlαg ελληvικηg γλιbooαg. Σε λθξειq πoυ o0τε καv υπoιpιαζεoαι 6τι υπiρxει αρ1αio
ελληvικ6 στoιxε[o,oε λ6ξει9 πoυ ακoOγovrαι ξενικηg πρo6λευoηq, υπαρxoυv ρiζεg ελληvικθg,παραφΘαρμθvεgβθβαια,με τo
πθραoμα τωv αιιbvωv.Avriατoιxη, φαvταζoμαι, και oiγoυρα πιo
δυvατη Θα ε(vαι η oυγκivηoη τωv αρχαιoλ6γωv, oταv φ6ρvoυv
στo φωq αvτικεiμεvα πoU χρησιμoπoιo0vταv xιλιαδεg xρ6vια
πριv!
To πρΦτoξαφvιαoμαγια oημεραη λεξη βαρκα.Aκo0γεταιιταλι6xι. Bαρη (μεπερικη;ΣαφΦq.E(vαιιταλικηgπρo6λευoηq;ΣαφΦq
.tτλo(ov
με πυΘμ6vαευρυv,εoπωμ6vηαr,αρxα[α ελληvικα ηταv
..β6ρβαρoι
Στα λατιvικα
o
Eυριπiδηg'
πiπεδov,,,
βαριδεg.,αvαφ6ρει
σαv
ηoιΦτι6γιvε baricaκαι κατα παραφΘoρ6barca.oι Ewλεζoι,
κog λαog, ε(χαv ηδη λθξειg oxετικθg, γι, αυτ6 rηραv μ6vo τo
embark= μπαρκαρω,επιβιβαζoμαιoε πλo[o και τo αvτ[Θετ6τoυ
disembark.
146)θ6ρlq-+ barica,barca(λατ.)
.+ embark,disembark(αwλ.)
To βαλοαμov (αρωματικ6φυτ6 παρ6μoιo με τo σημεριv6δυo.
oμo) ιiγιvε ba|samumαrα λατιvικα.oι Eγγλ6ζoι - πoU θxoυvθvrovη ταoη απλoπoiηoηqκαι oυvτ6μεUσηqτωv λ6ξεωv - κρ6τηοαvτo
ba|mκαι τo ρημαemba|m= αPωtΙατiζω(vεκρoOgπριv ηv ταφη),

ταριxε0ω.

(λατ.)
147)Θ6λoαμov+ ba|samum
(αwλ.)
embalm
+ba|m,
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Στα μυρωδικαεπ(oηgαvηκoυvo βαoιλικ69και η ρiγαvη.o βαoι
λικogαvαφ6ρεταιστovAριoτoτ6ληKαιχρησιμoπoιoυvταv
oε βαoιλικ69τελετ69Kαι στιq ΘυolεgστouqΘεoιjg..ovταgαυτoφυ69
διατηρηoετη xρηoη τoυ
φυτ6 - αρα εv αφΘoviα- και ''ε0oσμov.'
Kαιστoτελετoυργικ6τηq0ρΘ6δoξη9εκκληoiαq'
148)6αolλlκ6q-+basiIicum
(λατ.)
+ basi|(αγγλ.)
H επioηgαυτoφυηgρiγαvη,oρ[γαvovη oρiγαvogστouqαρ1αioυg,6γιvεoriganumαrα λατιvικαKαιoreganoαι'αγγλικα.
149)oρiγovov,oρiγαvoq-+origanum(λατ.)
+ oregano(αγγλ.)
Λoγω δε τηg6vτovηgμυρωδι69τoυ φυτo0,η λ6ξη χρησιμoπoιo0vταvKαιμεταφoρικd.
Στoυg''Bατρd1oυg..τoU
Aριστoφdvη'.oρ[.
YαvoVβλ6πειv''εivαι τo δριμιj,τo oργιoμ6voβλ6μμα,τo αγριoκo[ταγμα!
To γαλα oτ'αγγλικα ε[vαιmilk.oι δυo λ6ξει9ε[vαιφαιvoμεvικα
αoxετεg,αλλα διαβαoτετιbρατoυqδεoμo0gτoυq μ6oααπo εvα
δαiδαλoταυτ6oημωvεwoιΦv: τo oημεριv6αρμ6γωξταv oτ,αρxα[α ελληvικααμ6λγω,στouqλατlvoυgmu|gereKαι στα γoτΘιKα
(Θυμdoτετoυg βoρειoυqΓoτΘoυq,Bηοιγ6τΘoυ9,
ooτρoγOτθoυq
οxoλικηg
ιoτoρiαg;)
mu|kean.
Koιη ρiζα ηταv η ιvδoευρωπαιηg
κη melg-πoυ oflμαιvεοφoυγγiζωη xαιδε0ω.H κ(vηoηλoιπovτωv
xεριιbvκατdτo 0ρμεγμα6δωoε6λε9 αυτ6qτιg λ6ξει9oε τ6οoυ9
διαφoρετικo0q
λαoυq.
150)αμ6λγω-+ mu|gere
(λατ.)
(αγγλ.)
mi|k
-+
Στ, αγγλικα θxoυμε επ(oηg απo τηv iδια ρiζα τιg λ6ξει9
emu|sion= γαλακτιbδεgυγρo και promuΙgate: δηλωvω δημo5B

o[ωq,καvω γvωoτ6. Τo τελευταio 6xει τη δικη τoυ αvαλoγικη
ox6oη με τo αρμεγμα:6πω9τo γαλα κατεβαivειαπ'τoυq μαoτoOqτωv ζcbωvετoι και μια δηλωoη, μια αVαKoivωoηβγα[vει,
6ρxεται στo φωq' Mε τη λ6ξη γαλα τι απθγιvε;Aπ6 τη γεvικη
πτιboη (γαλακτoq)oι Λατivoι κρατηo'αvτo |ac = γαλα' Aπo τα
λατιvικα oι Eγγλ6ζoι απoκτηoαv τo |actation= 6KKρισηγαλα.
KτoqKαι |actose=λακτ6ζτ.]'
,oμωq
εκτ69απ6 αυτατα δυo πρoφαvηδdvεια,εvα αλλo μαKριv6 παραγωγoε[vαικαι τo |ettuce= μαρo0λι.Aπo πo0 και πιilq;Aπ6
τo γαλακτιi:δηxυμ6 πoυ βγαivειoταv κ6βεταιη ρiζα τoυ|Lactuca
τo πρωτoε(παvoι Pωμα[oικαι μ61ριvα φταoειoτηv Aγγλiα μετα
απ6 αιΦvεq6γιvε|ettuce.
151)γ6λα'γ6λακτoq.+|aο(λατ,)
|ettuce(αwλ.)
-+ |actation,
Π6ραoμωgαπ6 τιg [διεqτιgλ6ξει9υπdρxoυvαvαλoγiεgKαιστιq
.'oρviΘωv
γαλα'.ε(vαι
μεταφoρικ69
xρηoειgτoυg:ToAριoτoφαvικ6
,'τoU
τo δικ6μαgvεoελληvικΦ
πoυλιo0τo γαλα'.'oι Eγγλ6ζoιαvτimi|k.'=
τoUπεριστεριo0
τo γαλα!
στoιXα6xoυv''pigeon,s
Larcenyoτ'αγγλικαε[vαιη κλoπη.
Latroοiniumoτα λατιvικo η ληoτεiα και |atro= μιoΘoφ6ρo9.
Λατρov oτ,αρ1α(α ελληvικα ηταv o μιoΘog,η πληρωμη..Λατρωv ατερΘε''στιg |κ6τιδε9τoυ Aιox0λoυ oημαlvει αvευ πλη.
ρωμηq.Λατρε[α,λoιπ6v, ηταv αφεv6g η καταoτασητoU vα ε[oαι μιoΘωτ69εργατηg,υπηρ6τηq,δo0λog και αφετθρoUη σημεριvη ''λατρεiα''.To vα ε[oαι λoιπov αφooιωμ6voqσε καπoιov
oημα[vειvα απoδiδειg καπoια εργαo[α Kαι vα πληριbvεoαιγc
αυτ6!
152)λ6τρov.+ |arceny(αγγλ.)

ξο

153)6αoη=o?SiS
154)olκoλoγiα=ecoΙogy
155)olκovoμio=economy
156)6vυ1αg=oΠYX
157)oπτlκ6ξ=optica|
158)6ργαvo=oΓ9€ l Π
159)oργαvιilvω=organise
160)oρΘ6δoξoq=orthodox
161)oρφαv6ξ=orphan
162)oρ1ηoτρα=orchestra
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1|ι7
Mηπωqθxετε 6vειρα,επιΘυμ[εg,
oραματα,φιλoδoξiεgπoυ κα.
πoιoι τα xαρακτηρiζoννoυτoπικα;Kαλd καvετε. E1vαιαημαδιπωq
ακoμα υπαρ1oυvμ6oα oαg ixvη vεαvικηqαμφιoβηηoηq. Bρioκε.
τε πωq oι α16oει9 τωv αvΘρΦπωvεivαι yαoτικ6q;Σωoτα υπoι{.lια.o1ι
ζεαrε.
μ6voxαoτικθgαλλα και αβαoτα1ταvoΘευμ6vεgμε πoιg oxεδιαoμo0g.
κ[λoυqoυμφερovτoλoγικo0
H πoλιτικηκαι oι πoλιτlκoΙoαg 61oυvαπoγoητε0oει;Σημαδι υoυxvα για πρdγματαπoU oι αλλoι τα ΘεωρoOv
γεiαg. Aγ14ιilvεoτε
αΦμαvτα; E[oτε ευαloθητoιyαρακτηρεqdvευ αμφιβoλiαg.Σκεφτε[τεμ6vo 6τι μεγαλα μυαλα τηg ιoτoρ(αgκατ6ληξαvβofiτoυ
oxλoυ τωv μετριoτητωv,
H ouτoπ(α,6μωq,δεv ε[vαιλ6ξη αρxαiα ελληvικη.E[vαιμια επιv6ησητoυ Σερ T6μαqMoρ,απo τιg ελληvικ6qλ6ξειqoU Kαιτ6πo9.
Tη xρηoιμoπoiηoεoαv τ(τλoτoυ oμιilvuμoυβιβλioυτoυ τo 1516.
'.ouτoπiα..ηταvτo 6voμα εv6g φαvταoτικoOvηoιoO,oι κατoικoι
τoυ oπoloυ ε(xαv oργαvΦoει ηv κoιvωvlατoυg oOμφωvαμε τιq
αρX6qπoυ o Σερ Τ6μαqθεωρo0oειδαvικ6gγια μια κoιvoητα,Aπ6
τιg αρx6gτoυ 17oυαιιilvα,αρxιοε vα χρησιμoπoιεiταιμε ηv 6vvoια τoU.'ιδαvικo0
τ6πoU'..
163)utopia(αwλ.) .+ oυτoπlα
To 1αogvα δεiτε π6oo γovιμo,υπηρξε,6oo κι αv αυτ6ακo0γεται oξ0μωρo.Eκτogαπ6 τηv iδια 6woια πoυ π6ραoεKαι στα αγγλικα απ6 τα λατιvικα6γιvε και πρ6γovogτoυ gas =α6ριo και τoυ
gasoline= βεvζivη(γιατoυqφλoυq μαq- Kαιεoxατωgκoλλητo0g
.Evαq
Φλαμαvδ6qxημικogxρηoιμoπoiηoεη
μαg - Aμερικαvoυq).
Kατα τov
λεξη xαog Yια vα oρloει μια αρ1η τoU απoKρUφιoμo0.
Bαv X6λμovτ6λε9 oι μoρφ69τηq 0ληq περιε[xαv6vα ραφιvαριoμθvoτ0πo vερoO,Πθρααπ6 τιg παλαβoμαρεqτoU Φλαμαvδo0,
τo X- στα Φλαμαvδικdακo0γoιrrαvσαv γK- και τελικα η λ6ξη 6γιvε
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gas Kι θτoιαπ61ησαv oι φ[λoικαι oιjμμα1o(μαg ακ6μα μια λ6ξη
πoυ oημαιvεδιαoτελλ6μεvηoυο[α.
164)x6oq+ chaos(λατ'.αγγλ.)
+ gas (αwλ.)
(αμερ.αYγλ.)
-+gaso|ine
Xαραooειvoτ,αρ1αiαελληvικαηταv τo κ6βω,ακoviζωκαι xα.
ραζωo,επιφdvεια.Στα Λατιvικαcharaxareκι απ6 Kειστ'αγγλικαη
λ6ξηcharactg1=xαρακτηραq.
H λατιvικηλ6ξη,αφo0ταξ(δει,Uε,
oαv
6ρoqθγιvεgarseη garsh.,Eφυγεκαι τo υγρ6κι 6μει1ειρoυργικ6q
vε η λ6ξηgashπoυ αr'αγγλικα ε[vαιη εγκoπη,βαΘια,μακριατoμη
αrη odρκα.Σαv αυτ69πoυ αvo[γειo π6λεμo9σε μιαXωρα.
165)1αρdooεlv-+charaxare(λατ.)
gash(αγγλ.)
+ character,
Eiπαμε παραπαvωγια πoικ[λoυgoxεδιαoμo0qoυμφερ6vτωv,
Bαλιog,λoιπ6v,ηταv oτ,αρxα[αελληvικαo πoικ[λog,o ατικτ69.
..8αλι69,,ηταv
6vα ελαφι oτov Eυριπ[δηκαι Bαλiog6vα απ6 τα αλoγα τoυAxιλλ6α,oα vα λ6με',Παρδαλog,,.
Στα Λατιvικατo .λ. θγιvε -ρ- (oυvηΘιoμ6vη
η εvαλλαγητωv υκι 6φταoεoτ,αγγλικαoαv variousκι απo δω μια
γριilvoυμφιbvωv)
oικoγ6vειαλ6ξεωv:var!=nρ16[χω,
variety=πoικιλ[α
κι εμε[gξαvαδαvειαrηκαμετo βαριετ6,εiδogελαφραqΘεατρικηg
επιθειi:ρηoηg.
166)6αλ169
-+valius,varius(λατ.)
+ various,vary,variety(αγγλ.)
Αγxω oτoυgαρxα[oυgημιbvoημαιvεπι6ζω,oφ(γγωτo λαιμo,
αιραγγαλiζω,πv[γωδι,αγxovηg,Kαι μεταφoρικαπι6ζωvα μoUε.
πιοτραφoOvτα δαvεικα (πo0αλλo0;στov φ[λτατoAριoτoφαvη).
Ango oτα λατιvικα. Kι απ6 τoυg Λατlvoυg anguish=αγχoq
και
anxious=αvησUxoq,
αvυπoμovogoτ,αγγλικα.Aπ6 ηv iδια ρiζα τo

= Θυμ69Kαι angry= Θυμωμ6voq.
ΘΠ$θΓ

167)
6γ1ω,
6γxoq:
::3:$:l,l,,ou,,
(αγγλ.)
anger,
angry
''Boρα.'τooUσιαστικ6
τoυ βιβριboκω=τβΦΘ,κατατρci:ω.
Σταλατιvικαvoro.Kαι φταvειoτηvπατρiδατoυ Mπλερτo voracioUS
= σδηφαγog,voracity= λαιμαργiακαι σε oOvΘετεq
λ6ξειqcarnivore=
=φυτoφαγo.
oαρκoφαγo,herbivore
168)(θ'6ριboκω)
θoρ6-+voro(λατ.)
voracity(αwλ,)
-+voracious,
Δ[δωμι,δωgκαι διi:ρov,oxεδov αuτo0oιεgκαι oι vεoελληvικ6g.
Dare, dos, donum αvτ(ατoι1ααrα λατιvικd. Στ, αγγλικd dose,
dosage= δoση,donor= δωρητηg,donate= δωρiζωκαι donation=
,oμωq
δωρεd.
μια δε0τερηθwoια τoυ ρηματogoτ,αρxαiαελληvι
κd ηταv xαρ[ζω,o,υγxωριi:
καπoιov,δεv απαιτιilηv τιμωρiατoυ.
Condonareoτα λατιvικα,πo0 vα ξεφ0γει απ,τouq Εγγλ6ζoυq;
Condone=σUYXωβ6oτ,αγγλικα.
169)(δiδωμl),δωg,δ6olq-+dare,dos (λατ.)
*ι donate(αwλ.)
Θα κλε[oouμεμε τηv πoλιτικηKαι τouq πoλιτικo0g.Πρ6πειvα
oxoλιαooυμεεδΦ 6τι ατ, αγγλικα oι λ6ξειq police=ααrυvoμ(α,
policy=ng11.ικη,
po|itiοs=αoκηoη
πoλιτικηgκαι po|itician=o
σσχoλo0μεvogμε Tηvπoλιτικη,ε(vαιoλεg oυγγεvεiqμε κoιvηKαταγω.
Yη τηv ελληvικηλ6ξηπoλιq.
KαΘεoυvειρμ69δεκτ69!
170)π6λlq,πoλiτηg-+po|ice,
poliοy,
po|itician
(αwλ.)
-+ politics,
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H λθξη πειρατηqτι σαq φ6ρvει ατo μuαλo; Mα0ρεg oημαiεg,
κρυμμ6voυqθηoαuρoagKαι κιτριvισμ6voυgyαρτεq;Kαuγ6δεq o.
λov014τιoυq,
oυλιtqoε oκληρα πρooωπα;Aγκυρεq,γαvτζoυq και
vεκρoκεφαλ6g;
Aoκo0v 6λα αuτθ μια καπoιαγoητεiα π6vω oαg η oαq αφηvoυv
παvτελιbgαδιdφoρoυg;Kι αv vαι, με τι εlδoυgoυvαιoθf1ματα;
Φ6βoυ και τρ6μoυη καπoιαgα6ριατη9oυμπαΘειαg;
Πdμεvα δo0μετΦραη... διαπλoκηελληvικΦvκαιαγγλικΦv!
Tη λ6ξη πειραfiq η oυvαvτo0μεγια πρΦτηφoραστouqελληvι.
αrικo0gxρ6voυq.Στd xρ6vιoτou oμηρoυκαι τoυ Hρ6δoτoυf1ταv
αρκεη η λ6ξηληoηs. o πειραηg εivαι παρdγωγoτoUαρxαιoελληvικo0πειριb - πειριilμαι= δoκιμαζω,αλλα κι επιτ[ΘεμαιπoU μαq
θδωoε τιg λθξειg πεiρα, πεiραμα. Experiri,experientia,experimentum αvτ[ατoιxα αrα λατιvικd και αr, αγγλικd experience,
experiment.H iδια ρiζα θδωoε ατα λατιvικα τo periculUΠ= ΠβoorιαΘεια.Στ,αγγλικd6φταoεoαv κ[vδυvogη.λθξηper.i|.
.+ experiri(λατ.)
171)πεlριil-πεIριbμαt
+ experience,
exρeriment
(αYγλ.)
o Θηoαυρog,
τΦρα εiτε κρυμμθvogεiτε εμπρ69oτα ματιαμαq:
τouq
για
μακριvo0gπρoγovougμαq παραδεiγματogxαριv o πιo
μεγαλog Θηoαυρ69ηταv η φωτια! Στov Eυριπiδη απoκαλεiται
,.Δι6qθηoαυρ69''!
.
Σημερατι θα απoκαλo0oαμεαραγεΘηoαυρo0q
εκτ6qαπ,τα παιδια μαg;oι πεζoi αλλα καπdτooικαπoιεg...μετoxθq! o Θηoαυρ69πρo6ρxεταιαπo τo τiΘημι(θ6μoτoυ μ6λλovτα
θε.) και καταληξη.αUρoq(κατ,αvαλoγiαμε τo K6vταυρoq),
Στα λατιvικαthesaurusκαι καταπαραφΘoρα
tresaurusαπ,6πoυ
oι Eγγλ6ζoι πηραv τo treasure.Kραηoαv 6μωq η λατιvικηλ6ξη
thesaurusμε η μεταφoρικη6woια ηg: ..Θηoαυρ69
γvΦoεωv"!
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172)Θηooυρ6s(τiΘημ0-+thesaurus(λατ.-αwλ.)
+ treasure(αwλ.)
Xαρηq στoυqαρxαioυgηταv .φΦλλov1αρτouκατεoκευαoμθvov εκ τωv διαφ6ρωvαrρωματωvτoυ παπOρoUαπoxωριoΘdvτωv
απ, αλληλωv'..Mεταφoρικα ηταv oπoιoδηπoτε φ0λλo η λεΦ
Στα λατιvμ
πλακα. H λ6ξη ηταv μαλλov αιγυrπιακηgπρoθλευor1q.
Magna
Charta
ΘυμηΘεiτε
κα 6γιvε charta.
για τα
η μεσαιωvικf1
ατoιxειΦδηαvθριbπιvαδικαΦματα!Chart ατ,αγγλικ6 o χαρηq
(κυρiωgμετεωρoλoγικ6qη vαυoιπλo(κ6g),κατdλoγoξ τωv μoυσικΦv επιτυxιΦvκαθε εβδoμdδαg,καθιbgεπioηg και γεvικΦg διαYραμμα,Aπ6δω και oι πτηoειqcharter.
173)x6ρτηq+ charta(λατ.)
+ chart,charter(αγγλ.)
Aπ6 εκε(η ηv ελληvιη λθξη θxoυμεακ6μα:card= καρτα(πoυ
ηv ξαvαδαvειαηκαμε), cartel= τo YvΦστ6καρτ6λ,carton= xαρτιvo δoxε[o,cartoons=Kιvo0μεvαo16δια.
oλovOμιog απ6 τo vυξ, vυκτ6g.Στα λατιvικ6nox,nocis.H κoιvf1
|vδoευρωπαΤκη
ρiζα nokt-θδωoεπαρ6μoιεqλθξειqo,6λε9 o1εδ6v
τιg Eυρωπα(κθg
γλΦooεg.Nuit(γαλ.),nacht(γερμ.-oλλ.),notte(ι(ooυηδ.)
απ,η λατιvικηρiζα
ταλ.),natt
και night(αwλ.).Nocturna|
o vυxτ6βιog.
174)vuξ-ι nox(λατ.)
(αγγλ.)
night,nocturna|
Miα απ6 τιg λθξειg πoυ oημα(voυvκαυγαg oτ, αγγλικα ε[vαι
τiπoτα..oμωgυπαρfight.Σαq Θυμiζειτ[πoταελληvικ6;Aπoλ0τωq
πoυ
κoυρε0ω,
π6κω
oημαlvει
τo
xτεvlζoμαι f1ξαivω αv
χει
ρημα
.,Xα(ταq
πεξαμ6vη''
πρ6κειταιγια μαλλ(ζΦoυ.
βρ[oκoυμεorηv |λια.
,.κριog
ωg επθ1Θη'.(κoυρε0ηκε oαv κρια.
δα και αrov Aριoτoφαη
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.'Σαvκατo[κι,.δελ6με αvτioτoι1α
oημερα;Pectereαrα λατιvμ
ρ$!
κα. Koιvη ρiζα τoυqτo πρoΤατoρικ6fekhtan.
Πoια ε[vαιτΦραη σχθσητoυ καυγo με τo 1τεv(ζω;Φαivεται
6τι
τo τρdβηγματωv μαλλιιbv(6πω9oταv τα 1τεviζoυμε)ηταv ooβα.
θvαqκαυγ6qατα πρoi.αroρικαxρ6vια!
ρ6qλ6γoqv,αρ11[oει
175)π6κω.r pectere(λατ.)
.+fight(αwλ.)
H ouλη oτ,αγγλικα ε[vαι scar.KραηΘε(τετιi:ραvα μηv πθoετε:
εo1dρα αr,αρxα[α ελληvικα ηταv 6,τι και ol]μεραπερ[πoυη σXα.
.,κακαδι,.πoυ
6πιαvαvoι
ρα αλλl ε(1ε και δε0τερη6woια..F|ταvτo
πληγ6q!!Escharaαrα λατιvικαKCιιscarατ,αγγλικατo oημαδιπou
αφηvειη πληγη!
176)εo1dρα.+eschara(λατ.)
+ scar (αγγλ.)
Tηv αγκυρα η βρ(oκoυμεγια πρΦη φoρα oτov Aλκα[o.,,Eιo[
μητρiπα(δεg0γκuραιβ(oυ.,(για η μητθρατα παιδιl ε[vαιdγκυρεq
ζωηq) ατov ΣoφoκληKαιστov Eυριπ(δη''oiκωvαγκυρo.Θεωρεiται
τo αρσεvικ6 παιδ( ηg oικoγθvειαq.Anchora στα λατιvικα και
anchorστ,αγγλικl, καΘΦqκαι αγκυρoβoλιil.Anchormanε[vαιo κι].
ριoq παρouoιααηg τoυ δελτioυ ειδηoεωv. Λθξη πoυ τελευτα1α
χρησιμoπoιε[ταικατα κ6ρov.
177)6γκυρα.+anchora(λατ.)
-+ anchor(αwλ.)
Yπαρ1oυvΦμερα πειμτθg; Kατα η φiλη μou - και τ0πoη μαΘητριαμoυ . Eυαγγελ[αvαι. Kι 61ι μ6voαuτ6:κdπoιoιαπ,αυτo0q
ε[vαιγ6voυq...Θηλυκo0!
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Kυριακη,9 τoυ Mαη,ηταvη γιoρτηηq μητθραq.
,.Δεv6γραι|.lε9
κατιYια η μητθρα,,,
παραπov6θηκεη Λ.K., μια θvΘερμηφλη ηq σrRληq.Nα γρ0ι}ωγια η μαvα,λ6ει. Nα ξεμπερδει|.'ω
μαζiηg μ,θvoτρiαηλo!
Av ε[vαιδυvατ6v,αγαπηη Λ.! Tivα YβαΨφ;.Yμvoυg
Yια τo μUα.
λ6 μoυ;TooΦμαμoυ;Tαγov(δια
μoυ;
Θαuμαζωηv απoKoτιαδιαφoρωvελdooovωvπoιητΦvKαι σUγγραφθωvπoυ αδ(oταμα αφιεριilvouvαrη μdvα'η μαvατoυgδηλαδη - oτι1ακιακαι διηγηματακια.Π6φτoυvuκαρφ[,,αroβo0ρκo
τωv στερεoτυτωvκαι τ.αvαμαoo0v αvερυΘρ[αατα.
Eκτ6g Kι αv η
αΘω6ητα τoυg ε[vαι επιπ6δoυoxoλικoOαvαYvωστιKo0. πρdγμα
πoυ δεv τoυqαπαλλαooειατo ελαxιoτo!
ΠρooωπικαδηλΦvωκαι oμoλoγΦαδυvαμ(α.Av θπρεπεvα καvω
κdτιγια τη γιoρη τηg μαvαg,Θ0,πρεπεv,αφηoωαυτ6τo τρiαrηλo
κεv6 πρogτιμηvτηg.l.lγλΦooα,αg μη γελιιilμαστε,απλΦgμαqKατoικε(.To6φατo,αυτ6πoυ δεv μπoρεivα μπει oε λ6ξειq,μπoρε[vα
εκφρααrεi;Av κατdλαβακατι απ'τov δυov6ητo Bιηκεvαrαιv f1.
ταv δυo oειρθgμ6vo:.',HγλΦooα μoυ ε[vαιτα oριd μoυ.,Kαι ηv
πρoτρorητoU:'.Γι'αυτdπoυ δεv μπoρεivαμιληoεικαvεig,γι αuτd
ηρf,πa vα oωπαivει,,.Γι αυτ6,λoιπ6v,εσιΦτηoα.
Πα oημερα,Aγ[ou Kωvoταιrτ(voυκαι Eλθηg - βoηΘειαμαq - θ,
αρxioω απ6 τoυgεoρτdζovτεg.Kωvoταvτivog
ε[vαιo αrαΘερoq,o
επ[μovogαπ6 τo λατιvικ6con Kαιτo stare= σrθKoμαι,πoυ πρoθρ.
xεται απ,τo ελληvικ6 (αταμαι(τoαvαφ6ραμεσε πρoηγo0μεvoαρΘρo).Xρ6vιαπoλλd,γι6 μoυ!
Eλθvη δε σr,αρ11αiαελληvικα ηταv πλεκτ6 καλαΘιγια η μεταφoρα ιεριilv oκευΦv.Eκτ6gαπ,αυτ6 ηταv και λαμπαδαφτιαγμθvη
απ6 καλαμια. Παvτωq ερiζoυv oι γλωoooλ6γoι για ηv αρxικη
πρoθλευoητoυ ov6ματog.Πιo πειαrικf1φα[vεται
η ριζα τou ελα0vω, 6πoU εvυπαρ1ειτo αroιxε(o ηg πoλεμικηξ Kαταστρoφηs- η
μoιρα[αγυvα[κα,λoιπ6v, πoυ oδηγηoε τouq.Eλληvεqoηv Tρo(α
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Kιθγιvε αιτιαπoλλωvδειvΦv]
Για of1μερα,λoιπ6v, θxω λ(γη αλλd εκλεffi πραμ6τεια!Aρxηs
γεvoμ6vηgαπ6 η λ6ξη πλακα.Δφoρo0μεη η 6woι6 ηg. H πρΦη 6woια αυΘεyrικd ελληvικf1 ,,παv πλατ0 Kαι αvαπεlτΓαμfvov
πραγμα,',π.1...πλακατα γαλ6vια..γιατoυgαξιωματικoυq.
H δε0τερη θwoια τo αστε[o,η διαoκtδααη,καθΦgεπ(oηq και
αrηv 6κφραoη..θπαΘαηv πλακα μoU',με πoικiλεqερμηvεiεg,oo.
καρ[αrηκα,τd'1ασα,εξεπλαγηv.
H αρ11αιoελληvικη
πλdξ θδωoε τov πλακoUvταπoU fiταv ε(δog
ιpωμιoO,κdτι αvτiαroι1o ηq σημεριvηqλαγαvαq. Παρεπιμrπ6vτωqoι αρ1αioι θτρωγαvλαγdvια.
Eπ(oηgovoμαζovταvθτoιτμηματoυ 0oτερoυτoυ τoκετo0,(oωg
γιατ[τo πλατ0,oπoγγΦδεg6ργαvoπoυ τρθφειτo 6μβρυovα Θ0μι
ζε τo α1ημα τoυ ιpωμιo0η αvrιoτρ6φωq.Στα λατιvικαo πλακo0.
vταg θγιvε placenta και η (διαακριβΦqλ6ξη εivαι και στ,αγγλικα.
,oμωq
εκεiη η αρxικηπλαξ 6δωoε κι 6vα ρημα p|acare= ηρεμΦ.
Πρoφαvι.ilgτα ελαφρ6 1τυπηματααro ζυμ6ρι για vα παρει τo
αrρoγγυλ6 σχημα τoυ o πλακoθvrαgμεταφ6ρΘηκαvστα ελαφρα
αηv πλαη αρ11ικd
τωv μωριbvαrηv πρoαπαΘειαvα τα
11τυπηματα
ηoυ1dooυvoι μητ6ρεq.Τo λατιvικ6αυτ6ρημαθδωoεε[τεαπ'ευΘε[αgε(τε κατd παραφΘoρα6vαv καταρρακη αγγλικΦv λθξεωv:
p|acate= τ]βεLιΦ,imp|acable= αδυoιirπητoq,placid = ηρεμoq,
comp|acent= αυταρεσκoq,p|ease= καvω καπoιov vα αιoΘανΘε(
p|easant=εUχαριστoq,pleasure=εUxαρισηση.
ευ11αριorα,
178)πλoξ.+ p|acare(λατ.)
+ p|acate,p|acid(αγγλ.)
179πλoκo0vτoξ+ p|acenta(λατ.-αγγλ.)
Aq πετα1τo0μετΦραμθχριη MικραAoiα. 01ι, δεv μαgπρoθκυ.
ιpε καμιαMεγαλη |δ6α.AπλΦgεκε[ευδoκιμo0oεη πρoΦμη,ηoη.
μεριvfiδαμαoηvια.
ΠρoOμvovt'1πρo0vovo καρπ6qηq'Prunum ατα λατιvικ0.Kιαπ6
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= δαμαoκηvoξερ6, και ρημα κλαδε0ω,και
κει σd αγγλικα pΓUΠΘ
καταπαραφΘoρdp|um=δαμαoκηvoφρθoκo.
180)πρo0μvov-ι prunum(λατ,)
prune,p|um(αwλ.)
Kι απ.τα δαμαoηvα ατo δηληηριo. Ξ6ρετε αυτ6 πoυ xOvouv
π[oωαπ6 ηvπλαη 6λωv μαgαδιακρ(τωqδιdφoρoιμωρoi.
Πivω,πoτ6v αr'αρ1αtα εΜηvικθ θγιvαv potare,potioαrα λατιvμ
κl. Στ'αγγλικα θφταoαvoι λθξειq potab|e=π6σιμoq,potion=9λτρo (μαγικ6- ερωτικ6),poison=δηληηριo.
181)πoτ6v+ potare,potio(λατ.)
.+ poison(αwλ.)
Y.Γ. Σηv πειρατικη... επιδρoμηηq πρoηγoθμεvηgεβδoμαδαg
παραλεiι!αμεη λθξη .'πρωταγωvιαrη.
182)πεlρoτis + pirata(λατ.)
.+ pirate(αwλ.)
Aυτ6 κι αv ηταv πειρατικητακτικηl!
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Av υπαρ1εικατι Θετικ6ατo ιδεoλoγικ6''μπΟ1αλo,,πoU
επικρατε[
λiγoυqμlivεqπριvτηv αλλαγη τoυ αιιilvα,αυτ6 ε[vαιoiγoυραη καταρYtlσητωv oρiωv δεξιαq Kα' αρισΓεμ|q πoλιτικηg τoπoΘθηoηg.
oι τραγικθgεξελiξειq αrα Bαλκdvια 6γιvαv αφoρμηvα δoυμε μια
6vευ πρoηγoυμθvoυαvατρoπητωv δεδoμ6vωvηq ελληvικf1qπoλιτικl,1g
σKηvηq.T6voι μελιivηq 10Θηκαv- κι ακ6μα 10vovται- για
vατoΙκη
επ6μβαoη,η oπolα ouvε1[ζεται διαβoλικααμε[λικη
η
oαv κακηgπoι6ητα9 oαπoυv6περα.
Ag αρ1iooυμεαv6πoδαoημερα:
Διαβoλoq αr,αρxα(α ελληvικα oημαιvε oυκoφαvτικ6g,αυτ69
π6ooυ9Θα,πρεπεvα
πoυ κρυφακαηγoρεi κ6πoιov.Φαvταoτε[τε
φωvαζoυμεθτoι!o δε Aριαroφdvηqβαζει η λεξη oε υπερΘετικ6
Mε τov ερ1oμ6 τoυ XριαrιαvιβαΘμ6και γραφει ''διαβoλΦτατog,,!
oμo0 η λεξη . αvτ(vα 16oει oιγ6-σιγα η δ0vαμηηq - απ6xηoε
τρoμερη6vταoημε η γvωστηΘρηoκευτικηκατdληξη.Aπ6 τα αρ1α[α ελληvικα θγιvε diabolusoτα λατιvικi κι θφταoε πoλ0 αργ6
(τov 8o αιιi:vαμ'X.) και παραφΘαρμ6vo
σr,αγγλικα: devi|.Φαyrααrε(τε 6τι αυη η ελληvικηλ6ξη θφταoεμ61ριη Σoυηδiα(djavul)
καιη Pωo[α(djavo|)!
(λατ.)
183)δl6θoλog.*diabo|us
-+devil(αwλ.)
H μελαη αr,αγγλικ6 ε[vαιink.Aυτα τα τρiα γραμματαδ0oκoλα
πιoτε0ει καvε(g6τι ε[vαι τα απoμειvαριατωv αρxα[ωvελληvικΦv
λθξεωv εγκαiειv και εγKαUστικ6g..oμωg
ε(vαι αληΘεια:oι αρ1α(oι
ημιilvπρ6γovoιε[1αvαvαm0ξει μια πρωτ6τυrημ6Θoδoζωγραφμ
vα
κηq.Απλωvαv xρωματιομθvoκερi crηv επιφdvειαπoυ t'1Θελαv
Θερμ6ητα.
και
τo
αταΘερoπoιo0oαv
με
ζωγραφiooυv
μετα
Encaustum(=θγκαυorov)αrηv αρ1αiα PΦμη ηταv η πoρφυρημεδιoλdvη με ηv oπo[αoι αυτoκρατoρεgυπθγραφcιvτα επ[crr1μα
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ταγματα'Aυη η λθξη μαλλovηταv δ0oκoλησηv πρoφoρ6για τα
ευρωπαΤκαλαρ0γγιακι 6τoι η βρioκoυμεατα αρ1α(αΓαλλικdoαv
enqueκι απ6 κει στηvAγγλiα ink.
184)εγκαiεtv+ encaustum(λατ.)
+ ink(αγγλ.)
H λ6ξη αριoτερ69 υπ6ρ1ει ατα ελληvικα απ6 ηv επo1η τoυ
oμηρoυ και τoυ Hρ6δoτoυ.Εκτ6qαπ6 ηv κυριoλεκτικηηq oημα.
oiα xρηoιμoπoιo0yrαvKαι μεταφoρικαoαv δυoo(ωvoq,αuτ6qπoυ
πρoμηvOεικακ6. Πατi αυτ6; oι αρxαloι oιωvooκOπoικo(ταζαv
πρoq τo βoρρα και oι κακo[oιωvo(6ρxovταvαπ6 η δ0oη, εξ αριαrερΦvδηλαδη.
Στo Σoφoκλημαλιατα.,φρεv6Θεv
επ,αριστερOθβαg',(=εξ6κλμ
vεq πρoqτ,αριατερατωvφρεvΦvooυ)oημαivειoε ελεUθερηαπoδoση .'παρεκτραrηκεg'.!
Yπαρxει 6μω9 και μια αλλη λθξη αr,αρxαiα ελληvικα ftoυ oημα(vειαριαrερ69.''Λαιαg1ειρog''αvαφ6ρεται στov Aιox0λo,,'πρoqλαιd 1ερi''orov Eυριπ(δη.Laevusη |evus
crrαλατιvικακι απ6 εκε[|eftoτ,αγγλικα.
185)λαl6q-+ laevus,levus(λατ.)
.+ left(αwλ.)
H λ6ξη δεξι6q o,oλεg τιg ευρωπαiκθgγλιilooεqε[vαισUvUφα.
σμθη με τιq 6woιεg τou oωoτo0 Kαι τoU επιδ6ξιoυ.Aυτ6 βθβαια
εivαι dξιovαπoρ[αgαλλα 6xετε υπ,6ι!η6τι η λθξηθxει τη δικηηg
ιαroρiα αιΦvωv,εvιir oι δεξιoi Kctιτα κ6μματαηs δεξιαq μ6vo λ(.
γωv δεκαετιΦv.
Δεξι6q στouqαρxαioυgηταv 6,τι και fiμερα. Eπιπρ6oΘεταo αi.
σιoq, o ευτυxηq,o τu1ερ6q' Επθζηoε Kαι η μεταφoρικητoυ lv.
voια! .,Nαooυ 6ρΘoυv6λα δεξια',ακo0γαμεπαλι6τερα!Dexteroτα
λατιvικd.Στ,αγγλικα dexterous= επιδθξιoq,ικαV6g,6ξυrwogκαι
dexterity=επιδεξι6ητα.
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186)δεξ169.+dexter(λατ.)
dexterity(αwλ')
-+ dexterous,
H λθξη αιιbvαρxικα ηταv αιFιilv και oημαιvε περioδo υπαρξεωq,
επoxη, γεvεd, xρ6voq. Στα λατιvικα επθζηoε εκεivo τo δ(γαμμα
(F) κι 6γιvε aevum.To επiΘετoaeternusκι αργ6τεραaeterna|is
=
αιΦvιogθδωoεαr,αγγλικα τo oUσιαστικ6eternity=αιωvι6ητα και
eternal=αιωvιoq.
187)αlιilv+ aevum(λατ.)
eternity(αwλ')
-+eterna|,
H λεξη μηv στ,αρ1α[αελληvικdηταv 6,τι και oημερα,o μt,1vαg.
Mηvη δε ηταv 6vα ακ6μη6voμα ηq oεληηq. To φεγγαρι ηταv τo
μ6τρoτωv μηvΦvγια τoυqαρxα(oυq.o μηv λoιπ6v πρo6ρxεταιαπ6 μια παμπαλαιη|vδoευρωπαικη
ρiζα me- απ,oπoυ 6xoυμεαrα
ελληvικατo μθτρoκαι μετριb,Kαιστ,αγγλικαmetre,measure.Στα
λατιvικα61oυμεmensis= μηvαgKαιστ,αγγλικαmenstrua|
=η 6μ=
(ρ0oιg),
=
=Δευ.
ΠooΠ
month
και
Monday
μηvoq
φεγγαρι,
μηvαg
τ6ρα (καταλθξη η μθρατoυ φεγγαριo0).
188)μηv -ι mensis(λατ.)
_r month,moon(αγγλ.)
Eιδικημvε(αγια τoυgμωρo0gυπooxεθηKαμεKαι ιδo0:αφιερω.
μθvooε 6ooυ9 - ευτυ1ε[g- κατθκηoαv τo ακαταλ6γιαroτωv λ6γωv Kαι πρdξειilv τoυg 1ωρ(gαυτ6 vα διαταραooειαro ελαxιoτo
τηv κoιvωvιη τoυg δρααrηρι6ητα! Mωρog λoιπ6v ηταv o vωΘρ6q,o αv6ητog,αλλα και o αvoαrog!H γεvικη''Tηgμωρ[αg!,.στξ
Nεφ6λεgτoυ Aριαroφdη εξηγε(ταιστα KαΘ'ημαq.,Tιβλακεiα!''.
= KσΣτα λατιvικd θγιvε morosusκι θφταoε oτ,αγγλικα tΠo|.oSθ
τoo0φηg,μoυτρωμ6vog.
189)μωρ6q-l morosus(λατ.)
-} morose(αwλ.)
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o πριilηv υπoυργ69Eξωτερικιbv,o εκρηKτικ6g,πληΘωρικ6qκαι
απρoβλεrπoqΘ. Παγκαλoq εiXε δηλΦoει κ6πoια oτιγμη _οε lKρωq...διπλωματικη
γλιilooα_ 6τι *...6ταvoι Eυρωπαioι6τρωγαv
βελαv[δια, εμεiq δημιoυργo0oαμετov xρυo6 αιΦvα τoυ Περικλη...".
Φαrιαζoμαι 6τι Θα 1αιρ6ταvιδια[τερα,αv μαΘαιvε6τι ακ6μα κι
αυτα τα βελαv(δια...δαvε(αrηκαvoι Eυρωπα[oιγια vα βαφτ[ooυv
τoυqαδivεq.
Διαβααrε, λoιπ6v,τηv ιαroρ(ατoυ εγγλθζιKoUg|and=αδ6vαg.
Yπαρxει στη σUYKριτικf1γλωoooλoγ(α
θvαq καv6vαgβ0oει τoυ
oπo[oυτo ελληvικo β, αv δεv 6γιvε b n P ατιg β6ρειεqγλΦooεg,
τ6τε 6γιvε g.
Yπdρ1oυvπoλλα παραδεiγματααυτηq ηg αλλαγηq τoU σUμ.
φΦvoυ και η λ6ξη βαλαvog = βελαviδι ε[vαι αvτπρooωπευτικf1.
Στα Λατιvικd θγιvε g|ans.Kαι σt,αγγλικα παρ6μειvεo1εδ6v αυτo0oιαgland.
190)θ6λovoq+ g|ans(λατ.)
+ g|and(αwλ.)
Tιilρα,β6βαια,δεv μπoριilvα πω 6τι 6vτωgδικαιΦvεταιo πρΦηv
υπoυργ69,αλλd oiγoυρα τo xαριτωμθvoτηq δηλωΦq τoυ δε Θα
μπoρo0oεvα μαqδιαφ0γει!
Kι απ6 τα επιθηλεια6ργαvα (τoυqαδ6vεq)σrιg βαλβiδεg...πρog
τ6ρι.pιv
τωv Θεραπ6vτωv
ηq lατρικηg!Bαλβiqoτ,αρxα[αελληvικ6
εκκ[ηoηq,
ηταvη γραμμη
η αφετηρiα,στouqαγιbvεgδρ6μoυ,καΘιbgεπioηgκαιτo oημεloαπ,6πoUoι διoκoβ6λoι6ρι1vαvτo δ[oκo.
Valvumατα λατιvικdκαι valve oτ,αγγλικθ. Eιδικη κατηγoρ(αoαrρακ6δερμωvτα biva|ves.
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191)6αλθiq+ va|vum(λατ.)
_ι va|ve(αγγλ.)
Aπ6 τιg βαλβiδεqoυvεx(ζoυμετo,.,oερφdριoμαoτo αvθρΦπιvo
oιilμα. Mυg στ'αρ1αiα ελληvικα 6,τι και oημερα.Aλλα η λ6ξη εixε
και αλλεgoημαoiεq:ηταvτo πovτ[Kι,ε[δogoαrρακ6δερμoυ(μ0δD,
και ε[δogμεγαληqφαλαιvαg!Eκτ6g απ6 η φdλαιvα,oι τρειg 6vvoιεq ηq λεξηs 6φταoαvμε ελαxιoτεg διαφoρoπoιηoειgσrα ση.
μεριvααγγλικd!
Τo μυgατα λατιvικα6γιvε mus,με UπoKoριστικ6
muscu|us=πovτικακι.Muscu|us,6μωq,oι Λατ(voιovoμαoαvεπioηgτo μ0δι_
λ6γω ηq oμoιoηταq τoU με πovτiκι oε μθγεΘogκαι oxημα,αλλα
Kαι τouq μυg,ειδικα τov δικ6φαλo,επειδη oι κιvηoειgτoυg κατω
απ' τo δ6ρμα Θ0μζαv πoιrr[κι! Mouse τo πovrlκι σr, αγγλικα,
musc|eo μUqKαιmusse|τoμ0δι!E(vαιv,απoρε[qμε τηv επιβiωαη
τωv λθξεωv Kαιτωv εwoιΦv μθoαατo πθραoματωv αιΦvωv!
(λατ.)
192)μuq+ mus,muscu|us
mouse,mussel(αwλ.)
-+musοle,
Aπ6 τoυg μUq,αq πεταxτo0με μθxρι τιg xoρδ6ζ, φωvητικθgη
και...μαΘηματικ69!
Στoυgαρxαioυg.Eλληvεg1oρδαiηταvτα...6vτερα (l), τα oπolα 1ρηoιμoπoιo0vταv
στηv Kατασκευη...
εγχ6ρδωv oργdvωv!Αραγε αυτ6 πoυ αvαφ6ρεταιαrov Φερεκραη _
τov 5o π.X. αιΦvα_.'xoρδα(goπταigεριφε[oιg''(με Ψητ&κατoικ(oια θιrτερα)vα ηταv τo... κoκoρ6τoιη τ6λo9 παιrrωv o μακριv6g
τoυπρ6γovog;
|-l1oρδη θγιvε chordaστα λατιvικα. Στ,αγγλικd θφταoαvδuo
λ6ξει9 με διαφoρετικη oρΘoγραφiακαι πoικ[λεg oημαo1εg.
g1.1ρrd=xoρδη
(oταμαΘηματικα),
(strikea chord=αYγ(oυvα1oΘημα,
εiδoqηματoq Kαιcord=vηβo,
oκoιv(,1oρ.
ζω η ''xoρδη.,καπoιoυ),
δη (αηv αvατoμiα)και...0φαoμακoτλθ!
193)1oρδιi+ chorda(λατ.)

-} οhord,cord(αγγλ.)
Στ,αγγλικdθφταoεκαι η λ6ξηdiapason=διαπαoιbv.
H λ6ξηεivαι
_Kαι στo ελληvικd Kαι σT,αγγλικd_ απoμειvαριηg αρxαιoελληvικηqφρdoηq:''ηδια πασΦv1oρδιbvσυμφωv(α..!
Θα oυμφωηoετε μαζ( μoυ 6τι oι γυvακεiεq γαμπεq(λαμπρ6αvτιδαvειoαπ6 τα ιταλικα)απoτελo0oαvκαι απoτελoυvπεδ[oπoλλαπλΦv...εvτρυφηoεωvτoUαρσεvικoOrvεOματog!,|oωq
πρoσYει.
ωθε(τεαvΦμαλααv μαΘετε6τι 61oυvκoιvηπρo6λεUσημε τo...ζαμπ6v! Nα πιirgκαι γιατi: καμrη oτ,αρxαiα ελληvικd ηταv 6,τι και
Kαι σαv αvατoΦμερα, δηλαδη στρoφη,αλλα 1ρηoιμoπoιoOvταv
μικ6q6ρoqπoυ δηλωvε τιq αρΘρΦoειqτoυ oιirματoq.Στα λατιvικα
η λ6ξη θγιvε gambaκαι ol,1μαιvεoπλη αλ6γoυ αλλα oιγα-oιγd 6.
φτασεvα oημαlvειπ6δι.ΣτoυgΓαλλoυg6γιvεjambeKαιστ,αγγλικα θφταoεσαv gammonπoυ ε[vαιθvα εiδoq ζαμπ6v,oαv τo μπ6ικov πoUπαραoκευαζεταιαπ6 εκλεκη xoιριvη...γαμπα!!!
194)κoμπli-+gamba(λατ.)
-} gammon(αwλ.)
Nα ηρεμηooυμετΦρα,vα καλμdρoυμεαπ6 τo σoKηg γαμπαg!
Kα0μαoτ'αρ1αiαελληvικαt'1ταv
η ζ6αrη, o καιjoωvαg.Στov αρι.
oτoκρατηΠλατωvααvαφθρεται',πριvαv τo κα0μαπαρθλΘη,'
εwoΦvταqμε τη λεξη',vταλα μεoημ6ρc'!Στα λατιvικατo καUμα6γιvε
cauma.Mε τo π6ραoματωv αιΦvωvαπ6.καUoωv6γιvεηρεμiα,ξεκo0ραoηηv ιbραηg μεγαληqζθαrηs.Πα v,ακo0γεταιπιo δμoρ.
6τoι τo ca|ma.Aπ6 τoυg |ταφα πρoατθθηκεθvα | και πρo6κυι.|.lε
λo0gτo πηραvoι Eγγλ6ζoι,ca|m=ηρεμιi:,
ηρεμiα,αλλα κι εμεiqα.
vτιδαvειαηκαμε τo ρημακαλμαρω.
195)κo0μα.+ cauma(λατ.)
.+οa|m(αwλ.)
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"oυδθv Θηρiovγυvαικogαμα1Φτερov,oυδ6πυρ", γρdφει μdλ.
λov με Θαυμαoμoo AριαroφαvηξτoV 5o π.X. αιιi:vα.Σε απλα ελληvικd ''Kαv6vαΘηρioδεv μπoρε[vα vικηoει τη γυvα[κα,o0τε η
φωτια,'.
Παραηv αμφιoημiατoυAριαroφαvικo0λ6γoυ,υπαρxεισαφηq
αvαγvιilριαηηg διilvαμηqτωv γUvαιK{bv,
και στη',ΛUσιστρατη.'α.
vαδεικv0εται o 6ρωτα9σαv αKαταμα1ητo.,6πλo',απθvαvτι oτo
,,ερπετ6τoυπoλ6μou',.
Δυo αιιbvεg αργ6τερα 6vαg υπoδεθαrερ69τoυ κωμωδιoγρ6φoq, o M6vαvδρog,εκoτoμ[ζειμια φρdoη-καταπ6λτηπαiρvovταq
oαφ6oταη Θθoηγια τo iδιo ζητημα:',Πυρ,γυvη και Θ6λαooα,,ε[vαι τα τρiα μεγαλ0τερακακατηgαvΘρωπ6ηταg.(ΠαρθvΘεoη:
ΤΦρα,η μα0ρηαληΘειαε[vαιoτι 6λoι μαgγvωρi(oυμετoυλαxιατov'..
μια γυvα[καπoUvα δικαιΦvειτov παραπαvωαφoριoμ6)!
o λακωvικ6τατoqμιooγυvιoμoqτoυ Mθvαvδρoυαvαμετρι6ται
με τov oιβυλλικ6 Aριoτoφαvη και βεβαiωg o τελεuταiog 1αvει.
Kερδiζειηv αιωvι6τηταo M6vαvδρogμ,αυτητη φρασηκαι βεβα(ωg xαρiζει στouqαvτρεg6vα πρ61ειρo...εργαλεioαvdλυoηqπoμ
κ[λωvκαταoταoεωv|
F| φραoη αυτη αυτo0oιαδιαoxiζει Θριαμβευτικα
τoυg αιιbvεq,
καvθvα
κατoρΘωμα
vα oρΘιbvεταιαπειλητικα
χωριq
γυvαικεio
μπρoαrαηg, εvΦ o Aριoτoφαηg επιζεiσε μια Σαιξπηρικηπαραλλαγη! Eivαι ηδη 16oqμ.X. αιιbvαqκαι o μεγαλoqδραματouργoq
και oυμπληρΦvειμε
γραφει "Hel/hathno furythan a \Λ,oman...>,
τακτ,ακυρΦvovταqoπoιαδηπoτεπρooπαθειαπαρερμηvε(αg,
....
ScornedD,
δηλαδη"oUτεη κ6λαoηδεv 6xει τη μαv(απoυ θxει μια
περιφρovημ6vη
γυvα[κα...
".
Aφo0 λoιπ6v η γυvα(καεivαι αιτiα KακΦv,διiloτε μoUμια εξηYηoη γιατ(η αρxαιoελληvικηγυη θxει ηv iδια ρiζα με τηv αγγλιη
queen=βασιλιooα.
Koιv6qτoυg πρ6γovoqε(vαι η πρoΙoτoρικη,ιv-

B't

λ6ξη gwen.Στ,αρxα[ααγγλικα η λ6ξη δηλωvε τη
δoευρωπαΤκη
o0ζυγo,αλλα 61ι oπoιαδηπoτεo0ζυγo..|-|ταv
η γυvαiκαεv6g αvδρα με ξεxωριoη κoιvωvικηΘιioη,oυvηΘωgηγεμ6vα.Mε τo πθoαv oUζυγoqτoUβαoιλιακι αργ6ρασματoυ1ρ6voυκαΘιερΦΘηκε
τερα σαv γυvαiκαπoυ απ6 μ6vηηq μπoρo0oεv,αoκηoει εξou.
o[α.
196)γυvi -} queen(αwλ.)
Περιττ6vα oυμπληρΦoω6τι η εξ6λιξητηs λεξηs ατ,αγγλικdμε
Πρθπειδε vα πρooΘ6oω6τι τo γUvαμ
xαρoπoιεi6λω9ιδιαιτθρωg!
κεio 6voμα Gwen (Γκoυθv),αvr(ατoιxoτoUδικo0 μαg Bαoιλικη,ακoιiγεταιεξ6xωgειjηxo oτ,αγγλικα|
To πυρ = φωτιθ,fire ατ,αγγλικα 6xoυv κι αυτd κoιvfi ιvδoευρω.
λ6ξη pur'AκριβΦqη iδια 6φταoε
πα(κηκαταγωγηηv πρoTατoρικη
o,εμαq Kαιμε αλλαγητoυ xειλικoOπ σε f σr,αγγλικα.To παραδoξo μ,αυη τη λ6ξη ε[vαι6τι 6δωoε κdπoιαπαραγωγαπoυ Θα1ρειαζovrαv...καλπαζoυoα...oργιαoτικf1(oυμπληρΦατεμ6voι σαq oπoιoδηπoτεεπ(Θετooε υπερΘετικoβαΘμ6)φαvταo[αγια vα τα συ.
oxετloεικαvεigμε η φωτιd!
Πυρρ6gατ,αρxα[αελληvικαηταv αυτ6qπoυ εlxε τo 1ρΦμαηg
.,Πuρρ6vτo ΣκυΘικ6v
γ6vog.,αvαφ6ρειo Aριαroτ6λη9,
φωτιαg.
,πUρρα
δηλαδη''oι Σκ0Θεgεivαι κoκκιvoμαλληδεq'.,
xλαvig''αrov
.,K6KKιvo
παvωφ6ρι,'.Burrusαrα λατιvικα κι απ6 κει
Hρ6δoτoτo
αι,αρxα[α γαλλικα 6γιvε bure= σKo0ρoκαφ6.Bureauκατθληξε
vα oημαivει''σκo0ρoκαφθ0φαoμα,..Mε τ6τoιo0φαoμαoκ6παζαv
oτo μεoαlωvατα τραπ6ζιατoυg oι αvτιγραφε[qκειμ6vωv.Πρoφαvιilgγια vα μηλεκιζouv τo ξ0λo με μελαvη!Eπειδη6μω9oι xΦρoι
πoυ υπηρxαvτ6τoιατραπ6ζιαηταv oυγκεκριμθvoι,η λ6ξη bureau
Kατ, επ6κταoη oημαιvε γραφεio... Λαμπρ6 παραγωγo τo
= γραφειoKρατ[α.
Mε δεδoμ6voτo τελευταioπαρ6bureaucracy
τo πυρη η γυη;
γωγo,πεiτε μoυτιirραπoιo ε[vαιxειρ6τερo...
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197)πυρ -+burrus(λατ.)
+ fire,bureau(αwλ.)
l-|λ6ξη he|l=κ6λαoηαp1ικα oημαιvε ',κρυφ6μθρoq,τoπoΘεoiα
πoυ δε φα[vεται.'.
Mακριv6qηq πρ6γovoξτo ελληvικ6ρημακαλ0rπω. Ce|areαrα λατιvικα.H ρζα ke|f1ka|ιiδωoε με δι6φoρε9παραλλαγ6q ατ, αγγλικd πdμπoλλo παραγωγα, 6πω9 cell=κελ[,
ce||ar=κελαρι,
Uπ6γειo,concea|=κρOβω,
helmet=κρdvog,
occu|t=α.
πoκρυφιoμ69.
198)κoλ0τπω-l celare(λατ.)
.+ hel|(αwλ.)
Στ,αγγλικ6furyε[vαιη oρYη,η μαv(α.Στα λατιvικαfurereαπ6 τo
αρ1αιoελληvικ6φ0ρω=αvακατε0ω,
καταατρ6φωη μιαivω.,Eφυ(αvακ6τειpαv
εικη
πdvrα"
τα
παvτα,
τα θκαvαv lvω.κατω)
ρov
ατov Aιox0λo και στov Πλατωvα',oUκαv φ0ρoιo' (δε Θαf1Θελεqv'
αvακατιiloειgτα πρdγματα).
Furious=θξαλλog
και infuriate=εξoργιζω.
Σηv καΘoμιλoυμθη
δαvειoτtκαμε με η oειρ6 μαq απ6 τoυq Λατ[voυgη φo0ρια=βιαo0η και φoυρι6ζo9=βιαoτικ69.
199)φΘρω-+furere(λατ,)

.+fury(αwλ.)
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23
Στα τθληηg δεκαετiαgτoυ 1970oιπoλιτικα αvηουxoιφoιητθg
παρακoλoυΘo0oαv
με ευλ6βειατo'.Bαρ0Πεπovc.τoυΠα0λoυTdoιoυ. Mια ταιv[α-αταΘμ6
crηv ιατoρ[ατoυ ελληvικoOκιvηματoγρdκαΘΦq
παρoυo(αζε
φoυ,
η σχεσr|Kαιτα πρoβληματαεv6q ζεuγα.
ριo0 βιoπαλαιατΦvμε o1εδ6v vτoKυμαvτερiorικoτρ6πo.l.{ταιv[α
θδει1vεη oταδιακηκoιvωvικηoυvειδητoπo[ηcπ1τoυ
iρωα, με Kα.
τdληξηηv θyrαξητoUστo oυvδικαλιατικ6κ(vημα.
E[κooιxρ6vια μετd,αrα πρ6Θυρατoυ 2000,εκε(voιoι αvηoυxoι
ΘεατθgπαρακoλoυΘo0v
με ηv iδια . αv 61ι...αυξημ6η. ευλd.
,'βαριd(και ελαφρα)
βεια, 61ι βεβαiωq,"βαρια πεπ6vιd', αλλ6...
1αρτια, Kαι τιq αυξoμειΦoειqτouq αro Xρηματιoηριo! j4λ,λoικαμ
λoιπ6v,xτυπdρo[,Θαμouπε[τε,dλλα ηθηlΣωαrd.H καρδιdτoυq,
ει πλ6ov αro ρuΘμ6τoυ λ[μιτ-απ;.H,διαβρΦvouvτo o0αημα απ6
τα μθσα.,κατα ηv πρooφιληθκφραoηδιαφoρωv''γκρouπoυoκoυλωv,,ηg μεταπoλ(τευoηq;
Αiξω εivαι η παλαι6τερημoρφητoυ α0ξω και αυξdvω.Πoλλθq
oι θwoεg τoυ ρηματogεκτ6qαπ6 η σημεριvη.Δoξαζω,λαμπρ0vω, στouqρητoρεgμεγαλoπoιΦ,αvατρθφωκ6πoιov και τov καΘμ
αrιil'μθγαv", γlvoμαιτ6λειoqκαι στιq ,.Σφηκεq.τoυAριαroφαvη
"ηυξαv6μηvακo0ωv'oε ελε0Θερηαπ6δooη.τ,dκoυγακαι κoρδωv6μoυv'lAugereστouqΛατ(voυgκαι augustus=oεβαα16ξ,τ[τλoq
τωv Pωμα(ωvαUτoκρατ6ρωv.
Augment= αυξΟvω,august= θUYε.
=
vηq, oεβαατ69 και auction δημoπραoiα.Eγγλθζoι και.Eλληvεg
διαvειfiκαμε απ,τoυq Λατ(vouξτov μt'1vα
A0γoυαro. Eπιπλθov,
λ6ξη
πρoηλΘε
αuξαvω
απ6
παμπ6λαιη
ιvδoευρωπαT'Φριζα
η
μια
FEΞ-η κατ,αλλoυg woks. πoυ θδωoε ατ, αγγλικα τo ρημα WaX=
αυξαvω,\εμiζω' (γιατo φεYγαρυ.
200)o6ξω (o0ξω}+ augere(λατ.)
.+ augment,
auction,wax(αYγλ.)
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To επ[Θετoβαρ0s εivαι παρdγωγo τoU αρ1αιoελληvικo0βρ(Θω=ε[μαι
γεματog,εiμαι βαρ0q.Aπ,αυτf1η λ6ξη 61oυμεδυo oμαδεg παραγΦγωv.H πρωη ακoλoυΘε(τov καv6vα πoυ Θθλειτo β
vα μετατρ6πεται σε g κι 6τoι θ1oυμε τo λατιvικ6 επ[Θετo
gravis=βαρ0q.Στ, αγγλικα 61oυμε grave=βαρUq,ooβαρ6q,
aggravate=βαρα(vω,
επιδειvΦvωκαι gravity=βαρ0ητα.ΘυμηΘεiτε
τo g ηq Φυoικηq!Kι επειδf1τo βαρoqκαι η ΘλiΨηε(vαιταυτooημεq
6woεg, oι Εγγλ6ζoι απ6 ηv iδια ρiζα θxoυv grief=Θ)\iψη,
grieve=Θλ(βω,
Aπ6 τo 1927 υπηραλλα και grievance=παρθπovo.
grievance
Aγγλiα
committees:
σηv
επιτρoπ6q
πoυ αo1oλo0.
xαv
vταv με τα παραπovαπoυ εξθφραζαvoι εργdτεqγια τιq oυνΘηκεg
εργαoiαq.Aπαρτiζovταvαπ6 oυvδικαλιαr6qκι εκπρooΦπouqηq
εργoδoolαgκαι καταφεραvoπoυδαiα πρ6oδo oτα αιτhματατωv
ερYατΦv!
201)Θαρ0g+gravis(λατ.)
-+ grave,gravity(αwλ.)
+ grief,grievance
H δε0τερηoμαδα λθξεωv ε[vαιαπ6 τo βριθ0q=βoρ0q,
πoυ θγιvε
brutusαrα Λατιvικ6.Για τoυqΛατ[voυgη θwoια βαρ0q,xωρig1ααργ6τερα'ιcηvΦδηg,.Mθoω
ρη,6φταoεvα αημα(vει"αv6ητoq.'κι
τωv Γαλλικιilv6φταoεαrηv Aγγλiα με ηv τελευταiα6woια. Brute
και bruta|(oυoιαoτικ6+ επ(Θετo).Για τouq γευoιγvΦαrεgφiλoυg
.,ξερ69'oαμπ6vιεq,
oι "6γριε9.,(γευατικΦg
μαg'brut,ε[vαιoι πoλ0
και...oιKovoμικΦg)l
202)6μΘΦq.+brutus(λατ.)
.+ brute,brutal(αγγλ.)
Π6πωv ατ, αρ1α(αελληvικα ηταv για τouq καρπo0qo Φριμog,
αυτ6qπoυ ε11εωριμθoειαrov ηλιo.
ΣικυΘq πθπωv"ηταv τo oημεριv6πεπ6vι,τo oπolo τρΦγεταιμδ86

vo ωριμoσε α\rrιθεσημε τov KoιvovσικU6v,τo σημεριv6αYγouρι,
πoUτρΦγεταιαγouρo.Τo ααrε[oε(vαι6τι αrov.oμηρo,ατηv lλι6δα και αηv oδ0ooεια, απoτελεi αroργικη πρooφΦvηoη,σαv vα
λθμε .'καλ6μoU.,!.,Kριθπ6πov',δηλαδη'.καλ6μoυ κριαρι',,λ6ει o
Πoλ0φημoqαηv oδ0ooεια (o γvωατ6g K0κλωπαg)αλλd αηv
|λιαδαθxει ηv θwoια τoυ μαλΘακo0,τoU ατovoυ.',ωπθπov,ω
Mεv6λαε (.'ωμαλθακθMεv6λαε.',πρooφωvε(ταιo διαoημoτερoq
απαημθvoq o0ζυγog 6λωv τωv επo1Φv)και στov Σoφoκλη βρiσκoUμεσrov ''oιδ[πoδαεπi KoλωvΦ.'''π6πov,'(φiλε
μoυ)!Πεπovακια μoU,λoιπ6v,ακo0oτεπΦgαυτ6 τo αρ1α[oπεπ6vι κατ6ληξεvα
oημαivει κoλoκ0Θαoτ,αγγλικα: ατα Λατιvικ6 6γιvε pepoκι 6φτασε στouq Γαλατεqσαv pepon.Mε δεδoμ6vηηv παραφΘoρατηg
γλιbooαg η λ6ξη μεταλλαooεται διαδo1ικα oε popon, pompon,
pompion.Mε ηv τελευτα[αηq μoρφηφταvειτov 16oαιΦvαoηv
Aγγλiα.
oι Eγγλ6ζoι πρ6oΘεoαvηv καταληξητωv UπoκoριστιKιilv
-kin
και oημεραθ1oυμετo pumpkin=κoλoκOΘα.
203)π6πωv-l pepo(λατ.)
+ pumpkin(αwλ.)
H λ6ξη ελαφρ0qκαι ελq(q 6γιvε ατα λατιvικα levis. Levityoτ,
Aγγλικα η επιπoλαι6ητα, η ελαφρυητα, αλλα και η λθξη |ight=ελαφρ0q εικdζεται 6τι ε(vαι μακριv6g απ6γovog τoU |evis,
A|leviate=μετριαζω,
αvακoυφiζω.Kαπoιoιγλωoooλ6γoιιoxυρiζovται 6τι απ6 τηv iδια ρiζα ε[vαικαι oι λ6ξει9 re|ieve=αvακoυφiζω,
και re|ief=αγακo0φιoη.
204)ελαφρ0g+ |evis(λατ.)
+ |ight(αwλ.)
Nα τιilρα κι θvαg καταρρακτηξαγγλικΦv λ6ξεωv ελληvικηgκαταγωγηg:
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205)alias= ψευδιbvυμo
206)atibi=αλλoΘι
207)alien=ξεvoq
208)atienate=απoξεvωvω
209)alienation=απoξ6vωoη
2:|0)alter =αλλαζω
211)alteration=αλλαγη
212)alternate=εvαλλαoοω
213)alternative=εvαλλακrικηλ0oη
214)a|truism=αλτρouισμ6q
απ6 τιg λατιvικ6ga|ius,a|terπoU με η oειρα τoυgπρoηλΘαvαπ6
ηv ελληvικηdλλoq.
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αΓιατ[απ'6λα τα 6ργαvατoυ oΦματogη καρδιατραγoυδηθηκε
vα τoυg αιιirvεgκαι 6xι ,για παραδειγμα,η oπληvα i τo oυκιbτι.,
Γιατ[απoκαλo0μετρυφερακαπoιov l.καρδιαμoυ, καρδo0λαμoυ',
και 61ι,αg πo0με,..vεφρ6μoυ,vεφρακιμoυ',;
Eξαιρ6oειgτo '' τζιθρι μoU',,τoυρKικηgπρo6λεUστlξKαι η πρoπια - Θεiαqπρoqη μαvα μoυ.
σφωηση μιαq. σUYxωρεμ6vηg
ακoμα και oημερα η μαvα
"ΣκΦτια μ. και πλεμ6vια μ,>,Θυμαται
μoυ vα ηv απoκαλεi η αγαrημεvη ηq Θε[α.Στo πρoπoλεμκ6 KασUvειρατρ6κιη φρασηαπoτελo0oε- παρα τoυgαvαπOφεUKτoυq
.
τα
πρoq
μo0g...κρεoπωλεtoυτρυφερoταη 6κφραoηαδυvαμ[αg
παιδια.
Γιατi,λoιπ6v,η καρδι6 κραταειαvαμφιoβηητα τα oκηπτραηq
πρoφαvηε6δραqτωv oυvαιoΘηματωv
μαq;PιψoKιvδυvεUω...μια
ξηγηoη. l.|καρδια καvει τηv Uπαρξηηq αιoΘητηoυvεxΦg και αδιαλε(rπωg.Xτυπαει μθoα αro αr6ρvo απ6 τιg πριilτεgεβδoμαδεq
τoυ βioυ μαg μ6xριτo Θdvατ6μαg. Kαι τo oυγκλovιαrικO;Kαπoιεq
και μετα τov κλιvικ6 μαqΘαvατo.Mαφoρθqoυvεx(ζει vα 11τυπαει
καβριo;.oxιαπαραiτητα.Kαι 6xι μ6vo xτυπαει,αλλα θ1ει μια oλ6κληρηγκαμα η1ωvπoυ ω1ριo0vμπρoαrαηq τα μoυoικd6ργαvα!
To oxiματηg παolγvωαro και απλoπoιημθvoε[vαιτo παγκ6oμιo
o0μβoλoτoυ 6ρωτα.Kαρδo0λεqμε βελη γεματα τα τετραδιατωv
αvυπoιp1αατωvvεαρΦvκoριτoιιbv.
H υφη ηg επioηg παρoυoιαζει πρωτoφαvηπoικιλ[α. Kαρδι6
απo π6τρα,παγερη,ζεαη,
χρUΦ, oιδερ6νια,oκληρη,τρυφερη,
κρ0α,ε[vαιμ6vo ελαxιατεgαπo τιg λ6ξεη πoυ 61oυvXρησιμoπoικαρδ[αv61ει9,,,
ηΘεi περιγραφovταgηv.''Θερμηv επ( ι|.ιυ11ρoioι
διαβαζoυμεαηv Avτιγ6vη τωv μαΘητικΦvμαq χρ6vωvxωρigvα
xρειαζ6μαoτε μεταφραoη,μιαq Kαι τo σUγκεκριμ6voxωρlo ε[vαι
απ6λυτακαταvoητ6,ακoμακαι oημερα.
oι ικαv6ητ6q ηq, τo λιγ6τερo υπερφυoικθq,για 6ργαvo τoυ
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σωματoq.
Πετ6ει, φτερoυγiζει,κλα[ει,εo11ατωqΨιΘι]l
ρζε τηλεorπικιilg,
κα[γεται, καvει κoυβγιo Kαι παει λ6γovrαq, με αKραiα περ(rrrωση τov πρωτ6τυπo
oτixo 6πoυ εμφαviζεται σαv
61ημα...Nτελαπαρηoεη καρδι6 μoυ / μπρog αro διαβα ooυ / ατραγoυδo0oαvoι λαικ6τρoπoιPωμα[oιτωv
μ6v δυατ01ημα....'
φoιτητικΦvμαg1ρ6vωv!
H oμηρικηλεξη για ηv καρδιαηταv liτoρ.Στηv lλιαδα βρ(oκoυ.'εv δε
.'μ6σαστo
με
μoι αυη αfiΘεoι παλλεται ητoρ'.,δηλαδη
αrηΘoqμoυ μυπdει η καρδια μoυ''.Σε αλλo αrixo τηq lλιαδαg η
λθξη ητoρ τoπoΘετεiται.'εvκραδ[η'',πραγμα πoυ δεi1vει 6τι αηv
αρxη η καρδιαε(1εευρ0τερηαημαo(ααπ6 η σημεριvη,oυvΦvυμη
τou oηΘouq t'1τoυαrθρvoυ.Kαρδ[α,κραδ(η,κ6αρη κηρ 6λε9 τιg
λ6ξειq αυτ6qτιq σUvαVτoυμεαrov.oμηρo Kαι στouqTραγικo0g.
Στov Aριατoφαvη''εK ηq καρδ(αgφιλε(v''ε[vαιη αγαπη μ6oα απ6
ηv καρδια μαg.Aπ6 τηv iδια ρiζα coη οordis= κσβδtCl,ατα λατιvμ
κα. Aπ6 η γεvικη rrrωσητoυ cor Xωριqκαμια αλλαγη l,lπαρεμβoλη, η θαrω παραφΘoρα,θ1oυμεcordial= εγKαρδιoq,φιλικoqκαι
=€Yκσβδι6τητα σr'αγγλικα. Evrυπωoιακ6ε[vαιτo Yεγocordia|ity
v6q 6τι τo heart=Kαβδι6εivαι απo ηv [διαρiζα με αλλαγη τoυ λαρυγγικo0κ oε h(x)και τoυ oδovτικo0δ οε t (τ).
215)καρδ16.+
cor(λατ.)
.+ cordia|,heart(αγγλ.)
o oπληvτωv αρ;1αiωv6λλαξε απλιbg γδvog orα vθα ελληvμ
κ& κι θγιvε η αrτληvα.,.Tovoπληvα εκβαλλειv.'αrov Aριαroφαvη oημαivει 6τι καπoιog .h6Θαvε, θoκαoε απ6 τη ατεvoxιbρια
τoυ. Kατι παρ6μoιo λ6με κι εμεig fiμερα xρησιμoπoιιbrπαq6..MoU,πρηξαvτo σUKιbτι.', ατεvo1ιirρησαv,
μωq αλλo 6ργαvo:
με
με ταλαιπιilρηoαv.Splenστα λατιvικα και sp|eenαr.αγγλικα 6πoυ εtcτ6qαπ6 τo 6ργαvo τoυ oΦματoqσημαιvει..κρυμμθvηoρYτi,κρuφη καK(α.,.
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216)απληv.+ sp|en(λατ.)
-+ sp|den(αwλ.)
Eκτ6q απ6 αυτ6 6μωq
11παρt1ταντo oυκΦτι στoUξ αρ11αioυg.
..θδρα
ηg
τωv παΘιirv,Θυμo0,φ6βoυ,,αvτiαroι11o
και
ΘεωρoOvταv
δικηqμαqκαρδιαg.
''1-{παρ
σUKωτ6v'.
ηταv εκλεκτo 6δεoμα,ιδια[τερααγαrητ6 oηv
αρ1αiα AΘηvα.Πρ6δρoμogτoυ γαλλικo0 φoυα.γκρα ηταv τo σU.
κΦτιτoυ ζΦoυ πoυ εi11επα1υvΘεiμε o0κα. Πoιogε[πε6τι oι αρ1α[.
oι.Eλληvεqδεv ηταv εκλεκτικo(γευoιγvΦατεq;Aπ6 τιξ δ0o λθξειq
αrα v6α ελληvικα oυκωτ6g,σαvouoιαατικ6ouκΦτι.Toηπαρ επ6.
.'μoυκ6πηκαvτα
ηπατα''.
ζηoε αη λαικη 6κφραoη
Aπ6 τo o0κovoτ.αγγλικα θφταoαvδυo λ6ξει9:SlCiΠoΓΘ=σUKoμoυρια,η αρxαiα oυκoμoρoqKαι τo oυoιααrικ6 sycophant=κ6λακαq ..oλωq περιθργωqη τελευταiα λ6ξη δεv θxει voηματικdo16.
ση με ηv ελληvικη oυκoφαvτηq.
(αγγλ.)
217)o0κov-δ sycamore,syοophant
B[oq aτ,αρxαiα ελληvικd η vεoελληvικηζωo0λα μαg. Aκ6μη κι
αv εivαι τραχ0q,μακρ69,αvε6ρταατoqη απλΦqαβ(ωτog,o Σoλωμoqτo εiπε πoλ0 ωραiα''...γλυκιαη ζωη κι o θαvατogμαυρ[λα.....
Vitaη ζωη ατα λατιvικακαι vivere=ζω. Mια αρμαΘιαλ6ξεωvαπ6 ε.
δΦ οτ.αγγλικα:vita|=ζωτικ6q,vivid,vivacioμ5=ζωηρ69,survive=
To
φιλικ6q,oυvτρoφικ6g.
επιβιΦvω,revive=oυvεφθρω,οonvivial=
παραδoξo:viper = o1ιd, επειδη π[αrευαvπαλια 6τι τα φ[διαγεv.
vo0oαv 6πωξ τα Θηλαorικ6,δηλαδη61ι αυγα, αMα ζωvταvσvεo-

wα.

218)6ios + vita(λατ.)
-+vita|,vivid(αwλ.)
ξ1ημαaτ'αρxαiα 6,τι KαιΦμερα, αλλd και oΦμα...Διερειoαμ6vη
απ1ριξατo oΦμα στo μπαστoOvι,βρioκoυτo oχημα η βακτηρiα..,
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με στιq,.Eκκληoιαζouσεg''τoU Aριαroφαη. Σηv ..Avτιγ6η,,τou
Σoφoκλη ε[vαι η θκφραoητoυ πρooιbπou,'.τυραWovoχημα θAριαroφdvηεivαι τα ρo01α η o oπλι.
1ειv'..Στoυg ',|Γtπε[g.'τoυ
σμ6q.
,.Bαβαιαξτoυ
o1ηματoq!'.,
δηλαδη''πω!πω!τιρo01α,,,
oα vα λθ.
,!dλατιg
(xωρ(q
oημερα
vα
πα[ρvω
6ρκo
6τι
με
γραφεται θτoQ
κoυαroυμια!,'Schema αrα λατιvικα και scheme=o1εδιαζω,
διdγραμμααr,αγγλικd.
219)o1fμo .+ schema(λατ.)
.+ scheme(αγγλ.)
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Mυαηριo, ακρωqγoητευτικ6,η σχ6σημαvαg.γιoυ!Avη δε(τε
oαv πρ6βλημαπou αvαζητdλ0oη,δυoεπiλυη! H φρoUδικηεξηYηoη, oκ6η xovτρoKoπι6!Aγαρμπα o φημιoμ6vogAυαrριακ69oxε.
δ[αoεμε βιαατικθgπιvελι6gμια καριKατo0ραηq μovαδικηgαυηq
σχθσηq,τovtζovταqτερατωδιbgηv _κατ0 τov iδιo_ επιΘυμ[α
τoυ oιδ(πoδα πρoq η μαvα τou. Παραγκωviζovταqπρoκλητικα
δυo θεμελιΦδειgλiΘoυgτωv αρχαιoελληvικιilvμ0Θωv:τηv ειμαρ.
μ6vη,η μoιρα (η αvατρoπητηg oπo(αgε[vαι iδιov μ6vo τωv θεΦv)
Kαιτηv αγvoιατωνεκαατoτεπρωταγωvιαrιilv.
Kαι πιi:gθα μπoρo0oε,αραγε, vα πρdξει διαφoρετικdo '.πατ6Δ6oμιo9o ΣlγκμoυvιΦρ6υvτηq εβραιραq τηξ ι|,lυ1αvdλυoηg,,;
κiq ΘεΦρηoηgτoυ κ6oμourηρε τoυq ελληvικoOgμOΘoυqKαι _
κυριoλεκτικα_ τoυg .'αλλαξετα φΦτα.'!Mε απoκoρ0φωμα,βεβα(.
ωq,τov μ0Θoτoυ oιδ(πoδα.
To ''oιδιπ6δειoo0μπλεγμα,,δε 1ρειαοηκε πoλ0 1ρ6vo για vα
καΘιερωΘεioαv μovαδικ6qτρ6πo9 αvαγvωoηgκαι oριoμo0 πρo.
βληματικΦvo;4θoεωvKαι ψUχικωvαoΘεvειΦv.Eκτ6gτoυ 6τι θγιvε
καραμ6λαoτo α16μαειδικΦvκαι μη,απoτ6λεoε Kαιτη .μαγια',,τo
"πρoζ0μ( για πoικ[λα καταoκευαoματαστo χωρo ηq λoγoτεxv[αg,τoυ ΘεdτρoυKαιτoυ Kιvηματoγραφoυ.
Eυτυ1ιbg,6μωq, αrα κε(μεvα τωV αρxαlωv υπαρxoυv κι αλλεq αrιγμ6q πoυ τιvαζoυv στov αθρα τθτoιεg μovoδιαατατεqorπικ69,6πωξ τoυ αγαrητo0 κυρlouΦρ6uvτ.,,oυκεμ6vτo φ[τυμα'.,ε[πε μια Σπαρτιdτιooα μαvα για τo δειλ6 γιo τηξ, δηλαδη
..δεvε(vαι
γιog μoU,..T6ooεριgλ6ξειq καυτθgoαv μoλ0βι,διαπερααrικθg oαv δηλητηριιirδειg oαiτεg, φovικ6τερεg απ6 τα
,'ρiι].lαoπιg',,
o ''τρ6σαq,,,
αυτoξ πoυ φoβηΘηβ6λη τoυ εxΘρoO.0
Kε στη μdxη, αυτ6q πoU τo θβαλε αrαπ6δια δεv αvαγvωρiζεται
απ6τη μητρικηαγκαλι6.
Pιwq πρoκαλo0v τα λ6για εκε(vηgτηq αγ6ρωχηq' αυarηρηq
μ6vαq!H απ6ρριψηε[vαι καΘoλικη.H dρηoη απ6λυτη.o vεαρ6g

εivαι ηδη vεκρ69,κι αg αrθκεταιμπρoαrαηg. .Evαφτωx6κoυρθλι
o γιoq, ιivα μεγαλειΦδεgρακoq6μω9και η μαvα. Tρ6μειo φoUκαραq o Σπαρτιατηg.o φ6βoqπoυ 6vιωoεση μαχη δεv ε[vαιτ(πoτα
μπρoαrαoτo αo0λληπτoκεvo πoυ αvoiγεται μπρooτατoυ.Παι1vιδακι ηταv o π6λεμo9|Παvηγ0ρι!H μαvα - τιμωρogτov oπρΦ1vει
τΦρααε μια ιλιγγιιilδηαvυπαρξiα,σηv παvτελη6λλειΨηταυτ6ηταξ,σε μιατερατΦδηαπoυo(α!
Δεκαδεg αιΦvεg μετα, τo rwεUμαηg Σπαρτιατισσαqμαvαgαvαδ0εταιαυτo0oιoστoυqευαioΘητoυg
αrixoυq εv6g'dvτρα,τoυ
πoηη Γ. Nεγρεπ6vrηπoυ μελoπo[ηoεo MαvogΛotζog:
,,ΔεvεΙvαιΥιoq
μoU
o δικαoτηqo Mπεv
6ταv v6γρoυg oκoτιbveι"
τμγoυδαει η v6γρα μ6vα για τo γιo τηq πoU απαρvι6ταιη ρατoα τoυtoι iδιεq τ6ooερι9λ6ξειq,εκKωφαvτιK6q
μ6oαoη βραy0τoυg,
ταξιδε0oυv
αroυg
αιιirvεgκαι φτ6voυvμ6oα απ6
ηrα
μ6oα
περ(εργεqδιαδρoμθqωq τιq μθρεqμαg.Δεv εivαι εκπληκτικ6;
Moiρo στouqαρ1αioυgηταv τo κoμματι,τo μερ[διoπoU μαq α.
vαλoγε(,η τUXη,o πρooριoμ6gτoυ καΘεv6qμαq.Aπ6ηv iδια ρiζα
ατα λατιvικαmerx,mercisKαι merces,mercedisτo μερ(διo,o μιoΘ69 και τo εμπ6ρευμα, Στ, αγγλικα ΙΠΘΓCθΠiΓ}=μιoΘoφ6ρog,
mercenarymotives=ιδιoτελη
κivητρα,αλλα Kσι lTlθΓC}=Q[κτoq.
Τo
v6ατιμo;Toιorταvικ6κ0ριo6voμαMercedes(ταελεη)πoυ 6xει γ[vει αvαπ6orταατoκoμματι(μoiρα)τωv φαvτασιΦoεωvτoυ Νεo6λληvα!
220)γo1ρα+ merces(λατ.)
.+ mercenary,mercy(αwλ.)
H αγvoια ε(vαιπαραγωγoτoU ρηματoqγιγvΦoκω.l-|ρiζα ΓNo.
6δωoε μιo ατθλειωη oειρα λ6ξεωv, τ6oo ατα ελληvικ6 6oo και

σtα λατιvιK6.Λ6ξειq oι oπobg π6ραoαvo,oλεg τιg ευρωπαiκθg
γλΦooεg.Gnoscereτo ρημαwωρiζω αrα λατιvικdκι αργ6τεραθxασε τo αρxικ6 g κι θμειvε noscere.Aπ6 δω κoιτdξτετι rηραv oι
Ewλθζoι: ignore= oYVoΦ,recognize= αvαγvωριζω,KnoWΞ γvωρ[ζω,noble= εUγεvηq(αρxικαoημαιvε πoλ0 γvωατ6g),notion= ι=διαβ6ητoq.
δ6α,notorious
221)μγvΦoκω i noscere(λατ.)
+ recognize,ignore(αwλ.)
To vεoελληvικ6πρoζ0μικατ,ευΘε[αvαπ6γovogηq αρxαιoελ,.Zειo olvog,αvαφθληvικf1g
ζ0μηs.Toρtμα ζ6ω oημαivειβραζω.
ρεται στov Πλατωvα.Στ,αγγλικα εκτ69απ6 τo enzyme=6vζυμo,
πιΘαvoλoγεlται
6τι η λ6ξηjuice=1υμ6g
ε[vαιoυγγεvηqτηs ζθμηq.
222|ζ(ιιιη+ enzyme,juice(αγγλ.)
Tρθoαq απ6 τo ρημα τρθω=τρ6πoμαιoε φυγf1 απ6 φ6βo.
''Tρειvμ,oUKε6 Παλλαg..,αvαφ6ρεταιστηv lλι6δα. K6πoιoq θ.
xει πρoαrατιδα τηv Θεα AΘηvα πoυ δεv τov αφηvει vα δειλιαoει. Aπ6 τη ρ(ζα ΤPEΣ- αrα Λατιvικd τo ρημα 1grg1g=φoβαμαι
Kαι teΙror=τρoμoq.Aυτo0oιogo τρ6μo9 και στα αγγλικα! Mε α.
vαπ6φεulαα παραγωγα terrorist=τβoμoκΦηq, terrorism=τρoμoκρατiα, terrorize=τρoμoκρατΦ,terrify=1ρoμαζωκαι
(εiτε με αρvητικη θwoια ε(τε με Θετικf1,αvτ(terrific=τρoμερOq
στoιXητoυ Θαυμαoιog).
223)τρ6ω.+terror(λατ.-αγγλ.)
Aγκdλη η αγκαλια αr,αρxα(α ελληvικd. Eκτ6gαπ6 η σημεριη
ηq 6woια ηταv και ''παv τo αrεvιilg περιβ6λλov.'.Στov Aιo10λo
.'εv
βρioκouμε αγκ6λαι9.'δηλαδηαrηv αγκαλια και.π6vτιαι αγκαλαι',δηλαδηγωv[εq,βραxiovεqηg Θαλαooαq.Πoραγωγoηq λθ.
ξηq dγκoq πoυ oημα[vειoτιδηπoτεκαμπ0λoη κo[λo,κoιλ6δα και
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φαραγγι.Ancus και angulusαrα Λατιvικd.Στ,αγγλικ0€ δ ωoαv η
λ6ξη ang|eμε δ0o αημαοiεξ' H πΦη εivαι αγκ[αrρι ι$αρ6ματo9
και ψαρε0ω.H δε0τερηε[vαιγωv[α(oγεωμετρικ6g6ρog)'Aπ6 ηv
iδια ρiζα θ1oυμε Kαι στα ελληvικα Kαι στ' αγγλικα ηv αγκυρα
(anchor).
224)6γ1o9,αγκ6λη-+ancus,angu|us(λατ.)
*l anchoζang|e(αγγλ.)
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26
Ξαφvιαoηκαv δυo φhoι - αvαγvιbαrεg με τα τoU oιδιπoδεloυ
εβδoμαδα'Kαι μoυ τo ε(παv.Xαiρoμαι.Eιδικα
τηv πρoηYoUμεvη
με τη λθξη ξαφvιαoμα.Γιατ[εv6xει μια καπoια διακoπητηq χρovιηταv
κηq oυv6xειαq.Kι αφoρμηαUηq ηg διακoπηgτoυ 11ρovoυ
πθvrε- δ6κα δικ69 μoυ αρ6δε9. Mπηκαv oε oκθιpειgμ' αυτd πoυ
διαβαoαv.Δπλη η δικη μoυxαρα! Πoια μεγαλ0τερηαvταμoιβηγια
καπoιovπoυ γραφει, απ'αUτ6 τα πθvτε-δ6καλεπτα κλεμμθvααπ,
αγαπητo[μoυφ[λoι,
τo 1ρovoτoυg!MελλovrικαΘαεπαv6λΘoυμε,
και
εβραικιilv
αrιg διαφoρ6qμεταξθ ελληvικιbv
μ0Θωv.E[vαι 6vα
τεραoτιo κεφ6λαιo, απ[Θαvααπoκαλυrπικ6 ηq ι[.lυ1oo0vΘεoηg
τωvδUoλαΦv,
τo ρiγoqε[vαιμια πoλ0 εvδιαφ6ρoυoα
Eμπ0ρετovη ...ερωτικ6ν
περirrrωoη.Aπ6τo ρημα ριγθω.Avατρηιαζω,τρθμωαπ6 κρ0o,
.oμηρo και
ι|.lυxραivoμαιγια αιoΘηματα,'.Eρριγα μαxηv..,αrov
Kαμαριb.
Aριoτoφαη ,'ριγιbvτε καιπειvιirv,.,
στouq.'Axαρvηq,'τoυ
ατε τ[ 6γιvεεδΦ. l.{ρ(ζατoυ ρηματoqηταv FP|Γ-.,απ' 6πoUτo αρ.
1ικ6 γραμμα,τo δiγαμμα ξ εξ6πεoε. Φαιvoμεvoτηg γλωoooλoγiαg πoλUoυvηΘιoμ6vo.
Στoυg Λατ(voυgκατd περiεργo τρoπo τo δiγαμμα παρ6μειvε,
αλλιΦxoι Ewλθζoι Θα εixαv με[vειχωριq λθξη για τo ι|,lυγε[o.
Frigus= ψ0χoqoτα λατιvικακαι frigidus= ψUχρ6q.Frigid= ι{.lυfridge=ι|.lυγεio.
και σUvΤoμευμθvo
Xρoqσr.αγγλικα,refrigerator

225)
ρiγoq
ρry6ω,
;li.ij!i:.}1l,
] Ιii3il]
,,Aυoηρ6v0δωρ,, oτov Πλατωvα ε(vαι τo πικρo vερ6,[oωg
τo γλυφ6. ,,oivogαυστηρ69',oε αvτlΘεoημε τov'. γλυκιjv o(vov'', στov lrτπoκρατn.Austerus αrα λατιvικ6 o τραx0g, o διioκoλog. Austere oτ,αγγλικα και austerityσαv oικovoμικogoρoq η ,..επαρατogλιτ6τη9.Austeritymeasuresτα μ6τραλιτ6-

τηταq, πoU τcιλαvιζoυvτα τελευτα[αxρ6vια τη vεoελληvικη
πραγματικ6τητα!
226)αυoτηρ6q+ austerus(λατ.)
+ austere,austerity(αwλ.)
Nεκρ6qκαι o αρxα[oqπoητικ69 τ0πog vθκυq.'N6κυqαvδρ6q,,
ατov Hρ6δoτo ε(vαι τo πτΦμα Kαι στηv Avrιγ6η τoυ Σoφoκλη
..Kε[ται
Στα λατιvικα6xoυμετo ρημαnecareKι
vεκρ6gπερ[vεκρΦ,,.
=
αργ6τεραnocere βλαπτω.Στ.αγγλικατιbρα6xoυμεμια μεγαλη
πoικιλ[απαραγιbγωv:innocent= αΘΦoξ(αυτ69πoυ δεv εβλαψε),
innocuous= ακlvδυvoq,nuisance= εv6χληoΠ,noxious= δηλη.ΠριΦδηq,obnoxious= δυoαρεαroq,πρooβλητικ69και pernicious=
θαvαηφ6ρog.
227)νεκρ6q_r nocere(λατ.)
noxious(αwλ.)
+ innocent,
P6κog για τouq αρ1αioυqt'1ταvρo01o φΘαρμ6voκαι α1ιoμθvo.
τoUAριoτoφdη διαβαζoυμε.'...αvΘ,ιματioυ
μεv θΣτov ''Πλoθτo',
xειv ρακog,..Pακη αrov πληΘuvrικoηταv oι ρυτlδεqτoυ πρooιbπoυ. Rugaαrα λατιvικdκαι σt.αγγλικαraQ= xgμρ6λι.Raggedo α.
o απ6τoμo9.
π6κρημvog,
228)ρ6κoq-ι ruga(λατ.)
{ rag(αwλ.)
F{λθξη εivαι παραγωγoτoυ ρηγvUμι= σπ6ζΦ, κ6βω,κατααrρ6φω. Aπ6 τη ρiζα FPAΓ., frangereαrα λατιvικd και fragment= Ko}Ικαι fragile= ευ.
ματι,απ6oπαoμα,fragmentary= σΠoσΠσσl.lστικ6q
Θραυαrogατ'αγγλικα.
229)ρ'iγvυμl -+ frangere(λατ.)
.ι fragment,
fragile(αwλ.)

Τo ρημα τρθμω6φταoε αvαλλoiωτoμθ1ριηv επoxf1μαg. Aπ6
,'...ωλ6vαg
τρθμωvαηv '.|φιγθvειαεv Τα0ρoιg,'τoU EUριπIδη
κραq...'- τρθμouvτα 1θριαμoυ,λ6με κι εμε[g.μθxριτo αvαγvωρ[.
T.|
σιμo Aριαroτελικ6''...τρ6μει
η λθξη και η 6woια 6xoυv
ΨΦVΠ.....,
τo iδιo ρημααrα λατινικα
περαoει τoυqαιΦvεgαv6παφεg.Tremere
τo-κoιv6τρ6μoυλoπoυ δαvειαrηκαμε
ιtαιtremulusτo oUσιαστικ6,
με η oειρ6 μαgαπ6 τoυq Pωμα(oυg.
Tremorη oειoμικηδ6vηoηκαι tremb|e=τρθμω.o γερouvδιακ6g
τ0πogτωv λατιvικιirvtremendus6γιvε επ[Θετooτ,αγγλικα με δ0o
6woιεq.
Tremendousεivαι ε[τε o τρoμερoqπoU μαq φoβiζειεiτε o εκπληκτικ6q.
(λατ.)
230)τρ6μω+ tremere,tremu|us
(αwλ.)
+ tremble,tremor
Π6λεμoq!Aγριoq,αιματ6ει9,δακρυ6ει9,κακ6q,δυoηχηq,πoλ0δακρυq,αrυγερ6q ε[vαι μ6vo μερικdαπ6 τα oμηρκα επiΘεταπoυ
τov πρooδιoρiζoυv!Πρoκλητικ6qo Hρdκλειτoqεξακovτiζει β(αια
μια φραoη,πoυ διαo1(ζειτoυξ αΦvεg με απειλητικ6βoυητ6.Mια
,,Πoλεμog
παηρ παvτωv''lMια φρ6oη,φαρμα.
φραση. δυvαμ(τη!
κερα επ(καιρη,πoU δε λ6ει vα oταματfiσειηv πoρε(αηq, πoυ δε
λ6ει vα καρφωθεiαη 1λ6η ηq ειρηvηqKαι vα μηv ξαvαπεταxτε[
πoτθ.
Piζα τoυ πoλθμoυτo ρημα πελεμiζω = σ8iΦ, κoυvαωβ(αια.Mε
αλλαγη τoUπ σε b γ[vεται bellum= πOλεμoqγια τouq Λατ[voυg.
Στ.αγγλικα θ1oυμεbelligerent= καυγατζηq,πoλεμoxαρηq,rebe|=
επαvααrαηξ, rebe||ion= επαvασταoη.Kαικdτι ακ6μα:η τα0τιoη
Kαι σt,αγγλoτoυ πoλ6μoυμε γλ6vτι - Kαιαvτιστρ6φωq- υπαρ14ει
oαξovικα φ0λα. Aδι6ι|.lευαro9μαρτυραqη λ6ξη reve|= γλεvταω,
απ6 ηv iδια ρiζα.
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(λατ.)
231)π6λεμoq.+be|lum
.+ be||igerent,
rdbe|,reve|(αγγλ.)
BραxΛq ηταv και ε[vαι o o0vτoμog,loog μ. θvα βρα1(ovα,Ko.
vτ6q,χαμηλ6qη λiγog.Ταοημεριvα βΦxια εivαι σι. αρ1αiαελλη,,ρη16vερα...
vικo βρα1εα - στov εvικ6 τo βραxoq - πoυ Φμαιvε
.Evα
ωρα[o o0vΘετoεπ(Θετoτωv αρ1α[ωvπou βρloκoυμε αrov
Πλατωvαε[vαιτo βρα1υ6vειρog,αυτ69πoυ βλ6πειoOvτoμαf1λiγα ovειρα. Brevis o oOvτoμoqατα λατιvικακαι brief ατ'αγγλικα.
Breve επ[oηξ σΓα λατιvικα ηταv η περiληΨη και αργ6τερα τo
γραμμα,η επιoτoλη.
H 6woια ηq περiληΨηgπ6ραoε Kαι σr.αγγλικα και καΘιερΦΘηKε παγKoσμ[ωg- ιδια(τεραστo xιi:ρo τωv επηειρηoεωv- o 6ρoq
briefing=σ0vτoμηεvημ6ρωoη
Παραγωγαηξ λ6ξηq τo ρημα abbreviate= σUvτoUθ0ωKαι oυ.
=σUVτoβ(σ.
oιαoτικ6 abbreviation
232)6ρoxΦq+ brevis,breve(λατ.)
.+ brief,abbreviate
(αwλ.)

27
.oταv

o fλloqτεvτΦvει τα rdξατoυ Kαι μαξ oημαδε0ειαλ0rητo,
6ταν λιιbvouμεστηv καυτf1αγκαλια τoν Aλωvαρη,μ6oα σηv η.
φαιαrειακε1καρδιdτou |oυλ[ou,τι πιo λαxταριαr6απ6 6vα πoτηρι
κρ0o vερ6;Aυτoτo πofiρι με δρooερ6vερ6 πou πρooδoκαμεαrα
γεραματα μαq απo τoυg vε6τερoυg,αυτ6 πoυ παραδooιακαμαg
φ6ρvoυvμαζi με τo κθραoμα,γλυκ6 τou κoυταλιo0η καφθ,αυτ6
τo ευλoγημ6vovερακι!
Πριv μιo6 περ[πou αιtbvα 6vαg απoυδαiog Aμερικαvoq σUγγραφθαq,o X6vρυ Mλλερ εixε πρooπαΘηoειv,απoKρUrπoγραφηoει αυτ6 τo πoτηρι με vερ6 πoυ 6βλεπε oε 6λα τα τραπεζαKια ηq AΘηvαq!Evτ0πωoη τoυ ε[xε κdvει πoυ τα γλυκα Kαι oι
καφ6δεqouvoδε0ovταvαπ6 αυτo τo.τρUφερ6,πoτηρι με vερ6l Τ6oo μεγαλη εvrOπωoη πoU τoU αφι6ρωoε καπoιεg oελ[δεq! Mε μια διειoδυτικoητα μovαδικη πρoαπαθηoε vα φταoει
στιq ρrΦqηg ελληvικl,1qψUxηq,κι 6vα ατoιxε(o oημαvτικo μα
δυoεξηγητo ε(vαι για τov X. Mhλερ αυτ6 τo αvαπoφευt<τo
πoτηρι με vερ6 ! Θρα0σματo ερημιαg,voαrαλγiαg, τρυφερoτηταq,
παρακληoηq Kι εUxαριστ(αqμε πρωταγωvιαrη τo φτωx6, πoλυτιμo vερ6!
Aπl τov oξOvoυMλλερ ατov Pιboo KιηματoγραφιατηΤαρκ6φoκι η απ6oτααη ε[vαι τεραατια,xαoματικηlTo vερ6 oμωq κι εδΦ
περιooε0ει και μoυoκε0ει τηv oΘ6vη,κdπoυ-καπoυκαι τα ματια
τωv ΘεατΦv!Στη ταιviεgτoυ μεγ6λoυαυτo0oκηvoΘθη θvαgαπ6
τoυgαrαΘερo0qπρωταγωvιαr6g
ε[vαιτo...vερ6!
Tαβαvιααr6ζoυv, τo[xoι''δακρ0ζoυv',,
λ[μvεgoαv πoλ0τιμoικαΘρ6φτεqπoυ ioα-(oαρυτιδιbvowαιαπ6 θvα μυαrηριΦδεgαερdκι,
ρυdκια γεματα παλια voμioματα,βρoxη πoυ πθφτει αrιq πλατεg
τωv αvuπoψ(ααrωvηρΦωv oυvΘ6τoυvκιvηματoYραφικαπλαvα
orιαvιαgεικααrικf1qoμoρφιαq.Tα vερd εκφραζoυvτηv μεγdλη,oδυvηρηvoατΦγiα τou δημιouργoOγια ηv αγαΓημ6vητoυ, απθ.
ραvη Pωo[α,τα 1ρ6vιαπoυ ζoUoε εξ6ριαro9,μακριdαπ'ηv πα10'1

τριδα τoU σαv αvτικαθεστωτικ6q.
oι ταιvlεg τoυ μovαδικ6qαιoΘη.
τικθgεμπειρ(εg!
o ηλιoqπιΘαvδvv,αvt'1κεισε μια μεγαλη oικoγ6vειαλ6ξεωvπoυ
δηλιirvoυvηv 6woια τΠqζ6αrηq, τηg Θαλπωρηqκαι τoυ φωτ69.
E[λη,ολ6α,oεληvη και o6λα9!So|oτα λατιvικαo ηλιog και στ,αγ.
Kαι so|stice=ηλιooτloιo.Bθβαια,oι αρxαiεg
γλικ6 so|ar=ηλιακ6g
τηg
86ρεια9
EυρΦπηg
λθτρευαvτo Θε6,HλιoκαΘ6τιη εμφυλ6q
φαvιoητoυ ηταv ζωτικηqor1μαoiαq!ΓΓ αυτ6 6λεq oι γλΦooεgηq
86ρεια9Eυριilπηq61oυvπαρ6μoιεqλ6ξειqγιατov ηλιo.
Λ0ατε μoυτΦρα μ[ααπoρ[α:γιατ(oι αYγλικθqλ6ξειq 5μn=ηλιoS
ακouγovταιτo [διo;
^q1sgη=ttoS

233)ηλ:os,
o6λoq
+

::lJ}::*,,.e(αwλ.)

To τ6ξov ηταv κυρ(ωqoπλo τωv λαΦv τηg Avατoληq. o Aμ
oxUλoq στoUξ .'Πθρσεg''αvτιδιααrθλλει τo',τoξoυ ριjμα,,(δηλαδη τoυq Πθρoεg)με τo ''λ6γxηq ισ10q,.(τoυq.Eλληvεg).Πριv
απ,τov Aιo10λo, ατov,oμηρo, θ1oυμε θvα oωρ6 ρηματα πoυ
..αvθλKω,.,
.tε(vω..,'.εoυvoδε0oυv τα τ6ξα. ..Tιταivω..,.,θλKω..,
vτε[vω,','.ταv0ω''.
Παρ6vΘεoη:
To τελευτα[o6xει επιζηoει αuτoυoιoη ελαφρΦg
παμλλαγμθvo oαv'.ταv0ζω',.Στα KαλαμπακιΦτικα.'ταvOΘηKα..
fi
,'ξερoταv0ΘηKα.'
ε[vαι λθξειq κoιv6qκαι...ακρωξ περμ
με 6μφαoη
γραφικθq.
Tιirρα,''αμπθλιvατ6ξα.,αrov Πlvδαρo ηταv τα απoτελθσματα
..Τoξικ6v
ηq oιvoπoo(αql
φαρμακov.,ηταv δηληηριo με τo o.
πo(o dλειφαv τα βθλη! Στα λατιvικα θφταoε μ6vo τo επ[Θετo
(ouvηΘιoμ6voφαιv6μεvo) toxicum=δηληηριΦδηq κι απ6 εκε(
αr,αγγλικα με ηv (διαoημαoiατo επ(Θετotoxic.Στη 1ημεiα και
αrηv ιατρικηθxoυμε παvω απo μια vτoυζivα παρdγωγα με πριirτo oυvΘετικoτo τ6ξo και πιo γvωατ6 τo toxoplasma= τoξoπλασμα.
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234)τ6ξov.+toxicum(λατ.)
.
+ toxic(αγγλ.)
oι oμηρικθqπεριγραφθqδιακρ[vovrαιαπo μια θαuμααrηπρoσo|λιdδαβραζειθvακαζαvι,θvαq..λ6βη9...
Xη ση λεπτoμθρεια!Στηv
κv(oηvμελδ6μεvoq,,...
και λιΦvει τo λ(πogτωv κρε0τωv.Mθλδω
και μθλδoμαιηταv τo oημεριvoλιιbvω.ΠιΘαvoλoγε[ταιoτι αρxικα
η λ6ξη ηταv oμ6λδωκαι oιγα.oιγ6 xαθηκετo αρxικ6o. Me|tσt,αγγλικα τo ρημα λιΦvω και αvτ(oτoι;1αστ,αρ11αiααγγλικα ηταv
smelt!
235)μθλδω+ me|t(αwλ.)
Aλωvαρηqo lo0λιogγια τouqπαλι6τερoυq'o μηvαqηq σUγκoμιδηq.Tα ''AλΦα'.ηταv γιoρτη πρog τιμηv τηg Θεαg Δημητραg,
πρoαrατιδαηg γεωργ(αq,σηv αρxαiα Eλλαδα.''Aλωη,,Kαισηv
Aτrικηδιαλεκτo',αλωg,,ηταv
τo αλΦvιKαιo φωτειv6qκυκλoqγ0απ6
τov
oελt'lvη.
AκριβΦqτo [διoKαισr,αγγλικα, μαζ1
ρω
ηλιo η η
με τη vε6τερηθwoια τoUφωτoστθφαvoυτωv αγ[ωv.
236)oλωη' 6λωq + ha|o(αγγλ.)
.Yδωρ
στoυqπρoγOvougμαξ τo vερδ. .'Nεαρ6vUδωρ,'τo φρ6.
oκo vερ6 και o,εμαg θφταoετo επ(Θετo,.vεαρ6v.,
μ6voτoυ κι ελασε ''vερ6n.
φρΦqπαρεφΘαρμθvo
''ΓηvKαι 0δωρ''εixαv ζηηoει oι Π6ρoε9,δε(γμαυπoταγηgμιαg
xωραq,Yια vα πdρoυvη λακωvικη- κυριoλεκτικακαι μεταφoρικα
. απdvηαη ''MoλΦvλαβ6,|
,,Yδαρηg
φλ(α" αrov Aριατoτ6λη,η xαλαρη,η αδ0vατη.Συγκρivετ6 τo με τo ξεvθρωτoqηξ σημεριηq vεoλαiαg!Aπ6τo 0δωρ,
λoιπ6v,θxouμε,χωριqη μεooλαβησητωv λατιvικΦv,δεκαδεgιατρικo0g,1ημικo0g,φαρμακεuτικoΦg
και μηxαvoλoγικoOg
oρoυgμε
(τo επ[θετo,61ι τo oUσιαεvδεικτικo0qτo hydrau|ic=υδραυλικ6q
αrικ6) και hydrotherap}=μξρ9gεραπε[α.
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(αwλ.)
237)0δωρ.+hydrau|ic
Θυμdoτε τoυg xρ6voυq τωv αvιbμαλωvαττικιi:vρημdτωvoτo
ο1oλεio; Θυμααrε τα περ(πλoκαρηματα πou oυvδ0αζαv oτoυg
xρ6voυgδιαφoρετικεξριζεq;.Evααπ,αυτατα ζ6ρικαρηματαηταv
Kαι τo φ6ρω.Kαι τι δε μαg θδωoεαυτ6 τo ιδιoτρoπoδιο0λλαβo!
To επiθετoδιηvεκηgεivαιπαραγωγoτoυ φ6ρωαπo η ριζα ENEKo α6ριoτo9α,ηvεγκα και
η ENEΓK- απ6 ηv oπolα oxηματ[ζovται
o α6ριαro9β,ηvεγκov!MπηκαμελαΘρααrα 1ωρdφιατωv φιλoλ6γωv η μoυ φαvηκε;Aπδ κεκημ6vη ταx0ητα Kι αq με oυγ1ωρ6ooυv!
Παμε τιbρα oτη δαιδαλΦδηεξ6λιξη τoU φ6ρω!=θρετε,τιirρα
πια, Θηo6α9η περι6ργειαμαg και μiτogτηgAριαδvηg,τo κoυβαρι
τωv λθξεωv,
για vα μη xαΘoOμεστouqδαιδαλιbδειgλαβ0ριvΘouq
τo κ6φιμαq!
Πριbταπρ6πειvα δo0με μερικ69απo τιg 6woιεg τoυ ρηματog
αr,αρxα[αελληvικα.',oπλαφ6ρωβραxiovι.',
στov Eυριπ(δη,.'κρα.
ταω 6πλα oτα x6ρια μoυ,'.'.Γαστ6ρικoυρov(P6βω'',
oηv |λιαδα,
'.ε(μαι6γκυoq''..'Aγvαqαlματogxεiραqφ6ρω'.,oτov Eυριπ(δη,,'6.
,Αvεμog
xω τα x6ριαμoυ καΘαρααπo α[μα''.
φ6ρειvηαgτε KαιαUτoUg',,
ατηvoδ0ooεια,'.oαvεμogκιvε[τα καραβιακαιτouqiδιoυg'..
nΦ6ρωπημovdg'',oτov Aιo10λo,,'αvτεxω
,,H
βσoαvα,δυoτυx[εg'..
.'η
γη φ6ρεc,,αrov Hρoδoτo, γη παραγει,'.''Aι αμπελoιφ6ρouσιv'',
ατov Ξεvoφωvτα,.,τ,αμπ6λιαKαρπoφoρo0v'..
''Toφ6ρovεκ Θεo0
καλιbgφ6ρειvXρη.,,σtov',oιδ[πoδαεπi Koλωvιb,,τoU
Σoφoκλη,ω.tιρ6πει
παρηxηση,
σε
ελε0Θερη
απ6δooη
vα υπoφ6ρεικα.
ραiα
vεlg με καλ6τρoπo6,τιπρo6ρxεταιαπ6 τo Θε6,,,δηλαδηη μoiρα
τoU,τηv τ0xητoυ.
Feroπαvoμoι6τυπoτo ρημα oτα λατιvικα.Παρ0γωγατoυ oι λθξειg ferti|is= γ6vιμog,fortis= δυvατ6gκαι fortuna= τ0XΠ.Σxεδov
αυτo0oιατα τηραv oι φλεγματικotEγγλ6ζoι.Ferti|e=γ6vιμogκαι
=dγovoq,ferti|ity
=γovιμoητα και inferti|ity
inferti|e
= μη γovιμoη=γovιμoπoιΦ,fertilization
=γovιμoπoiηoηκαι fertilizer
τα,ferti|ize
=
λ[παoμα.
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Δε0τερη oμdδα παραγωγωv λθξεωv απ6 τo fortis, Fort και
fortressτo φρo0ριo,τo κdαrρo, fortitude= η αVτoχη,τo oθ6voq,
fortify= δυvαμιirvω,εvιo10ω και με ελαφραπαραφθoρατoυ Θθματog forοe= δ0vαμη,αvαγκαζω,enforοe= επιβαMω και reinforce=
εμπεδΦvω.
Tρiη oμαδα- και oυx[τελεuτα[α- απ6 τo fortuna.Fortuneη τιixη αλλd Kαι η περιouσiαστ,αγγλικα,fortunate= τUχεβoξ,α[oιog
=ευτυχιbq,unfortunately
=δυoτυXΦq.
και fortunate|y
ΠdμετΦραoη ρiζα ENEK- η ENEΓK-.Aπ6 τηv iδιαρiζα oι Λατ[voι πηραv- με παραφΘoρα
τoυ Θ6ματo9.ηv ιiwoια τoυ παραγω,
γεwαω. To ENEK-ε[vαιoυγγεvηgτωv nanc-Kαιnac-Kι6δωoαvτo
Mε τη xρηoηηq
ρημαnasci=γεwαω,μετoxηη2gfμ5=γεWημ6vog.
λθξηs αro π6ραoματoυ xρovou τo c xαΘηκεκι θμειvε natus,Aπ6
τo τελευτα[oαυτ6 θxoυμεμια μεγαληoμαδαπαραγιbγωvστ,αγ.
καταλθξηoημαιvεε[δog,ρ6τoα,αυτ6πoυ θ.
γλικα.Nation=θΘvog,
κoιvη
καταγωγη,
κoιvoOg
πρoγ6voυg.oι λ6ξει9nationa|=εΘvμ
xει
κ6q και nationa|ity=εΘvικoτητα
ε[vαιoxετικαvεαρ6q,μ6λι9τριιilv
αιιbvωv.Naturaoτα λατιvικαηταv η γ6wηoη και κατα ουvεκδoxη
τα xαραKηριατικα,oι ιδι6τητε9με τιg oπolεg καπoιoqε(xε γεwηΘε[,κατ,επ6κταoηη φ0σητoυ αvΘρΦπoυ.
ατ'αγγλι.
Nature=φUoη
κα ε[vαι λιγακι πιo μεγαλη oε ηλικiα, 6xει oυμπληριiloειαιo[ωg
(αρxικη6woια
τ6ooερι9αιιbvεg.μg1μ7x|=φUσικog,
naive=αφεληq
o vεoγ6wητog)και native=γηγεvηq,αυτ61Θωv.
.Εξoδoq
M6Ωρα(α,τελειιiloαμε!Aυτ6ηταv!
απ,τov λαβ0ριvΘo!
vo vαταKτoπoιηooυμε
λiγo τα ευρηματαμαg!Λoιπov:
fortis,fortuna(λατ.)
238)φ6ρω-} fero,ferti|is,
+ (ENEK.)natio,natura(λατ.)
.+ ferti|e,
fort,fortress,force,(αwλ.)
(αγγλ.)
+ enforce,fortune,fortunate
-+ nation,nature(αwλ.)
Piζα εκτ6qαπ6 τιg δεδoμ6vεq6woιεq ηq ριζαqτωv φυτιbvαλλα και τηξ Kαταγωγηg,αrov Π(vδαρoβρ(oκoυμεoτι ε[xε και ηv
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θwoια ηq αrεριαq.'.Tρ[ηv ρiζαv xθovog'.απoκαλε[o πoιηηg η
Λιβ0η,ΘεωρΦvrαg6τι η ιη 1ωριζ6ταvσε τρειq ηπεiρoυq.Riscare
,,πλθωεπικ[vδυvακovταση σtερια'.,
αrα λατιvικαoημαιvε αρ1ικα
αρα διακιvδυvε0ω.Pioκo και ριoκαρωτα γvωατd αvτιδ6vειαγια
και διακιvδυvε0ωγια τouq Ewλθζoυg.
μαqKαι risk=κlvδυvog
239)ρiζα -+ riscare(λατ,)
-+ risk(αwλ.)
λε(βω=
H λiμvη ατ,αρ1αiα ελληvικα ε[vαι παρdγωγo ρl,1ματoq
αφηvω κ6τι vα 1υΘε(,1Φvω,καvω orιovδη.Mια δε0τερη ρiζα τoυ
.'Δαρftματoqηταvτo ΛlB- με παραγωγoλιβαgπoυ Φμαιvε ρUακι.
τoυ Eυρικρ0ωvλιβαδεg,.βρioκoυμεαηv',|φιγθvειαεv Tα0ρoιg.,
πiδη.
Koιτdξτε τιbρα 6vαq γ6ρδιo9 δεoμ69 πoυ πρo6κυΨεεδΦ. Στα
λατιvικd|ibert'1τovo ελεUθερog.Kdπoιoιγλωoooλ6γoι ερiζoυv αμετακ(ητoι απ6 τιg επαλξειg τωv επιχειρηματωvτoυg.Λεβω oημαιvε αφηvωκdτι vα χυθε[,αρα oυγγεviξ θwoια ε(vαι o ελε0Θε.
ρoq. Av εivαι θτoι, τ6τε oι αγγλικθq λ6ξειq |iberty= ελευΘερiα,
|iberate= ελεuΘερΦvωκαι |iberal= φιλελε0Θερog6xoυvηv Kαταγωγη τoυq απ6 εκεlvo τo αρxαιoελληvικ6λεiβω.Av 6μωq61ι, τ6τε πρθπειvα πθμε αη λθξη ελεUΘερog.Δυαrυ1Φgδεv υπαρ1oυv
Aq
αυτηκooιμ6ρτυρεqvα τo επιβεβαιιilooυvη vα τo διαι{:ε0ooυv.
τo oημεΦoouμε με πoλλoOqδιαταγμoOq.

λiμYη+
2Φ)
λεiΘω,
(αγγλ.)
il::λffi;j,"|
Pυτ(gατ,αρ1α(αελληvικαo,τι- δυατυx6q!- και oημερα.Δε βρiσκoυμε oυγγεvεiq λεξειg o0τε ατα λατιvικα o0τε στ,αγγλικα.
.oμωq,
ιδo0 τo εvτUπωσιακ6:,,ρικv6g''
ηταv o ζαρωμθvoqαπ6 κρ0o
η φ6βo.ΠΦgμπΘρεoεvα βρεΘε(μια oμ6ηχηλ6ξη αroυq αγγλooαξovεg xαρiζovταqoτιq γυvαlκεqτouq τov εφιαλη... ειq τo δηvεκ6q;Wrink|e
η ρυτiδαατ,αγγλικ6(σιμε!)
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241)ρlκv6g-+wrink|e(αwλ.)
P0αξ τo ρυακιατ,αρ1αiαελληvικα.Aπ6 τo ελληvικ6ρημαρθω,
ruoτo λατιvικo,rivusη μετo1η,riverσr,αγγλικ6τo πoταμι.Riva|α.
π6 τηv (διαρiζα o αvr[παλog.Eτυμoλoγικ6η λθξη oημα[vειαυτoq
πoυ βρ(oκεταικovτ6 αro [διoπoταμι με καπoιovαλλo, o γε(τovαq.
Aλλα oι γε(τovεgπoλ0 ε0κoλα μπoρo0vvα κατoληξoυvαvτ[παλoι, η αvΘρΦπιvηφιjoιg γαρ| Mια Θαυμαoιαμεταμφιεσμθvηλθξη
ε[vαι τo ρημα arrive=φταvω,
πoυ κατα λ6ξη Φμαιvε ''φταvωσηv
oχΘηη σrηv αKτη,..
242)ρ6'ω.+ruo,rivus(λατ.)
+ riveηrivaΙ,arrive(αwλ.)
.oμβρoq
,,6μβριαUδατα''τoυ
η βρoxη αr,αρxα[α ελληvικα.Tα
Πιvδαρoυ 6φταoαv αvθπαφα μ6χριq εμαq. ,1oμβρoφ6ρoι
αστραπαi.,στov Aριoτoφαvη,oι αoτραπ6qπoυ φιiρvoυvβρop. .'oμβρoXαρηq.'αυτ69πoυ xαiρεται6ταv βρ6xει|Mε αλλαγη τoυ πρΦτoυ
φωvηεvτoqimberoτα λατιvικακι 6vαπερiεργoπαραγωγoστ,αγεπdλληλεgoειρθg,6πω9τα λ6πιατωv ιpαγλικα:imbricate=φdρω
τα
κouKoυvαρια!
Nα ΘOμιoαvαραγε oε καπoιovτιq oταγ6ριΦv η
vεq ηξ βρoxηsπoυ πθφτoυvη μια π[oωαπ6 ηv αMη;
243)6μΘρos+ imber(λατ.)
(αwλ.)
+ imbricate
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Στoug αρxαιoελληvικoOgμ0Θoυg,αλλα και oτα oμηρικαθrη η
κλoτηδεv ηταv αξι6μεμπη πραξη. KαΘεαλλo!.Hταvδεiyμα Θαρρouq και αvδρεiαg!Θεo[, ημ[Θεoι,ηρωεg και Θvητolεπιδ(δovται
στηv...ευγεvη αυη εvαox6ληoη χωρiq vα 6ρ1oιrrαιαvτιμ6τωπoι
ΑφΘovα!
με καπoιoηθικ6δiλημμα.Παραδε(γματα;
λ6γoυ 1αρη,πρ6πειvα κλ6ι|,lει
τα μηλατωv Eαπερ(o l.|ρακληg,
δωv και η ζΦvη ηg αμαζ6vαg |rπoλUηg. AΘλoι ovoμαζowαι oι
δυo αυτθgκλoπθg!Av παμε στιq απαγωγ69γυvαικιbvo καταλoγog
ατθλειωτogl
o Δ(αq αρπ6ζειηv EυρΦrη,o Πλo0τωvαqηv Περoεφoη, o
Παρηqηv Eλθη, o A1ιλλ6α9τηv Xρυoηiδα,Kαι γεvικα υπαρxει
τθτoια β[αη κιvητικ6ητα κι αvαταραxη μεταξ0 τωv δ0o φ0λωv
πoυ ελα11ιατεg
γυvα[κεgπρ6πει vα κoιμ6vroυoαvηoυ1εg τη v0-

xτα.

Yπαρ1ει επiαηg θvαg απoκαλuτπικ6gμ0Θog,o μOΘoqτoυ ΠρoμηΘ6α,τoυ γιoUτωvΤιταvωv.
o ΠρoμηΘθαqθκλει].lεη φωτια απ6 τoυg Θεo0gKαι η xαριoε
στouqαvΘρΦπoυq,εξoργiζovταgτo Δ[α. Kαταδικαoηκε, λoιπ6v,
v,αλυooδεΘε[o'θvα βραxo 6πoυ 6vαgαετ69 θτρωγετo oυκΦτι
τoU.
ΠαρεvΘετικdδιαβααrε τι 6γραι|.lεo Gaston Bache|ard,αυτ69 o
απoυδαioqΓαλλoq φιλoooφogoxoλιdζovταq και πρoσπαΘΦvταg
',...H αγdrη εivαι
v,απoKρUπτoγραφηoει
τov μ0Θoτoυ ΠρoμηΘεα:
πρΦη
επιατημovικη
υπ6θεoη
η
για ηv αvτικειμεvικηαvαπαραγωε(vαιπεριoο6τερo6vαgρωμαλ6o9ε.
γη ηq φωτιdg.o ΠρoμηΘθαg
ρασΦq παρd θvαq6ξυrwogφιλ6ooφogκαι η αvτεκδ[κηoητωv Θειbv ε[vαι μια εκδiκηoη ζiiλιαc.'. (H υπoγρ6μμιoηδικη μoυ).AδOvα.
τov vα κρυφτε[o γαλατικogερωτιoμ69.
oι κλ6φτε9λoιπ6v xαiρoυv εκτ(μηoηgκαι οεβαoμo0.Av ε(vαι
δυvατ6v!
Στα 1ρ6vια 6μω9 τou Σ6λωvα Kαι ηξ voμoΘετικηqτoU πρo109

oπαΘειαgη κλoπη6xει απoxτηoεικακηoημαolακαι απoτελε(

αδ[κημα.
Aπ6 τoυg μ0θoυgηq αρxαiαg Eλλαδαg μθxρι τηv πρooωπικl,1
μυΘoλoγ(ατoυ καΘεvoqμαq,μη voμ(ζετεπωg υπαρ1ειμεγαλη απ6αrαoη. "...o dvΘρωπogΘ6λειvα ζηoει μια ιαroρiα,Θ6λειvα
δραμoτoπoησειηv ιoτoρ[ατoUγια vα τηv κατααιηoει πεπρωμ6vo..,Dσημειιbvεικdπoυαλλo0o oεβαoτ69Γαλατηq.AυτoπρooπαθΦ vα σαq πω κι εγΦ απ6 ηv αρxη. ΠΦg vα φτιαξει ηv ιαroρiα
τoυ, λoιπ6v, καπoιogπoυ oτερεirαι φλoγαg εoωτερικηg;Kλθβει,
αγαπητo[μoυ.Kαι κλ6βειαo0oτoλα,Kαι καλααv πρ6κειταιγια ματιθg,αιoΘηματαη φιλια.Av κλθβει,ιδ6εqκαι ovειρα;Ξθρετεπ6ooι
πoβε0ovται με κλεμμ6vα ovειρα; Πoooι αυτoΤκαvoπoιoOvται
με
κλεμμθvεgιδ6ε9;Σκαvδαλιαrηκατε;
Mα εivαι η αληΘεια!.oπωgo
πειvαoμ6voqκλ6βει για vα xoρτdoει ηv πεivα τoU' o αvεπαρκηg
γ[vεταικλθφτηgγια vα καλ0ι,llειτη α16ρηoη,τηv 6λλειι|.lη,
η γι:,τoU.
Av
τov
πρΦτo
επιβαλλεται
vα
υπαρξει
αφεoη,
μvια
για
για τov
δε0τερoπρ6πειvα υπαρξειoiκτog.Aκo0oτεμε, oμωg.Kρατεiαrε
ηv ovειρoπ6ληoηγια σαq Kαι τη φωτιαoτo τζdκι, για σαq Kαι τo
πλατθ γαλ0ζιo τηg Θdλαooαg.Av καπoιogκλ6φηq καραδoκεiκι
αρπdξει μια orιiΘατoυ μυαλo0 σαq, μια oτdλα τωv ovε[ρωVσαq,
μη βιααrε(τεvα ΘυμΦoετε.Πoτ6 o κλ6φτη9δε Θαυπoι|.lιαoτε[
ηv
πυρκαγιθπ[oω απ6 η oπ[Θα,oUτε τov καταρρακτηπ1oωαπ6 τη
αrαλα!
.'Kλ6πηg.,,..ληστηq'.,
..αρπαξ,'
και .φωρ,',τθooεραδιαφoρετικα
εiδη κλ6φη ατ,αρxαiαελληvικα'Tα τρiα oυoιαατικαθxoυvκαι υπερΘετικ6βαθμ6σαv vα ηταv επ[Θετα.Kλεπτ[αrατog,φιbρτατog,
αρπαγ[αrατoq,σαv vα λ6με ''Kαιπoλθ κλ6φτη9''Φμερα|
Kλ6rπωαr'αρxαiα oημαιvε6,τι και Φμερα, αλλd και φυλ6γω
κ6τιμυoτικ6.Στιq.,Σφηκεg'.
τoυAριoτoφαη βρioκoυμετo Xαριτω,.κλεπτ6v
μ6vo
βλ6πει'', δηλαδη 6xει βλθμμα κλθφτη. H ρ1ζα
KΛEΠ- 6δωoεc|epereαrα λατιvικαKαιστα γoτΘικαh|ifanαπ,6πoυ
= κλ6φτηq
θ1oυμετo |ift= κλθβωπoυ σUVαvτo0με
oτo shop-|ifter
oε μαγαζi.

244)κλ6τττω+ |ift(αwλ.)
Aρπdζωαπ6 τα 1ρ6vιατoυ oμηρoυ μθpι oημεραoημαivειακριβΦqτo (διoπρσγμα.Aρπαζω κατι βιαoτικα,αλλα και κλθβωφαvε.
ρα. o αρπαξ γ[vεταιμε αvrιμεταΘεoηηq πρωηq oυλλαβηqrapax
ατα λατιvικα.Rapaciouso αρπακτικ6qκαι rapacityη αρπακτικ6ητα στ,αγγλικα.H αρπαγη6μωqμιαgγυvα(καgπoια εξθλιξη πρoδ(.
,oμωξ
διαβdατε
καζε; Rape απ6 ηv iδια ρiζα βιαζω και βιαoμ69.
τoυ
και
6woια
τo Θαυμαα16:
αrov Πλo0ταρxoτo αρπαζω 6xει
ηv
αρπαζω με τo vou, σUvαρπαζω.Στ'αγγλικα 6.
αvτιλαμβαvoμαι,
oε καπoιαδρααrηρι6τητα,ouvεπαρμθrapt
o
αφooιωμθvog
Xoυμε
vog!
245)αρπ6ζω,6ρπαξ+ rapax(λατ.)
.+ rapacious,rape,rapt(αγγλ.)
.Eφταoε
Φωρ,μια ακ6μα λθξη για τov κλθφη.
μθ1ριεμoq ατη
αυτ6φωρo.Fuηfurtisoτα λατμ
επ,αUτoφtbρω,
λ6ξειqκατ0φωρog,
vικα, furtiveo κλεφτ6qoτ'αγγλικα. Furtiveglancesoι κλεφτθqμα.
τι6q!
246)φωρ-+ fur(λατ.)
-ι furtive(αwλ.)
Δεiγμα, 6vα απ6 τα oUσιαστικατou δεiκvυμι.Pημα με πoMθg
6woιεg αr, αρxα[αελληvικα.
Στov.oμηρoμε ηv 6woια τou φαvεριbvω'.Θε6q
ημiv δε(ξετθ.
.,αvτoλdq
εγΦ
αατρωvθδει.
τoυ Aιox0λou
ραq'',στov.'ΠρoμηΘ6α'.
ξo,', βθ ηv θwoια τoυ διδαoκω, κdvω γvωατ6, ατov Θouκυδlδη
''δε1κvυμι
αρετηv,πρoΘυμ[αv,
ηv δ0vαμηv',με ηv 6woιo τoυ επιστ,αγγλικα,
δεικv0ω.Dicooτα λατιvικακαι indico.Indicate=δειχvω
αλλα και "βγdζωφλαq'.για...επωxoOμεvoυq!
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247)δεiκvυμl+ indico(λατ,)
+ indicate(αwλ.)
To Θαρρogoτ,αρxα[αελληvικαηταv θdρoog.,E1εικoιvηρ(ζαμε
τo αγγλικodare=τoλμιil,
τηv ιvδoευρωπαικη
TEPΣ-.
248)Θdρooq+ dare(αwλ.)
l.|ζηλια εivαι μεταγεv6oτερoπαραγωγoτoυ ζηλ6ω, ζηλεUω.
.Eδωοε
Zηλog=ηρ99υμ(α
αr, αρxαiα ελληvικα,ze|usατα λατιvικd.
δυoπαραγωγαστ,αγγλικd:7g3|=ζηλoξ
και jea|ous=ζηλιαρηs.
2a9)ζηλoq+ ze|us(λατ.)
-+ zea|,jea|ous
1αγγλ.)
Στ6ριφo9o oτερε6qαλλd και o αrε(ρogoτ,αρ1α(αελληvικα,
Δεv εivαι ΘαuμααroπoU τo επ[Θετooτθρφαεivαι κoιv6ταη λθξη
oτα 1ωρια μαq;l-lλι1ξηoυvαvιιθται oτo Θoυκυδiδημε ηv θwoια
τoυ αrαΘερ69,στov Aριoτoφdvηκαι Aριoτoτ6λημε η δε0τερη
θwoια τoυ oτεiρog.Στερεoq,oτερρ69και oτε[ρoqκαΘΦgKαι τo
ρημαατερ6ω,-ιbαπ6 η ριζα ΣTEP.. Steri|isατα λατιvικd.Kι απ6
Kει στ, αγγλικα steri|e=αrε[ρoq-απoστειρωμ6vog,
steri|ity=oτεiρωαη-απooτε[ρωoη,
steriIize=στε
ιρωVω.απoαrειριbvω.
250)oτεριit.+sterilis(λατ.)
-+sterile(αγγλ.)
|δ6αoτ,αρxα(αελληvικαηταvη μoρφη.''Τηvιδθαvπdvυκαλ69'
αrov Πλατωvαηταv o πoλ0 εμφαv(oιμog,o πoλU ωρα[og,',τηvιδ6αv μoxΘηρ6g',
Σημαιvεε.
ηταv αυτ6qπoυ εixε φατoα μoχΘηρoΦ.
πioηgεiδogη τρoπo,,.πασαιδ6αΘαvατou.'στov
Θoυκυδ(δη
ε[vαιo
''παvτogεiδoυgΘ6vατog',,
αrηv δε Πλατωvικηφιλoοoφiαιδ6ε9ηταv τα αρ1θτυπα,oι αιΦvιoιτ0πoι τoυ 6vτog,α6ρατoιαλλd vooOμεvoι,oε αvτlΘεoημε τouqυλικo0gτ0πoυg
112

To ρημαεivαι βεβα(ωgτo oρdω,oρΦ.Aπ6 η ριζα F|Δ.6xouμε6μωq τov α6ριoτo ε[δov και απαρ6μφατoιδε(v.Aπ6 τα αρxαiα ελληvικ0 idea=ιδ6ααr, αγγλικα και παρdγωγα ideo|ogy=ιδεoλoγiα
και ido|=ε[δωλo'
Aπ6 ηv iδια ρ(ζα FlΔ- 6xoυμε αλλo 6vα κατεβατ6παραγΦγωv
αια αγγλικα μθoω τoυ λατιvικoOvidere=βλ6πω.
To γvωoτ6 μαg
video,view=Θ6α,
visib|e=oρατ6g,
vision=6ραoΠ,
oραμα,visua|=orπικ6q,αλλ6 και visit=επιoκθπτoμαι'
παω και βλ6πωκαπoιov.
251)lδ6α-+videre(λατ')
+ idea,video(αγγλ.)
Kαλ0rπωoτ,αρxαiα ελληvικααπ6 τα 1ρ6vιατoυ oμt'1ρoυ
6,τι
και fiμερα, σκεπdζω, κρUβω.MεταφoρικασKoτΦvω,πεΘα(vω,
"τovδε κατ,oφΘαλμΦvερεβεfi vυξ εκαλυι]rεv'..
KAΛYB- η κAΛYΦ. η ριζα, απ, 6πoU η καλ0βα. Στα λατιvικα
ce|are=καλ0ΓTΓΦ,
κρ0βω.To ρl,lμαεvιoxθΘηκεμε τo πρ6θεμαconκι θγιvε conce|are.Mθoω των γαλλικΦv θφταoε αr,αγγλικα τo
conceal= κρ0βω.Aπ6 ηv (διαρ(ζαοell= κελ(και πoλ0 αργ6τερα
κ0τrαρo. Ce||ar = κελ6ρι (τo γvωαr6 αwιδdvειo) και ακ6μα
=μυoτικ69.
clandestine
252)καλ0τπω-+ conce|are(λατ.)
a conceal(αwλ.)
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Mια απ6 τιqπιo ευγεvικ6gμoρφθqoηv |λιαδαε[vαιo.Eκτoραg,
γιoq τoυ βαoιλιαηg TρoiαqΠρiαμoυKαι ηq Eκαβηg.To 6voμα
τoU,αv και ΤρΦαg,ελληvικ6τατo.Aπ6 τo ρημαθxω,oημαivειαuτ69 πoυ κρατ6ειοταΘερα,με δ0vαμη.Στα πoιηματαηg Σαπφo0g
6κτωρηταv επ[Θετoτoυ Δ[α Kαι τιq αγκυρεqτιq απoκαλo0oαvoι
αρ1α[oι',6κτoρα9πλημμυρiδog,,,
δηλαδη εμπ6δια τωv κυματωv.
.Eκτωρ,
λoιπ6v,τo θρειoματηgΤρoiαq.
Ag περπαησoυμε τιi:ρα μαζi τoυ παvω αrα τε[xη ηg βαoαvισμ6ηqπ6ληq.
Bαρι0η καρδιατoυ f1ρωdμαg.To τiλoqπoυ θρ1εταιτo διαιoθd.
vεται,σr,αυτι0τoUαvηXo0v oι oιμωγ69ηg Kαοoαvδραg.Λαxαvιαoμdvoqφταvειo Πoλυδdμαg.oι oιωvo[ε[vαιαvηoυ1ητικo[.
o
.Eκτoραg
.,Ειg
τov αrαματα με μiα μ6vo φραoη
oιωv6gαριαrog, αμfvεoΘαιπερi πατρηζ'. Av και πρθπει vα Θεωρηooυμεδεδoμ6vo
τoν oεβαoμo τoυ oτα ιερα και 6oια ηg επoxηg, o .Eκτωρκρivo.
vταq τιξ αvτιKειμεvικθgoυvΘηκεg,αμφιoβητεiευΘ6ω9τoυg ιερεiq
και τoUξoιωvooκ6πoυg.
To ,,θρεισμα
ηg Τρoiαg'',
η πρooωπoπo[ηση ηq γεwαι6ηταq, αυτηgηq Kατ,εξoxηvαvτρικηgαρεfig, α.
vτιτθooει oτov παvικΘηv ηρεμ(ατoυ 0ι{:ιoτoυxρ6oυgεv6g 0v.
τρα. M6oα στov γεWα[o πoλεμιαrη ouvυπαρχειαρμovικ6o τρUφερ6qoικoγεvειαρxηg.Φιλαει τo Yιo τoU και ην Avδρoμαxηoε
μια απ6 τιq πιo oυγκιητικ6qoκηv6gτou oμηρικo06πoυ9.''Aτρε.
.Eκτoραg
στoξ', ατρ6μητo9,o
βαδiζει oτη μαxη, γvωρiζoιrrαgεκ
τωv πρoτθρωv6τι ε(vαιxαμθvη.Tρ6παιoγι, αυτ6v Θα ε[vαι κdτι
πoυ δεv επιζητε[,πoυ δεv υπoι{:ιdζεται
Kαv:η αιωvι6τητα!
Δεv μπoρΦvα μηv διαvΘloωτo κεiμεvo με μια ελαφριdv6τα 1ιo0μoρ.Yπαρxεικαι η vεoελληvικηεκδoxητηq oμηρικηqφρασηq,
πιoη ατo αριστoφαvικ6rιvε0μα πoυ διαπερvαει τov ελληvιoμ6
και φτdvει μ6xρι oημερα:,Eιg oιωv6qαριoτog,αμOvεoΘαιπερ(
παρηζ'!
Eυγεvηq και γεwα(og oτ,αρxα[α ελληvικα ηταv 6woιεq αλλη.

λθvδετεg.Aπ6 τη λθξη γ6vog,ευγεvηgκαταλ6ξη απ6 καλ6 γ6vog,
υΨηληsκαταγωγηg,oα vα λ6με απ6 .'μεγαλoτζακι.'.ΣτoυgτραγικoOqη 6woια oxετiζεταιμε τo υι.pηλ6
και γεwα[o φρ6ημα. Eπ(.
oηq ευγεvηgε[vαιo πoλιjlωρα(og,6ξo1o9,''παρΘ6vog
ευγεvηgε[δog'.σηV ''Eλ6η,' τoυ Eυριπlδηε[vαι ',κoρiτσιπoλ0 6μoρφo.'.
Generosusατα λατιvικακαι στ,αγγλικαo1εδ6v (διαλθξη με ηv
6woια,πλ6ov,τoυγεwαι6δωρogκαιgenerosity=γεwαιoδωρ[α.
253)γ6voq(ευγεvηq)-} generosus(λατ,)
-+generous(αwλ.)
Γεwα[og ηταv o αρμ6ζωv oη γεvια τoυ η τηv καταγωγητoυ.
M6vo μια φoραoυvαvταταιαrov.oμηρο''oυμoι γεwα[ov αλυoκ6ζowι μα1εoΘαι,',σε ελε0Θερηαπoδooη ''δεv αρμ6ζει στηv Kατα.'ΓεWα(ασUKα''
γωγη μoυ,ατη γεvια μoU,v,απoφ0γωτη μαXη'.,
αrov Πλdτωvα ε[vαι τα καληg πoι6ητα9 o0κα. ΠαραγωYoτoU
,oλεg
αυτ69oι λ6ξει9 ε[vαιαπo η ριζα
γεwαω 6πω9και τo γ6vog.
ΓEN - πoυ με αvαδ[πλωσητoυ Θ6ματo96δωoετo ρημαγiγvoμαι
(γιγ6voμαQ.
Mια πλειαδαλθξεωvαπ6 τo γovιμoαυτ6ρfiμασt,αγγλικα μ6oωτωv λατιvικΦv.Genusτo γεvogαrα λατιvικαgenera|is
= γgvικ6g,o καταγ6vη,generafio= γεVια,generator= γεwητωρ,
genita|= γεwητικ6q,genti|is= τoU (διoUγ6voυg,oυγγεvηg,και
genu = γ6vατo.Avτ[ατoιxαoτ,αγγλικα 6xoυμε 9ΘΠΓθ= γ6vog,
genera|,
generation,
genita|,
gent|eκαι Knee=γ6vατo.Eπioηqgene
=γov[διo.
244)γεwαioξ, { genus,genera|is
(λατ.)
_} gene,genera|(αwλ.)
Για τo γovατoπρ6πειv,αφιερΦooυμεξεxωριαιη παραγραφo.
Av και oαv μ6ρoqτoυ oΦματogε[vαι μαλλov υπoτιμημθvo,υπdρχει μια ταιviατoυ ΓαλλoυPεv6 Kλαιρ με τiτλo πoυ μdλλovξαφvιαζει: ''Toγ6vατo τηg Kλαiρηg.,.Γιατ[,λoιπ6v,ε[vαιoημαvτικ6τo γ6vατo;

Γ6vυαr,αρxα(αελληvικα.To vα π6oειqαrα π6δια καπoιoυκαι
vα τoUπιdoειgτα γ6vατα ηταv απ6 τα xρ6vια τoυ oμηρoυ oημdδι
υπoταγηgκαι Θερμηqικεo(αg.',Αι|.lαoΘαι
γoOvωv'',ατηv |λιαδα.'ακoυμπαωτo γ6vατo,',''γovυσoυ αμπioxειv1ερ[,'oτιq '.|κ6τιδε9',
τoυ Eυριπ[δη,,'αγκαλιαζωμε τα 1θρια μoU τα γovατα σoU.'.Σηv
αρxα[αPΦμη o πατθραgαvαγvΦριζεoαv δικ6 τoUτo vεoγ6vητo
βdζovrdq τo στα γ6vατd τoυ. Genu τo γ6vατo oτα λατιvικα και
genuinusτo αvαγVωριoμθvo
παιδ[απ,τovπατ6ρατoU,τo γvηoιo
τ6κvo.Genuineo γvηoιogκαι ατ,αγγλικα.
255)γ6vυ -+genu(λατ.)
-r genuine(αwλ.)
Moρφηηταv οτ,αρxα(αελληvικατd oxημα,6πω9 και Φμερα.
Σηv oδ0ooειαδιαβdζoυμε''...αλλoqμεv...εiδogακiδv6τερogπ6λει αvηρ,αλλα Θεoq μoρφηvθπεoι oτ6φει'',δηλαδη,',dλλog6xει
ευτελ69εξωτερικov,αλλ,o Θεog κooμε[αυτ6vδια τoυ xαρiοματoq ηq ευγλωττ(αq,',Forma oτα λατιvικα με αvτιμεταΘεoητωv
ouμφΦvωvμ και φ. Formσr,αγγλικdμαζi με μερικdακ6μαεvδια.
φ6ρovτα παραγωγα, 6πω9 τo forma|=τUπικog,
επ(oημog,for.
ma|ity=πJn1K6ητα,
format=τ0πoq,
formula=συvταγη,
inform=πλη.
ρoφoριil,information=πληρoφoρ(α.
oι δυo τελευτα(εgλ6ξει9απ6
τo λατιvικ6ρημαinformare=διατυπωvω,
σχηματiζω,διαμoρφιbvω.
Eπioηgη λ6ξη uniformμε διilo6woιεg:oμoιoμoρφog
αλλα και στoλη εργαoiαq. Eμεiq δαvειαrηκαμετη φ6ρμα εργαo[αg,τη φ6ρμα
Yια τα γλυκα,ηv αΘλητικηφ6ρμαKαιηv 6κφραoη''ε[μαι- η δεv
εiμαι . oε φoρμα.'.Φoρμαλιoμogακ6μα αrηv τθxvη ε(vαι η πρo.
oκ6λληoη - και μdλιαrα αυαrηρη - στη μoρφηπαρd αro περιεxoμεvoκαι αrηv oυoiατoυ 6ργou.
256)μoρφιi.+ forma(λατ.)
-+form(αwλ.)
Τθλogτo 6α1ατooημε(oαλλα και o φ6ρo9,o δαoμ69.To (διoκαι

στ,αρXαιαελληvιKα.Aπo τo ρημα τελθω,-Φ η πριilη θwoια, απ6
Av61oτov ριζικoτ0πoτλ6ωη δε0τερη.M,αυτηvΘ'αo1oληΘo0με.
τo
τoλμΦ
vα
καvω
κατι.
To
δεv
oυvαwoOμε
υπoμθvω,
μαι,
ρημα
.oμηρo
πoυΘεvαoε εvεoτιirτα.Aπ6 τov
μθxρι τov Σιμωviδητov
Kεio αφΘovαπαραδε(γματα.Σταxυoλoγo0μετcι πιo αvτιπρoσωπευτικα.,,,|-{τoι
εγΦ μεvθωκαι τληoooμαι'',στηv |λιαδα,,,Θαμε[vω
''θτλαπθvΘog''σtov Π[vδαρo,,.υπθμειvα,6δειξα
και Θα Uπoμε(vω.,,
καρτερiααro π6vΘog.,,,oUγαρ αv τλα[ηv ιδε(v.,,'lδεv θα ε[1α τo
o,αυτo0g(τoυg|rτπε[g).'
Θαρρoqvα δω, δηλαδηvα παρouσιcloθΦ
αrιg ,.Nεφ6λεg,'τoUAριαroφ6vη.Aπ6 ηv (δια ρ(ζα τo ρημα αrα
λατιvικα,με παvω απ6 μιoη vτoυζ[vαπαραγωγα.Τo|erateσr,αγ.
γλικα Kι ακ6μα toleranοe=αvoχηKαι toIerant=αvεκτικ6g,
αvεκτιinto|erance=6λλειΨη
αvoxηg- μιοαλλoδoξ[α,into|erant=μη
κ6q,μιoαλλ6δoξog.Eπioηgto||=δαoμoξ,
φ6ρoq,Yvωσrηλ6ξηπoυ
oυvαvτdμεoτα διoδια.
257)τ6λo9'τλθω.+ tolere(λατ')
to||(αγγλ.)
-r tolerate,
Aμ0vωτo ρημαπρoφuλαooω,Uπερασπ(ζω
καπoιov,απoκρo0ω
επ[Θεoη,επικoυρΦκαι orταv(ωg
αvταπoδ[δω.Στo θργoτoυ Eυριπ[.
αμ0vεθ,Hρακλε(..,
δη .HρακληqMαιv6μεvog..
βρ(oκoυμε',τoια0τ,
.oμηρo.'TρΦαg
''τθτoιαεπικoυρ[απαρ61ετεoτov Hρακλη,.Kαιστov
αμυvε vεΦvn,δηλαδη ,,απ6κρoUσε,
απoμακρυvετoυq TρΦεqαπo
τα καραβια.''Munio ατα λατιvικα o1υρΦvωKαι μεταφoρικαπρoMunus=
αrατε0ω,Munitioη o10ρωoηκαι municepS= ισoπoλ(τΠξ.
= δημoq
= δημoτικ6q,municipality
uπηρεoiα.Στ,αγγλικαmunicipa|
και πoλλα oOvΘετα6πω9:immune= αvoσoξ, immunity= αVoσ[σ,
community= κoιv6ητα, Communion= Koιvωviα(η μεταλαβια),
= εΠtKotVΦvιb,
communicatθ
communism= o γvωαr6g- μαλλov...
αγvωoτoqoυoιαατικα- Koμμoυvισμoqκαι οommon= κoιv6ξ. Aπ6
ηv iδια ρ(ζα6oo κι αv φα(vεταιπερtεργoκαι oι λθξειq munitionκαι
(κατα λ6ξη αυτd πoυ βoηΘ6vεvα Uπε.
ammunition= πUgo].lCιχικα
ρααπιoτo0μεκατQ.

258)oμΦYω.+munlo,munus(λατ.)
immune(αwλ.)
+ municipa|,
communicate,
Πατρη, αη Δωρικη διδλεκτo πατρα και oυηΘθoτερo πατρ[g,
6,τι και Φμερα, η γη τΦv πατθρωvμαq. Bεβαiωqαπ6 τo παfiρ.
Patriaατα λατιvικd.Patriciuso πατρiκιoq,o ευπατρ(δηg,πoυ 6δωσε στ,ηrγλικα δ0o κ0ρια ov6ματα ιδιαiτερα ε0ηxα, τo αvδρικ6
Patrickκαι τo γυvαικε(oPatricia.o Aγιoq Πατρiκιoqπαρεπιμrπ6.
vτωg ε[vαι o πρooταηξ . dγιoq ηq ταλαιπωρημ6vηq|ρλαvδ(αg.
Koιη πατρiqαrov Πλo0ταρ1oεivαι o Aδηq, o Kατω K6oμog.Στ,
αyγλικ6 patriot= παTβιΦτξq(Θυμ6ατετoυq πυρα0λougPatriot;),
compatriot- σUβπσTβΦηq, expatriate= εκπατρiζoμαι,εKπατριoμ6vog.
259)πατρiq.+ patria(λατ.)
-l patriot(αwλ.)
Σ6βoμαι or, αρ1α[α ελληvικθ αιΦαvoμαι φ6βo μπρoατα oτo
Θε6, λατρε0ω,τιμΦ, διατ6ζω, δεv τoλμιb...Σθβεταικαι φoβε(ται,.
τoυ
ατιg'lκθτιδεg'.
τoυ Πλοτωvα,.'σ6βoμαι
Θεo0q'.
στoυq'Noμouq.'
Aιo10λoυκαι στov,.ΠρoμηΘ6α'τoυιδ(oυ.ΘvατoOgαYαv oθβoμαf,
δηλαδt'ι"πoλ0τιμΦ τouqΘvητo0g,.Aπ6 η ρiζα ΣEB- ατα λατιvικα
θ1oυμε sevΘrus= αUστηρ6q,orιoυδα[ogκαι serius = oπoυδαloq.
Avτiατoι1αoτ,αγγλικα sevΘrΘ- αUσηρ6ξ, oκληρ6qκαι serious=
ooβαρoq.
260)oθΘoμo|+ severus,serious(λατ.)
-) sevΘrΘ,serious(αwλ.)
H λθξη ιερθαqαr,αγγλικα ε(vαι priest.H λ6ξη κατdγεταιαπ6 τo
πoU oυvαvrαμε απ6 τα xρ6vια τoυ
πρεoβ0τερog=γερovr6τερoq,
oμfιρoυ.To δαvεlαηκαv oι Pωμα[oιoαν presbyterκαι κατ6 παρClφΘoρd6γιvε prester.Στ,αρ1α(ααyγλικ6 θφταoεoαv preostμε κατ,
ευΘεiαναπ6γovoτo priest.
119

I

261
)πρεoθ0,",o*
.^*.,
] ;;.".:?ff;i:i'",
Ατρεαroq εivαι o αφoβoq, o ατρ6μητos.Λ6ξη τωv κλαoικΦv
,.Ατρεαrog
1ρ6vωvτηg αρxαι6ηταg.
μdxαg,,αrov Aιox0λo Kαι ',α.
τρεστoqεv μαxαιq''αro Σoφoκλη.Στα λατιvικdη tδιαoημαoiαoτη
λ6ξη intrepidus- με τo iδιo Θθμα- Kαι στ,αγγλικα intrepid(λεξη
μdλλovσπdvια,τηgαγγλικηg- αq πo0με - καθαρε0oυoαg).
262)6τρεoτoq-+ intrepidus(λατ.)
+ intrepid(αwλ.)
Τρ6παιovηταv αηv αρxα1αEλλαδα πρ6xειρo μημεio, o0μβoλo viκηg πoυ αηvovταv 6ταv o εxΘρ6q τρθπovταv oε φυγη.
,Eπαιρvαv
oι vικητ6gτιg αoπiδεg,τιξ περικεφαλαiεg,
τα ξiφη και τ,
αλλα 6πλα τωv αvτιπαλωvτouq και τα κρεμo0oαvoτα κλαδια τωv
δ6vτρωvη τα oτερθωvαvσε παodλoυgπoυ 6μπηγαvαη γη. Av oι
αvτlπαλoι τoυq αφηvαv vα ατηooυv τo τρ6παιov oμoλoγo0oαv
ηv ηττα τoυg. To τρ6παιov αrηvovταv πρog τιμηv τoυ Δiα τoυ
Τρoπαloυκαι ηταv απαραβ(ααro.o Θoυκυδiδηqαvαφθρει6τι πoλλ6q φoρ69και oι δ0o αvτiπαλoι θαηvαv τρ6παια με τα λdφυρα
ηq μαXηq.Tropaeumoτα λατιvικα. Στ, αγγλικα trophy 6φταoε
α1εδovαυτoυoιo.
263)τρ6παlov-l tropaeum(λατ.)
-ι trophy(αwλ.)
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Να ,μααrε o6oι και αβλαβεiqμετα ηv υoτερ[ατηq 6κλειψηq.
πρog μεγαλη απoγoητεUσητωv απαvταxo0καταoτρoφoλ1γωvlH
σημεριη ειoαγωγη αrιg λ6ξειq ε[vαι μια αληθιvη_κατα τo μεYαλ0τερo μ6ρoq_ ιστoρiα,πoU εv μ6ρει διαδραματ|oηκε μπρoαrα
ατα ματιαμoυ,6ταvημoυv6ξι-επταxρovΦvκαι πρ6πειvα oμoλo.
γηoω καπoιo αδι6ρατoαioΘημαιερooυλlαqπoU τηv xρηoιμoπoιιb
oε oxθoη με τα αγγλικ6!
''Tooφαλμd|
To ελληvικ6 μυαλ6μoU- για τηv ακρ[βειαμιo6 καoτρακιvo,μιoo
καλαμπακιΦτικo-ξαφvιαζεται6ταv βρioκειεvαλλαγ6gκαι σUμμετρ1εgτηg μoiραgoε oυμβαvτακαΘημεριvα.
Fl τραγικηιoτoρ(απoυ
Θα oαg διηγηΘΦαπoτ6λεoε αvαπ6απααro κoμματιηq πρoσωπι.
κηq μoυ μυΘoλoγ(αg
κι επηρ6αoε- αγvωoτo μ6xριπoιo βαΘμo- η
oκ6ι|.lη
μoυ.
Σε καπoιoxωρι6 . τoυ διευρυμ6voυΦμερα δημoυXαo(ωv. 6.
ναq vεαρ6g αvrραq κoιμαται θξω, ατo 0παιΘρo,φυλαγovταqτα
πρ6βατα.Kαλoκαiρι,πεφταατερα,ηxoι και μυρωδι69Aυγoυoτιdτι.
κηqv01ταg,βελαoματα,φouρφoυρητα.
o Oπvogτoυ (διogμε τov
0rvo τωv αρ1α[ωvεφηβωv.=αφvικαπεταγεται φωvαζovταqτρoμαγμ6vog.Πιαvειτo πdδ τoυ και μ6oαoτo oκoταδιι{:αxvειvα βρει
πληγη.Avαoτεvαζειμε αvακoOφιoη.
Δεv ηταvφ(δι,Στov ι)πvoτoυ
ovειρεOηκε τo τo[μπημα.Kdπoια α6ριαrη αvηoυxlα τov καvει vα
αrριφoγuρiζειτιg επ6μεvεgv0xτεg.Περvαεικαιρ69κι εκε[vηη v01τα oκεπdζεταιαπ6 η ληΘη.
Διilδεκα xρovια αργoτερα κoιμoOvταιιiξω, μαζ( τoυ, η γυvαkα
τoUκαι o μικρ69τoUγιoq.Τo παιδ[ξυπvαεικλα[γovταgκαι δεlxvει
τov αoτραγαλ6τoυ..Evτρoμηη γυvαiκαβλ6πειτηv oυρατoUαπo.
τρ6παιoυερπετo0 vα 1dvεται μ6oα oτα ξεpα φ0λλα Kαι στo σKoτdδι ηg ζεοηs vOxταg.o πατιiραg κεραυvoβoλε[ταιαπ6 τηv ε.
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κτUφλωτιKη
αvαλαμπηηq αvαμvησηq.
Mε μoυλαρικoυβαλαειτo παιδ[μ6oαcrrηvOxτακαι τo πρω[φταvει στηv Kαλαμπακα.Ψα1vει αμαξι vα παει τo γιo τoU αrα Tρiκαλα, εvΦ τo φiδι τoυ φ6βoυφαρμακιilvειτα oωΘικατoυ.Σηv Kαλα.
,66J67 τα αμdξια ε(vαι δυoε0ρετα. Kdπoιoq 6.
μπακα 6μωq τoυ
Στo δρ6μo
γvωστoξ πoυ 6ρ1εταιατα Mετθωμ πρoΘυμoπoιε[ται.
τo παιδ(πεΘα[vει.Συwετριμμ6voqo πατ6ραqΨιΘυρiζειδυo λθξειq
μ6vo:.,EγΦφταiω!.'.
n εivαι αυτ6πou φαvερΦvεταιστα 6vειρα και μετα τo ξεχvαμε;
Πατi o πατ6ραqδεv μπoρε[.(oωqακ6μα- vα συγxωρθoειτov εαυ.
τ6 τoυ;
.Aλλωαrε,
6Av oαξ αrεvoχΦρηoε η ιαroρ[α,oυγ1ωρ6αrε με.
πωg λ6ει 1αριτoλoγΦwαg6vαgαγαπημθvogAργεvτιv6gπou θxει
πια πεΘαvει:''.oλoιoι Θεoλ6γoι 61oυvαρvηΘε(αro Θε6 θvα Θα0μα
. ηv ικαvoητα v,αλλαζει τo παρελΘov,'.
Σωq τo ελλειπτικ6 επ[Θετoπoυ 6φταoε αrα v6α ελληvικα oαv
oΦoq.Σαoq, o6oq δ0o αλλoι τ0πoι. Στov Πλατωvα,η 1ιΦv o0oα
σωq Kαι 6ηKτoq.', δηλαδη, ''τo 1ι6vι ηταv απαητo Kαι δεv ε(1ε
λιΦoεf. Sanus αrα λατιvικα και sane αr,αγγλικα, o oΦoq και o UγΦq.Sanityoτ,αγγλικαη (ιpυxικη)υγεiα,sanitary=UγειovoμικOq.
264)oωq -+ sanus (λατ.)
..δsanity,sanitary(αwλ.)
Mια αλλη oμηρικηλθξη για τov σΦo, τov αβλαβη,ε[vαι η λθξη
"αoηΘηg'. Διαβαζoυμε ατηv oδ0ooεια ,και vU Kεv αoκηΘηqικ6μηv εq πατρiδα γα[αv',.Eμβρ6vτηη 6μειvα 6ταv πριv καμπooα
.unsοathed'.
με ηv [διαακρι.
1ρ6vιαουvαιrηoα ηv αγγλικη λθξη
θwoια!
βΦq
265)αoκηΘiq.+ unscathed(αγγλ.)
Tηv υατερ[αδεv η oυμπαΘΦιδια(τεραoαv λθξη,ioωg επειδη α-
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φΘovεισαv vεUρωτιKηKατaστασηκαι σUμπεριφoρα.Στα 1ρ6vια
τoυ |rπoκραη υαrθραηταv η μητρακαι μ61ριτξ μ6ρεqμαgθφτα.
oε τo 0oτερo,η 6ξoδoqτoυ oπoioυακoλouΘεiτov τoκετ6.Yατερι
κ6q,-η, -6v τo επ(Θετo,αλλα μ6voΘεωρητικ6ε11ετρiα γθη. Aφo0
oημαιvε ',o πασ1ωv κατ6 ηv μητραv.,μ6vo τo Φλυκ6 ηταv εv
τoU-σ- 61oυμεuterusατα λατιvικdκαι ηv i.
xρησει!Mε 6r<rπωoη
δια ακριβΦgλ6ξη αrα αγγλικα. 86βαια,δ(xωqκαμιdαλλoiωor1απ6
τα αρ1α(α ελληvικα 61oυμε ατα αγγλικα hysteria=υoτερlακαι
hysteriο=υoτερικ69.
266)υα16ρα.+ uterus(λατ.)
.+ hysteria(αwλ.)
Kατααrρoφηαr, αρxαiα ελληvικα oημαιvε αvατρorfi, υπoτoγf1,
αιφvlδιoτ6λoq,ΘαvατoqKαιστo Θ6ατρoη σrρoφητηq δραματικηq
τoυ δρ6ματo9
πλoκηg,oπoυ αρxiζει η λ0oη. ',A0η η Kcιταστρoφη
Kαιτo τθλogηq τραγωδ[αq"γραφει o Λoυκιαv6q.Mε η vεoελλη.
vιKηηq 6μω96woια χρησιμoπoιεlταιστ,αγγλικα.Catastropheγια
τoυg εγγραμματouqEγγλθζoυq η Kαταστρoφηκαι catastrophic=
(o Mαλκoλμ Λ6oυρι ατo βιβλio τoυ '.Klτω απ'τo
Kαταστρoφικ6q.
ηφα(σrειo''κlvει 6vα πετυ1ημ6voλoγoπαΙγvιoμε η λ6ξη cat =
Tηv ovoμαζειγατααrρoφη)l
γdτα και ηv καταστρoφt't.
267)κoτοoτρoφη catastrophe(αwλ.)
-}
Δραμα απ6 τo ρημα δΦω, -Φ τo 6ργo,η πραξη,η τραγωδiακαι
γεvικα καΘεε[δoυξ υπoκριαr1.Dramaαr,αγγλικd τo Θεατρικ66ργo, dramatic= Θεατρικ6qαλλd και εvτUπωσιακ6gκαι απ6 ηv 1δια
ρζα drastic=δραoτικ6q.
268)δρ6μo.+drama,dramatiο(αwλ.)
F{λθξη ιερ6oυλoqεivαι o0vΘεη απ6 τo ιερ69 και τo ρημα oυ.
λαω, -Φ η κατ,αλλoυgoυλ6ω, -Φ.Aπ6 τo ρημα με ηv πρooθηκη
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τoUστερητικo0α- θxoυμετo επ(Θετoαoυλoq = απcιβαβ(σστoq,
αoφαληg.Asylumαrα λατιvικακαι η (διαακριβΦgλ6ξη oτ,αγγλικ6
με τιq δ0o 6woιεg πoυ 6xει ατα vθα ελληvικα:καταφ0γιo,απαραβiαoτoκαι iδρυμαγια απσρoυqη ιpυxαοθεvε(g.
269)6oυλov_r asy|um(λατ.. αYYλ.)
Σφαλμα αr,αρxα(α ελλnvικd ηταv τo σκ6vταμα,
η ηTΓα,η clπoτυx(ακαι τo λαΘog.Aπ6 τo ρημα oφαλλω = Kαvωκαπoιovvα π6oει, αvατρ6πωκατατηv παλη.Στιg,,Σφηκεg.τoU
Aριαroφαη βρiσκoUμεγια καπoιov μεΘυoμ6vooτι ,,...σφαλλ6μεvog
πρoo6ρxεται...',,δηλαδη,..πληoιαζειτρεκλiζovταq''.
Mε θκπτωη τoU αρxικo0 -o. θγιvε fa||ere
= εξαπατΦ,oφαλλω.Παραγωγααr,αγγλικα;
Fai|= απoτυYxαvω,fai|ure= απoτυX(α,fallacy= εσφαλμ6η αyrι
ληψη,fal|acious
=εσφαλμεvog,fau|t=λαΘoq,ελdττωμα,fau|ty=ελαττωματικ69,fa|se=λαvΘαoμθvoqKαιfa|sify=παραπoιΦ.
270)oφdλλω-+ fa||ere(λατ.)
.+ fai|,fault,fa|se(αwλ.)
N6ogαπ6 τη ρiζα NEF-, KαμιOφoρd εixε και τηv θwoια τoUαπρooδ6κητou.,,Tι
v6ov;,'στov "Aγαμθμvovα.'
τoUAιox0λoυ εivαι
τo αvτ[αroι1oKαλαμπακιcbτικo
',TιKαvαπαρdξεvo;'',H λθξη vεo.
λαiα (v6og+λειbg
= λα69) ε(vαι πιo παλια απ6 τov Aιoxυλo. To δε
ρημα vεωτερiζωκαμια σX6σηδεv εixε o0τε με τη ημεριvη τoυ
6woια o0τε με...τα καταofiματα vεωτεριoμΦv.ΣημαιvεεπηειρΦ
μεταβoλ69με β(αιαμ6τρα,αταoιdζω.Στov Θoυκυδ(δηβρioκouμε
,,πρoqτouq
oυμμdxoυqvεωτερ(ζovταg,,.
Novusατα λατιvικd,neιΛl
αr,αγγλικα,nouveauαrα γαλλικα,nuevoστα ιoπαvικd,neuesσrα
γερμαvικα Kαι ny αrα Σoυηδικd.Bλθπετε κoιvη η ιvδoευρωπαTκη
ρiζα NEF-. Aπ6 τα λατιvικdoι Eγγλ6ζoι 6φτιαξαvθvα oωρo παρd.
γωγα 6πω9 nove|= voυβθλα,μυΘια16ρημα,
nove|ty= Kαιvoτoμ[α,
innovate= vεωτερ[ζω,innovation
= VθΘΤtβtσ[6g,
renovate= σVσκαιv[ζωκαι renovation= αvακα(vιαη.Aπ6 τo neιΛ,θxoυμε τo
ρημα
rene',v=αvαvεωvωκαι renewal=αvαv6ωση.
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271)v6og-+ nove|(λατ.)
(αγγλ.)
-} neνγ,nove|,nove|ty
Συγγεvθgμε η λ6ξη μυρωδιαε(vαιτo αρxαιoελληvικ6ρημα6ζω. Aκo0αrεθvα ωραioαπ6 τoυg"A1αρvε[g,.τoυ
Aριαιoφdvηπoυ
δε 1ρειαζεταιKαvμετdφραoη!''.oζωvκακ6vτωv μαoxαλ(bv.'
Kαιαπl τιg,,Nεφ6λεg,',
''Kρov[ωv6ζωv,',αυτ6qπoυ μυρiζειαρxαι6ητα,
o πoλ0 oυvτηρητικ6q|
Aπ6 τη ρiζα oΔ- 6xoυμε στα λατιvικα
96q1=μυρωδια
και odoro=αρωματiζω.
odouroτα βρεταwικdαγγλικα η μυρωδια και odor σr, αμερικαvικα,odor|ess=αoσμoξ
Kαι
deodorant=απooμητικ6.
272|6ζω -+odor(λατ.)
+ odo(u)ηdeodorant
(αγγλ.)
o πoug,τoυ πoδ69,αιτιατικητoυ π6δα (καιoυxi τov πoυv)Θυμdμαιvα τoviζouvoι φιλ6λoγoι.Mε αλλαγη τoυ βραx6ogφωvηεvτoqτoυ Θ6ματo9pes,pedisατα λατιvικα,pedica=δεoμd
(τωvπoδιΦv) και impedire=εμπoδiζω,
Aπ6 τηv [δια ιvδoευρωπαΙκηρ1ζα
και τo εγγλθζικofoot=π6δι (με μετdπτωσητoUxειλικo0και oδo.
vrικo0).Aπ6 τα λατιvικ&6μωq6xoυμε μια ατθλειωη oειρσ απo
παραγωγα με oπouδαιoτερα:pedestrian=πεζOg,
pedal=πηδ&λιo
(πεvταλ τo γvωαr6 μαq αvτιδαvειo),pioneer=πρωτoπoρog
(κατα
λθξη αυτ69 πoυ πρΦτogπαταει τo π6δι τoU σε μια περιoxη),
i mp ed e=εμπoδ[ζω,
κ αΘυoτεριb,imped im ent = ε μπ 6 δ ιo
K αι
impeaοh=Kαηγoρω.
273)πoυq + pes (λατ.)
(αwλ.)
-+foot,pedestrian
(Kαιη λ6ξηoρθoπεδικ69,
απαγoρε0εταιδια ρoπdλouvα γραφεi
με -αι!).
ΦOλλovστoυqαρ1αioυg6,τι Kαι oημερα.Στov -μιooγUvη_
"|rιπoλυτo,,τoυ
Eυριπiδη,,πλεκταφ0λλα''εivαι τo αrεφαvι.Fo|ium
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ατα λατιvικd.Γvωor6 αvτιδθvειoαro λεξιλ6γιo τωv voικoκυρΦvκαι 61ι μ6vo. η oφoλιατα.Fo|iage=φ0λλωμαor,αγγλικd και foil=
λεπτ6 φ0Μo μετlλλoυ. Πoρτ-φ6λιoκoυβαλo0vτα μovrθλα,δη.
λαδf1βιβλ(oμε πoλλd φ0λλα,αλλl xωρiqγρ6μματα. τι τα θθλoυv
&λλωαrε;. μ6vo με φωτoγραφiεgτoυq'To δικ6 μαqπ0ρτoφ6λιτo
πιo κoιv6αvτιδdvειo.

i,

274)φι0Mov.+folium(λατ')
foi|(αγγλ.)
+ fo|iage,

''
]

Συvτετριμμ6voqε[vαι μετo1φ,1
τoυ oυvτρβoμαι. Τo τρiβω εivαι
παρdγωγo εv6q παλι6τερoυρηματoqτoU τε(ρω= τρiβω,βαoαviζω, καταπovΦ."Aλλa oε γηραqτεiρεc,(=αλλOoε ταλαιπωρo0vτα
YΙ.lρατεια),
βρ(oκoυμεατov.oμηρo.Aπ6 η ρiζα TEP- αυτo0 τoυ
ρηματoq61ouμε cπα λατιvικd tero = τρ(βω,detero= φΘε[ρωκαι
= βλαβη;ζημια.Aπ6τo τελευτα(o61oυμεdetriment
detrimentum
=
=βλαβερ6q.
βλΦη και detrimenta|
275)τρiEω(τεiρω).+ detero(λατ.)
.+ detriment(αγγλ.)
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Λ6vε πωq μια γυvα[καoαv μ0vα,o0ζυγog ft ερωμθvημπoρεivα
φταoει oε πρdξειq απiατευηg oκληρ6ητα9. Δε διαφωvΦ!H Mηδεια oκoτΦvειτα παιδιd ηq υπ6 τo κρατoq ενoq,παραvoiko1παΘoυg,ηαvΦvυμηαvOπαvτρημητ6ρααφt'1vει
θκΘετoη oκoτιbvειτo
vεoγ6wητo υπ6 τo κρατogμιαqπαραvoΤκηqαπελπιoiαqμπρooτα
στo KoιvωVικ6oκdvδαλo.Δυov6ητεqπραξειqγια τouqπεριoo6τερoυgαvrρεq, oι oπo(oιΘαo1oλιαooυvμε βαρε(qXαρακηριoμo0g
ηv ηρωiδαεv6g τθτoιoυouμβαvτoq.Σiγoυραδε Θα6xoυvdδικo .
αv και δεv ε[μαιoiγoυρηγια τo κατ6πooo θ1oυvαπ6λυταδ[κιo.
Ag παρoυμε6μω9τα πραγματαμε η oειρα: μ[ααπ6 τιq KιηματoγραφικθqταιvfεgπoU μoU dφηoε πoλλα ερωτηματικαηταv',To
ατ[γμα,τoυ Πα0λoυTαoιoυ' To oεvαριo ηg ταιv[αg- 6πoυ 6παιζαv oι αvερ16μεvoιτ6τε AvτΦηq Kαφετζ6πoυλoqκαι,oλια Λαζα.
ρiδoυ- ε(1ε- περιληrπικα. ωq εξηq:6vα vεαρ6 ζευγdριαπo1τdτo
πρΦτo τoυq παιδi πoυ διαπιαrΦvεται 6τι παα;1ειαπ6 oOvδρoμo
Nτ0oυv(μowoλιoμ6)'
H vεαρf μητ6ραμαζi με η μητ6ραηq . τo αιΦvιo o0μπλεγμα
τηgπεθερ6q- αφηvoυvτo vεoγθvητo vα πεθαvειαπ6 πεivα δivo.
vταgτoυ μlvo vερ6.
H ταιv(ατoυ λεγ6μεvoυ ρεαλιoτικo0ε[δoυgκιηματoγραφικf1q
γραφηqΘυμαμαιoτι εi1ε επιδραoει παvω μoυ oαv εvo1λητικηro.
πκi vdρκωoη..Evαδυo&ρεαroμo0διασμαπoU f1ταvαδ0vατovvα
εvτoπιαrε(απ6 η μια κι απ6 ηv αλλη μια αδυvαμ[ααρΘρωoηqαvτιρρηoεωv.Tα λ6για πou εvστικτωδΦgθρxovταvoro α16μαμou
flταv μετρημθvα,για ηv ακρ(βειαη δλo παραπovoφρdoη πoU ακoλoυΘε[:',Mα,
αUτ6ε(vαι μεγ6λη αδικ[α.,Φρdoηπoυ επαvθλαβα
χωριq(1vogεπηειρηματωv.
Π6ραoαvτα;4ρ6vια,απ6xτηoα παιδια και πoτ6 δε μoυ π6ραoε
απ,τo μυαλ6 6τι τ6oo καιρ6 καταxωvιαoμ6vημ6oα μoυ παραμ6vευε η επιΘυμ(αv,απαvfiσω ατo oκηvoΘθη!.oπωqΘαδιαβαoετε
6μω9παρακατω,η τιil1ημoυεπιφ0λαooεμιαλαμπρηδικαiωoη.
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Πριirτα.πριilτασUμφωvιbπωg μια γυvα(κα-αλλα και 6vαq α\rΓpαq_θα 6καvετo θoxατoκακ6 αro παιδi τηg μ6oαoτov παvικ6
Kαι ηv απελπιo[αηg. Aυτ6 oμωg Θα σUvεβαιvεαατραπια[α,oαv
6κρηξη,ακαριαiα.AδυvατΦvα πιoτθιpω,και φαvταζoμαι6τι Θα
oυμφωvηoετεμαζi μoυ,6τι δ0o γυvα[κεqΘ,αvτιδρoOoαv
αro γoερ6 κλαμα εvog πειvαoμ6voυμωρo0τ6oo dκαρδα.Eivαι αδ0vατov
vα πιαrδQωoτι δυo γυvαlκεgΘ,dφηvαvv,αργoπεΘαivει6vα πλαoματακι -oπoια αvαπηρ[ακι αv ε[1ε_ μ,αυτ6v τov αvαλγητo
τρ6πo.Kαμιdμdvαδεv μπoρε(vαμε[vειαoυγκivηη,αλ0γιαη αro
παρατεταμ6voκλαμα εv6g vεoγ6wητou. Eκτ6g κι αv εivαι ψUχoπαΘηq,oπ6τεαπαλλdooεται.
Aυτη εivαι η πρωη _επιμ6ρoυq_ αvτiρρησηγια τo oεvαριo
ηq ταιv(αg.Tη δε0τερηκαι Θεμελιιilδη6voταoημoUτηv απoκ6λuι'Uεπρ6oφαταη iδια η ζωη μ,6vαvαvεπαvOληπτo
τρ6πo,πoU Kαv6vαg κιvηματoγραφικogoεvαριoγραφogδε Θα μπoρo0oε vα ε.
μrvευoτε(.Πdμε,αγαπητo[φ[λoι,vα δo0μεμαζiαυτηη μovαδικ6
ε0γλωτrησKηvη,oτo γλ6vτιπoυ ακoλoυΘεiκαπoιo
γαμo εδιil αrα
.Εvαg-6vαg
o6ρvoυvτo 1oρ6 oι πληoιθατερoισUγγε.
μ6ρη μαq.
vεig, κατα τo θθιμo,Kαι.εκε[πdvωατηv π(oταφ6ρvoυvμπρoαrd
αro xop6 θvα παλικαριακαθoρ(ατoυ
περι.
ηλικ(αg,καλovτυμ6vo,
πoιημ6vo,με τo xαμ6voβλ6μματoυ μoγγoλικo0πρooωπε[oυ,
To
κλαρ[voπαiζειτo περ(φημo:
'Λεβ6vηg ε[oαηματιαμoυ,
λεβ6wικαyoρε0ειq..."
και καπoιαμdτιαδακρUζoυvαπ6 oυγκivηoημ,αUτηηv τρoμακτικηαvτ[oτιξημεταξ0τραγoυδιo0και1oρευη..Eκπληκη,βλ6πω
μπρoαrd μoυ μετd απ6 τ6oα 1ρ6vια τηv απαvηση στov αγαrητ6
oκηvoθθτη_Kαι τι απαvτηoη!Περηφαη, δυvατη,εκτυφλωτικη,
εκε[αrα
6λoυ τoυ κ6oμoυ,η εικovαεv6g καημo0xρ6vωv.
.Evαg ματια
καημogμε αvαπαvrητα''γιατi;'',με παρdλoγεgεvox6g,αλλα
Kαιμε τρυφερ6τητα
και μεγαλε[o.
Σ,αυη ηv αvΦvυμημ0vα πoυ δεv 6κρυιpεo0τε διαvoηΘηκε
v,
αφαιρθoειη ζωη τoυ διαφoρετικo0
παιδιo0τηg,o,αUη η '.μdvαKoUραγιo,',
oε πεioμα τωv απαvταγol κυvικιbv,εivαι ταπειvααφιε128

ρωμ6voτo σημεριv6αρΘρo.
Παρdvoυgαrov Aιoxθλo o παραφρωv.Παραvoιαη μαviα,η πα.
.,oiμoιπαραvo[αg,,
oτιg,.Νεφ6λεq,,
ραφρooOvη.
τoU Aριoτoφαvη,
.,ω1!τιτρ6λλα.'
o
Πoλ.
Δημητρακ6πoυλoq.
Paranoia=
μεταφραζει
παρ6voιακαι paranoid=πoPσvoΤκoq
αr'αγγλικα, δυo o1εδ6v oλo.
καlvoυργιεgλ6ξει9.M6λιgδιακooiωvπερ[πoυετιilv!
276)παρ6volα.+ paranoia,
paranoid(αγγλ')
Fl λεξη παΘogαπ6 τo ρημαπαoxω ατ,αρxαiα ελληvικαε[xε πoικ[λεqθwoιεq:παΘημα,τυ1αiooυμβαv,oυμφoρα,ιoxυρ6αioΘημα,
μεταβoλη(αro φυoικ6 κ6oμo),ιδιoτητατωv πραγματωv(oε αvτ(Θεoημε ηv oυoiα) Kαι στη ρητoρικητρ6πo96κφραoηq.H iδια ακριβΦqλθξη ατ,αγγλικα pathosoημαivειoπoιαδηπoτεoτoιxε[oκυρiωgαηv Τθpη_ δημιoυργε(ouvαιoθfiματαoυμπ6voιαg.Παρdλληλα απ6 η ρiζα ΠAΘ- 6xoυμε ατα λατιvικατo ρημα Ρatior=

παoxω.

Παραγωγαoτ,αγγλικαε[vαιoι λ6ξειqpatient=αoθεvηq-υπoμovετικ6g,patience= UΠoβoVΠ,
impatient= αvυπ6μovog,pathetic=
oικτρ6g-oυμπovετικ6g,
sympathy= σUμπOvoια,
= oυsympathetic
μπovετικ6q.
Aπ6 τη ρ(ζαpassus6xoυμεαr,αγγλικατιg λ6ξει9passion=παΘog,passionate= παθιαoμθvog,
passive= παΘητικoq,
compassion
=σUμπovoια.
277)π6Θo9-+ patior(λατ.)
.+ passion,patient(αwλ.)
Σκ6vδαλov ηταv η παγiδα και μεταφoρικα o πειραoμoq.
Scanda|um6γιvε αrα λατιvικα με ηv 6woια ηg παγiδαgκι αργ6.
τερα.,λ6γoq,
αιτiαπρooβoληg,'.
Scanda|αr,αγγλικα6,τι και τo vε.
oελληvικ6oκdvδαλo.Sοanda|ous= σκαvδαλιilδηq,scanda|ize=
oκαvδαλiζωKαιμε παραφΘoρατoυ
Θθματog
s|ander=σUKoΨoVΤ(b;
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Aπo ηv πρoιoτoρικηρζα skand-=rηδ6ω πoυ 6δωoε ατα λατι.
vικα τo ρημαscandeΓθ= σK€ιΡΨσλιilvω.Στ,αγγλικα 6xoυμετιg λ6ξειg ascend=αvεβαιvω,ascent= αvαβαση,descend= κατεβαιvω,
=απ6γovoξ.
desρent=καTαβασηκαι desοendant
(λατ.)
278)oκfvδoλov -+scanda|um
.+ scandal,ascend(αwλ.)
. To
ζευγ6ρι εivαι παραγωγoτoU αρχαιoελληvικo0ρt,lματoqζε0Yvυμι= βαζω oε ζυy6.ZΥΓ- τo δε0τερoΘ6ματoυ ρηματoq,απ,6πoU τo oυoιααrικ6ζυγ6q. Στα λατιvικατo ζ γ[vεταιι η j. o ζυγ6q,
λoιπ6v,γ[vεταιiugumη jugum.Jungereτo ρημα.Παβγωγα ατ,
αγγλικd τo join = εvωvω, oυvδθω, conjunction= o0vδεoμoq,
junction = διαατα0ρωoη,conjugate= κλ[vω (ρt'lμα),σUvαrrτω,
=oυζυγiακαι conjuga|
rights=τα oυζυγικα(oεξoυαλι
conjugation
κα!) δικαιΦματα.Ag oημειΦooυμεεδΦ 6τι, κατα ηv τ6λεoη τoυ
μυατηρioυτoυ γαμoυ, o κoυμπ6ρo9αrερ6ωvε παλαι6τεραστouq
Φμoυqτωv vε6vυμφωvθvα 0φαoμαπoυ ovoμαζ6ταvζυγ69,θΘιμo
πoυ oυvεxlζεται KαιΦμερα, μ6voπoυ αιrτ[για UφαoμαατερεΦvει
κoρδ6λα!
279)ζεΦγvυμl,ζυγ6ξ.+ jugum(λατ.)
*+join,junction(αwλ.)
Toπικ69αυτ69πoυ αvηκει σ,6vαv τ6πo,η θwoια τηq λ6ξηqαπ6
ηv επoxη τoυAριαroτθλη.Topica|oτ,αγγλικd o επiκαιρog.
280)τoπικ69+ topiοal(αwλ.)
Kυvικ6gαr,αρxαiαελληvικαεi1ε δ0o 6woιεg:6μoιo9με oκ0λo
και oπαδ6q τoU εμπvεUαrητωv κUvιKtbv,ρητoρα και φλ6ooφoυ
Avτιoθ6vη' Yπdρxoυv αμφιβoλiεg κατα π6oo η ovoμαo[α τoυg
πρoηλΘεαπ6 τo μεγαλo γυμvαofiριo ηq AΘηvαq,τo Kυv6oαργεq, 6πoυ δiδαoκαvoι Kuvικo[,η απ6 τov 1uδα(oκαι βρ6μικoτρ6-
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πo πoU ζoθoαv. Kυρι6τερogεκπρ6oωπ6qτouq o Διoγθvηg o
Kυωv.Cynicusoτα λατιvικα.Cynic-cyniοa|=Kuvικ6q
(oυoιααrικ6.επ[Θετoαιrr[oτoι1α)και cynicism=Kυvισμ6q
oτ,αγγλικα.
281)κυvlκ6q.+cynicus(λατ.)
-+οynic,cynical(αγγλ.)
To επ(Θετoκυvικogε(vαιπαραγωγoτoUoυoιαατικoιjκ0ωv=oκ0λoq.Canisoτα λατιvικακαι στ,αγγλικαοanine=oκυλioιog.
Aπ6 ηv
iδιαρ(ζακαιη λ6ξηkenne|=σπιτακι
τoυoκUλoυ.
282)κΦωv+ canis(λoτ.)
(αwλ.)
-+canine,kenne|
(,'Mατov κ0vα''=βστo oκ0λo, ',ματov Xηvα''=ματηv αρoεvικη
,'ματηv κρdμβηv.'=βσ
τo καρμπoλαxαvo,oρκiζovταvoι αρ1fivα,
AΘηvα[oι
πoυ δεv ηΘελαvvα xρησιμoπoιηooυv
xαioι
τα ιερα ovoματα τωv Θειilv. o ΣωκρατηqoυvηΘωqχρησιμoπoιoυoετoυq δ0o
πριilτoυq6ρκoυq,εvιil o Zηvωvo Στωικoqoρκιζ6ταvεαrηv κdππαρη!Avτiατoι1αεμεiqΦμερα ακo0μεαπ,τougπαλιoτερoυq.'μα
τo
ι|.lωμ(',!)

Kαι πoιo ε[vαιxαρακτηριαιικ6τoυ oκ0λoυ;To 6τι γλεiφει τo αφεvrικ6τoυ.Kυv6ωηταvτo φιλαωστouqαρxαioυg..,Λdβεγo0vατα Kαι κ0oε xεiραg''διαβoζoυμε στηv lλιdδα, δηλαδη ''σκ0ι.|.lε
Kαι
φλα τoυ τo 16ρι...To ρημαπρoθρxεταιαπ6 μια παμπαλαιηιvδoευρωπαTκfioυλλαβηπoυ μιμoΟvταvτov ηXo τoυ φΛιo0, ku.η kus-.
Aπoτ6λεoμα;oμ6ηxεqλθξειqγια τo φιλi αεα γερμαvικα(kUssen),
oλλαvδικd(kussen),
ooυηδικd(kyssa)και φυoικαoτ,αγγλικdkiss.
283)κυv6ω-r kiss (αγγλ.)
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?D
\JιΔιδαoκω αγγλικα απ6 μαΘητρια.To oξ0μωρoτηq πρ6ταoη9ε(voι γvωατo στoυqπαλιo0gKαλαμπακιΦτεqKαι δε voμiζω 6τι ξεv(ζει καvθvαv.Mια απ6 τιg φτω1θgxαρεq μou 6λα αυτα τα 1ρ6vια
ε(vαι β6βαιαη επιτυ1[ατωv μαΘητιilvμoUσε διαφoρεqεξεταoειq.
Tα πoλυπ6Θηταπτυx[αε1vαιoiγoυρα μια αvαμφισβηηη αμoιβη
για 6λoυ9:μαΘητ69,δαoκ6λoυ9και γovε[q.|-|απ61ηoη τouq καΘ[αταται,β6βαια,πρ6βλημαιδιαiτεραπερlπλoκo 6ταv oι μαΘητθq
κι εμε[g μαζi τoυq πρθπει vα ξεπερ6oouμε τouq oκoπ6λoυgτωv
.Exει
6μμovωvιδεcbvτωv γovθωv.
καλΦg!Σ, 6vαv κ6oμo πoU Kυαπ6
τo
και
ριαρ1ε[ται
φαlvεoΘαι 6xι τo ε(vαι-τo vα 6xει καπoιog
ακλ6vητεg εμμovθqδε[xvει τoυλα1ιoτovπρovoητιK6ητα. Kι 6μωq'..
Πoλλεqφoρ6qvιΦθωθιrτovηηv επιΘuμ[αvα πω στoυqμαθητ69
.,Ωρα[α!Τα
καταφ6ραμε!
EκπλημoUπoUεπ6τυxαvατιgεξετooειq:
_εoε(g
oαv μαΘητ6qκι εγΦ oαv δαoκαλα.
ριiloαμετo 1ρ6o9μαg
Π6με τΦρα vα μελεηooυμε εξ αρχηq η γλΦooα τoυ ShakespeareKαιτoUDickens!
Aφo0 απαλλαxτηκαμεαπ6 η μικρ6ητα τωv εξεταoεωv και ηv
αυαrηρη πρoαηλωoηστα τUπικ6,παμε vα βoυτ1ξoυμεστα KρUoταλλιvαvερα ηg β6ρεια9γλιi:ooαgπou ελαxιαrα γvωρiζετε,Nα
πιo0μεαπ'τιq oκoτειvθgπηγ6qτoυ Stevensonκαι τoυ Conrad!Nα
γ[voυμε μo0oκεμα στoUξ καταρρακτεqτoU Milton Kαι τoU
Browning!
N,αφΦo0με aτη φρεηρη μαγεiααUfiξ ηg λoγoτεxvικηg παραδooηqπoU δε φταvoυvo0τε θξι o0τε εφτα o0τε εκατ6v
εφτd 1ρ6vια για vα τηv εξαvτληooυμε!Nα μεΘ0ooυμεαvακαλ0ΙTrovταqλθξειq oκαλιoμ6vεqατη Mεo6γειo, στηv αττικηγη' πoυ
ατoλiζoυv oτi14ouq
τωv μακριvιirvΣαξΦvωv!,'.
oυτoπικη,Θα πε[τε,η επιθυμiα μoυ. ΔυατυxΦg!Kαι η vιτoεTκη
βo0ληoη μ, εγκαταλε[πει6ταv oρΘΦvεταιμπρoατα μoυ η πεζη
πραγματικδητα τηq αχoλικηqζωηq μεoα απ6 τα λ6για τωv μαΘητιbv μoυ. F{απ6λαυoηηq αvαγvωoηgεivαι θεio διbρoκαι η φλo.
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yερ,7επιΘUμ[α
vα εμφυoηoωoτoυq μαΘητ6qτηv αγdπη μoUγια τη
λoγoτε1v(α_oπαvbg ευoδΦvεταιo, θvα oιjoημα πoυ κυριαρ1ε(ται απ6 ηv',rπU1ιoλατρεiα''.
Συγxαρηηρια, λoιπ6v, στoιJqεπιτυxovτεg,κoυρ6γιoo, αυτo0q
πoυ Θα ξαvαπρoorιαΘηooυv
και o,6λoυ9 μακαριαυτα τα λ(γα αγπoυ
6μαΘαv
vα
γλικα
γ[voυv αφoρμηγια πρoσωπικηαvαζηηoη
στouqευτυxιoμdvoυg
δρ6μoυ9ηg λoγoτε1viαg.Eξdλλoυ o αvδραg μoυ -μαΘηματικ69 ωv_ διατuπΦvει σ, 6vα πρωτoφαv6q
μεiγμα παρρηoiαqκαι oεμv6τηταξτo εUρoqτωv γvιboειi:VτoUωq
εξηq:''TαμαΘη1iατικα
ε[vαι 6oα τα vερα εvog ωκεαvoOκι εγιil ξ6.
H δικη μoυδιατ0πωoηδε διαφ6ρει
ρω 6οα xωραvεo,6vα πoτηρι,..
oUσιαστικα,απλιbg διαπv6εταιαπo μια καπoια v6τα _τoλμΦ vα
.,Hαγγλικη
πω_ γUvαικε(αgαιoΘαvτικ6τηταg.
γλιilοoα εivαι μια
θαλαooα κι εγιb τoαλαβoυταωστα ρηχα,'.
Aμoιβηεivαι oυoιαοτικ6τoυ ρηματogαμεiβω,τo oπo[oεixε πoικiλεgoημαoiεg.Avταλλαooω,μεταβαλλω,διαβα(vω,ειo6ρxoμαιη
εξ6ρxoμαι,αvταπoδiδω.,'ΤiτιVog,ωg γovυ γoυvogαμε[βωv''δηλαδη ',πηγα[vovταg
αργα, κoυvιirvταgαργα τα γδvατα τo 6vα μετα
τo αλλo,'βρioκoυμεoηv |λιαδα..,Aμε[βω
θΦραg.'oτovHρoδoτo
''μπαivωαπ6 τηv πoρτα'.!Στα λατιvικαβρioκoυμετo ρημα ΠoVθo=
κιvιilκαι motio= κivηoη.Στ,αγγλικα61oυμεΠoVΘ= κιvΦ,μετακo- oυγκ[vηση,comμ(ζω,motion= Kιvηση,emotion= oυvα(oΘημα
motion = αvαστατωση.αvαταραxη,movement= κ[vΠσΠ.κivημα,
remove=απooπΦ-βγdζω,
remova|= απ6σπαση.Aπo τηv (διαρiζα
6xoυμεεπioηgατα λατιvικατo ρημα muto= μεταβdλλωKαισr,αγγλικα mutant+ μεταλλαγμθvog,mutation= μεταλλαξηκαι mutua|
=αμoιβαιoq.
284)oμεi6ω-+ moveo(λατ.)
_} move(αwλ.)
Πρ6βλημα αr, αρxα(α ελληvικα dταv oτιδηπoτε πρoεξε[xε.
..Πρ6βλημα
αλ[κλυατov,.
στov ,'A(αvτα.,
τoυ Σoφoκληηταv ακρωη134

.,Πρoβληματαlrτπωv
1αλκd"
ριo κατακλUζ6μεvoαπ6 η Θ6λαooα.
στov =εvoφιbvταηταv o χαλκιvoq εξoπλιoμ69 τωv αλ6γωv και
..πρ6βλημασΦματog''ατov Aιαx0λo ε[vαι αoπ(δα!Mε σημερι.
η
η
vη τoυ 6woια τo βρioκoυμεστov Πλατωvα Kαι τov Aριαroτ6λη'
Prob|emaoτα λατιvικακαι prob|emoτ,αγγλικα.Aπ6 τηv iδια ρiζα
(τoυρηματoqβαλλω)ιi1oυμεατ'αγγλικατιg λθξειgba||istic=βαλι.
και parable=παραβosymbo|=o0μβoλo
σrικ69,emb|em=θμβλημα,
λη. Γr αυηv ηv τελευτα[απρ6πειvα κ6voυμεειδικη μvε[α.To ελληvικ6 παραβ6λλω βρεΘηκε στα Mεoαιωvικα λατιvικ6 oαv
parabo|are=μλ6ωμε παραβoλθgκι 6φταoε στα γαλλικα παραAπ6 δω oι Eγγλθζoι πηραv τo
φΘαρμ6voτo γvωαr6 par|er=μιλαω.
par|our=oαλovι(κατα λεξη δωμdτιo για oυζηηoη) Kαι τo
par|iament=Koιvoβo0λιo,
η πρωη τoυ 6woια 6μω9ηταv σUζηηoη, oυvεδρiαoη.
(λατ.)
285)πρ6θλημo+ prob|ema
(αwλ.)
+ prob|em
286}(πoρo)Θ6λλω+ ballistic(λατ.)
par|iament
(αwλ.)
-+par|ouη
Kαι ακo0γεται
H ,.6μμoη ιδ6α,'σr,αγγλικα ε(vαι ..obsession,'
πραγματικαoκoτειvηlΣκoτειvoκαι τo παρελΘ6vτηq μιαqκαι ε[vαι
Sedentary=καΘιαπ6,ηv iδια ρiζα με τιq λ6ξειq:asSΘss=σξιoλoγΦ,
subsidy=επιχoρηγηση,
5129=μθγεΘoξ,
αrικ69, 9961η9ηf=[ζημα,
supersede=παραμερiζω.
Tα περιoo6τερα λεξικα αrαματαvε ατo λατιvικ6 sedere=κ6Θoμαι..oμωgθ1oυμεoτ,αρxα[αελληvικατιq λθξειgθδoq-θδρα=καΘιαπ6 τη ρ(ζαEΔ-.
σμα Kαιθζoμαι=καΘoμαι
287),Eζoμol.+ sedere(λατ.)
-+obsession,sedentary(αwλ.)
Φα[voμαιαr, αρ1α[α ελληvικα γivoμαι oρατ69, θρ1oμαι αro
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,'Φαvεvδε oι εUρ6εq{bμoι',,
δηλαδη ,'φ6vηκαvoι φαρδεiqΦφωq.
.'Φαvε[gδΦoηvog'. ατov ,'Θιδ[πoδαεπ(
μoι τoU''αrηv oδ0ooεια.
KoλωvΦ''γραφει o Σoφoκληg,,γεwηΘηκαγια vα ε[μαι δυoτυ11ι.
oμ6voq.'.Παραγωγα τoυ φα(voμαι στ, αγγλικα oι λ6ξειq dia= φαιv6μεvo'Παραγωγo6.
phanous= διαφαvoξκαι phenomθΠoΠ
τoU
και
τo
oUσιαστικ6
μωq
φαivoμα1ηταv
φαvταo[α.Σαv φιλoooφικog6ρo9ηταv η δΦvαμημε ηv oπoh καπoια6woια γ(vεταιφαvερη αro voυ, αλλα εκτ6qαπo αυτ6 oημαιvε 6,τι Kαι oημεραη λ6.
ξη φαvταoμα.''Φαytασ(αικαι δ6ξαι.,ατovΠλατωvακαι oτoυgΣτωΤκoOqη λθξη xρηoιμoπoιo0vταvκατα κ6ρov.Phantasiaσro λατιvι.
κα και αr,αγγλικα fantasy= φαvτασ[ακαι fancy = πρoτiμηστl,Kα.
πρ[τoιo.
288)φovταoiα-+ phantasia(λατ.)
+ fantasy,fancy(αγγλ.)
Φρεηρηs απ6 τo φρηv.Φρηv (φραvo δωρικogτ0πoq)ηταv o
μυq πoU 1ωρiζει η Θωρακικηκoιλoτητα.Γραφει o Aριατoτ6λη9:
.'τo0τoδε τo διdζωμα καλo0oi τιvεg
φρivαq, o διoρζει τov τε
rwε0μovαKαι ηv καρδ(αv,'.
Στov.oμηρoτo αrηΘogKαι τo μ6ρoq
γ0ρω απ6 τηv καρδιd.Eπioηqη καρδιαωg θδρατoυ φ6βoυ,ηg
,'φ6βoq θ1ει
χαραq,ηq oργηq
μ,
φρ6vαg'.Aιo10λog,',lκ6τιδεq,,.
Freneticusατα λατιvικ6 αυτ69 πoυ αvαφ6ρdταιατηv καρδι6,ατη
δι0voια.Στ,αγγλικα frantic=φβεvΠρηξ
Kαιfrenzy=φρεv[τιδα.
(λατ.)
289)φρηv+ freneticus
-} frantic,trenzy(αγγλ.)
Bo0λoμαιε(vαιτo ρημα πou χρησιμoπoιεio .oμηρogγιd τouq
Θεo0gαvriγια τo εθ6λω.,,Eιβo0λει''σηv .,Avτιγ6η,'τoυΣoφoκλη, δηλαδΠ, ,αv Θθλειq, αv αγαπαg...Volo αrα λατιvικci και
vo|itio=βo0ληση.
Volition η βo0ληoη στ, αγγλικα Kι ακ6μα
voluntΘer=εΘελoιrriq
και voIuntary=εθελovτικOq.
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290}θoιiλoμo!+ voιo(λατ.)
(αwλ.)
vo|unteer
+ volition,
ΦΜγω τo ρημα με παραγωγαφλoξ, φλθγμα,φλεγμovη.Eκτ6q
απ6 η σημεριη τoυ θwoια oημαιvε και εξαrπω, φλ6γoμαι υπ6
πdΘoυqκαι αvdβω.,Zευg δια xερδq βελoq φλθγωv..στoυq''Eπτα
,.Ti.
επi Θf1βαg"τoυ Aιo10λoU,'.KdεσΘα(τε και φλ6γεoΘαc'στov
μαιo"τoUΠλdτωvα,'θuμ6qαvδρε[αφλθγωv,'και παλι αrov Aιo10και
λo. Aπ6 ηv iδια ρiζα θxoυμε αrα λατιvικd f|agro=φλθγoμαι
Στ, αγγλικO 6xoυμε f|agrant=ξεδιdvτρoπog,
113η11x=φλ6tα.
στ,αγγλικα.
f|ammab|e
και inf|ammab|e=ε0φλεκτog
116η9=φλ6γα,
291)φλ6γω-l flagro(λατ,)
.+ f|agrant,
f|ame(αwλ.)
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33
Στα μεoαιωvικd1ρ6vια μια παλια ιταλικη ιαroρiα μεταφραζεται
αrα γαλλικα.To 1562o Aγγλoq πoηηq ArthurBrookeη μεταφραζειθμμετραoτ'αγγλικα.Περ[πoυτ6ooερι9δεκαετ[εgαργ6τε.
ρα, βαoιoμfvogσ,αυτ6 τo πo(ημα,o Σα(ξπηργραφειτo πιo γvωH oικovoμ[ατoυ
Kαι |oυλι6τα''.
oτ6 Θεατρικo6ργo τoυ ,.Pωμα[oq
6ργoυ Θαυμααrη!Mεγαλog μαoτoραgηg πλoκηgo κoρυφα(oq
δραματoυργogκ6βει τα περιττα:ατo πoiημα η ιoτoρ[ατωv δ0o ατUxωvερααrιbv καλ0πτει μια περ[oδoεw6α μηvιbv_o Σαiξπηρ
oυμπυκvΦvειoλ6κληρητηv ιαroρlα oε π6vτεμ6vo μθρεg!Στo πo[.
ημα oι πρωταγωvιστ6q
ζoOvε μαζi καμπooεgεβδoμαδεq,o Σαiξπηρ τouq επιτρ6πει μovo μια vΦxτα!Mεγαλog μαoτoραqτηg
γλιilooαgo oυγγραφ6α9oτoλiζει τo θργo με απρooδoκητεqπαρo.
μoιιiroειg,εκπληκτικ6qμεταφoρ69και αμ6τρηταλoγoπα[γvια.
H μεταφραoηαπo τα αγγλικα αrα ελληvικα _ακ6μα Kαι η πιo
φιλ6δoξη_ δυoτυ1ιilgαδυvατε(vα μεταφ6ρειπoλλ6qφoρ69τo
περ[πλoκoαρωματωv γλωooικιilvπαιxvιδιΦvτoυ Εγγλεζoυ βαρδoυ. Eυτυ1εig6ooι μπoρo0vvα απoλα0ooυvτo κε[μεvoστo πρω.
τ6τuπo!Λ[γo-πoλ0,6μωq,η ιαroρ(αoαg ε[vαι,πιστε0ω,γvωαrη.o
Pωμα(ogκαι η loυλι6ταγ6voι δυo oικoγεvειιirvπoυ τιg xωρiζειαoβεoτo μlooq-τo αvτiαroιxo, αg πo0με, τηg μαvιατιKηqKαι τηq
κρητικηg.,βεvτθταg',_oυvαvτιo0vταικι ερωτεOovταικεραυvoβ6κρυφα.Μιooειρα6μω9ατυxωv
λα. Aπoφαo[ζoυvvα παvτρευτoOν
παρεμβαoεωvκαι καΘυαrερηoεωv
oδηγεi τoυg δ0o εραoτ696xι
oε vuφικ6κρεβατι,αλλα στ.ηvαγκαλια τoυ Αδη. oι δυo oικoγθvειεq τελικα oυμφιλιιilvovται,μπρoστααrα πτιbματατωv τραγικΦv
vθωv.
Mια απo τιg ωραιoτερεqπαρoμoιΦoειgτoυ 6ργoυ βρioκεται
ατηv ΠρΦτηΠραξη,oκηvη πθμπη: o Pωμαiogαvτικρ(ζειγια πριilτη φoραηv |oυλι6τα_χωριq vα ξθρειπoια ε[vαι_ και μovoλoγεl
κoιταζovτdqηv oτι μoιαζει σαv vα κρ6μεταιoτo μdγoυλoτηqv01ταg 6πωq κρ6μεται6vα αoτραφτερ6διαμdvτι στo αυτi εv6ξ Aμ
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Θ1oπα!
Πιiρα 6μωqαπo τoυg 0μvoυgλατρε(αgκαι παΘoυgπoU αιrrαλλαoooυvoι δυo ερωτoxτυπημ6voι
v6oι-ευκαιρ[α για τov μεγdλo Eλιoαβετιαv6δραματoυργ6v, αφηoει μvημειιilδειgαoκηoειg
γλωooικo00φoυg_ υπαρ1oυvαrιγμ69μ6oααro 6ργo,6πoυαπoκαλ0πτovταιδιαφoρεg πτυx6g τηq πρoσωπικ6ηταq αυτo0 τou
Eγγλ6ζoυ_πριilηv ηΘoπoιo0_ πoυ 6ζηoε πριv περiπoυτετρακ6oια 1ρ6vια.Mια απ6 αυτθgτιξ σUγKιvητικθg
αrιγμ69εivαι τα λ6για
πoυ βαζει oτo oτ6ματηg μητ6ρα9ηg |oυλιθταqσηv Πριi'η ΠΦ.
ξη, oκηvη τρiη: H Λαiδη τωv Kαπoυλ6τωv,λoιπ6v,πρooπαΘε[vα
επηρεαoει ηv κ6ρη ηg v,αγατησει Kαι vα δε1τε[oαv 6vτρα ηg
τov Π6ρη,τo vεαρ6 ευγεvηπoυ θxει ζηfioει τo 1θριηq vεαΦq'
Kι ακo0oτεπΦgμε τα λ6για ηg..' πρoδiδεταιo (διoqo σUγγραφ6αq. o Π0ρηqπεριγραφεταισαv...βιβλio.AκριβΦg!Δεv μπoρΦvα
φαvταoτΦ6τι πριv τετρακ6oια1ρ6vιαoι φλεγματικ69Bρεταviδεq
αριατoκρdτισσεqσUγKιvo0vταvαπ6 μια τθτoια καλoλoγικημεταφoρd -π6oo μαλλov oι |ταλiδεgoμ6λoγθ9τoυg.(Av Θυμαoτε,η
υπ6Θεoητoυ θργoυ διαδραματiζεταιστηv ιταλικf1Bερ6vα).Θαυ.
μααrε, λoιπ6v,με τι τρ6πo απoκαλ0πτειo Σαiξπηρτηv αγαπη τoυ
γιcι τα βιβλiα,και μαλιαrα τα ωρα[αβιβλiα, με xρυo6 δ6oιμo.Σε
6,τι ακoλoυΘεiδικαιΦvεταιη ακραδαvη πεπo[ΘηΦμoUoτι ε(vαι
αδOvατovvα κρυφτε[gαπ6 τo γρdιpιμo.To γραι|.lιμoε(vαι καΘρ6φηq. Aμελικτog.Eυτυ1ιilg!
Λ6ει, λoπ6v, η Λα[δητωv Kαπoυλ6τωv,υπ6ρτoυ Παρη,αrηv
|oυλιθτα(oυγxωρ6ατεμoU ηv απoκoτι6 vα απoδΦoωελε0Θερα
αrα ελληvικα):
"Διαβαoετo βιβλioτoυπρooΦπoυτoUΠαρηκαι βρεqεκεiγραμμθvη,τηv ευτυx(αμε τo μoλ0βιηq oμoρφιαg.Koiτα πρooεxτικ&
καΘεαρμovικηγραμμf1και δεg πωq η μια δ[vειoηv αλλη περιεx6μεvo_ Kι αυτ6πoυ εivαι κρυμμ6voσ,αUτ6vτov ωρα[oτ6μoΘατo
βρειgγραμμθvooτιq ακρεg τωv ματιιbvτoυ, Auτ6 τo πoλ0τιμoβιβλio ηq αγαπηq,αυτ6qo ερααηg χωριqεξΦφυλλo,1ρειαζεταιθ.
vα καλυμμαγια vα oμoρφ0vει..."
Πθρα απ6 ηv αγαπη τoU σUγYραφθαγια τα βιβλiαπιστευω6τι
εδΦ απoκαλ0πτεταικαι κ6τι ακ6μα <πε(ρωg πιo σημαvτικ6για
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.ovrαg
πρΦηvηΘoπoι69o
6vαvdvrρα,εv πρoκειμθvωτov Σαiξπηρ.
iδιogβλθπειτη γυvαkα σαv τo xovτρ6,δηλαδηαταΘερ6,εξιilφυλ.
λo πoυ θo ουγκρατo0oετιg oκ6ρπιε9oελiδεg ηg ζωηgτoυ,θvα 6μoρφαoτoλιoμθvoεξιbφυλλoπoυ θ'αγκαλιαζε, αv θθλετε,αυτ69
τιq oκ6ρπιε9 oελiδεg. Aυη η αloΘηoηηg .,τακτoπo(ησηg'.,
τoυ
'.oυγυρ[oματoq,,
πoU
πρooδoκα
θvαg
αvrραg
ηq''oυγκρdηoηg.,
απ6 η γuvα[κα_πριv τετρακ6oιαxρ6vια,oτo μoυvτ6Στρατφoρvr-ov-.Eιβov_ ε(vαι που με oυγκιvεl βαΘ0τατα.Koιτιilwαg γ0ρω
μoυ, ξ6ρετε, βλ6πω πoλλoιig αvτρεg πoυ δεv ευτ01ηoαvσε μια
τ6τoια ,'ταKτoπo[ηση,.,
σ,θvα τ6τoιoαγκαλιαoμα τoυ oκ6ρπιoυε.
αυτo0τoυg!
.Eργov
αr,αρ1α[α ελληvικd η εργαo[α,τo θργo 6πω9 και Φμερα, "Tαoαυfiq 6ργα κ6μιζε.'σrηv|λιαδαε[vαιτo oημεριv6',Ko(τα
6ργα και oι
η δoυλειασoU''!'.Eργακαι ημθραι,.δηλαδfιγεωργικα
καταλληλεg μ6ρεq πρoq εργασ(αv, ε[vαι τo γvωαr6 θργo τoυ
Ho(oδoυ.Στo Θε6κριτo τα λoυλo0δια απoκαλo0vται''φ[λαθργα
μελ(ooαιq'.ΠαΦγωγo τou ρf1ματoqθργωη εiργω πoυ o.ημαιvεεγκλε[ω,κωλ0ω,εμπoδiζω. Urgeo oτα λατιvικα επε(γω,ωΘιir,πιθ.
ζω. Urgeατ,αγγλικαπαρακιvΦκαι urgent=επεlγωv.
29,2|θ,ργoν.+ urgeo(λατ.)
.+ urge,ιlrgent(αγγλ.)
oικovoμlα ατov Πλατωvα,τov ΞεvoφΦvταKαιτov Aριαroτθληη
διoiκηoητoυ o[Koυ,αλλα και η oικovoμ(αμε τη σημεριvηθwoια'
(αυτogπoυ αvαφθEconomyατ, αγγλικα,economic=oικovoμικOg
σηv
oικovoμ[α),
economica|=oικovoμικδg,
ρεται
φηv6q Kαι
περ[τα)oικovoμικd.
economics=(orτoυδθq
293)o:κovoμio-+economy,
economic(αwλ.)
To εvδιαφ6ρovεδΦ ε[vαι o oiκog (πριilτooυvΘετικ6ηq λ6ξηq).
okoq απ0 τα 1ρ6vια τoυ oμf1ρoυε(vαι τo σπiτι, η κατoικiα.Σηv
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|λιαδαη πρ6xειρηξ0λιvηκαλ0βα,η'.Kλισiα,,,
τoυ Axιλλ6ααπoKαλε[ταιo[κoq.(Aπ6δειξη6τι oι πρ6xειρεqαυτ69,,Kλισ[εg,'ηταv
ξ0λιvεg ε[vαι τo γεγov6g oτι o οτρατ696ταv αvαxωρoOoετιg 6καιγε
επ[ τ6πoU,δεv τιq δι6λυεγια vα τιg μεταφ6ρει).Fokoq αρxικαη
λθξη, 6δωoε αrα λατιvικα τo vicus=σUvoικ[α,xωρι6 Kαι
vicinus=Yεiτovαq,
γειτovικ6g.Στ,αγγλικαη λεξη vicinity=γειτovια,
oυvoικ[α.
294)oiκog.+vicus(λατ.)
-+vicinity(αwλ.)
|αroρiαηταv ατov Hρ6δoτo,oτov ΠλατωvαKαι αrov Aριαιoτ6λη η wΦoη η η μαΘηoηκατ6πιv θρευvαg..Evα απ6 τα 6ργα τoυ
Aριαεoτ6ληφ6ρειτ(τλo''Aι περiτωv ζιbωvισroρ[αι,'.
Historiaη α.
ιατoρ[α
cτα
Λατιvικαt
History
φηYηση,η
oτ,αγγλικ6.oι Noρμαvδo[κατακητιigoμωgδεv μπoρoOσαv
vα πρoφ6ρoυvτo h (=$ κι 6.
τoι απoxτηoαμετo εγγλ6ζικo story με ηv iδια 6woια. .oμωgτo
Θαυμαα16μ,αUτη τη λθξη ε[vαι 6τι μαg θδωoε επioηg τη λ6ξη
storey=$ρρφog.
Nα πΦg:|.{istoria
αrα εκκληoιαoτικdAγγλo-λατιvι.
κd ηταv μια oειρα εικ6vωv απ6 xρωματιατ6γυαλ( (.βιτρΦ.)πoυ
παρouo[αζαvμια ιoτoρ[αηg Παλαιαgη Kαιηg ΔιαΘηκηq.Aυτ6qoι
εικ6vεqτoπoΘετo0vrαv
σ,6vαoυγκεκριμ6vo0ι.Uog
κατωαπ,τo ταβdvιεv6gκτιρioυ.Mε τo π6ραoματoυ1ρ6voυεκτ69απ6 η μερικη
αΜoiωoη ηq λ6ξηq,υrηρξε και μερικηαλλoiωoηηg 6woιdg τηg
κι 6φταoεvα oημαlvειτo μ6ρo9πoυ αρx(ζειo επ6μεvog6ρoφo9
και κατdoυvεκδoxηo 6ρoφoq!
295):oτoρio+ historia(λατ.)
-r historystory storey(αγγλ.)
Περioδogoτ,αρxα(αελληvικατo vα βαδ(ζειgoλ6γυρα,oπoιαδηπoτεκυκλoτερηgoδ6q,κυκλικημεταβiβασιq,
Kι oτιδηπoτεouμβαivειπεριoδικα.Mε ηv 6woια ηq κυκλικηgμεταββαoηq'ητoυ
τρiπoδogπερ[oδog',
αvαφ6ρεταιαrov ΠλoOταρxo.lδo0η ιαroρiα:
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oι KΦoι αvθλκυoαvαπ6 η Θαλαooαθvα 1ρυo6 τρ(πoδαKαιτov
θαrειλαv oτo Θαλη (θεωρΦvrαgαυτov τov πιo ooφ6),o Θαλt'lq6μωqτov 6oτειλε αrov Biαvτα,εκε(vogoε αλλov, Φσrιou,αφo0πθρασε απ'6λoυq τouq ooφo0g,κατθληξεπαλι ατov Θαλη! Period
oτ,αγγλικd η τελε(α (oημεioατιξηq)και periodica|=περιoδικ6q.
Aπ6 τo δε0τερo oυvΘετικ6 ηq λθξηξ oδ6q θ1oυμε επ(oηg
episode=επεισ6διo,
exodus=6ξoδog
και method=μθΘoδoξ.
(αwλ.)
296)περioδoq+ period,periodica|
ΓλΦooαηταv και εivαι απ6 τov.oμηρoακ6ματo δργαvoτoUαvΘρΦπιvoυoΦματog,αMα και η γλΦooα πoυ μλαμε, η διαλεκτog.
''Π6σαvιθvαιγλΦooαv.',σηv'.Hλθκτρα',τoυ Σoφoκλf1,μιλαω xω.
ρiq φ6βo,''κακηγλιitοσα''η συκoφαvτiααrov Πivδαρo.G|ossaαrα
λατιvικ6 f1ταv',ξθvηλθξη πou 1ρειαζ6ταvεξηγηση,.και oιγd.oιγd
θφταoεvα oημα[vειαπλΦqεξηγτlση.Gloss αr,αγγλικα η επεξηγηoη, o oριoμ6q,G|ossaryτo γλωooαρι,τo λεξικ6.
297)γλΦooα .+ g|ossa(λατ.)
.+ g|oss,g|ossary(αwλ.)
Kρυφαεivαι επ[ρρημαηq vεoελληvικl,1q
δημoτικηgαπ6 τo αρκρ0rπω.
Kρ0πη
κρυι|.lΦvα.
Cryptaαrα λατμ
1αιoελληvικ6ρημα
η
vικd και cryptατ,αγγλικα υπ6γειo,Θoλωτ6δωμ0τιo,υπ6γειo ηq
εκκληolαq6πoυφυλαγovταvoι oαρκoφ6γoιεπιφαvΦvvεκρΦv.
298)κρ0rπω -+crypta(λατ.)

+ crypt(αwλ.)

Σειρdαταxρ6vιατoυoμηρoυηταvτo σκoιv(,η αλυo[δα..'Σειρα
αvαφθρεταιαηv |λιαδα.Θι Π0ρΘoι,περ(φημoι
πoλεμι1ρυoε[η''
o169πoυ ζo0oαvoro αημεριv6|ραv,απoκαλoOyrαv
oειραφδρoι,
τoυ,.λdσσo.τωvvoτιoαμεγιατ[πετoOoαvθvαoκoιviαvr[αroι11o
Serieso ειρμ6q,η oειρ6,η ουvθ1ειααταλα.
ρικαvιirv'γκ0oυτσo'.
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τιvιKaκαι η (διαακριβιbqλ6Εn Kαι στ,αγγλικα. Παραγωγoηξ λθ.
ξηg και τo γvωoτoαιrrιδαvειoserial(oiριαλ).
299)oεrρ6-+series(λατ.)
-+series,serial(αγγλ.)
Nυφικ6gαπ6 τo αρxαιoελληvικ6v0μφη.,Hταv
oπωgκαι oημερα
η o0ζυγog oυγγεvoOg,η 6γγαμoqγυvα[κα,η vθα oε ιilρα γdμoυ.
Eπioηg κατιi:τερεgΘε6ητε9 απoκαλo0ιrταvN0μφαι 6πω9 Nαiαδεg τωv πηγιirv,Nηρηiδεgηg Θdλαoαg,Δρυdδεgηg βελαvιδιαq,
Πετρα(αιτωv βραxωv,Λειμωvιαδεqτωv λιβαδιιilv.Nuptaαrα λατμ
vικα.Στ,αγγλικα nuptia|=vuφικ6g
και nubile=ελκυoτικ6q
(μεταφo(κυριoλεκτικα)
και
καταλληλog
ρικα)
για γαμo.
300)v0μφη+ nupta(λατ.)
-) nuptial,nubile(αγγλ')
Σκηη ηταv oηv αρxη τo πρ6xειρoπαραrηγμα,η σκια,η σKηvη
τoυ Θεατρoυαλλ0 Kαιτo oυμπ6oιoμ6oαoε oκηvη.Scenaoτα λα.
τιvικΟκαι sοenicus=σK1VιK6ξ,Θεαματικ6q.Scene η σlσ|η Θεατρικo0 6ργou, o τ6πo9 (ατυxηματoq)και η σκηη (ζηλoτυπiαg)l
Sceneryτo τoπ[oκαι scenico 6μoρφoq(γιατoπiα).
301)oκηvη.+sοena(λατ.)
.
-} scene,scenery(αwλ.)
BιβλiovUπoKoριστιKo
τoυ βiβλoqηταv η επιoτoληαrov F|ρ6δoτo. Bβλog δε oτov Πλdτωvαηταv o φλoι69τou παπ0ρoυ.ΣτovAμ
o10λo β(βλosηταv βιβλio τoυ oπoloυ τα φ0λλα ηταv φτιαγμ6vα
απ,αUτδvτov φλoι6..'Aιβiβλoc'ατovΛoυκιαv6ηταvτα εw6α βιβλ1αηq |αroρiαgτoυ Hρ6δoτoυ.Bib|usατα λατιvικd.Bib|eε(vαιη
εκκληoιαoτικηBβλo g oτ,αγγλικα και bib|iography=-β
ιβλιoγραφια.
302)ΘiΘλog+ biblus(λατ.)
+ bible,bibliography
(αwλ.)
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Av voμiζετε6τι oι καυγdδεqγια τo 6voμαεvog παιδιo0πριv η
μεταη βαφτιoηεivαι vεoελληvικ6φαιv6μεvo,διαβ6στετo παρακdτω απooπαoμα απ6 τιg ,'Nεφ6λεg,'τoU Aριoτoφαvηπoυ γραφτηKεπερ[πoυ2.500p6vια πριv.
Mιλα o ΣτρεΨιαδηgαrηv πρΦτηoκηvη τoυ 6ργoυ oε ,'θμμετρη
παρdφραoη''
τoυ Πoλ0βιoυΔημητρακoπoυλoυ
:
,...αφo0εγcb και καλη
η
γυvα[καμoυ
γεfioαμε αυτ6vτov γιo, τραv6καuγα
για τ' 6voμα τoυ αρ [oαμε.
Εκεiη fiΘελ'6voμαμε irτπovvα τoυβαλει:
fi ΞαvΘιττπov
fi Xαριrτπovη ΚαλλιπEδηv'
παλιεγιb iΘελα 6voμα Yια τo παιδ[δικ6μoυ
τoυ Φειδωv[δη,πoυηταvε καιπατρoYovικ6μoυ'
Στfioαμεγιαπoλ1v καιρ6 καυγαδεqκαιβριoiδι
αλλdo υμβιβαoτηκαμε,και τ6 λogΦε ιδ ιrτπiδη τov βγαλαμε...''!
Γιατi αυτη η επιΘυμiαγια 6voμα πoυ ε[xε oυvΘετικoτov [rπo;
Mα γιατ[ηταvoημdδιαρxovτικηgγεvι&g!oι |ππεigη τριακooιoμ6διμvoι ηταv η δεUτερηταξη τωv AΘηvα(ωvπoλιτιilv με ειooδημα
τριακoolωvμεδiμvωvυγρΦvη oτερεΦvπρoΤivτωvκαι υπoxρεo0.
vταv vα εκτρ6φoυv6vαv πoλεμικ6 irιπo και θvαv κoιv6 για τov ακ6λoυθoτoυg.|rrπiαg,
|rπoδαμεια,|rπoκραηg, |ππoλυτoq,
Φ(λιππog ε[vαι,εvδεικτικακ0ριαovoματαπoυ δηλιbvoυv'.μεγdλo
τζακι'..
|rιπoτρ6φo9
ηταv επiΘετoπoυ ατ6λιζε τιμητικαδιαφoρεqπεριoτηq
Eλλdδαg
6πωqη Θρακη,τo Αργog,ηv E0βoια.
χθq
86βαια, δεv μπoρo0μεvα ιoxυριαro0με 6τι ε[μααrε .6Θvog
ιrτπ6ωv'.6πω9
περηφαvαδηλΦvει Yια τoυq Aργεvτιvo0go X.Λ.
Mπoρ1εq..oμωq,εμε[goι Θεooαλo[ 6xoυμε καπoια παραδoοη
αrηV εκrρoφη και oυvτηρηoη τωv περηφαvωv τετραπoδωv.
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Nωπθgε(vαιακ6μα oι πoλ0βoυεgεικ6vεq τηg μεγαληgζωoπαvηγυρηqστouq πρ6πoδε9 τoυ Αη-Λια, 6πoU αγoραζovταv και
πωλo0vταv με σUvoπrικθg -και ακρωq γραφικθg_ διαδικαoiεg αλoγα, αγελαδεg, μoυλαρια και μικρ6τερα ζcilα.Φαvταζoμαι oτι απ6 καπoιoυgευφυε[qδιαλoγoυg μεταξ0 πωλητΦvκαι
αγoρααrΦv πρo6κυι{.lε
τo αμ(μητo.'εμ,μαλλατα,εμ, γαλατα...',
!
Στη oυγκεκριμ6vηφρaση, λακωvικ6qκαl λαγαρ6qo λα(κoqλ6γoq μαq δivει, με αrυλ μovαδικ6,τo ε0ρog τωv απαιτηoεωv
πoυ μπoρεivα θxει καvε(g!
Aκ6μη,μηv ξεxv6τε oτι oι μυθικoiKθvταυρoιηταv κovτoxωριαvoi μαg.o Xεiρωv,.'δικαι6τατo9
Kεvτα0ρωv,'Kατd
ηv |λιdδα,ηταv διαoημog1ειρoυργ69,δαoκαλogτoυ Axιλλθα,τoυ Aoκληπιo0
Kαι τoυ |αoovα.Τo 6voμα τoυ ε[vαι δηλωτικoτηq επιδεξι6ητα9
τωv xεριcilvτoυ. (ΠαρθvΘεoη:
Eυφυ6στατηπαραηρηoη ιστoρμ
κo0: ΠΦg vα μηv ε[vαι ευ6ξαπτo9o Axιλλ6αg,6ταv o δioκαλ6g
τoυηταvμιo69αvΘρωπoq.μιo6
Θεριo;).
Πριv αoxoληΘoOμεμε τα ετUμoλoγικα,αg παiξoυμε θvα αΘιbo,
αλλd ακρωgαπoκαλυπτικ6_ι|.lυxoλoγικα_ παιxv[δι.Γραιpτεo, 6vα xαρτ(τρ[αζΦα,αυταπoυ oαq αρ6ooυvπιo πoλ0..E1ειoημαoiα
η oειρα πρoτ(μηoηg,
γι,αυτ6 μηv η διoρΘΦoετεκατoπιvωρiμoυ
oκθι!εωq.Kρατε[αιετo xαρτi Kαιστo επ6μεvo κεφ6λαιo Θαδεiτε
ηv εξηγηoη!
To ρημαβαrπiζωδεv ε[vαιoυvηΘιoμEvo
κε[στ,αρXαιoελληvικα
,E1ει
τηv 6woια τou βυθiζωoε vερ6, αλλα πιo πoλ0 xρηoιμεvα'
μoπoιεiταιτo βdπτω.ΣτoυgχριστιαvιKo0qxρ6voυgβθβαιαγ[vεται
λ6ξη oρooημo. Baptizareστα λατιvικα και baptize αr, αγγλικ6.
Γvωαrη και η εκκληoiα τωv BαπτιoτΦv(Baptists),παρακλαδιτωv
Διαμαρτυρoμ6vωv.
303)6oτπiζω -ι baptizare(λατ.)
.+ baptize(αwλ.)
ZΦov αrov Πλατωvα τo ζωv πλdoμo, '.παv 6,τι περ αv μετα146

σXη τoU ζηv ζιbov αv λθγoιτo',,Στoυg .'N6μoυg''η λεξη Xρησιμoπoιεiται Kαι περιφρovητικαγια τouq επαiτεq τωv AΘηvιilv.
Mια δε0τερη θwoια τηq λθξηq ηταv η ζωγραφια,τo γλυπτ6, η
ειK6vα, απ,6πoU και η λ6ξη ζωφ6ρo9 τωv κτιρ[ωv,δηλαδη o
.'Zωδιov.,αrovHρ6δoτo
XΦρoq μεταξυ επιαrυλ[oυκαι γεiooυ.
ηταv μικρη ζωγραφια, Kαι στoV Aριαroτθλη ζωδιακ69 o κ0κλog
τωv ζωδ(ωv.Στα λατιvικ6 βρioκoυμετη λ6ξη zodiacusπoυ θγι
vε zodiac oτ,αγγλικα και Ζoo|ogia=ζωoλoγlα,
μελ6τητωv ζιilωv, λ6ξη πoυ δεv υπαρ1ειατ,αρxα[αελληvικα.Zoo|ogyσr,αY,Evωoη
τoυ Λovδlvoυ εγκαιv(αoε
γλικα. To 1829 η Zωoλoγικη
τηv πριilτη 6κΘεoηζωvταvιi:vαγριωv ζΦωv αro Pητζεvτ,g Παρκ
πoυ ovoμαατηκεZoo|ogica|
Gardens(ZωoλoγικoiKηπoι)'Σε λi.
γα xρovια oι Eγγλ6ζoι -λατρειg κι αυτo[ τηq σUvτoμiαg_ εixαv κρατηoειμovo τo πριirτooυvΘετικ6τηg πρΦτηgλ6ξη9 zoo,
εvΦ εμεig δαvειατηκαμε στα ελληvικα τo μακρ6oυρτo ζωoλo.
γικog κηπog.
304)ζιbov-l zoo|ogia,
zodiacus(λατ.)
+ zoo,zodiac(αwλ,)
o irπog και η irιπogτo dλoγo στouqαρxα(oυg.(l-|vεoελληvικη
λ6ξη,μΟλλovαταiριααη για 6vα τooo ωρα(oζιbo,ε[vαικληρovoμιd απ6 τov Πλατωvα,o oπoioq με τη λ6ξη αλoγα εwooOoε τα
ζιbα).To γ6voqτoυ ζΦoυδηλΦvεταιcrrov.oμηρoμε τηvπρooΘηκη
τωv επιθ6τωvΘηλυqη αρρηv.Στoυqαρ1α[oυgτo Θηλυκoαλoγo,η
φoραδα,Θεωρo0ιrrαv
1ρηoιμ6τερoτoU αρσεvικoO.o,oμηρoq επαιvε[τιg φoρ6δε9τoυ E0μηλoυ,αλλα Θεωρεivτρoπη,,'επovε[δμ
σfov'',vα vικηΘεiαρoεvικ6αλoγo απo Θηλυκ6.(Avτρικ6goωβιvιoμ69;Mπα!).o αρ1ικ69τ0πogτηq λ6ξηgπιΘαvoλoγε[ται
6τι ηταv
iκF-ogκαι απ6 αuτηη ρiζα 6xoυμεατα λατιvικαequusKαιστ,αγκαβαλαρηξ.Mε πρωτooυvΘετικoτo (πγλικα equestrian=6φιππog,
πog61ouμε,6πω9και στα ελληvικα;τιqλ6ξει9hippocampus=ιππdKαμπoq, hippodrome=ιππ6δρoμoq,
hippopotamuS=ιrrπoπ6ταμoq.
Kαι β6βαιατα κ0ρια ov6ματα Phi|ip=ιpi\ηπoq,
αλλα και Θηλυκ6
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Philippa!
305)(iκF.og)iππoq.+equus(λατ,)
.+ equestrian,
(αψλ.)
hippodrome
Φραoιgε(vαιτo - δυoε0ρετoστouqκλαoικo0g1ρ6voυq- oUσια.
ατικ6 τoυ φραζω = δε[χvω,δηλΦvω,λ6ω, oκθφτoμαι,voμ[ζω.To
βρioκoυμεαrov Aριoτoτθλημε τηv θwoια ηξ εKφρασηq,τoυ 0φouqκαι αργ6τερααrov Πλo0ταρχoμε ηv θwoια τηgπρoφoρdg,
ηq απαYγελiαg.Στ,αγγλικα6φταoεμ6oωτηgλατιvικηqphrasisκι
6γιvε phrase.Phrasa|verbsσt,αγγιικd ε[vαιτα περιφραorικαρηματα,(xαριvαπλo0oτευoηgτα ovoμdζoυμεεμπρ6θετα)6vαgαπ6
τoυqεφιαλτεqτωv μαΘητιilv!
306)φρ6o19+ phrasis(λατ.)
-+ phrase(αwλ.)
Λακωvικ6gf1ταvo καταγ6μεvoglF1o αvαφερ6μεvoqατη Λακωv[α,ηv περιoxηηq Σπdρηq. Xαρακηριατικ6 τωv ΛακΦvωvt'1ταv
_εκτ6q ηq πoλεμικηqαρεηq_ η βραχυλoγiα.Φημoλoγεlται6τι
o Φλιrτπogo MακεδΦv θαrειλε κ6πoτε τo εξηq μηvυμα στoυq
Σπαρτιατεg:.Avμπωαη Σπ6ρη, Θαηv ιooπεδΦoω.'.
oιΣπαρτιατεξ τoU θoτειλαvη μovoλεκrικιi_βεβαiω9 απθvηαη (δικαιΦvovταξ τη φημητoυg):,'Av',!Laconicusστα λατιvικdκαι |aconicατ,
αγγλικd με ηv θwoια τoυ oOvτoμoq,βρα1θc(με μια καπoια αrυφηv6τα)!
(λατ.)
307)λακωvικ6q-+ |aconicus
-+ laconic(αwλ.)
Λαγαρ6q ε(vαι o καΘαρ69,o διαυγηgαrα vθα ελληvικl. Στ,αρ1αiα f1ταvo 1αλαρ69,o εξαoΘεvημθvoq,o λεπτ6q, o βαΘoυλ6q.
Aπ6 η ρζα ΛAΓ- 61oυμεατα λατιvικdτιq λ6ξει9 |anguΘo=ατovΦ,
απoκdμvω, languidus= ατovoq, xα0voq, |axus = 1αλαρ6q και
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Aπ0 αUτεq61oυμεαr,αγγλικα |anguor=α|assus=Koυρασμθvoq.
πo1α0vωαη,κo0ραoη,ατov[α,languishκαι |anguid=αδuvαμoξ,ακαι |assitude=κoOραoη,
|ax=xαλαρ6g
πoκαμωμθvog,
307)λoγαρ69.+|angueo(λατ.)
.+ languor(αwλ.)
Aυτd!Mηv ξε1doετε τα τρ(αζΦα!
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A-λ6γωv oυv6xεια αημερα!Δε Θα μπoρo0oαvα κλε[oωτo κεvα αvαφερθΦoη q(θση γυvα[καg.α.
φαλαιo"περ([rιπωv.,xωρ(q
λ6γoυ! Δυo λαμπρα ιατoρικαπαραδε[γματαδ[voυv,με 6μφαoη,
χρωμακι 6wαoη τηv παρoUσ(αηq γυvα[καqσ,αuτηvηv αvδρoκρατo0μεvησχεση.
Πριbτα-πριbτα,
β6βαια,oι Aμαζ6vεg: Πoλεμικη φυλη γυvαικΦv
πoυ ζo0oε srα β6ρειαπαρdλιατoυ E0ξειvoυΠ6vτoυ.Δειvθgιππε0τριεgκαι πoλεμ[oτριεg,θκoβαvτo δεξι6 αrηΘoq,για vα μηvτιq
εμπoδiζειση xρησητoυτ6ξoυ!Δε oαgγεμ(ζειτρυφερ6ητααuη
αρgγε,τη σημεριη μαoτεκτoμη;
η πραξητoυq;Δεvπρooιωv[ζει,
Αγριεq Aμαζ6vεq εκε(vεg,Aμαζovεg θλιμμ6vεgoι oημεριvθg.
Aυτηη oδυηρη επ6μβαoηπαvωoτo oΦματoυgγ6vηoε τ,6voμα
,Eφιrιπεq,λoιπ6v, oι
τouq:τo oτερητικ6α. Kαι μαζoξ = μαoτ69.
Aμαζovεg, αxιilριαrεg απ, τ' αλoγα τoυg, απαΘαvατiαrηκαvαπ6
τoυq καλλιτθ1vεg_για λ6γoυ9αβρoφρooOvηq
η καλαιoΘηoiαqπαvτααπ6 τα αριoτερd.
Aφηvovταgπioω μαg τoυg αιΦvεg Kαι τα παραλια τηg ΣκυΘ[αg,
φτdvoυμεσαv αστραπηoη MεoαιωvικηEυριilπη.H Λαiδη Godiva,
ΙλLαεΚKεwριni -6πωξ Θ, απoδει1ΘεL- αριaroκρατιooα βλθπει
τoυg ακημovεq πoU ζoυv μ6oα αrηv αΘλι6τητα,στo φ6oυδoτoυ
αvτραηq, Kαιτoυqλυπαται.Mια xρovια,λoιπ6v,πoυ η ooδεια ε(vαι πoλ0 κακη,ζητ6ει απ6 τov αwρα τηq vα τoυq απαλλαξει απ6
τoυgφ6ρoυ9.Eκεivoqδθ1εται,αλλα υπ6θvαvoρo:vα διαoxloειη
λαiδη τo xωρι6,θφιπrη,Xωριqvα φoραειτ[πoτα.o λ6ρδoq6βαλε
.'καλΦv
αroixημα παραβιαζovταgδ0o ΘεμελιΦδειqκαv6vεg τωv
τρ6πωv'':πρΦτov,αv Θεqvα xαρioειg κατι oε μια γυvα[κα,τo καvειg δi1ωgvα Θ6oει9oρoυq και δεUτερov6vαgαvτραgδεv βαζεg
αroixημα με γuvαlκαζητΦvταgτηgτ6τoιoυεlδoυgυπ6ρβααη'Mηv,
ξεxvατε 6τι ε[μαατεατo Mεoαiωvα!
o λ6ρδo9,β6βαια,υαrερ6βoυλoqωv, π(ατευε6τι η oεμvoητα
ηg λαiδηqδε Θατoυ αφαιρo0oετελικατo ειo6δημαηg xρovιαg.
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Π6oε9 v0xτεg π6ραοε, dραγε, αγρυπvη η oυμπαΘηgλαiδη μ6oα
oτην καμαριi ηq; Πooα πιοωγuρ(oματα1ρειdoηκε vα κivει μ6Xρι vα παρειηv τελικηαπ6φαcrη;
MαvτεOετε,o[γoυρα,πoια ηταv
θκβαoη
τoυ
oτoιxηματog:6vα
η
Θαμπ6,εγγλ6ζικoπρωιvoη περηατoλιoε τ,αλoγ6 τηg,6διωξετoυg υrηρ6φαvη αριστoκρατιooα
τεg απ6 κoιrrατηg,6βγαλε τα περ[πλoκαφoυαrαvιακαι μεooφ6ρια τηq,6λυoε τα μαλλια ηq Kαι αργα διθoxισε τo xωρι6 καβαλα
αro μovαδικ6o0vτρoφ6τηq.l.l ιoτoρiαoταματαεKε(,σ,αυτl,1v
ηv
6vτovα ερωτικlβ1
εικ6vα πoυ μπoρεi vα oκαvδαλ(oειμερικo0g.
.oμωq,
υπdρ1oυvxλια ερωηματικαπoυ αιωρoυvταιπioω απ,ηv
εικ6vα.H ζωη τoυ ζευγαριo0oυvε1[oηκε oπωgκαι πριv;Eκεivα
τα αιoθηματαηg λαiδηg,xριoτιαvικ6η oooιαλiζovτα,ovoμdατε
τα oπωg αγαπατε,καταλαγιαoαv;Πioω απo ηv πικαvτικηεπιφα.
vεια uπαρ1ειvoμiζωμια απε[ρωgπιo περ(πλoκηιoτoρ[α,η σX6ση
αvrρα-γυvαkαg,με λ6ξει9 τ6oo βαρ0γδoυπεq6oo και oυoιααrικd
αv[καvεg,6πω9αvταγωvιoμ6g,
υπ6ρβααη,
περιφρovηoη'..
To κεφdλαιovηταvεπiΘετooτ,αρxαiαελληvικdκαι oημαιvεαυτo πoυ αvηκεαro κεφαλι,τo κ0ριo,τo πιo oπoυδαio..'Kεφdλαιov
δη παιδεiαgλθγoμεvτηv oρΘηvτρoφηv'',6γραφεστoUξ'.N6μoUg,,
o Πλdτωvαgκαι 2.500xρ6vιατΦραιpdxvouμεvα τo εφαρμ6ooυμε
αrα oxoλεiα. lρ"\λη6woια τηg λδξηq ηταv o αρχηγoq,o πριilτog,
',6,τιπερ τo κεφαλαιov,'αvαφ6ρει
o Eυπoλιgγια τoVΠερικλη.Tρ(.
η 6woια τo χρηματιK6πoo6, 6πω9 και Φμερα.To κεφ- γ[vεται
cap-στα λατιvικακι 6xoυμεcaput= κεφαλι,κεφαλαιo,capita|is=
Θαvαoιμoq.
Στ,αγγλικd 61ouμεη λεξη capita|dλλoτε με 6woια
κεφαλα[oυ,
=Kαπιταλισμ6g
xρηματικo0πoσo0,capitatism
(τoγvω.
α16τατooικovoμικ6oιiαrημα),capita|ist
(εκπρ6oωπoqτoU πρoηγoUμεvoυ),αλλoτε με τηv 6woια τoυ Θαv6oιμoυ6πω9 capital
punishment
= Θαvατικηπoιvη,decapitate= στToKεΨσλiζω,
decapi=
tation απoκεφαλιoμ69.
309)κεφoλη-+ caput(λατ.)
.+ οapita|,
decapitate
(αwλ.)
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H θvταoηεlvαι παραγωYoτoυ ρηματogτε[vω=τεvτΦvω.
Aπ6 τη
TEN61oυμε
αrα
λατιvικα
τo
αvτ[αroιxo
tendo
και
ρiζα
ρημα
(επειδη
tentum=oκηvη
τθvrωvαvτo ιilφαoμαη τα δ6ρματαγια vα
Στ,αγγλικ6 61oυμε πληθΦραπαραγΦγωv:
ηv KατασKευαooυv).
tend = τεivω, tendency= τdσΠ,extend= επεKτειvω,παρατε(vω,
δxtensive=εκτεταμ6voq,extension=παραταoτ,l,
επθκταση,intend
= σKoπευω,intention=πρ6Θεση,oκoπιμ6τητα,pretend=πρooπoιo0μαι,intense=θvτovoξ,intensive=εvTσTιK6ξ,
tense=αUτ6qπoU
βρ(oκεταιoε υπερ6vταση.τoπιo εvτUπωσιακ6:thin=αδ0vατoqαπ6 τo τε[vω μ6oω τoυ λατιvικo0tenuis = λεπτ6q, tenuous= λε.
rπ69, ααταΘηq,αβdoιμogκαι extenuating=ελαφρυιrrικ69.
310)τεivω.+tendo(λατ.)
-+tend,thin,tenuous(αγγλ.)
Mαζ6q η μαα169απ6 ηv iδια ρiζα με η μαζα πoυ ηταv τo Kαρ,'Mdζαv
βθλι, τo φρατζoλακι.
μεμα1ιbg'.6φτιαξε καρβ6λι,καλαAριαroφdvηq
o
στouq'.|Ιτπε(g.,,
διακωμωδιilvταq
τo ηρωμπoυρiζει
'.μαxηv
ικ6
Massa oτα λατιvικα η μαζα, τo αΘρoι
μεμαxημθvog'..
oμα, αλλd και o oβΦλoq.Mass oτ,αγγλικα η μαζα, η πoo6ητα, o
6γκo9 και massive= μαζικ69,βαρ0q,oγκΦδηq.Mass επ(oηqη λειτoυργ[ατωv KαΘoλικΦv.
311)μtζα, μαζ6s -+ massa(λατ.)
-} mass,massive(αwλ.)
Πρθπειvα oημειιilooυμεεδΦ 6τι στ,αρxα(αελληvικαη λ6ξη μα.
σr6q η μαζ6q χρησιμoπoιo0ιrταvγια τιq γυvα(κεgoε αvτ1Θεoημε
η λ6ξη o0Θαρπoυ ηταv μαατ69 ζΦoυ. '.o0Θαραρoυρηg''σηv
|λι6δαε[vαι,.ηπλoυoιωταη, γovιμωταη χΦρα.'.Uber oτα λατιvμ
κα η αvτ[ατoιxηλ6ξη και udder oτ,αγγλικα. Aπ6 τα λατιvικ0 oι
Eγγλθζoι απ61ηoαv και τo επ[Θετoexuberant=αφΘovog,
εvΘoυ.
oιιilδηg,περ[πλoκog.

153

312)o0Θαρ+ uber(λατ.)
+ uddeηexuberant(αwλ.)
Eκκεvτρικ6gε[vαι ο0vΘετoεπ(Θετoαπ6 τo εκ-+κθvτρovKCιιση.
μα(vειαυτogπoυ απoμακρOvεταιαπ6 τo κ6wρo. Στ,αρxα(αελλη.
vικα ouvαvταμετo θκκεvτρog.Στ,αγγλικα βρioκoυμεη λεξη
ατα μθoατoυ περασμ6voυαιιirvα.
eccentriο=εκκεvrρικOg
313) εκκεvτρlκ6q.+ eccentric(αwλ.)
.Θμωq
πρ6πειv,αvαφ6ρoυμεεδΦ τη λθξηκ6wρovπoυ ηταvoξ0
dκρov, αιxμη, κεvτρ(,αγκαΘι,τo μη περιστρεφoμεvooκθλoqτoυ
διαβηη Kαι τo κ6ιrτρoτoυ κ0κλoυ.Aκ6μα ακoUγεταιη παρoιμ[α
.'πρogκ6vτρα λακτ[ζειv,',oταv
ματαια αwιατεκ6μαoτε oε κατι.
και
στ,αγγλικα
οentreκαι centra|= KΕWβtCentrumαrα λατιvικd
K6q.
314)κ6vτρov-+centrum(λατ.)
->centre,centra|(αwλ.)
Aριατoκρατiαov6μαζαv oι αρxαioι τo πoλ(τευμαoτo oπoio κυβερvoOvoι αριατoι ωq πρoξ τηv Kαταγωγη,κατ6 τov Πλατωvα.
Στov Aριoτoτ6ληηταv τo ιδαvικ6 πoλ[τευμααro oπoio oι αρxovrεq εκλ6γovται εK τωv πραγματι αρ[αrωv,''αρισrivδηv,Kατ,α.
ξ[αv'. Kι αυτ6 ζητo0μεvoμετα απ6 τ6oε9 1ιλιαδεg1ρovια.H Πλατωvικη6μω9εκδoxη θφταoεαφθαρη ωq τιq μ6ρεqμαg - δυατυχΦq.
(αwλ.)
315)αρloτoκρατiα.+ aristocrat
Kαμαρα,Kαισηv |ωvικηδιαλεκro καμαρη,ηταv οκεπαcπη0μα.
ξα αrov Hρ6δoτo η θdλαμog Θoλωτ69.Camera oτα λατιvικα η
αroα, η καμαρα.|.{oημεριvηκαμεραπoυ δαvειαηKαμε κι εμεig εi.
vαι η [διαλεξη. Aπ6 τo oκoτειv6 Θαλαμo_camera obscura- ηg
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Avαγ6ιrηoηq. Mε ηv 6woια τoυ δωματ(oυ6φταoε ατα γαλλικα
παρεφΘαρμ6vη
chambreκι απo κει σr,αγγλικα chamber=δωματιo,
o υπηρ6τη9και comrade=συvτρoφoq
υπoυργε(o(!).Chamber|ain
πoυ μoιραζεταιτo [διoδωματιo
απ6 τo ιαπαvικ6camarada=αυτOg
με καπoιov.
316)καμθρα.+ camera(λατ.)
chamber(αwλ.)
->οamΘra,
κεφdλαιo..E1ω
T6λoqη εξηγησητoυ τεσταπ6 τo πρoηγoΦμεvo
βαoιμεg υπoι}liεgoτι αv δε γρoι|.lατε,τoυλαxιoτov oκεφτηκατε
τρ1αζΦα: To πριilτo, λoιπ6v, ζιilo πoυ ηρθε oτo μυαλ6 σαq αvτι.
ατoιxεl αηv εικ6vα πoυ 6xoυv oι 6λλoι για σαq (ελπiζω vα μηv
oκεφτηκατεκαμια,φερ,ειπε[v,oxιdl).To δε0τερoζιilo εivαι η ει.
κovα πoυ 6xετε εoεlg για τov εαυτ6 σαq Kαιτo τρ(τoζΦo ε(vαιαυτ6 πoυ Θαθ6λατε,κατα βdθog,vα ε[στε (ελπ(ζωvα μη βαλατε καTιbραπρ6πειvα ξθρετετι oυμβoλiζει
vθvα,αg πo0με,oκoυληκι!).
καθε ζιilo πoυ oκεφηκατε. To αλoγo για παραδειγμαε1vαιo0μβoλo δOvαμηq,εξoυoiαg,περηφαvειαqαλλα και ακαταδεξiαq.o
oκ0λogo0μβoλoπ[οτηg,τι αλλo; l-{γατα κι 6λα τα αιλoυρoειδη
οιiμβoλαoεξoυαλικ6ηταq,και oυvεπιbgαπιατ[αgκ.o.κ.
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aΓ
ν,ο
H εβδoμdδαπoυ π6ραoε μαg θδωoε θvαv ατελεiωτoκαταλoγo
ζΦωv πoυ Kατεγραψαv_μεταξ0 αoτεloυ και ooβαρo0_ αvαγvΦστεq ηξ σΤRληq.Ελ6φαwεg, oτρoυΘoκαμηλoι,καμfiλεg,τ[γρειg,
πdvΘηρεq,ριv6κερoι,λιow6ρια| Evτυπωαηπρoκαλεi η κυριαρ1iα
τωv ζιilωv ηg ζo0γκλαq.To Θαλdooιoβαoλειo εKπρoσωπε[ταια.
π6 τα δελφ[vια,τα yταπ6δια και τα (απρooδ6κητα)αrρεiδια! (o
φiλoq μαq πoυ τo δισλεξε oαv δε0τερo ζιbo τηq αρεσκεiαq fou
.E1oυμε
.'Mε
ακ6μα
βιαατηκεvα πρooΘ6oει
μαργαριτ6ριμ6oα',!)
μια oαλαμαvδρα,θvαγouρoυvdκι,6vαvκo0κo,Kαιμια κoυκoυβαγια! (Toτελευτα(oηταv επλoγη μαqφiληg με πρoχωρημθvημυω.
π(α).
Σεργιαvι(τoυρκικηλ6ξη!),λoιπ6v,Φμερα αro ζωικ6 βαo[λειo,
πoυ κατd παραδoξo τρ6πo oι ovoμαo(εqτoυ δεv 6xoυv αλλαξει
o1εδ6v καΘ6λoυαπ6 τα xρovια τoυ Aριατoτ6λη.
o ελθφαqαvαφθρεταιoε κεiμεvατoυ Hρ6δoτoUκαι τoυ Aριαroτ6λη.o πριilτogμλdει για τov Aφρικαvικ6ελ6φαvrα και o δε0τερoq για τov lvδικ6 Kαι τov Aφρικαvικ6.To ελεφαvτ6δovroηταv
γvωατ6 oηv αρ1αiα Eλλαδα απ6 τo εμπ6ριo με τoUξ Φoivικεq.
'.Eλ6φαvτoqoδ6vταg,,αvαφ6ρει
o l-{ρ6δoτo9
Kαιστα oμηρικα11ρovια υrιf1ρxερημα ελεφα[ρoμαι=ovειρε0oμαι
θoxημα 6vειρα,δηλαδη 6vειρα πoυ περvoOoαvαπo ηv ελεφαvrιη π0λη τoυ θπvoυ.
E|ephasτo παx0δερμoστα λατιvικακαιe|ephant
αr,αγγλικα.
317)ελ6φα9+ elephas(λατ.)
.+ elephant(αγγλ.)
ΣτρoυΘoκαμηλogε(vαι λθξη πoυ βρiοκoυμε στouq ,Axαρvηq,'
Kαι στιq',oρvιΘεg''τoυ Aριαroφdvη.Σ0vθεη λθξη απ6 τo στρoυΘ6q=οηρμρ,(τι
και καμηλoq.Struthiumαrα λατιvικακαι ostrichατ,
αγγλικd,πoυ κρdηoαv μ6voτo πρΦτooυvΘετικ6ηq λ6ξηq.
157

318)oτρoυΘ69,
(λατ.)
αrρouΘoκfμηλog+ struthium
(αwλ.)
ostrich
-+
'.Kαμηλogαμv6g''στιq ',oρvιΘεq,,τoU
Aριoτoφαvηε[vαιτo vεo,'Kdμηλoιαι Bακτριαvα[καιαιAραβιαι''αvαφ6ρει
καμηλαg.
γv6 ηq
o Aριoτoτ6λη9.Kαι oυvεxiζει: '1Διαφθρoυoι
δε αι Bdκτριαιτωv
Aραβiωv,αι μεv γαρ δ0o 6xoυοιv 0βoυg, αι δε 6vα μ6vov',.
Came|usoτα λατιvικακαι came|αr,αγγλικd.
319)κ6μηλo9-ι camelus(λατ.)
*+came|(αwλ.)
H τiγριg ηταv αγvωoη σrηv αρxαiα Eλλαδα μ6xρι τα 1ρ6vια
τoυ Aλεξαvδρoυ.Avαφ6ρεταιoμωgατα γραπτdτoυ Aριoτoτ6λη.
"H τoU Σελε0κoυτ[γριg'.ηταv δΦρo τoυ βαoιλιαηq MεooπoταTigrisσrα λατιvικdκαι tiger
μiαqΣ6λευκoυπρoq τoυgAΘηvαioυg.
ατ,αγγλικα.
320)τiγρlg-+tigris(λατ.)
+ tiger(αwλ.)
Πdvθηρ,τo oμoρφoαιλoυρoειδ69,μvημovεOεταιστα κεiμεvα
τoυ Hρ6δoτoU,
τoUΞεvoφΦvrαKαιτoUAριαroτ6λη.Mαλλov6μω9
Kαι oι τρειq εwoo0v η λεoπαρδαλη. Pantheraστα λατιvικd και
pantherαr,αγγλικα.
321)π6vΘηρ+ panthera(λατ.)
+ panther(αwλ.)
Πρ6πειvα πρooΘθooυμεεδιil Kαι τη λ6ξη παρδoqπoυ oυvαvrα.
με στov.oμηρo.Πdρδαλιgoτov Aριαroτθλη,εwoε[ταιαιλoυρoει
δ6qηs iδιαgoικoγ6vειαξμε τov παvθηρα.Pardusκαι parda|is
ατα
λατιvικα(o.,Γατ6παρδo9,'φημιoμ6vη
ταιv(ατoυ εoτθτΛoυκlvoBιoκ6vτQ.Leopardαr,αγγλικα η λεoπdρδαλιq(καιλ6ωvκαι παρδαλιq).
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322)πdρδos,π6ρδαλlq-+ pardus,parda|is(λατ.)
.+ |eopard
(αwλ,)
o ριv6κερωgαvαφθρεταιστα κε[μεvατoυ Στραβωvακαι καΘ6συγγραφεig.Rhinocerusστα λατιvικdκαι
λoυ oε πρoηγo0μεvouq
rhinoceros
αr,αγγλικα, Rhinoεv oυvτoμ[α.
(λατ.)
323)ρlv6κερωq+ rhinocerus
rhino(αwλ.)
-+ rhinoceros,
Λ6ωv,o βαoλιαgηg ζoOγκλαq.Σηv |λιαδαKαιστηvoδ0ooεια
υπαρ1oυvαμ6τρητε9παρoμoιΦoειqμε τo λιovταρι.o Hρ6δoτoq
αvαφ6ρειoτι λιovταριαζoOoαvoη Mακεδov[α,o Aριαroτ6ληgoτι
υrηρ1αvαrα oρειvαηg Mακεδoviαgκαι τηg Hπεiρoυ.Στη MυΘoAριλoγiα εixε πρoUπαρξειo Λθωvηg Nεμθαq.Στηv..Eιρηvη,'τoυ
αroφdvηβρioκoυμετo περιπαιKτικ6',o[Koι
λ6ovτεq,εv μdxηδ'ατouqδειλoOq.Leo αrα λατιvικα.Στ,αγγλικαη [διαα.
λιbπεκεg,.για
κριβΦgλ6ξηε(vαιo αατεριoμ69και |ionτo ζιbo.
324)λ6ωv *ι |eo(λατ.)
-ι |ion,Leo (αγγλ.)
Δελφ[q,τo δελφ(vι,αλλα και εiδogπρωτ6γovηq...τoρπiληq.
Mε
τoυ Aριoτoφαvη'
η δε0τερη θwoια αvαφθρεταιστouq '.|ππε(g'.
.|-|ταv
6γκoq μoλ0βδoυoε oxημα δελφιvιo0πoU τηv θριxvαvoτo
αrα λατιvμ
κατααrρωματoυ εxΘρικo0πλoioυ.De|phinη de|phinus
κα και do|phin
αr'αγγλικα.
H λ6ξη δελφivog(τηgεξoυoiαg)6xει μια πoλ0 εvδιαφθρoυoα
ιατoρ[α.Στη Γαλλiα δελφivoι ovoμαζovrαv oι αρxovτεgτoυ Bιε.
voυd, μιαgπεριoxηgστα voτιoαvατoλικατηg xιbραg,επειδη τo
oικ6oημ6τoυq ε[xε τρiα δελφivια.Στα μ6oα τoυ .14ouαιιirvαo
_πoλ0q_ Kαρoλoqτoυ Bαλoυαπo0ληoε αυτητηv περιοxηαro
βαoιλια, κι εκε(vogη xαριoε αro μεγαλ0τερo Yιo τoυ. Aπ6 τoτε
6λoι oι πρωτ6τoκoιτoυ Γαλλικo0 ατθμματogκληρovoμo0oαv
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τηv περιoχη μαζι με τov τιτλo Dauphin(=δελφivoq;oUσιaσΤιKσ
διαδoxoq). F| λ6ξη υπαρ1ει και στηv πoλιτικη ζωη τωv Eγγλθζωv.
(λατ.)
325)δελφiq+ de|phin,
de|phinus
+ do|phin,
dauphin(αwλ')
oκταπoυqαυτ69πou 61ει oxτιil π6δια. ΣτoυgΣκ0Θεgo ιδιoκηηq δ0o βoδιιilvκαι μιαqαμαξαg!octipes ατα λατιvικdκαι octopus
αr,αγγλικ6.
326)oιcrατloυq-+ octipes.(λατ.)
+ octopus(αwλ.)
.oαrρεov

τo ατρε[διαr,αρxα[αελληvικα'Aπ6 ηv iδια ρiζα τo oαroUv Kαι τo 6ατρακov.Εξooτρακ(ζωκαι εξoorρακιoμ6g(ostracize και ostracismαr,αγγλικα) εivαι λ6ξειqπoυ φθρvoυvστo μUα.
λ6 μαqτov δkαιo Aριαrεiδη και τα κριηρια με τα oπoiα ψηφιζεαπ6 τ6τε o κ6oμoq.
327)6ατρεov,6oτpoκov
+ ostrea(λατ.)
.+ oyster,ostracize(αwλ.)
Σαλαμdvδρα, κoιvΦg ,.γκouαrθρα',,ηταv _και ε(vαι_ .,ε[δog
oα0ραgπoυ λθγεται 6τι oβt'1vειη φωτια'',αvαφθρειo Aριαroτθληq.Salamandraoτα λατιvικακαι sa|amander
oτ,αγγλικ6.

328)
oαλoμ6,o,"
: ::',:il:lj:?
..}ili.,
K6κκυξo κo0κogαr,αρ11αiαελληvικd. Koκκ0ζωoημαιvε φωvαζω'κo0κoυ,.,μιμo0μαιη φωvητoυ πoυλιoυ.o κo0κog,λoιπov,η.
ταv ιερ6 πoυλi ηg.Hραq και καΘ6ταvατo oηπτρo τηξ. Cuculus
αrα λατιvικdκαι cuckooατ,αγγλικ6.Kι επειδητo Θηλυκ6πoυλiε(160

vαι σιjμβoλoσUζυγιKηqαπιστιαqcuckoldστ,αYγλικa o απατημε.
voqσ0ζUγoql
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329)KΘκκυξ+ cucu|us
(λατ.)
.} cuckoo,
(αwλ.)
cucko|d

ι

a

lt ,
r

ι

I
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37
o γεwαioq και βαρβαρoqτι o16oη μπoρεi vα θxoυv μεταξ0
τoυg;H μiα θwoια, βεβαiωg, δεv αvαιρεiτηv dλλη. To ταλiιrro και
τo xρημα;AυτΟκι αv ε[vαι τα ζητo0μεvα και 1αρα ,σ.τov πoυ
τ6,1ει Kαι τα δ0o' H ελεημoo0η Kαι τo παραληρημα;EδΦ τα
πρ6γματαδυoκoλε0oυvκαι xρειαζεται τερααrια ευρ0ητα πvε0.
ματoqγια vα τα oυαxετloειg.o yλoιΦδηqκαι τo ρετo[vι;Kαλα,αυτ6 ε[vαιε0κoλo.ΣiγoυραΘα61ετε καταλαβει.Aπλιbg,δiκηvτυ1ερo0 παι1yιδιo0-6πωq αλλωoτε τεivει vα γivει απ0 καΘεαπoι|.lηη
vεoελληvικηκαΘημεριv6τητ6
μαg.τΦβηξα κ6πoιε9λθξειqαπ6 τα
κιταπιαμoυ(κιαλλητo0ρκικηλεξη!).
Bαρβαρoqαrl αρ11αiαελληvικα ηταv o μη ελληvικ6g,o ξ6vog
πρoq τα ηΘηκαι η γλΦooα τωv Eλληvωv' Σηv oμηρικη lλι6δα
βρ(oκoυμε''Kαρεg βαρβαρ6φωvoι'',σα vα λθμε Φμερα ξεvoγλωoooι. o δε Πλατωvαq;Xωρ(ζειτouqαvΘρΦπougoε δUo μεγαλεq κατηγoρiεq:τoυg.EλληvεgKαιτouqβαρβαρoυq.
'.Παqμη.Eλληvβαρβαρog,,,
λoιπ6v,και μετατoυqMηδικoUgπoλ6μoυqκυρiωqoι Πθρoεqαπoκαλo0vταvθτoι. Barbarusoτα λατμ
.oμωq
vικα και ατ,αγγλικα barbarous.
αrη γλιilooα τωv κατΦτερωv
τdξεωvηg PωμαικηqαUτoKρατoρiαg
κυριαρχησετo oυvroμευμθvo barbusπoυ 6φταoε μθoωτωv γαΜικΦv oαv brave= γεwαiog
αr'αγγλικα. Kαι oημειΦατε6τι εvΦ η ελληvικηλ6ξη γεwαiog θ1ει
σχ6σημε τo γθvog,τηv κατcιγωγη,για τoυq Eγγλ6ζoυqη γεwαι6ητα θ1ει 6vαv κ0πoιo βαρβαρo υπαιvιγμo. Aπo ηv iδια ρiζα
bravadoε[vαιμια ιoπαvικηλ6ξη πoυ πθραoεατ.αγγλικ&με τηv 6vvoια τoυ πρoκλητικo0Θ6ρρoυq,κoιvΦq,'τσαμπoυκα..!
To μπραβo,πoU xρησιμoπoιoOμεαπ6 τoυq απ6γovoυgτωv Λατivωv,εivαι αvαφιbvηoηθαυμαoμoUμπρoαrαoε επiδειξη ιoxOog.
oι δε μπραβoιτωv vυ1τεριvΦvμαγαζιιbv.και 6xι μ6vo-δε χρειαζεται v,αvαρωηΘε[τεαv αvf1κouvστouqγεwαloυg η αroυq βαρβαρoυq!
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330)θdρθαρoq+ barbarus(λατ.)
brave(αwλ.)
+ barbarous,
Tαλαtrτovηταv αrα oμηρικα xρ6vια η ζυγαρια,τo ζ0γι. Aκ6μα,
ηταv oριoμθvoβdρoq πoλOτιμωvμετ6λλωv.Aργ6τερα τo ταλα.
vτov Kαι oι υπoδιαιρθσειqτoυ ξταv βαρη και αrαΘμααio εμπ6ριo
και επ[αηg1ρηματικ6πooα. o Hρ6δoτogαvαφθρειτo .'BαβυλΦvειov και τo Eυβoικ6v.'ταλαιrτov.
Τo πρΦτoχρησιμoπoιoOvταv
για
τo ζ0γιoμα αoημιo0και τo δε0τερoxρυoo0.Kαι τα δ0o χωρ(ζo.
vταv σε τρειg xιλιαδεq orατηρεg.Στα λατιvικα θγιvε ta|entumκαι
περlπoυτo [διota|ent 6φτασεστ'αγγλικα με ηv 6woια ηq κλiσηq,ηq φυoικηqικαv6ηταq. Eμεiq τo ξαvαδαvειατηκαμεμ,αυfi
ηv τελεuτα[α6woια.
Τo εvδιαφ6ρovKαι6κρω9εvτUπωσιαK6
μ'αυη η λεξη ε(vαι6τι
6woια
καΘιερΦθηκε
σr,αγγλκd
απ6
η
ηq
ηv παραβoλητωv ταλαvτωv.Στo Kατα MατΘαiovEυαγγθλιoδιαβdζoυμε6τι κ6πoιoqα.
φ6vrηqθδωoεταλαvrα στouqυrηρ6τε9τoυ. o 6vαqαπ.αυτoOq,o
πιo σUvηρητικ6q,τα θΘαΨεγια vα τα φυλdξει.o dλλoq τα δ6vεμ
oε με τ6κo και τα πoλλαπλαo[ασε,απoσrιΦvταqτιq επιδoκιμαofεq
τoυ αφ6vη τoυ.
Mε 6λo τo oεβαoμ6,αλλd αυτ6 δεv ε[vαιμ[vι-αoκηoηκαπιταλμ
ατικfigoυooΦρευoηq;
331)τΦλαvτoY
+ talentum(λατ.)
+ ta|ent(αwλ.)
,Eλεog
ε[vαιo o[κτog,η oυμ-παΘεια
απo τα 1ρδvιατoυ oμηρoυ.
Τo επΘετo ελεt'1μωv
τo βρioκoυμεστηv oδ0ooεια Kαι σε κε[μεvα
τoυ Aριαroφdη, εvιb η ελεημoo0vηε[vαι λ6ξη τωv;1ριατιαvικΦv
τΦρα, ηv πoρε[α ηq λ6ξηq μθoα
xρ6vωv. ΠαρακoλoυΘf1ατε,
στouqαιΦvεq.Στα λατιvικl μεταφθρΘηκεσαv e|eemosynaκαι με
τo πθραoματou xρ6voυ 6γιvε a|imosina.Aφo0 ταξiδει.|.lε
στιqγερμαvικθgφυλθqθγιvε aa|moes στα δαv6ζικα.Στ'αγγλικ0 6φταoε
oαv o elmesse και τov 17o αιιirvαεi1ε γivει a|ms.Toτελικ6 s ηq

λθξηqδεv εivαι εvδεικτικ6πληΘυvτικo0αριΘμo0,αλλd τo -σ-ηξ
ελληvικηq.
332)6λεoξ,ελεημoo0vη+ alimosina(λατ.)
+ a|ms(αwλ.)
,'εiμαιαAλ0ω ηταv θvα πoιητικ6ρfiμαπoυ εixε ηv 6woια τoυ
vηoυ1oq,ταμγμ6voq, εκτ69 εαυτo0,παραληριil.,.Σηv |λιαδατo
παoiγvωαro''διvειjεσK.αλ0ωvπαρ6 Θιv'αλ6g,',δηλαδη,περιφ6ρo.
vταv με 1αμθvαλoγικα αηv ακρoΘαλαooια.Ha|lucinorατo λατιvμ
κα oημα(vειπαραληριil.Στ'αγγλικα, χωριq καμια περαιτ6ρωαλ.
ft πρoκαλιδ
ha||ucinate=6xω
λo(ωoτ1,halluοination=παραισΘηoτl,
πoυ δημιoυργεiπαραιoΘf1oειq
παραιoΘηoειq,ha|luοinatoΨ=oυτOq
Kαιγια φαρμακαo ιpυ1oδηλωτικ6g.
(λατ.)
333)oλ0ω-+ ha||ucinor
.+ ha||ucination
(αγγλ.)
.'Γλoι69απ6
Γλoι69 ατ'αρxα(α ελληvικα ηταv η κ6λλα.
ηq 0ληg..,αvαφθρεταιστov Hρ6δoτo,δηλαδt κ6λλα απ6 τo δθvτρo,
κ6μμι.ΓλoιΦδηqo κoλλΦδηq,στov Πλατωvα.G|utenαrα λατιvικα
και g|ueατ,αγγλικ6.
334)γλol6q + gluten(λατ.)
.+ glue(αwλ.)
Pητ(vη,η εκ πε0κηg ρ6oυoα,αvαφθρεταιαrov lrπoκραη, τo
.Aλλoι
oημεριv6ρετo[vι.
γλωoooλ6γoιπιατi:0oυvπωq η λ6ξη πρo6ρ1εταιαπ6 τo ρημαρθω,αλλoι 6μωqπιαrε0ouvπωq η λ6ξη εivαι
ξθvη..oπωsKαιvα,vαι,αrα λατιvικαθγιvε resina,Resinoτ.αγγλι.H oημεριη ρετo(vαλαμπρ6 αvrιδα.
κα και resinous=βΠτιvΦδηq
vειo απ6 τoυqΛατ(voυg.
335)ρητivη+ resina(λατ.)
.+ resin,resinous(αγγλ.)
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Evαg βιαατικogπρ6λoγo9ε(vαι καλOτερoqαραγε απ6 καΘ6λoυ
πρδλoγo; Eξαρταται.To τυπικ6v κλivει υπθρ τoυ πρΦτoυ.Eξαλ.
-για τoυqγvωριλoυ δεv ξεxv6με 6τι τo κivηματωv vταvταΤατΦv
ακαταμαxηη
εoαε[
v,ασκε(
ζovτεq. αoκo0σε,αoκεi και πιαrε0ω
λoιπ6v,
γoητεiα στoυqv6ougτωv εkooι 1ρ6vωv.oι vταyrαTατθg,
λ6γω ιδεoλoγiαq_και 6xι λ6γω πiεoηξ 1ρ6voυ6πωq εγιir- θριτ01η
1vαv σ,6vα κoυτi λ6ξειq αvακατα και μετl τραβoOoαvαrηv
vα
6βγαιvαv
λθξειq κι θγραφαvπoηματα. Mπoρεi για παρ6δειγμα
πθιrτε oOvδεoμoικι αμ6oωq μετα εφτα επiΘετα.Mε ευλαβεια 6.
vταμπαιvαvαη oειρα και γραφ6ταvθvα πo(ημα.Aυτα θκαvαvoι
κιvfi.
oπoυδαtoυ
vταTαr6qπoυ Θεωρoυvταιπρlδρoμoι εvoq αλλoυ
ματoq αηv τθ1vη,τoυ σouρεαλιoμo0.Tηρoυμ6vωvτωv αvαλoηq τoπιKηq
γιΦv και με δεδoμθvnη ooυρεαλιαrικfiτoι;1oγραφiα
λ6.
παρlΘεoη
κoυλτo0ραq,voμiζω δικαιo0μαoτεμια vταvταToτικη
ξεωv: ελαιov, τ6ρvoq, K1δoζ, ts (πληΘ.ivεg), αλλερyΙα.Tελικα
σαv vα θ1ouvμια κρυφηo0vδεoη μεταξ0τoυq.Δε voμiζετε;
.Eλαιov
ηταv τo ελαι6λαδo.Στα oμηρικαxρ6vια f1ταvκυρ[ωgτo
λlδι με τo oπoio αλεiφowαv μετα τo λoυτρ6.KαΘελιπαρηoυσ[α,
αλλα και η αγoρα 6πoυ πωλo0vταv λαδι, ovoμαζ6ταv θλαιov.
o|eum ατα λατιvικα και oil ατ,αγγλικ6. H λθξη ελαiα (τo δθvτρo
και o καρπ69)6γιvε o|ivaατα λατιvικdκαι oliveατ,αγγλικα.
336)6λorcY-+ oleurn(λατ.)
+ oil(αwλ.)
337}ελαio.+ oliva(λατ.)
.+ olive(αwλ.)
Να μηv ξε1&oouμε6τι τo oi|oτ,αγγλικ6 61ει και ηv θwoια τoυ
πετρελα[oυ.
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Τ6ρvoqηταv,6πω9 και αf1μερα,εργαλεio τωv ξυλouργΦv.Avα,κUκλoτερηqωg'απ6
τ6ρvou",ατov Eυριφ6ρεταιoτov l-|ρ6δoτo,
.,τρo16q
π(δη
τ6ρvω γραφ6μεvoq,'και αrov Aιo10λo ..β6μβυκαq
τ6ρvoυ καματoy'..Toρvευτ6q fiταv o κατεργαoμθvoq με τ6ρvo.
Tornusαrα λατιvικα και tornare=περιατρθφω.
Turnian6φταoεατo
μεoαιωvικ6α1γλικd,θγιvε tιirnerκι αργ6τεραturn=γvωρiζω.
Σηv
oικoγ6vειατoυ turn αvηκoυvκαι oι λθξειg tour=γOρoq-περιoδεiα,
tournament=τoυρvoυα
(ατov αθλητιoμ6)και τo αvrιδαvειo (γvωα16 και μη εξαιρετ6o)tourist=τoυρiαrαg
(κατ6λεξη αυτ69πoυ κdvει περιoδε1α).
338)τ6ρvoq.+ tornus,tornare(λατ.)
+ turn,touζ tourist(αwλ.)
K0δoqoτα 1ρ6vιατoυ oμf1ρouf1ταvη δ6ξα, η φiμη, ιδiωgη πo.
λεμικη.o oδυooθαgαπoκαλε(τα1"μ6γα κ0δogAχαιΦv" πoU απoτελo0oε τιμητικ6ταη πρooφΦηoη. M6λιgτov πρoηγoυμεvoαιΦvα 6καvε ηv εμφdvιof1ηq η λθξη αro εγγλθζικo λεξιλ6γιo, πρoφαvιilqαπ6 ελληvoλατρεgδιαvoo0μεvoυq.H θwoια ηg παραμ6vειαυτo0oια.
ω9) Kιnδoq-+ kudos(αwλ')
Kλtvωαrov.oμηρo oημαιvε 6,τι και Φμερα: καvω κατι vα πdρει
κλ(oη."ErΦv κλ[vηoιτ6λαvτα Zε0g", δηλαδη
"6ταv o Δ(αg καvει
vα
η ζυγαρια
γε(ρει", "TρΦαqδ, 6κλιvαv Δαvαo[,, δηλαδη "oι
.Eλληvεg
6καvαvτoυgTρΦεgvα υπo1ωρι,1σouv,,.
|nc|inare
τo αyτiστoιXoρημαoτα λατιvικα.|nc|ine- o1εδ6v αυτo0oιooτ,αγγλικo και inclination=ταoTl,
Aπ6 ηv (διαρiζα θ1oυμεdec|ine=υπoρorπ,1.
rec|ine=αvαπα0oμαι.ξαπλιilvω
χωρΦ (για τιμθg).πθφτω-αρvo0μαι,
(καταλ6ξη γ6ρvωπρoq τα π(oω)και oλωgπαραδ6ξωqκαι τo ρdμα
|ggη=γθρvω
με oπoκoπflτoU cιρKτιKo0oυμφΦvoυκαι 6κταoητoυ
φωηεvτog τoυ Θ6ματoq
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340)κλivω + inc|inare(λατ.)
(αγγλ.)
+ inc|ine,lean
Πρ6πειv,αvαφθρoυμεεδΦ 6τι παραγωγoτoUκλivω εivαι η κλ(vη, πoU οημαιvε αvακλιvτρoε[τε oε δεirιvo ε(τε για vα κoιμdται
ατριilwυvαι'.και.'εvκλ[καvε[g.Στov Hρ6δoτoβρioκoυμε.'κλivηv
vη κλlvειv τιvα', Στo Θoυκυδiδηxρησιμoπoιεiταικαι με ηv 6woια
τoυ vεκρικo0κρεβατιo0.Kλιvικ6g,λoιπ6v, ηταv αυτ69πoυ αvηκε
.oμωg
τo επiΘετoαυτ6
η ταiριαζε oε κλivη, κoιvΦg oε κρεβατι.
περvΦvταqαrα λατιvικααπ6κτηoεηv θwoια τoυ ιατρo0πoU επι.
σκ6rπεταιτoυgκλιvηρειqαoΘεvε[q.Στ,αγγλικ6 τou 18oυαιΦvα η
Kαι τCιδυo με
λ6ξη c|inicε(xε ηδη αιrrικατααrαΘεlαπ6 τo c|inica|:
ηv θwoια τoυ κλιηρηg. T6λητoυ 19oυαιιilvα 6μω9 με ηv επιρρoη τηq γαλλικηgc|iniqueKαι ηq γερμαvικηgk|inik,oι Ewλθζoι
εwoo0vπλ6ov με τo clinicμθρoq6πoυυπαρxoυvπoλλd κρεβdτια,
voooκoμε(o
341)κλivη.+ c|inicus(λατ.)
(αwλ.)
+ c|inic,
clinica|
|qoτov.oμηρoεivαι μυqτoUoΦματoq.Mεταφoρικαατov Πivδα,ι[vεqTρoiαg,ε[vαιoι
ηρωεqηq Tρoiαq'Eixε επioηgκαι τηv θvρo
voια ηq δ0vαμηg,ηg ιoxOog.Στov.oμηρo,'ιgαv6μoιo''η δ0vαμη
τoυ αvθμoυ,,,ιερηιg Tηλεμα1oιo.'o Kραται6qTηλθμαxoq,''ιq βηq
Hρακληεiηq''σrov Hoioδo.
H λθξη εixε αρ11ικαδiγαμμα και ηταv F|Σ.Στα λατιvικ6 6xoυμε
αξ[α,αρετη.Στ,αγ.
vis=β[α-δ0vαμη,
vir=αvδραq
Kαιvirtus=δ0vαμη,
viriIity=αρρεvωπ6τητα,
γλικα viriIe=αρρεvωπ6g-αvδρικ6g,
virago=αvδρoγ0vαικα
και virtue=αρεη.To επiΘετovirtua|=κUβιoλεκτικ69 xρησιμoπoιε(ταιπλ6ov κατ6 κ6ρov oαv εικovικ6q σηv
θκφραoη.'virtualrea|ity,..
342)lq,v6g + vis,virtus(λατ.)
+ virile,virtual(αwλ.)
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εiκι αv σoq φαvε(παραξεvoη λ6ξη βιρτoυ6ζo9(=virtuoso)
πoυ
ατ6μoυ
vαι παραγωγoτoU λατιvικo0virtusμε ηv 6woια τoυ
61ει μεγαλη,αξεπθραoη ικαv6ητα.
H αλλεργiα,6πω9και η oυτoπ[αμε ηv oπo(αααXoληΘηκαμεoε
παλαι6τερo6ρΘρo,δεv ε(vαι αρ1αiα ελληvικfi λθξη, 6oo κι αv α.
κoυγεται περ(εργo!E[vαι μια λθξη-επιv6ησητoU ΓερμαvoOγιατρo0 von Piquet.Στιgαρ169τoυ αιιilvα μαg (γ0ρωαrα 1906)o γιατρ6qxρειααrηκε μια λ6ξη πoυ vα δηλΦvει',αλλαγf1ηgφυoιoλoγι.
ηq κατααrαor1gεv6g ατ6μoυ λ6γω 6γxυoηq ξ6vηq oυoiαg.'.Mη
βρ(oκovταgκαμ[ααrα Γερμαvικακαι 6vταg ελληvoμαΘηξ,o von
.αλλog,'Kαι
Piquetαxηματιoε η λ6ξη a|lergieαπ6 τιg ελληvικθg
.,6ργovn.H λ6ξη 6καvε
γ0ρω αrα τθooερα xρ6vια vα φτdoει απ6
η ΓερμαviαατηvAγγλiα και vα γ[vει a||ergy!
3a3)(6λλos+6ργov).a a||ergy(αwλ.)
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Av υπαρ11ει
κατι απoκαρδιωτικ6ατιq παλι69 δ6ξεq τoυ ελληvι.
κo0 oιvεμα (Λαoκαρη,Φ6vοoυκ.λπ.),αυτ6 oiγoυραδεv ε(vαιτo επ[πεδo η τo περιε16μεvoηq πρooφoραqτoυq στo xΦρo ηq 6βδoμηsτ6)αηξ,τ6τε αrα xρ6vια ηq αΘω6ηταq,To απoκαρδιωτικ6 εivαι o τωριv6gπ6λεμo9 πoυ αηvouv με τo xρ6vo. H αγωv[α
τoυg,φαvταζoμαι,vα κραηoouv τo αρωμαKαι τo αvΘoqτnq vε6.
ηταq τιq oδηγε(oε επεμβ6oειqαιoΘητκηg_υπoτiΘεται.l-{εφιαλ.
τικη ειρωvειατoυπραγματoqπαραμovε0ει,β6βαια,στιq μετεγXειρητικθqπαραμoρφΦσειq,τωv oπo[ωvγιv6μαατε αυτ6τπεqμαρτυρεg.Aδυvατιbvα καταλαβωτo αΙvιγμααυηg ηg λυooαλθαgαvα.'παvδαματoρα',_
μθτρηoηgμε τov _κατα τα dλλα
βαρβαρoχρ6vo. Aπ6 τηv αλλη παραε(vαιαπλoικ6 vα πειq 6τι oε τθτoιεgπεριπτΦoειg υπdρ1ει 6λλειμμα γo0oτoυη ευφυ(αg.Τo παραμ0θιηq
Xιovατηg,voμ[ζω,πρ6πειvα ξαvαδιαβαorε(πρooεxτικ6,απ,η μερια 6μω9τηg ταλα[πωρηqβαoiλιooαg.Ag παμε τΦρα αη δoυλεια
μαq:
Aγωv[αατov Hρ6δoτoκαι αrov Eυριπ(δηηταv o αγΦvαg,η .'α.|.|ταv
επ(oηqη γUμvαστικηαoκηαη, η γ0μιλλα περ( ηq viκηg.'.
δια
παoηg
αγωviηg
θ1ωv''βρioκoυμεατov F{ρ6δoτo
μvαση."Aγιilv
,'πoλεμ[ωv
Kαι στηv.'Eκdβη',
τoυ Eυριπ[δη
αγωv(α".Για ηv Ψυxη,
τη διαvoια, 61ει τηv θwoια τηq στεvo1ιirριαg,τηg αγωv(αq.,Ev
φ6βω και πoMη αγωv[α,'βρiοκoυμεoτo ΔημooΘθvη.Παρ6γωγo
τoυ αγω, εv6g ρηματoqπoUθδωoεπλo0oια oυγκoμιδηαrηv ελληvικη γλιilooα,6φταoεoτα λατιvικdoαv agoniaαλλα και αrα γαλλικα oαv agonie.Δεv εivαι ξεκαΘαρoαv oι Eγγλθζoι πηραv η λεξη
απ6 τoυq Λατ[voυg η απ6 τoυg Γdλλoυg. Σηv αρχη Φμαιvε
,hvευματικηπρooπ0Θεια,'Kαι 6woια τηg αrεvo1ΦριαgυιoΘεηη
Θηκεκατατov 17oαιιbvα.Agonizeτo ρημααγωvιΦαλλα και βαoαviζω και agonizing=oδυvηρ6q.
Aπ6 τηv [δια ριζα Kcιι τo
antagonist=αvταγωvιofig.
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,'AλΦrηξ εiρωv
η φ0oει''αvαφ6ρειo ΦιφτoταvKαι αλλα 6λεγε.
λημωv o Kωμικ6g,6vαv αιΦvα περiπoυ μετα τov Aριαroφαη. Eι
dγvoια
ρωvεiα αvτ[αroι1α ηταv η πρoorιo(ηoη,η πρoσπoηη.'Σωκρατι,'πρogεξερθΘιoιv o0γxυoιvαvrιπdλoυ'..MημειΦδηq η
η
τρ6πo9σUζηησηq πoUχρησιμoπoιo0oεo Σωκραηg
κf1ειρωvε[α,',
αrιg κoυβ6vτεqτoυ με τouqooφιατ69τωv AθηvΦv.lroniaoτα λατμ
vικα και ironyστ,αγγλικd,|ronico ειρωvικ6g.
347)εlρωvεiα -+ ironia(λατ.)
-} irony,ironic(αwλ.)
.'ιδ[oιg6μμαoι
Aυτ6πηq και τo Θηλυκ6αυτ6πτι9o
βλ6πωv,.ατov
Aυτoιpiαεivαι λ6ξη τωv ελληvιoτικιilv
ΠλατωvαKαιστov |-{ρ6δoτo.
1ρ6vωvπoυ θφταoεαυτoθoιααr,αγγλικα πριv περ[πoυδυo αιΦvεq.
&t8)αυτ6τπηq-+ autopsy(αwλ..)
A(vιγμαη αιvιγμ6g,o αoαφηg λ6γo9, τo αivιγμα στoυqαρ1αioυg.Aπ6 τo ρημααιv[oσoμαι=μιλιb
με αodφειεg,με αιv[γματα.',Eξ
αιvιγματωv.,στov Aιο10λo Φμαιvε αoαφΦg,αιvιγματικα.''Δι,αι.
vιγμΦvερεiv',αrov Aριoτoφαη. Aenigmaστα λατιvικα.Enigma
αr, αγγλικα και παρdγωγoτo επ[Θετoenigmatiο=αιvιγματικ6q.
349)αiv:γμoa aenigma(λατ.)
.+ enigma(αwλ.)
Γε0ωατ,αρxαiα ελληvικα ηταv τo oημεριv6μ6oo ρημαγε0o.'Aλλ,dγε...
γευo6μεΘ,αλλι!λωv εγ1ε[αιξ,.,σΓlV
μαι, δoκιμαζω.
,,αg
δoκιμ6σouμε o 6vαg τov dλλov με τιq λ6γ1ε9'.!
lλιαδα,
''Γε0oμαισrρατo0.',στov ''A(αVrα..τoUΣoφoκλη και ''γε0oμαι
π6vωv'.αrov Π(vδαρo.Aπ6 τη ρiζα ΓEYΣ- 6xoυμε ατα λατιvικα
τo ρf1μαgusto με τηv (δια oημαoiα και gustus=γειjση.|δo0 τo
vεoελληvικ6 αvτιδdvειo γo0ατo! Kαι για vα ξεoκov(oετε τα λα173

τιvιKα σαq τo φλεYματιK6',degustibusnon est disputandum.,.
('.Περ[oρ6ξεωqoυδε(gλoγog'.!!).
Στ,αγγλικα θφταoεαυτo0oιo
τoλατιvικ6gusto,μιαδυvατηλεξημεouvιbvυματηζωτικ6τητα
Kαι τov εvΘoυoιαoμ6. Πα(ρvovrαq τo πρ6θεμα dis. θγιvε
disgust-_αηδιαζω,disgusting=qη61qατικ6qκι εvΦ αρxικα τo
o0vΘετo αυτ6 ρημα oημαιvε απλΦg ',δε βρ[oκω κατι τηq αρεoκε(αq μou,',με τo πθραoμα τωv αιιilvωv απ6xηoε η σημεριvη
δυvατη oη μαoiα τηq απθxΘειαq.
350)γε0ω+ gusto(λατ.)
+ gusto,disgust(αwλ.)
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H γλιbooα _αυη η υπ6ρoxααδUvαμηγλιbooα πoυ κατoικε[εvτ6g μαg_ μoιαζει με τεραoτιo καλειδooκoπ.oπoUoυvδυdζει με
Θαυμααrηευρηματικoτητα6woιεq και σημασ[εgκαι απoκαλUπτει
εκΘαμβωτικdτηv κoυλτo0ρατωv λαιbv,τα πιστε0ω,τιq πρoληι|.lειg
τouq.oι παραvoηoειg6μω9 καραδoκoOv.
Kαι τιq πρoκαταληΨειq
,80
θφριτΣτιgαρx6gτηgδεκαετ(αqτoU oι μαxητικ6gφεμιv[oτριεq
Σηv
τωv
ΘεooαλΦv.
κλαακliqαπdvηoηg
6κoυoμα
ταv στo
μιαq
_λαvΘαoμθvηg διατ0πωσηq_ ερωηση ,'Πoσαπαιδια 6Xειq;,,oι
Θεooαλo(παραδooιακdαπαvτoUv''δυo παιδιd κι 6vα κoρ[τoι'',δηλΦvovταqεπ,ακριβΦgτo φ0λo τoυq _κατα τo αρχαιoεMηvικ6
.oμωq,
.'πα(δεq''
Kαι ''κ6ρη.',
η φεμιvιστικηερμηvεiαηg πρ6ταoηq
υπoβiβαoηq
περ[
εικαo(εg
oε
oδηγo0oε
φυλετικo0διαxωρισμoO,
και oι]lπαιδια
Kαv
κoρlτoια
δε
ΘεωρoUvταv
τωv κoριτσιιbv_ 6τι τα
τω καΘεξηq.H γλωooικη παραδooη6εν υπoλoγiζowαv,τo γλωooικ6 πρoφαv6gαγvooOνταν(υπoκριτικα)και η επιφαvειατωv λ6τα0ξεωv λειτoυργo0oεoαv κ6κκιvoπαv[μπρoαιαoε μαιv6μεvo
.'σημε[τωv
πρooεxτικη
αvαγvωσrl
Mια
Aτ6rημα;Σαφθαrατα.
ρo.
,,ιl _ttσ vα ΘυμηΘo0μετov Γαλατικηq Koμψ6τηταqPoλαv
Mπαρτ_ μαg oδηγεi oε vηφαλια oυμπεραoματα.Mηπωg6μωqη
πρoooxηκαι η vηφαλι6ητα ε[vαι,αγαπητo[μoυ,oαφεigεvδε(ξειg
6τι τα εκρηκτικαvιατα απoo0ρowαι αvεπιστρεπriπαρα1ωρΦvταg
τη θ6oητouq ση xρUΦ _μα γκρiζα_ ηρεμiα τηg ωριμ6τηταq;|-|
εριbτηoηεLναιρητoριn|.H απαvηoη ε[vαι:δυαrυxιilg,vαι!
To καλειδooκoπιoε(vαιαλλη μια λ6ξη-επιv6ησητoUΣκωτo6ζoυ
φυoικo0Σερ DavidBrewster.o εv λoγω φυoικogτo 1817επιv6ηoε 6vα 6ργαvoπoυ περιε[xεxρωματιαrακατoπτρατoπoΘεημ6vα
με τ6τoιoτρ6πoΦατε vα δημιoυργo0vταισUμμετρικαoxηματαμε
πoλλαπλ69 αvακλαoειg. o ελληvoμαΘηqBrewster τo ovoμαoε
κdvoιrrαgoυρραφητωv αρ1α[ωvελληvικΦvλ6ξεωv
Ka|eidoscope
.Kαλ6q''=tρρα[og,,.εiδoq,'=σχημα
ε.
Kαι .,σκoπθω,.(b.'=ΠσpσTQρΦ,
vεo6Mηvεq!
Kαι
στouq
και
τo
δαvεισε
ξετdζω
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351)(κoλ6s+εiδoq+oκoπ6ω)
(αwλ.)
-+ Ka|eidoscope
+ Kαλειδooκ6πιo
Kαλ6ω,-Φ ατ'αρxα(α ελληvικα oημαιvε φωv6ζω,πρooκαλιir,o.
voμαζω,επικαλo0μαιτouq Θεo0g:,'MαρτυραgκαλιbΘεo0g..στιq
,'Tραx[vιεg''
τoυ Σoφoκλrl,"αραq,αg ooι καλo0μαι,,,πoυ εξηγεiται
''τιg κατ6ρεqπoυ επικαλo0μαιεvαvr[ov σoU. στov ,,oιδiπoδαεπ[
',odρxωvηv δiκηvKαλε[,'αrιg,,Σφηκεg.,τoU
Aριoτoφα.
Koλωvtb,,,
vη.
CaΙareτo αvτ[αroιxoρημααrα λατιvικα.Aπ6 ηv iδια ρiζα KAΛπoυ ηταv η πρωη μ6ρατoU μητo παρdγωγoca|endae=καλ6vδεq
vα Yια τoυg Pωμαioυg.ovoμdζovταv 6τoι, επειδη ατηv αρ1αiα
Pιbμη oι ημθρεqαuτθgαvαγγ6λλovταvδημ6oια. H παρoιμιιilδηg
αταgελληvικαgκαλ6vδαg,'oημα(vει
oε ημερoμηv(α
θκφραoη'.ειq
v0παρκη, dρα .'πoτθ,,καΘ6τιoι.Eλληvεq δεv ε(xαvτθτoιoo0oη.
τωv ημεριbv.Calendarαr,αγγλικd τo ημερoλ6γιo
μα αvαγγ'ελ(αg
τo[xoυ.Eπioηqπαραγωγαηq αρχαιoελληvικηgKAΛ. εivαι τo λα.
= o0γκλΠτιvικ6clamarΘ=KPαUYdζω,
classis= τdξξ και conci|ium
=
ση,συvαγωγη.Aπ6 τo c|amare6φταoεαr,αγγλικdτo c|amorous
=
Θoρυβιbδηq,
φωvαoκιjlv,claim= ισχUρ(ζoμαι,exclaim oVσΨΦV(b,
=Kηρ0σσω.
proο|aim
Aπ6 τo γεγov6g6C|assisαρxικαof1μαιvε''6voπλoι.','.στρατ69.,.
τι ,.Kαλo0vταv.'
στα 6πλα. Tov 6o αιΦvα π.X. o ΣθρβιoqTo0λλιog
xιirριoετo αrρατ6 oε 6ξι τθτoιεgoμαδεg_οlasses_ αvαλoγα με
M,αυτηηv θwoια ηg .'Koιvωvιη γη η τα xρηματαηg καΘεμιαq.
κηqταξηg'.θφταoεη λ6ξη c|assαρxικααrηvAγγλ(α.Xρηoιμoπoητηg πλ6ov 6woια ε(vαι ,,oxoλικη
Θηκεoμωg ευρ6ω9και η βαoικt'1
ταξη''.Παρdγωγατα c|assic- classica|= κλαoικ6ξ,c|assify=Tσξι= ταξιv6μησrl.Kαι β6βαιαc|assy= σβισΤoκPσvoμιb,c|assification
Aπ6 τo λατιvικ6 conci|iumoτ, αγγλικ6 6xoυμε
τικ69, κoμι,|.t6q.
council= σUμβo0λιo,κατα λ6ξη ',oπoιoδηπoτεoιbμα6xει oυγκλη(Aπ6τo con-=μαζ(και ca|are).
Kαιτo
Eπ(oηqαπ6 τo conci|ium
Θε[.'.
εγγλθζικo ρfiμα reconcile,conci|iate= σUβφλιΦvωκαι conciliatory
=σUμφλιωτιKoq.
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352)καλΦ.+ ca|are,clamare,classis(λατ.)
* calendaηclaim,class(αwλ.)
Παιg σr,αρ1α(αελληvικατo παιδ[,τo τ6Kvo,εiτε Θηλυκ6,εiτε
αρoεvικ6.',Πα(δεg
αρρεvεgκαι Θηλεαι',στouq.,N6μoυg''
τoυ Πλατωvα.,'Aoκληπιo0παlδεq''ovoμαζovταvoι Yιατρoi..F|ταv
επ(oηgo
δo0λog,o uπηρ6ηq.ΣαvπρΦτooυvΘετικ6βρiοκoυμετη λ6ξηoτιg
pedagogy.pedagogiοs=πσlδσαγγλικ69 paediatrics=παιδιατρικη,
pedagogica|=
παιδαγωYικ6g
και pθdagogue=παιδαγωγ6g.
γωγικα,
Σαv δε0τερooυvΘετικ6oη λ6ξη encyc|opedia=εγκUκλoπαiδεια.
F{
τελευτα[αε[vαι μεoαιωvικ6qγλωooικ69 vεωτεριoμog(',βαρβαρισμ6q,,κατ,αλλoυg)απ6 ηv ''εγκUκλιovπαιδε(αv'.πoυ αvαφ6ρεται
ατov Πλo0ταρχoκαι f1ταv'.oκ0κλogτηqεπισημovικηgπαιδε0oεωg, η παg εξ ελευΘ6ρωvγεwηΘεig v6oq εv Eλλαδι 6πρεπε vα
διθλΘηπριv η επιδoΘηειq ιδιαιτ6ρα9απoυδdg''.
(αγγλ.)
353)πolq -+ pediatrics,
encyc|opedia
Miα απ6 τιg λθξειg αr,αγγλικα πoυ αημαlvoυvυπoλoγ(ζωεivαι
τo ca|cu|ate.
Av και παραδoξo,6λκει και αυτ6ηv καταγωγητoυ απδ τ,αρ1α(αελληvικ0.lδo0 πΦg:xαλιξ ηταv τo oημεριvoxαλiκι.
Ca|xατα λατιvικαη iδια λ6ξη πoυ θδωoε αr,αγγλικα τιg λ6ξει9
calcium= σσβ6ατιoκαι cha|k= Kιβωλ[α.Yπoκoριαrικ6τoυ λατιvμ
κo0 ca|xηταvτo ca|cu|us,
κι απ6 εδΦ θxoυμεαrα λατιvικατo ρημα
ca|cu|are= μετριbμε λιθαρακια,με ιpηφiδεg..|.lταvπια Θ6μαxρ6.
voυ vα φταoει αr, αγγλικd τo ρημα ca|cu|ate= υπoλoY(ζω,
Ξ υπoλoγισμ69,calcu|ator= υπoλoγισrηq,αλλα και
ca|cu|ation
ca|cu|usκλ&δogτωv αvιilτερωvμαΘηματικΦv.
(λατ.)
35$ x6λξ -+ca|x,ca|cu|us
+ ca|cu|ate,
ca|cium(αwλ.)
Yπoκριπ,1qf1ταvo απoκριv6μεvoq,o ερμηvευηg Kαι Yια τoυξ
AΘηvαioυqo ηΘoπoι6q.''ovε(ρωvυπoκριτηg',βρ(οκoυμεαrov Λoυκιαv6.-Hoημεριvη6woια ηq UπoKρισiαg-εβμovη τωv βαριαλαΙ177

κ6v συYχρovωv τραγouδιωv- εivαι πoλ0 μεταγεvθorερη.
Hypocritaαrα λατιvικακαι hypocriteατ,αγγλικθ.
355)υπoκρlτηξ-} hypoοrita(λατ.)
-+ hypocrite(αwλ.)
Θθoιq ηταv η τακτoπo(ηoη,η τoπoΘ6ηση. .'Eπθωvτε Θθoιq" "
ατov Πivδαρoηταv η oOvθεoηεπΦv και'.Θθσιgvlμωv'' η voμoΘε.
o[αoτov Πλdτωvα'Eπioηq',Aθηvαioqθ6oει''_oε αyriΘεσημε τov
',AΘηvα[oφ0oει.'_ fiταv εκε(voqπoU απo1τoUoετα δικoιΦματα
τoυ AΘηvα[oυπoλiη Xωριqvα θxει γεwηΘεi αrηv AΘηvα.(Kατια.
vτ[αroι1o,oα vα λ6με,τoUσημεριvoOετερoδημ6η).
Τhesis oτα λατιvικαη Θθoη,τo πρ6βλημακαι η (διαακριβΦqλθξη αr,αγγλικΟγια ηv παvεπιστημιoκηδιατριβfi.
356)Θ6olq*+thesis(λατ.- αγγλ.)
Pητωρηταv 6,τι και oημερα:o δημoo(ααγoρειjωv,o δικηγ6ρoq.
,.Pητoρεq
μ0Θωv.βρioκouμεoτov Eυριπ(δηKαι για τoυq αρ11αioυq
AΘηvαioυg,'ρητoρεg,.ηταv
oι δημooiα"αγoρε0ovrεqεv η εκκλησ[α,,''Kαιoι μετερx6μεvoιτo0τo τo επdγγελμα πoλλακιqπρoηγovτo ειq τα αvιbτατααξιΦματαηq π6λεωq''δivovταq6φΘovoυλικ6
orov Aριατoφαη vα κdvει πλdκεq στouq ,.Aχαρvτ1q,
και στouq
,|rπηg''.Rhetoroτα λατιvικd
και rhetorica= ρητoρικη.Στ,αγγλικα
6φταoε-μ6oω τωv γoλλικΦv_ τo επ(Θετorhetoric=ρητoρικ6q.
357)ρητωρ.+rhetorica
(λατ.)
.+ rhetoric(αγγαλ.)
ΠαρεvΘετικ6μ(αφρΦoηπoυ &κoυoα6ταv ημoυv μαΘητριαoτo
γυμvαoιo. KαλαμπακιΦτηgπερf1φαvoξγια ηv πρ6oδo ηξ κ6ρηq
τoυ στo oxoλεio δηλωvε:.,Hκ6ρημoυ δεv ε[vαιαπλΦgκαλη μαΘiτρια' E[vαιρητoραq.,l
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H απoυolαΘεριε0ειηv επιΘυμ[α,αγαπητo[μoυ φhoι! Πρooωπικf1τακτικηκαι αξ[ωμα.Eλπ(ζωη ελλειψη ηq σηληq vα ηταv βα.
oαvιoτικη και vα ηv αvαζηfiσατε εvαγωviωg.Kαι ζηλoτ0πωg.
01ι, δεv ηταv δoκιμαoiαεoκεμμ6vη,απλΦq o βιoπoριoμ6q(με τo
απαρα[ητo βερviκι τηq κoιvωvικηgκαταξiωoηg)τωv ημερΦvμαg
κατθλαβεγια λiγεq εβδoμdδεqευμθγεΘεq
τμηματoυ 1ρ6voυμoυ.
oι επιΘυμ(εgμαqδε ouv6δoυvπ6rrrαμε τα καΘηκovrdμαg!Aλ(μovo!
Nα,μαστε,παλι μαζl, εoεlq βετεραvoιαvoγvΦαrεg,πλ6ov, κι εγΦ vεoo0λλε}cηστo ατρατ6πεδoτηqγραφηq.Mπρooταμαqπερvdει o Θρiαμβogτηq
ελληvικηqvλιilooαs.
Tακτικ6q=ρ
αρμ6ζωvσε ταKτoπoιηoηη διdταξη,ικαvogστo ''πα.
ρατθσσειv..αrρ6τευμα,ειδικα εv καιρΦπoλθμoυ.'Τακτικ6qαvηρ.'
αrov ΞεvoφΦvταηταv o θμπειρoqαrρατιωτικ69.'.Tακτικη''(εwoεiται τ61vη)η τθ1ψητoυ ',παμτ0σoεΜ'αrρατ6. Mε ακριβΦqηv iδια 6woια θφταoε-.dγvωαro πΦq- crr,αγγλικ6 ατιg αρ1θqτoυ
17oυαιιilvα.
358)ταtαlκ6ξ + tactics(αwλ.)
o μOΘoqτου Tdvταλoυε(vαιλiγo πoλ0 Yvωαr6q.o παμπλoυτog
βαoιλιαqηq Φρυγiαqκαι oμoτραπεζogτωv Θειilv τoUgκαλεi oε
δε(rwo με... εκλεκτ0 εδθoματα:τo γιo τoυ, Πθλoπα. H απ6λυη
πou η φριKηεξαvεμiζεται.
φρ(ηtAλλd oι μ0Θoιθ1oυvτ6τoια11αρη
F| Δ'β1μητρα
αφηρημ6η και στεvoχωρεμ6η απ6 ηv απιbλεια
ηq Περoεφ6vηgτρΦειτo μπρατooτoυ παιδιo0.oι υπ6λoιπoιΘεo(
καταλαβα[vouv
ηv τερατΦδηπρdξητoυ Tdvrαλouκαι τov καταδμ
καζoυvoε ακbvιαπε[vακαι δiιpα.(Nα oαq εξoμoλoγηΘΦηv αμαρ.
τ(α μoυ.oι Θεoi τoυ oλ0μπoυ 6ταv εivαι 6λoι μαζ(oυγκεvτρωμθvoι καπoυ,Φρεq-Φρεqμoυ Θυμζoυv μαφι6ζικηφαμiλια).Avααrαi179

vouv βεβαιωqτov Π6λoπα.Mε τo μπρατσoτoU, βθβαια,δεv ξθρoUμετι ακριβΦξ6γιvε.
H εκδ[κηoη τωv ΘεΦv υπoδειγματικη. o Tdvrαλoq μπα[vει
μθoα oε λακo με vερ6, κατω απ6 κλαδια δ6wρωv πoυ ε[vαι γεματα φρo0τα. AπλΦvει τα x6ρια vα φτloει τα φρo0τα κι αuτ6
υι$Φvovταιστov ouραv6, oκUβει vα πιε[ vερ6 και τo vερ6 εξαφαviζεται.
Πθαrε μoυ τΦραπιbgoτα ελληvικα δεv 61oυμεκαπoιoρημα με
ρiζα απ6 τov Tdvταλoκαι oι Eγγλ6ζoι 61oυvτo tanta|ize=βαoαviζω; Tanta|izing,τo επ[Θετo,βαoαvιoτικ6g.Kαι 6xι μ6vo αυτ6:
tantalusovoμαζ6ταv,τov πρoηγo0μεvoμ6λι9αιιbvα,6vα ε(δoqκαραφαqπoυ μπoρo0σεvα κλειδΦvει.Mπoρo0oεξ μδvo vα δειg τo
πoτ6,6xι 6μωq,vα τo γευτε[q.
(αwλ.)
tanta|izing
359)T6vταλoξ+ tanta|ize,
o ζηλos πρoσωπoπoημ6vogηταv γιoq ηq ΣτυY6qκαι αδελφ69
ηg Biαg,τoυ KρατoυqKαι ηq Nkηg κατ6 τov Ho[oδo.Mε τ6τoιo
o6ι πΦg vα μη βγdλει παραγωγoτη ζηλεια - Φμα κατατεΘθvηg
αvΘρΦπιηgστ6ρησηqκαι κακ[αq;
Στov Πλατωvα,βθβαια,ζηλoq ηταv η ευγεvηgαμιλλα,αλλl αro
ρf1τoραΛuoiα βρ(oκouμεκαι ηv 6woια τoυ φΘ6voυ,ηg ζηλoτυπ[αg.Στoυgλ6γoυ9τoυ Δημooθθvηε[vαιη δ6ξα, η ευτυx[α,η ευδαιμoviα ..ζηλoqKαι 1αρα'','.ζηλovκαι τιμηv η π6λει φ6ρει,.βρiσKoυμεαrα θργα τoυ μεγlλoυ ρητoρα.Zelus αrα λατιvικα Kαι τo
επ[Θετozelosus.oι Aγγλικθg2g3|=ζηλoξκαι zea|ous=oεvθoυoιΦ.Εxoυμε
και
δηg.
6μωq απ6 ηv iδια ρ(ζα jea|ous=ζηλι6ρηg
jea|ousy=ζηλεια.
Πρoo6ξτε τΦρα τo Θαυμαo16.H γαλλικη λθξη
ja|ousie=ζηλεια
π6ραoεαr,αγγλικd κατα τov 19o ακilvασαv πατζo0ρι.Aυτ69λoιπ6v πoυ ζηλε0ει, κoιταζει μθoα απ6 τo πατζo0ρι
κρυφα,vα μηvτov δoυv!
(αwλ.)
360)ζηλos -> zea|,zea|ous,jealous,|ea|ousy
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Bερεvkη ηταv τo ovoμα πθvτε διαoημωvγυvαικιilvηq αρxαιoηταq. Π6τε βαoλισσα ηq Συρ[αg,π6τε ιoυδα[απριγκ[πιooα,π6τε βαoiλιooα ηq Aιγ0rπoυ, τo 6voμα Bερεvkη τo βρ[oκoυμεoε
γυvαiκεqευφυεiqκαι αιΦηoιακθq, 6τυχεq oμωq αηv πλειovoητα τoug.
H πιo γvωoη, η Bερεv[κηB, ηq Aιγ0πτoυ,v0φη αrη δυvαoτεlα
τωv Πτoλεμα(ωv,αφo0 θΘαΨετov πρΦτoηg αvrρα, αρραβωvιαστηκετov Δημητριoτov Kαλ6,αδελφ6 τoυ AvτlγovoυΓovατ6,βα.
oιλια ηg Mακεδoviαg.Tov δoλoφ6vηoε6μωqτov Δημητριo,6ταv
6μαΘεδτι διαηρo0oε ερωτικ6δεoμ6 κοt με η μητ6ραηq!Aργ6τερα παvτρε0ηκε τov Πτoλεμα(oΓ,τov Eυεργθη.
.oταv
o Πτoλεμα(ogεπ6oτρειpεvικηφ6ρoqαπ6 μια εκoτρατε[α
αrη Συρiα, η Bερεvkη Θυolαoε_oπωg εixε υπoo1εΘε[- τα μακρια,6μoρφαμαλλιαηq στη ΘεαAφρoδiη. Aυη η εvθργειατηg
6καvε μεγdλη εvτ0πωoηαro λα6 ηg AλεξαvδρειαgKαι o αστρo.
v6μogK6vωvo Σ6μιo9,Θθλovταqvα κoλακ6ι.pει
η βαoiλιoσα,ε[πε
6τι oι Θεo(εi1αv o11ηματ(oει
με τα μαλλιατηg Bερεviκηqτov αστετιμηvαυηq ηg Bερεviκηq,ovoμ6.
κ6μη.'.
Πρoq
ριoμ6',Bερεv[ηq
στηKε6τoι μια π6λη ηq Aφρικηqπoυ αvfiκε oηv KυρηvαΤκηΠεvταπoλη.Σ,αυτηv,λoιπ6v,ηv π6λη καταoκευαoηκαv και xρησιμoπoιηΘηκαv
για πρΦη φoρατα βερviκια.
Στα λατιvικ6 θφταoεη λ6ξη.γg1gηix=pθτo[vι
για ηv καταoκευη
βερvικιιirv,vernis ατα γαλλικd, απ, 6πoU τo ξαvαπηραμεκι εμε[g
και varnishoτ,αγγλικα.
361)Bερεviκη-+veronix(λατ.)
.+ varnish(αwλ.)
Veteran αr, αγγλικ6 o βετερ6voq,τo γvωστ6 αvτιδαvειo για
απ,6πoυ
μαq.Veteranusστα λατιvικα,παραγωγoτoυ vetus=γθρoq
Δ0oκoλη
παλι69.
γigμx=γεpog,
τo
η αvi1vεuθ1oυμεκoι γαλλικ6
oυo1ετlζoυv
με
ση ηq καταγωγηgτoυ. Πoλλo(γλωoοoλ6Yoι τo
ετιilv.
πληρηg
o
Vetus,
λoιπ6v,
λ6ξη
6τoq.
ελληvικη
ηv
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362)6τoq-+vetus,veteranus(λατ.)
+veteran(αwλ.)

.

Triumpho Θρiαμβoqoτ, αγγλικα, triumphant-oΘριαμβευτικ6q
(oαv τo 1αμ6γελo καπoιωv γuvαικΦvη μθρo τoυ γdμoυ τoυq).
Θρiαμβoqηταv o Oμvogαro Bακ11o,
πoUτραγoυδo0oαvoι αρ1α[oι
.Eλληvεg
στιq εoρταστικ6qπoμπθqπρoq τιμηvτou.Triumphusoτα
λατιvικακαι triumphαr,αμ1λικ6.
(λατ.)
363)Θρ|αμ6oq
-ι triumphus
(αwλ.)
+triumBh

42
.oταv
o Σαββ6πouλoqτραγoυδo0oεπριv απ6 μια εικooαετlαγια
,...
εκ γεvεηg αιμoρραΥld',Kανεiξ δε φαvrαζ6ταv6τι
κρυφη,
μια
Φμερα Θαμαqταiριαζεκαλθτεραμια'....κρUφη,εκ γεvεηq.,. ημμ
κραv[α!!'Γθvoυqκατ, εξo1ηv Θηλυκo0,η ημικραviα(η τ6λoq παvτωvo απλ6qπovoκ6φαλog),6γιvε τελευτα[ατoυ oυρμo0.
H ιλιγγκitδηqμετdΜαξη τoυ Nεo6λληvασ,6vα ακαΘ6ριατoκαι
-εK πρooιμioυ- ετερ6κλητo υβρΙδιoκαταvαλωτιoμo0,αγ1oυg,
xρημoτιστηριακiξθξαΨηqκαι παwελo0ξ θλλειΨηqατιβαρηqπαιδεiαq μ6voπovoκθφαλoμπoρεivα φ6ρει.
Yπdρ1oυvαπ,ηv αλλη κι εκε(voιπoυ ιαxυρiζovταιπωq oι ημιλ(μπιvτo.
κραviεg εivαι oημ6δι α.διαΘεηq η κακo-διαΘετειμ6vηg
Avτιπαρ6ρ1oμαιτo _κατd περιπτιiroειg_ πρoφαvθgτoυ πραγματoq,για vα σαq Θυμioω6τι η πρΦη καταγραμμ6η ημικραviαστov
και ωf1ταvεκε(vogo ευφυ6ατατoq
ελλαδικ6,τoυλoxιαrov,1Φρo,
ραιlτατoqπovoκθφαλogτoυ Δ(α,πoυ γ6wηoε ηv ΠαλλδδαAΘηvα. Φαvταατεiτε6λoι oι πovoκθφαλoιvα ε[1αvμια τ6oo δημιoυργικη 6κβαoη,αvriγια τo αvαμαoημoτωv τετριμμθvωvπαρααrαoεωv εv6q μιKρoαστικo0περιβαλλovτoξ.Για vα μηv πω λo0μπεv μικρoαorικo0.
H',αρμoviαΨυmq και oιirματog,,πoUηταv τo αvθρΦπιvoιδειbδεξ ατoυq κλαoικo0ξ1ρ6voυg6γιvε πλθov'.σUστoη(αoφΘαλμo0
καιτo6rηq,,αq μoυεπιτραπε[ηθκφραoη!
Σε λiγo δε Θαξθρoυμετι vα πo0με ατα παιδια,πΦgvα δικαιoλoγηΘo0με,τι εξηγηoειq Θα τoυq διilooυμεγια τo μαυoωλε[oτωv ιδεΦv,αυτΦvπoυ ΘαΨαμεκατωαπ6 τoυgδγκoυgτωv xρηματιστηριακΦvoυvαλλαγΦv.Σ,αυτη ηv καταιγ[δαηq ιδεoλoγικηgερη.
μoUμε τι φυλαγτ6νoπoρευτo0με;To 1ιo0μoρ;E[vαιαρκετ6;
Aιμoρραγiααπ6 τα 1ρ6vια τoυ |rπoκραη ε[vαι η oφoδΦ ρoη
αΦατoq, η oφoδΦ απΦλεια αiματoq.'.AιμoρραγεiπληΘog'.αrα
γραrπα τoυ μεγαλoυγιατρo0ηq αρXαιoηταξ oημα(vει6τι'.υπαρ.
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ΣOvθετooυoιααrικ6απ6 τo αiμα και ρηXει σφoδρααιμoρραY(αi'.
γvυμιθφταoεoτ,αγγλικααυτoιjoιoτov 17oαιιilvαχωριqηv παρεμβoλητωv λατιvικΦv.
364)αlμoρραγiα-+ haemorrhage
(αγγλ.)
Hμικραviαεivαι λ6ξη πoυ βρioκoυμεστo Γαληv6με ηv θwoια
πoυ θ1ει και oημερα:π6vogαro μιoo κραvioη αro μιoo πρ6oωπo.
Hemicranium
αrα λατιvικd.Migraineαrα γαλλικd κι απ6 ηv αριαroκρατiαηg επoxηq (14ogαιιilvαg)πoυ μιλo0oε η γλΦooα τωv
Γαλατιbvπ6ραoεατ,αγγλικ6.
365)ημlκρoviα+ hemicranium
(λατ.)
-+ migraine(αwλ.)
,Yβριs
αrα xρ6vια τoυ oμηρoυ ε[vαιη αυΘαδηqβ(α,η αλαζovεiα,
η πρoπ6τεια.H λ6ξη αvαφ6ρεταιoυxvd oτηv oδ0ooεια, ειδικα για
τouq μvηστηρεg,,.μvηofiρεqυπ6ρβιov0βριv 61oιrrε9,,,''λ[ηvγαρ
αταoθαλov 0βριv 61oυoιV,,,Στov Ευριπ(δη0βριg ε(vαι .'κρε[σσω
δαιμ6vωvε[vαιΘ6λειv'',δηλαδη ,'vαΘ6λει9vα ε(oαιαvΦτερoqαπ6
τoυgΘεo0g,,.
Πρoo6ξτετΦρα:τo παρdγωγo0βριoμαoτov Hρ6δoτo Kαιαrov Eυριπiδηε(vαι.'πραξιg
θραoε(ακαι αλαζovικηκαι ακ6λαστog,,κι ακ6μα τo ''αvτικε[μεvοv0βρεωg,,.,.Τετρασκελ6q
0βρμ
σμα,'σto 6ργo τoυ τελειlταioυ,,.HρακληgMαιv6μεvoq,,,
απoκαλoOvταιoι K6vrαυρoι.o0τε αvΘρωπoι,
o0τε ζΦα. Kακωoηηq φ0oηg,πρooβoλητωvφυoικΦvvoμωv.
oι ελληvικηgπαιδεiαgγαλλoι φυoιoδiφεqτoυ 16oυ αιιbvαδε
xρειdαrηκε vα oκεφτo0vπoλ0 για vα βαφτiooυvτα πριilτα μπo.
λιαoμ6vα φυτα. .ΕxovταgβαΘια επiγvωoη τηg _αvαρμoαηg (σωF επ6μβαoη9oη φ0oη,τα βαφτιoαvhybrides=υβρiδια.
Πo0
τ6τoιoυ9εvδoιαoμo0goι oOγxρovεgβιoμηxαvbgγεvετικ6μεταλλαγμ6vωvπρσι6wωv! Ev παoη περιπτΦoει,η λ6ξη hybridφταvει
στoυqEwλ6ζoυqoτιqαρ169τoυ 17oυαιιbvα.
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366)06ρ's+ hybride(γαλ.)
+ hybrid(αwλ.)
Ωραioqατ,αρxα[αελληvικ0ηταv o Φριμoξκαι ωραιoπΦληgo o.
πωρoπΦληg,αυτ69 πoυ πoυλo0oε vωπo0g καρπo0g.Παραγωγo
ηξ λ6ξηqΦρα πoυ αρxικα oημαιvε oριoμivoq 1ρ6vog,μ6ρo9τoυ
6τoug,επo1trη.
oι Ωρεg oη μυΘoλoγiαηταv τρειq_Euvoμtα, Δiκη
και Eιρηvη_ φ0λακεqτωv πυλιbv τoυ oλυμπoυ και πρooτdτιδεq
τωv επo1Φv και τωv καρπΦvκdΘεεπoxηq. Horaeατα λατιvικdoι
ΘεραπαιviδεξτoUoλOμπouκαι horaη ωρα,η επoxη.Hourατ,αγγλικα oυγκεκριμ6vατα εξηvταλετπ6 κατατov Mεoα[ωvα.

(ωραioq)
367)
dlρo
] Ι:l?ffii,
H Aρμoviααrηv αρ1giαελληvικη μυΘoλoγiαf1ταvκ6ρητoυ Aρη
Kαιηq Aφρoδiηq, o0ζυγogτoυ Kαδμoυ.Xρυoo16ρα,-κδιrηoε
μ6vηηq τo vυφικ6π6πλoπoUηq 6καvε διilρoη ΘεdAΘηvα_ μετρημ6vηκαι υπoδειγμαoυζ0γoυ κθρδιoεηv εOvoιατωv ΘεΦv,
πoυ τη θεoπoiηoov.
Στα 1ρ6vιατoυ oμηρoυ αρμoviαηταv για τoυqvαUτικoιjgη ou.
vαρμoγητωv oαv(δωvατα καραβιαKαι στov Hρ6δoτo,,ταqαρμov[αqεπακτωσαvτη β0βλω',αημα[vει6τι'.καλαφατισαvτ,αvoiγματα αvdμεoαατιgoαviδεgμε παπυρo.,.
Στα 1ρ6vια τωv τραγικΦv 61ει απoxfioει Kαι τηv θwoια τoυ
voυ,τoUμυαλo0.o δε Eυριπ(δηq
orov'.lΙιπ6λυτo..δε
16vειηv ευκαιρ[αvα πεταξει τη μισoγUvικητoυ πρ6κα.,δ0αrρoπoqγυvαικΦv
αpμoviα,..
Στov ΠλατωvαKαιτovAριoτoτ6ληεivαι η oυμφωviα,η μoυoικη,
τo μoυoικo o0oτημα. Στα λατιvικα Harmonia η Θε6ητα και
harmoniaτo πρoσηγoρικ6oυoιαατικ6. Harmonyατ, αγγλικα,
= σPΗovικ6qκαι harmonize= φ6ρωσε αρharmonic- harmoniouS
μov[α.
Aπ6 τov 19oαιιbvακαι μεταθ1oυμεηv harmonica=φυooρμOvμ
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κα. (ΘαUμασrετo εUφU6ξαvτιδαvειo!).Aυτη η τελευτα[αλ6ξη ηταv επιvoηoη τoυ oπoυδα[oυAμερικαvo0 Bεvιαμ[v Φραγκλlvoυ
αrα τθλη τoυ 16oυ αιιilvα για καπoιo μoυoικo_υδραυλικ6_ oρ.
γαvo πoUε(1εεφε0ρειo (διog.
368)oρμovio-+ harmonia(λατ.)
(αwλ.)
harmonious
-> harmony,
MαυoΦλειov (και μεταγεv6αrερα μαUσωλεiov)ηταv μεγαλoπρεrηq ταφoqαrηv Aλικαρvασσ6,τα λε(ι|.lαvα
τoυ oπoloυ εκτiΘε_πoU
vται
αλλo0;_ ατo... επαρατo Bρεταwικ6 Mouoεio τoυ
Λovδivoυ!Toμvημε[oαυτ6καταοκευdoηκεπρogτιμηvτoυ Mαυoιilλoυ,oατραrη ηg Kαρ(αg.Συγκαταλ6γovταvμεταξ0 τωv επτα
θαυμdτωvτoυ αρ1α[oυκ6oμoυ.oι αρ1ιτ6κτovεqπoυ τo oxεδ[αoαv,Σατυρogκαι ΠυΘ6α9,
εixαv YραΨεικαι βιβλioγι,αυτ6.MausoΙeumαrα λατιvιKα,ακριβΦgη iδια λθξη και σr'αγγλικα,
(λατ.-αγγλ.)
369)μoυoΦλεlov*ι mausoleum
Ta|isman
τo φυλαμo, τo γo0ρι,τo xαΤμαλi!T6λεoμα
απ6 τo τελ6ω,Φ oτ,αρ1α[αεMηvικα πoυ 6xει 6vα μακρooκελθoτατoλflμμα
απ,τo oπo[oμαgεvδιαφθρoυvoι θwoιεg μυΦκαπoιovαrα μυαη.
,.Tετελεομ6vog'.
oτov Πλατωvα εivαι o μυημ6vog
ρια, αφιεριbvω.
ατα Θρηoκευτικαμυαηρια Kαι ατov Hρ6δoτo',Διov0σωτελεΦη.
vαι.,oημα[vει,,vαμυηΘε(καπoιoqατα μυαrηριατoυ Θεo0 Δι6vυσoυ,,.T6λεσμαηταv oι δαπαvεg,τα θξoδα αλλα και αvrικεlμεvoαφιερωμ6vooε καπoιov Θε6. Στoυg Aραβεq θγιvε te|sman.Koι oι
Σταυρoφ6ρoιτo κoυβαληoαvμαζ( τouq π[oω ατηv Eυριilrη -με
ηv θwoιατoυ φυλακτo0.
370)τ6λεoμo.+ te|sman(αραβ.)
(αwλ.)
-r ta|isman
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43
Δεκ6μβρηq|Γεwι6ται o Xριcr6q για μια ακ6μη φoρα,oι εκκληKιioΙεqoλ6φωτεg.oι Mαγoιμε τα δΦρα,oι' καμιvαδεqκαrιviζoυv,
λαwαστιq αYouρoξυrnημ6vεgγειτovι6gκι αvεβαlvouvση γη τα
Γαλoπo0λεg-καπoιoι πιo πρoxωρημθvoιμαγει.
"καρκατζdλια,,.
ρει)oυvφαoιαvo0γ με γθμιoη απ6 καcταvα|
.Aλλα
θΘιμαδικα μαg, αλλα επfuκτητα.Για παραδειγμα o AΤBαoληq, 6xι.ηq Kαιoαρε(αq, αλλa τηq Φιvλαvδiαq' Eiμαcπε
μια απ,τιg τελευτα(εg γεvιθg πoυ δεv περQεvε πoτ6 τov oυγκεκριμ6vo Aι-Bαoλη. Πoυ αγvooOoε ηv 0παρξη τoυ' Για vα
παραφρ6oω μια κoυβθvrα τηg αεlμvησrηq 8oυγιoυκλ6κη,πoλλoi απo εμαg Θα μπoρoUoαvvα πouv, ''o A(-Bαo[ληqτηq ζωηq
μoυ εlμαι εγιb.'.
.t963.1964.
H πρΦη αvαμvηoητωv ημερΦv:KαλαμπακατoU
Xιovι πημ6 oαv παγωτ6.Ξαφvικα μθoα αη v01τα,μ6oα αηv απαλη oιωrη, δiπλα αro παραΘυρo,τα 6vειρ6 μoυ κoμματζovται
απ6 τoυqδιovυoιακo0qηxouqκoυδoυvιΦv.Mπα[vειo καιvoυργιog
1ρ6vogμε φωvθqκαι κouδoυvloματα.
Πoιαq αρxαiαq γιoρτηg απoμειvαρι ηταv εκε(vη η παραζαλη
γθλιωv και f11ωv;Aπ,τα βαΘηπoιαg μακριvηqπαγαvιστιKηqτελετηq εixε ξεφυτριboει αυτη η Θoρυβιbδηqπαρ6α πoυ 16Θηκε
ξαv6 μεq αro oκoταδι; Tθooεριq δεκαετ[εq και πλ6ov αργoτερα, ακ6μα oυγκιvo0μαι σTηv αvαμvηαη εκεlvηg ηq γιoρτιvηξ
v0arαg.
Xριατ6qoτ,αρ11αiαελληvικα αυτ6qπoυ μπoρεivα 1ρηoιμε0oει
oαv αλoιφη,.φαρμαKα11ριαrα"oτov Aιo10λo, ηταv κατι αvαλoγo
τωv σημεριvΦvαλoιφιbv.Aπ6 τo ρημαxρiω. Σαv επωvoμαoiατoυ
|ηoo0Φμαιvε o αλειμμ6vog,ακριβηgμεταφραoητoυ Eβρα(κo0
,.mashiah,',
Christusαrα
oαv'!μεσσ(αq...
λ6ξη πoυ ελληvoπoιι,1Θηκε
λατιvικακαι Christαr,αγγλικ6. Christiano 1ριατιαv6q.
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371)Xρlατ6g+ Christus(λατ.)
.+ Christ(αwλ.)
KραηΘε[τε,τιδρα,μηv π6oετε ξερo[,1ρovι6ρεgμθρεq!Aπ6η
λθξη 1ριατιαv6gπρoθρxεταιKαι η λ6ξη κρετivog!Av ε(vαι δυvα.
τ6vl!! Kι 6μωq:αrα 1ωρια τωv.Aλπεωv,oπou μιλαvε μια ελβετoγαλλικη διαλεκτo,crestinη creitinηταv μια λ6ξη πoυ χρησιμoπoι.
oOιrταvγια τoυqδιαvoητικααvαrηρoυgη γc αυτoOqπoυ 6παo1αv
απ6 vαvιoμ6.H xρηoη ηq λ6ξηq,πoυ of1μαιvε1ριατιαv6g,γι,αuτα τα πλαoματα t'1ταvμια διαθεση vα τovιαrε[ τo γεγov6g 6τι παρα
τα πvεUματικαf1oωματικdμειovεκτηματατoυg,δεv 6παυαvvα ε[.
vαι πλ6oματατoυ Θεo0. |.|λθξη υιoΘεfiΘηκεμθoωτoυ γαλλικo0
cretinoαv κλιvικ6g6ρo9 απ,6πoυ τov πηραv oι Eψλθζoι αλλα κι
εμεig.
εικαζεται 6τι πρoiλθε απ6 ηv ελληvιH λθξη church=εκκληoiα
κf1κOριoq'Kυριακ6gηταv αυτ69πoυ αρμoζε oε κ0ριo,δεαπoη, ηγεμ6vα. Kυριακ6v(εwoεiται δΦμα)ηταv η εκκληo(α,τo oπ[τιτoυ
.oλεg
oι τευτovικθg
Kυρ[oυ,o olκogτoυ Θεo0.
γλιbooεqθ1ouvπα.
ρ6μoιεq λ6ξειq για ηv εκκληoiα: Kirk, Kirche Kαι oι Ewλ6ζoι
church.oι Λ[vτελ-Σκoτ6μω9αμφιoβητoOvoυτf1ηv ετυμoλoγικη
εξηYηση Θ6τowαgτo ερΦημα: πΦg oι β6ρειoι λαoi rηφv αυη
ηv ελληvικηλθξη και 61ι ηv περιoo6τερoδιαδεδoμ6vηεκκληo[α
(λατιvικαecc|esia);
372)κ0ριoξ.+church(αwλ.)
Mαγoq αrα γραπτα τoυ Hρ6δoτoυε(vαι αυτ69 πoυ αvηκει ατη
Mηδικf1φυλη τωv μ6γωv,ιερ6α9και ooφ69αvδραqτωv ΠερoΦv,
o oπo(oqερμηvευετα 6vειρα.Στα 1ρ6vιατoυ Σoφoκλη6μωξ t'lταv
oυvΦvυμoτoυ απατεΦvα.
Mαγε[αη Θεoλoγ(ατωv μdγωv.'Mαγε[α η 2ωρo6oτρ0υ,'αvαφθρεται στov Πλατωvα και στov Aριαroτθλη 'ηv γoητικf1vμαγεiαv
oυδ,θγvωoαvoι μlγoι.,.Magusατα λατιvικ6.Στ,αγγλικα o πληΘυ.
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vτιK6qMagi για τoυg ooφo0gεπιoκ6rπε9τoυ vεoγθιnητoυ |ηoo0
και magicη μαγε(α.
373)μ6γoq+ magus(λατ.)
_ι Magi,magic(αγγλ.)
Chimneyη καμιvαδααr,αγγλικα. Aπ6 ηv αρ11αiα
ελληvικηλ6ξη
κ6μιvoqπoυ ηταv τo καμ(vι,o κλβαvoq, o φo0ρvog,πρog1Φvευoιv μετOMωv,6πηoιv πηλlvωv αγγε[ωv,κεραμωvκαι πλ[vΘωv',,
αλλ6 και πρog ''6rπηoιvκρ6ατo9''ατov Hρ6δoτo.Caminusαrα λατιvικd και caminatusαuτ6qπou διαΘ6τειφo0ρvo.Aπ6 τα λατιvικα
θφταoεαrα γαλλικd oαv chemineeκι απ6 εKε(στ'αγγλικα με ηv
6woια τηg εατ(αg,μθxρι τov 19o αιΦvα. Σταδιακdαπ6κηoε ηv
θwoιαηg καπvoδ61oυ,
ηq καμιvαδαg.
374)κ6μvos.+ caminus(λατ.)
.+ chimney(αγγλ.)
Caro|sτα καλαvrα,τα xριστouγεwιατικατραγo0διαηg αγγλooαξovικf1qκoυλτoOραq,
θλκoυvηv καταγωγητoυgαπ6 ηv ελληvιη λθξη .'1oρα0ληg.,.
Λ6ξη πoυ oυvαvταμεστouqεMηvιoτικo0g
1ρ6voυqκαι δηλΦvειτov αυληη xoρo0,αυτ6vπou oυvoδε0ειτov
1oρ6 με αυλ6. Chorau|aαrα λατιvικθ, 6φταoε ατ,αyγλικd μ6oω
και πdλι τωv Γαλλωv με ηv 6woια τoυ ''1oρωδιακo0αoματoq.,,
Aπ6 τη λεξη xoρ6gθ1oυμεεπ(oηgαr,αγγλικα τιg λθξειqchoir=χoρωδiακαι chorus=oμdδα
1oρo0.
375)1oρoΦληg.+choraula(λατ.)
.+ caro|(αγγλ')
376)1oρ6q.+choiηchorus(αwλ.)
Miα απ6 τιg αψλικθq λθξειq πoυ oημα[vει',καρκατζdλι'.,
μικρ6
δαιμovικ6πλdoμα,κακ6 πvε0μα εivαι η λ6ξη imp..oooκι αv ακo0189

τo αρ1αio εMηvικ6 επ[Θετo
γεται παραδoξoε[vαιπαραφΘαρμθvo
.'.Ερωq
αro Πλαθμφυτog.
6μφυτoqτoιg αvθρΦπoιg.'αvαφθρεται
,,θμφυτog αρετη.',αλλα και,,η
τωvικ6,'Συμπ6σιo',,
η
μεv 6μφυτoq
o0oα επιΘυμ(αηδovΦv,'.|mpotusτo λατιvικ6δαvειo με ηv 6woια
τoυ μoq1ε0ματoq.lmpe αη γλΦooα τoυ ToΦoερ τo καιvo0ργιo
βλααrαρι.Στo Mεoα(ωvαε(1ε ηδη αρxioει vα Xρησιμoπoιε(ταικαι
αrα vεoγ6wητα. M61ριτov .16oαΦvα εixε εξελιxΘε(oε ζωηρ6,αταχτo παιδdκικι ακoλo0Θωqσε...διαβoλdκι!Παιδακιατoυ...Δια.
β6λoυKαιτα μικρ6δαιμovικdπλαoματαπoU6καvαv...ζημι6q!
377)6μφυτo9+ impotum(λατ.)
-+ imp(αwλ.)
Φαoιg ηταv πoταμι ηg Koλ1iδαg. Φαoιαv6g ηταv αυτ69 πoυ
πρoθρxovταvαπ6 ηv περιoxητoUπoταμo0αυτo0.,'Φαoιαv6q6ρ.
vιg',τo γvωατ6πηv6. Στιg ''oρvιθεq,'τoυAριατoφdvηγ[vεταιλoΣτα λαγoπα(γvιoμε τιq λ6ξει9'oυκoφαvrικ6q' και',φασιαvικ6g'.!
phasianus
pheasant
τιvικα
και
αrα τραπθζιαηq Awλικiq αριστoκρατiαqτoυ μεoα[ωvα.
378)φαolαv6q(6ρuq)'+ phasianus(λατ.)
* pheasant(αwλ.)
Kααrαvα,τα γvωατ6 και στouqαρxαioυg,η ,'κdρuαKασταvα(α.'.
Λθγεται δτι η ovoμαo(ατoυgπρoθρ1εταιαπ6 ηv π6λη Kααrαvαiα
αrη MικρdAoiα. Castaneaeστα λατιvικdKαι στα γαλλικα τoυ Mεoα(ωvαchastaine.Chestenαρ11ικαη λεξη αr,αγγλικα Kαι με ηv
6γιvε
πdρoδoτoυ 1ρδvoυκαι ηv πρoΦηκη ηq λ6ξηq nut=KαρUδι
τo or1μεριv6
chestnut.
379)κ6oταvo.+ castaneae(λατ.)
.+ chestnut(αγγλ.)
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ΠρΦη πριilτoυα0ριo κι αμη1αvoτo 2000 Θ,αρ1[oειvα ξετυλ[γεται μπρoαταoαg μαζi μ,αυτθgτιq γραμμ6q.Δε Θαoαg ευ1ηΘιb,
κατατα ειωΘ6τα,',υγε[α,1αρα κι εUτU;1(α.,'..
μ6vo!Auταvoμ(ζωαπoτελo0vτα',εKτωvoUκdvευ,..
Θα ,Θελα6μω9vα οαg ευ1ηΘΦτo...αδ0vατo!Kατd τo o0vΘημα
τoυ Mαη τoυ ,68,,E(μαoτερεαλιoτ69,ζητdμε τo αδι)vατo.,,
Θασαg
ευ1ηΘΦμ,6λη η δθvαμηπoυ μπoρo0vvα,xoυv η v,απoκτηooυv
oι λθξειq,vα ξαvαβρε[τετιg γε0oειg Kαι τιξ μυρouδι6qτωv παιδμ
κΦv oαq 1ρ6vωv.Θα oαg ευ1ηΘΦvα τρθξετε στα σKovισμθvαoo.
κακιατωv μακριvΦvπαιδικΦvκαλoκαιριιbv.Θα oαq ευχηΘΦvα KαΘ(oετεπdλι με παγωμθvεgμ0τεgκι αυτιαγ0ρω απ,τηv τριζατηξυλ6ooμπα.Nα ovειρoπoληoετε!Tα 6vειρα πou θγιvαv oλoκα0τωμα
ατo βωμ6τωv επιvoηoεΦvμαq!Nα oυvαvηΘε[τεγια μια φoρ6 ακ6μα μ,εκε(voτo παιδ[πoυ Φρεg-Φρεqαμφιoβητεi,π[oωαπ,τα
πατζo0ρια δεκαετιΦv, τoυq -6τoι κι αλλιΦr διφoρoOμεvoυq
καρπo0gπoυδρ6Ψαμεαro π6ραoματoυ 1ρ6voυ.Mελoδραματιη
Δε Θατ,αρvηΘΦ,φ[λoιμoυ..|διov
τoυ μεσoγειαγια πρωτoxρovια;
.F{δη
κo0 ταμπεραμθvτoυκαι τo μ6λoq και τo δραμα!
Θα τo ,χετε
πια καταλαβει6τι oι λθξειq ε(vαι απλιbgτo πρ6q1ημα:μθoα αηv
εwρoπ[α τωv καιρΦvψαxvouμε6xι β6βαιαη oωηρiα, απλα τιg
αλκυovlδεqμ6ρεqηq ψUχηqμαq!
oλoκαυτθω εivαι ρημα πoυ βρioκoυμεστηv .'KOρoυAv6βαoη',
τoυ ΞεvoφΦvταKαι oημαlvει''πρooφθρωθμπυρovΘυo[αvεξ oλoΣε απλα ελληvικα Θυoιαζωπαvω oε φωτιαζΦα
μελΦv Θυματωv'l.
δλα
τouq
τα
με
μθλημθxριvα καoOvτελεiωg.Πoλ0 μεταγεv6ατεπαραγωγo
τo
0υσιαστικ6oλoκα0τωμαμε τηv θwoια τoυ καθε.
ρo
τ[ πoυ καταoτρ6φεταιoλoκληρωτικ6απ6 η φωτιd,Kαι μεταφoρικα η oλoκληρωτικf1Θυolα
αr,αγγλιγια κdπoιoιδαvικo.Ho|ocaust
κ6 και πρωη φoρα oυvαvταμε.η λθξη αrov περ(φημoπoηη
JohnMi|ton,
αrα τ6λητoυ 17ouαιΦvα.
191

380)oλoκαυτ6ω+ ho|ocaust(αγγλ.)
Kαρπ6q απ6 τα xρ6vια τou oμηρou Kαι τoU Hoioδoυ μθxρι
Φμερα παραμ6vει τo [διo πρdγμα' '.Kαρπo(υγρo( και ξηρo[,',
δηλαδη τα πρo(6vrα δθvτρωv και τωv αγριbv, βρioκoυμε αrα
.oιKιαKd.,τoυ ΞεvoφΦ\πα,',καρπo0
ξυγκoμιδη'.αrov Θoυκuδi.
δη. Σημαιvε oμωg και τo απoτ6λεσμα,τo κ6ρδo9.Στoυg,.Errrα
επi Θηβαιg..τoυAιox0λou '.ει καρπ69 θαrαι ΘεoφατoιoιΛoξioU..,''αv επαληΘευτo0v oι xρηoμo[ τoυ Aπ6λλωvα.,, και σrov
Σoφoκλη ,'oυκ εξαγoυoι καρπ6v oι ιpευδε(gλ6γoι''. Koιταξτε
τιbρα η δαιδαλΦδη εξ6λιξη ηg λεξηq: Carpere τo ρημα αrα
λατιvικα oημαιvε απocrrιιb,δρ6πω τouq Kαρπo0g,αρπαζω. (ΘυμηΘεiτετo Xoλυγoυvτιαv6 '.Carpediem',σrov ''K0κλo τωv Xα.
μθvωvΠoητιbv'.).Aπ,αυτ6 τo ρημα βγηκε τo λατιvικ6 carpita,
κoμμ6τι 6γριoυ, ακατθργααroυ υφαoματoξ πoU θδωoε σΓ,αγγλικo τη λεξη οarpet=Xαλi.To Uφαoμααυτ6 αρxικα φτιφ1v6ταv
απ6 μαλλ(πoυ κατd καπoιov τρ6πo τo.,ξεπouπo0λιζαv'',τo μαδoOoαvλiγo.λ(γo, 6πω9 6καvαv oι γιαγιαδεq μαq vημα ''γv6Θovταg,.τoμαλλι.
Δε0τερη λ6ξη πoυ 6φταoε αr,αγγλικ0 ταξιδε0ovταqμθoα
στoυξ αιιbvεg Kαι στιξ γειτovι6g τηq EυρΦπηq ε(vαι τo
sοarce=σπαvιoq.
Aπ6 τo o0vΘετoρημα excarpere=διαλθYω,
σηv
καΘoμιλoυμ6vη
τωv Λατ(vωvειxαμε η μετo1η excarpsus=διαλε1τ69,αρα orιOvιog.Θι Noρμαvδoi_με η μαviατouqvα κ6βoυvτα
δυoκoλoπρ6φερταoημεiα μιαq λθξηq_ καταφεραvτo λατιvικo
exοarpsusvα τo κdvoυvexcars,ηταv λoιπov ζητημαλiγωv δεκαετιΦvvα φταooυμεστo σημεριv6αγγλικ6 scarce.
Aλλd δεv τελειΦvoυμεεδιil. H εγγλθζικη λθξη για η σUYKoμιδf1,harvest,61ει η ριζα ηq στo carpereπoυ πρoθρxεταιαπ,τov
αρ1αιoελληvικ6καρπ6.
|δo0πΦg:τo carpere1ρηoιμoπoηΘηκεαρxικα αrηv εγγλ6ζικη
γλΦooo Yια vα δηλιiloει ηv επoxη κατα ηv oπolα γ[vεταιη σUγκoμιδf1τωvκαρπιirv,δηλαδητo φΘιv6πωρo.M6χριτov 18ooΦvα
η λεξη harvest(παραφΘoρdηg λατιvικηg)xρηoιμoπoιoOvrαvμε
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ηv εWoια τoUφΘιvoπωρoυ,
6πωqη γερμαvικηλ6ξη herbst(τηqi.
διαgετυμoλoγικηqιατoρiαq).
381)κoρπ6q-+carpere(λατ.)
.a carpet,scarce(αwλ.)
,
+ harvest
Τo μελ6δραμαε(vαι πoλ0 καιvoOργιαλ6ξη, o0vΘεη 6μω9 απ6
τιq αρχαιoελληvικθgμ6λoq=qgμq,ηχoq, μελωδ(ακαι δραμα=θρ.
γo, τραγωδ[α.Moυoικ6ε[δoq,δρ6μαπoυ oυvoδεOεται
απ6 μoUσικη, oπερα.Me|odramaαr, αγγλικα και me|odramatic=μελoδραματικ69.
Aξiζει vα oημειΦooυμεεδΦ 6τι η ελληvικηλθξη μ6λo9με ηv
6woια τoυ ακρoυ 61ει μακριv6 oυγγεvη τη λεξη ma|=αρΘρωoη,
αrη διαλεκτoτωv κατoΙκωvτηq Koρvoudληg,περιo1ηqτηgvoτιαg
Aγγλiαg.
Mια αλλη λ6ξη πoυ βρioκoυμεαrov Euριπ(δηκαι αrov Πλατωvα,
η μελωδiα6φταoεoυτo0oιααr,αγγλικα με ηv iδια 6woια πoUη
κι εμεigoημερα:me|ody.
xρησιμoπoιo0με
382)(μ6λoq+δρ6μo)
-r melodrama(αγγλ.)
383)μελωδiα-+ me|ody(αwλ.)
Evτρoπ(αατov |rrπoκραηηταv o oεβαoμog,η vτρoπη.,,Δ6λιoι
ειrrρoπ[αι''εivαι αλλo0 τα .,δ6λιαoτριφoγυρioματα',,
oι ραδιoυρ.
γ[εg,τα τε1vdoματα.ΔεκdδεgαιΦvεgαργ6τεραo Γερμαv6gφυoι
κ69 Rudo|phClausius1ρηoιμoπoiησετηv iδια λ6ξη, entropie,
για
vα ovoμαoει η μαΘηματικηoυvdρηση πoU περιγραφειτα Xαρακηριoτικ6 ηq κατααrdoεωgεv6q oυαrηματogη η oυvαρηoη
πoυ χαραKηρ(ζει ηv καταoταoηαταξ(αgεv6g oυατηματog.Σηv
κυβερvητικηε[vαι τo μθτρoηg απoυoiαgπληρoφ6ρησηqσε μια
πληρoφoριακηδιαδικαo(α.Kατα oυvεκδoxηη αβεβαι6ητα πoυ θxει ox6η με η φ0σηεv6qπληρoφoριακo0
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v6q επισrημovαq(πoUδιατ0πωoετo δε0τερo v6μo ηg Θερμoδυvαμικηg)ηξερε αραγε τ6oo καλd ελληvικαη μηπωqε(1εηv εvτ0.
πωoη 6τι επιvoo0oε 6vαv καιvo0ργιo6ρo απ6 τιg ελληvικ6qλ6ξειg εv και τρorfi κατα τov αδ0vαμo ιo1υριoμ6τoυ γλωoooλoγoυ
John Ayto; Πριilτη καταγραφη παvrωq ηq λεξηq σr, αγγλικα,
entropy,
oυvαvταμεγ0ρωαrα .|870.
384)εvτρoπiα.+entropie(λατ')
-+ entropy(αwλ.)
Aλκυoviδεgμ6ρεqαπ6 τα xρ6vια τoυ Aριoτoφlη κι ακ6μηπιo
παλια ηταv oι δ0o εβδoμαδεqμ6oα αro 1ειμιilvαπoυ ηρεμoOvoι
Θαλαooεgκαι oι αλκυ6vεqxτiζoυv τιq φωλιθgτoυq.AλκυΦvτo Θαλαooιo ''ι1Θυoφαγov.'
πoUλ[πoυ κατd λαΘoqκdπoιogτoυ 6βαλε
δαoε[α κι 6τoι θφταoε αr,αγγλικd oαv ha|cyon,Kαπoυαrα μθoα
τoυ 14oυαιιilvα.
385)αλκuΦv.+ha|cyon(αwλ.)
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Παραoκευη15 Γεvdρητoυ 1999 δημooιε0ηκε δειλα-δειλατo
πριilτoαρΘρoτηg .,Mθθεξηg''.
Παραoκευηoημερα 14 Γεvαρητoυ
2000oυμπληρΦvεταιιivαgoλoκληρogxρ6voq.Nηπιo,πoυ γιoρτα.
ζει τα πρΦτατoυγεv6Θλια,η oηλη!
Bαπτiζεται, λoιπ6v, σημερα η σηλη oηv κoλυμπηθρατηg
πvευματικηgιδιoκηoiαg και αλε[φεται-o1ι', με 6λαιoV'και λαδι'.,
καταη xαριτωμ6vη,πρooφιληKαλαμπακιιilτικη6κφραοη-, αλλα
ιδιoκτηo[αg,
τo .'K6πUραιτ''
με τo Θ, τo o0μβoλoηq τwεUματικηg
για τoUξαγγλoμαθεig!
Πρ6πειvα εUxαριστηoω
τoυgπoλ0v6oυgαvαγvιboτεqμoUoι o.
πo[oιμε τιg αΘΦεgερωfioειg τouqαπoKαλ0πτoυv
6vα ακ6μαξεvι6τηg:
τηv
περι6ργεια!
Σ, αυτo0q
1αoμ6vo χαραKηριστικ6 ηq
τoυg τελευτα(oυgαλλωατε απευΘ0vεταιπρωτ[αrωgαυfi η πρooπαΘειακαταγραφηqτωv ελληvικιilv λ6ξεωv πoυ 61oυvπεραoει
αr,αγγλικ6. Kαι vαι! η εργαo(ααυη ε[vαι αυθεwικη και 61ι αvrι.
γραφη.
Eπετειακ6τo oημεριv6δημoo(ευμα,και δεv μπoρΦv,αvtιστα.
ΘΦαrov πειραoμ6 v, αvαφθρωθvα απ6 τα πρΦτα ox6λια για τη
αrηλη πoυ απoκταειδικη βαρ0ητα μιαq KαιπρoηλΘεαπ6 γvωαrη
φιλ6λoγo.
''ΓλαφUρd.'xαρακτηριoε
η αγαπηη φiλη ετo0ταεδιil τ,αρΘρα
και μ,αvαγKασεvα Ψαξωαη λ6ξη γλαφυρ6q.Eκτ6qτωv γvω.
αrιirv εwoκirv: ,.λε[og,oτιλπv6g,επιτηδειog,κoμψ6q,λεπτ69, ωρα[og,v6oτιμogκαι ακριβηg'.,η λ6ξη αρ1ικα ηταv oμηρικ691αρα.
Στηv oδ0o.
κηριoμ69 τωv πλo(ωvδηλαδη ''Ko[λog,βαΘoυλ69.'.
σεια.'γλαφυρ69λιμηv,'ηταvτo λιμ6vι με μεγαλo βαΘoq,Kαισηv
lλιαδα,'π6τρη
γλαφυρη,.oκoiλoqβρdχoq,δηλαδηη oπηλια.
Mε xαρoπoιε(ιδια(τεραvα oκ6φτoμαι6τι για καπoιoυgαυτd τα
γραφτd ε[vαι πλo[α για ταξ(δι,λιμαvια για αραγμα η τo πιo καλ6
π6τρε9,oπηλι6qγια περιoυλλoγη!
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Αρθρovαrov lrπoκραη ηταv η αρΘρωoη,μ6λoqτoυ oΦματogη
η αKρητωv oαrιi:v.''ΑρΘρατωv κ0κλωv..σrov"oιδiπoδα''τoυ Σoφoκλftε[vαιτα μ0τια,'.oUδθτι αρΘρovηq φωvηq,,,',Kαvιlvααπ6 τα
τελευ6ργαvαηq φωvηq',ατov Aριoτoτθλη.Σηv',ΠoιητιKf1,'τoυ
τα[oυε[vαικαι τo 6ρΘρoηg γραμματικf1g.
Artus αrα λατιvικdη αρΘρωoη,η oυμβoληoατιilv και τo αΦρ9.
Articu|usτo λατιvικ6 Uπoκoριστικ6πoυ θφταoε ατ,αγγλικα oαv
artic|eμθoω τωv Γαλλικιilv,Aρ1ικα artic|eηταv πρ6ταση,.μ6ρoq,
ατα λατιvικαof1μιαqσUμφωviαgη ouμβoλαioυ.To ρημαarticu|are
κoμμdτια,'
και
vα oημαivει'.μιoε
oιγα-oιγα
6φταoε
μαιvε,11ωρiζω
λαω καΘαρα.,Kαιμε ηv τελευτα(ααυη θwoια 6φταoεαr,αγγλι.
κα τo ρημαarticulate.
386)6ρΘρov.+artus,articulus(λατ.)
(αwλ.)
+ article,articu|ate
Aπ6 τo αρΘρovθxoυμε αr,αρ1α(α ελληvικα η λ6ξη αρΘρiτιq
πoυ ε(vαι6,τι και Φμερα, δηλαδηη φλεγμoη τωv αρΘρΦoεωv.o
|rπoκραηg διατυπΦvειτov oριoμ6 ηg v6oou πριv 2.500περ[πoυ
.'AρΘρ[τιq
vo0oog 6ταv θxη, λαμβαvειπUρ και oxρ6vια ωq εξηq:
δ0vη τα dρΘρατoυ oΦματog,λαμβαvειδε και oξ6η,και εξ αλλoτε
αMov τωv 6ρΘρωvoξ0τεραiτε Kαι μαλακΦτεραικατααηρ[ζoυoιv
αι oδυvαι,.ArthritisKαιγια τoυg Λατ[vouqπoU βoλειlηκαv με παμπoλλεqελληvικ6gλ6ξειq και ακριβΦgη iδια λ6ξη 6φταoεαvαλ.
λoiωη μ6χριηv Aγγλiα τov 16oαιιilvα'
38Q αρΘρiτlq-ι arthritis(λατ.-αγγλ.)
.Eλαιov
τo oημεριv6ελαι6λαδo,απ6 τα oμηρικdxρ6vια. .Λoεσoαμθvωκαι αλειιpαμ6vωλ[π,ελα[ω'.διαβdζoυμεαrηv |λιαδα,f1ταv
κυρiωgτo λdδι πoUχρησιμoπoιo0vrαvμετα τo λoυτρ6η πριv απ6
.'Eλα[oU6ζειv'.,δηλαηv παλη και dλλεg γυμvαoτικ6qαoηoειq.
,,μυρtζειq
δη
λαδλεq'' f1ταvπεριπαικτικη6κφρασηγια 6ooυq o0,Eυιilδεg.',',ρoδ6εv,'Kαι ,λευκ6v''
1ραζαv ατιq παλα[ατρεq.
ηταν
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μερικα xαρακηριστικl επtΘετατoυ λαδιo0. Σηv Aθivα, επioηg,
"θλαιov'.ηταv η αγoρα 6πoυ γ[vovταvoι αγoραπωληo(εqλαδιo0,
τα'λαδαδικα" πoυ λ6με Φμερα κυρiωqoτη Θεooαλov[κη.Στov
M6vαvδρoγια 6vα ραvτεβo0πoυ δ6Θηκεoτα λαδ6δικα,διαβ6ζoυ,'αvαμθvωσε... πρoq τo0λαιov.'!oleum ατα λατιvικαη o|ivum
με
κατα τo πιo... λατιv6φερτo!oi|e αrα MεoαιωvικΟγαλλικα και oi|
ατ'αγγλικd 61ι μ6vo τo ελαι6λαδo,αλλd Kαι τα πασηqφ0oεωξ 6.
λαια. Στov 19oαιιilvα αημαιvεηδη και τo πετρθλαιo.
388)θλoιov+ oleum(λατ.)
+ oi|(αγγλ.)
AυΘ6vηq εivαι λθξη αρxαiα ελληvικηπoυ βρ(oκoυμεατov Hρ6.
δoτo,τov Eυριπiδηκαι τov Θoυκυδiδη.Eivαιη iδιαλθξημε τov αU.
τo6vη τoυ Σoφoκλf1και oημαivει''φovιαgμε τα δια τoUτα x6ρια'.,
πατρoκτ6vogη αυτ61ειρα9.Σαv επ(Θετooτov Aιαx0λo ''αυθ6ιrη9
φ6voq. oημα(vειo φ6vog πoυ εκτελ6στηκεμεταξ0 μελιjlv ηq iδιαqoικoγ6vειαg.
δεoπ6ηq
Στα 1ρ6vια τoυ Bυζαvτioυε[xαμε αυΘ6ιrηg=x0ριoq,
και Θηλυκ6αυΘ6vτριo,πρ6δρoμoυqτωv KατoπιvΦvαφθvη και α.
φ6vrραg.
Aπ6 τo Bυζαvrιo τo δαvεlαrηKαvKαι oι To0ρκoι!Στ,αγγλικα 6εvΦ η αρxιη τoυ σημαχoUμεauthentic=αυΘεvrικ6g-πρωτ6τυπoq,
o[αf1ταv,,αυταρ1ικ69..
389)αυΘ6ιπηq+ authentic(λατ.)
l.{π6τραεivαι αρxα[αελληvικη λ6ξη απ6 τα xρ6vια κι6λα9 τoυ
.'xωριqπ6τρε9,
oμηρoυ. '.Λεioq πετρδωv", δηλαδη
xωρig βραoδ0ooεια',oUκ
αηv
Kαι
6vαg
περιγρ6φεται
ξαvα
γιαλ69.
XoUξ.',
απ6 δρυ6qoυ δ,απ6 πθτρηq.',,δεv
φυτρωoεgo0τε απ,τα δαoηo0.
τε απ,τoυq βρα1oυξ.',δηλαδη''θ1ειqγovεlg και πατρ[δα,.Petra
ατα λατιvικα η iδια λ6ξη, 6πoυ μαζi με δε0τερo oυvΘετικ6
απ6 βραxoυg,απ6 η γη.
6φτιαξετo petroleum=λαδι
o|eum=λαδι

To petro|eum
6;φταoεαυτo0oιoατ,αγγλικα τov 16o αιΦvα. Mε τo
π6ραoμα τωv αιΦvωv 16Θηκε η λατιvικη κατ6ληξη κι θμειvε
petrol=βεvζffi.Aλλεq λ6ξει9 απ6 ηv oμηρικηπ6τρασΙ αYγλικα
ε(vαι τo Ρetrify=ng1ρΦvω
και μεταφoρικα μ6vω ,.o0ξυλog,,Kαι
parsIey=μαιδαvog!
(λατ.)
390)π6τρα-+ petro|eum
.ι petro|(αwλ.)
l-l εγγλ6ζικη λ6ξη για τov μαιδαv6 δεv ε[vαι παρα τo ελληvικ6
πετρooEλιvov μεταμφιεομθvoμε αγγλooαξωvικη πρoφoρ6! To
πετρoo6λιvovηταv τo o6λιvo τωv βρα1ωv Kαι στα .'Γεωπovικα,,
τoυ Aριoτoτ6ληβρioκoυμε,'πετρoσελιv(ηgo[vog'',κραo(πoυ παραoκευαζ6ταvαπ6 τo αvr(αroιxoφυτ6.
Petroselinum
βεβαiωqγια τouq Λατlvoυgxωρ(qvα βαλoυvτo
τouq
vα
κoυρααrεl για ovoμασ[εg.Στα xρ6vια ηq αKμηq
μυαλ6
τηg PωμαTηqAυτoκρqτoρ(αq
η λθξη ειxε πληρωqεκλατιvιoτε[και
ε[xεγ[vειpetrosi|ium.
ΣτoυqΓαλλouq6φταoεoαv peresi|κι απ6 κει
parse|yκαι τελικ6 pars|ey.
oι Eγγλ6ζoι τo 6καvαvperci|,perοeIy,
Παρεπιμm6vτωqo βρεταwικ6g μαiδαv6gε1vαιθvα καταπρασιvo,
αγευαro και παvτελιilqαooμo xoρταρακι!
(λατ.)
391)πετρoo6λlvov+ petrose|inum
+ pars|ey(αwλ.)
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Θα flταv μεγαλo ι{6μααv ιoxυριζ6μoυv6τι διαβαoαooη πoiηoη
πoo6ηταq.
ΘαηΘελαvα εixα διαβαoει.Σαφιilqκαι oxι απ6 απoι|,lη
πoU
πoιoτιK6,
l-|αvαγvωoηπρoUπoθ6τειxρ6vo και μαλιαrα xρ6vo
δυαrυχΦqυφiαταταιπλθovoε δ6oει9 εκπληκτικηgφειδo0g.
EυτυxΦqυπηρξαvκαπoια xρ6vια επloηq εκπληκτικηg6κταoηq,
απ,6πoUμπoρΦv,αyrληoωαrηρ(γματαγι,αυταπoυγραφω.
A(φvηqσ,θvα κεiμεvo_κdΘε αλλo παρα πoιητικ6και oμωgκαΘαρ6αιμαπoητικηg γραφηq_ τoυ oπoυδαioυ Eλ0τη. Tυπιilθηκε
αrov AvδρθαEμπειρko.'καιαπoτελε[
τo 1978με τiτλo..Avαφoρδ
o,6vα φiλo.o Eμπειρiκoqε(χεηδη πε6vα εiδogαπoxαιρετισμo0
1975.Γραφει,λoιπ6v,o πoιητηgε[κoοι
τo
πριv,
θdvει τρ(α1ρ6vια
και πλθovxρ6vιαπριv:
..Zo0μεαrov αιΦvαηq ευκoλ(αq.Eδω π6ρα ωg και τα λ6για,ε.
αv δεv ε[vαι τoυ καφεvε[oυ,δuoκoλε0ovταιvα περαooυv - μια
τoυ κoομoυ.Fl
oλoι oι Ma|larm6*
περirπωoηπoυ v'αυτoκτovηooυv
,λεγεq
Kι εσ0,δεv 6xει τθλog.Περαoαμεαιαrορ(ααυτη,6πω9Θα
επ6 ηv αιΦηματoλoγ(α αηv υπεραιΦητιoμ6 κι απ6 κει στηv,λε.
Θα
παvrα
πoλιτικoπolησrl.Tα
γκεφαλικ6ητα κι απo Kει στηv
γεg εivαι ικαv6gvα ooφlζεται o αvΘρωπogφτ6vειvα μηv Uπoχρε.
ωΘε(vα κoιταxτεi καταπρ6oωπo.Kι απ6 τηv πλευρα τoυ κoιvo0:
Kαι.συvεxiζει:''Mιααπ6 τιq πιo μεvα μηv εκτεθεtαvεπαv6ρΘωτα''.
γαλεq ηδovθqεv6q oυγγραφ6αε[vαιoτι εκτ(θεταιαvεπαv6ρθωτα.
<vαγvωθι μ6τριoq_ ξ6ρει oτι θα καvει
Eαv δεv εivαι κρυι.|,livoυg
τ6xvη απ6 τιg αδυvαμiεgκαι oπ6 τα λαΘητoU,παει vα πει Θα τιg
μετατρθι,|.lεισε αρετ69''.

_πoυ απoτελε[κoρ0φωματηq6κθεH θκΘεoηκαι η απoκαλυι],lη
σηq_ τoυ γρdφowoq στα ματιατoυ αvαγvΦαη λoιπ6v.Tι πιo λετπoμερθgΨυxoγραφημα!Πρooωπικoi δαiμilvεqκαι αyyελoι, αρετ69 και ελαττΦματα,xαρ6q και τμaμαrα, φωv6g και xριilματα,
γoΦαrακι αγαπεq,6λα μαζi και ταυτ6xρovαδιαλ0oιrrαικαι oυvΘ6τouv ηv εξαioια διαφαvειαηq γραφηq'TαKτ,ειρωvε[α,λεrπoη.
199

τα, Xιo0μoρ-Kαι φUσιKαη απoυo(ατouq- περvαvε μ6oα απδ τιg
λθξειg,πριv τα Θαυμαorικ6,μετα τα ερωηματικα, μθoα στιq απoαrρ6φoυg.
''Πdρεη λεξη μoU.',λθει o Eμπειρiκoq.'δΦoε
μoυ τo 16ρισoU'..
Nα, επιτ6λouq'μια oυvαλλαγη εκτ69 εμπoρtoυ.Δivειq και πα(ρvειg;trωρ(g
o0τεvα πoυλαgo0τεv,αγoραζειg.
Παρdτιg,πuξ λαξ, πρooπαΘειεgv,αλωΘε(,κι αυτηη ερωτικηq
αiγληq yoρταaτι6ηox6φ γραΨ,9"Yτ9S:.9Y.9\Ψιilοη,παραμ6vει,
εU.
τυxιbg,αλιi:βηη!
Xoρτogατηv |λιαδαηταv η αυλη αγρoτικηqκατoικ(αg,oπoυ φυλαγovταvτα β6δια,,oτovΠ(vδgρo'J.XQρτo.ι
λθovτog'.o τ6πoq6πoυ
τρ6φεταιτo ζΦo. Συvεκδoxικαη τρoφητωv ζιbωv και ιδια[τερα
τωv μεγαλ6σωμωv(βooειδη-0λoγα).Στo 6ργo τou Ξεvoφιbvτα
',KOρoυAvαβαoιg,',''16ρτo9Ko0φoq',ε[vαιτo ξερo xoρταρι.|-{ortus
oτα λατιvικαo λα1αv6κηπoqκαι cohorsη σωματoφUλακη(πραιτωπou δι6μεvεαrηv αυλη ηq κατoικ(αqτωv υριαvιilv.oυγκλητικιbv)
ι|,lηλdιαrαμεvωv αξιωματoυxωv.Στ, αγγλικd 6xoυμε η λεξη
horticu|ture=κηπoυρικη.
392)x6ρτoq-ι hortus,cohors(λατ,)
+ horticu|ture
(αγγλ.)
''Πυξ,λαξ και δαξ'' ηταv μια απ6 τιg εVτυπωσιαKθgεκφραoειg
πoυ μαΘα(vαμεστιq πριilτεgταξειg τoUγUμvασioυ,Σε απλα εΜηvιKα',μεγρoΘι69,κλωτoιθgκαι δαγκωvιθq''.
Σηv |λιαδααξιoμη,,πυξ
oι
αρετθg
τωv
μ6vευτεg
αγαΘ6qΠoλυδε0Kηg',,λ6ηριilωv:
.oμηρoq.
γoυ 1dρη, δηλιbvειπερηφαvα o
''Eξαιρετικ6qστιq γρoΘι6q,αrηv πυγμαx(α.,πoυαπoτελεi αλλωατε μθλoqηg (διαqoικoγ6vειαqλθξεωv μαζi με τov πυγμαxo και ηv πυγμη. Pugnusη
πυYμη,η γρoΘιααrα λατιvικd με αλλαγη τoυ 1ειλικo0 oυμφΦvoυ
τoυ Θ6ματo9,Pugi|lusUπoκoριστιK6
τoυ pugnusκαι pugnaη σU.Eτoιμα
o
καυγαg,
μπλoκη,
και τα δαvεια _oxεδ6v αυτo0η μαχη.
σια- Yια τoυgEγγλθζoυq.Pugnaciouso καuγατζηg,pugnent=δρι-

απoκρouστιμιjq, oδUvηρ6g,καυσrικ69,repugnant=αταιριαστoq,
και pugi|ist=o
πυγμαxog.
κ6q,pugi|ism=πUγμαχια
393)πυξ.+ pugnus(λατ.)
.+ pugnacious
(αγγλ,)
H λθξη Παvδαιμ6vιo6oo κι αv φα(vεταικι ακo0γεταιελληvικ6.
ταη, ε[vαι επιv6ηoη τoυ John Miltonαrov πoiημα τoυ '.Paradise
Lost'' (o 1αμ6vogΠαραδειoog)πoυ γρ0φηKε στo δε0τερo μιo6
τoυ 17oυαιΦvα. Παvδαιμ6vιoμ6oα αro μακρooκελ6qπo[ηματoυ
Αγγλoυπoηη ovoμαζεταιη...πρωτεOoUσα
ηq K6λαoηq.Σ0ΦεKαι
ακo0γεται
6vτωg...oκo.
τιq
ελληvικ6g
παv
δαiμωv
λ6ξη
απ6
η
τειvη ατ,αγγλικ0. H o0γ1ρovη6woια τηg λ6ξηqπoυ δαvειoτηκαμε κι εμεigεivαιεξ6λιξητoυ 19oυαιΦvα.
(αγγλ.)
394)(παv+δαiμωv)
+ pandemonium
+ παvδαιμ6vιo(ελλ.)
,o1ι τoυg
N,αvαφ6ρoυμεKαι τoυg δα[μovεqεπ( τη ευκαιρ(α.
πρooωπικo0q,αλλα τoυξ αρxαιoελληvικo0g.
Δαlμωv απ6 τα oμηρικα xρ6vια ηταv o Θε69,η Θε6ητα, η θεiα
.oταv
αvαφθρoιrταvμαζ( .'θεo[και δαQovεg'',θκφραση
δ0vαμη.
πoυ ακ6μα Xρησιμoπoιo0με,oι δαiμovεg ηταv Θε6ητε9 κατΦτε.
τωv
ρηqτaξηq.Στα 1ρ6vιατoυ Λoυκιαvo0δαlμovεgεivαι oι ι].lυxθq
πεΘαμθvωv.Daemonαrα λατιvικd και αυτo0oιodemonαr,α1nyλικα.
395)δαiμωv+ daemon(λατ.)
+demon (αwλ.)
H αγγαρεiα και oι αγγελoι 6xoυv καμιαo1θoη μεταξ0τoυq;Φαμ
voμεvικα, μαλλov κακ6γoυατoαατε(o μπoρεi vα χαραKηριατεi
αvε0ρεoηgκoιvΦvoτoι1ε[ωv.Kι 6μω9,αγαrητoi
μια πρo<πταΘεια
μoυ!Aγγαρoqηταv o 6φιrπo9 ταxυδρ6μoq.Λ6ξη και oξiωμα περ201

σιKηq Kατcιγωγηq.Στo αxαvθg Περoικ6 κρατogoι αγγαρoι ηταv
πdvτα o' ετoιμ6τητα_σε oριoμ6voυqoταΘμoUgαvα ηv επικρατεια_ vα μεταφθρouvτιq βαoιλικ6qπαραγγελiεg, Θυμααrε τo
,6γγαρov πUρ''πoυ
xρηoiμευoε για vα φταoει η εiδηoη ηg αλωσηq ηq Tρoiαgoτιg Mυκηvεg;Διαδo1ικααvαβαvφωτιδgαπo ηo[
oε vηo(μθxριvα μαΘευτε(
τo v6o o,6λη ηv Eλλαδα,πoυ περ[μεvε
τ6oα 1ρ6vια. Mια ωρα[ααvαπαρdαrασητoU',αηιαρoυ πυρog''U.
παρ1ει ατo Πoλεμικ6MouoεloτηgAΘηvαg.
Fl λ6ξη 6γγελoq o αγγελιoφoρogτωv oμηρικιbv1ρ6vωv,λoιπ6v, Θεωρε[ταιoυγγεvηq εκε(vηqηg περoικηg!''Αγγελog κακιbv
εμΦv,,αrηvAvrιγ6vητωv o1oλικιitvεγxειριδ[ωvμαq.Ange|usγια
τoυg ΛατivouqKαι eng|asηδη απ6 τα μθoα τoυ 10oυ μ.X' αιΦvα
για τouqΑγγλoυg.H oημεριvηεγγλ6ζικηλ6ξη ange|πρoηλΘεαπ6
=oYYδτo angeleτωv Γαλλωv.Αλλα παραγωγα;Ange|ic
- ange|ical
λικoξ.
396)θγγελog-+ ange|us(λατ.)
+ ange|(αwλ.)
.Eλκog
εivαι τo τραUμα,η πληγη πoU παρoUσιαζειφλεγμovη.
',EλKειμoχΘiζovτακακΦoλooφρovoq0δρoυ,'oηv |λιαδα.'βασαv[.
ζεται με κακ6 τρα0μα απ6 oλθθριo φlδι',.Στoυg κλαoικo0gAτιι.
κo0g Δημooθ6vη,Aιoxυλo και Σoφoκληθxει Kαι μεταφoρικαηv
6woιαηq Kατcιστρoφηq.
EλκoπoιΦ τo ρημα πρoξεvΦ 6λκη αλλα και μεταφoρικαξOru
παλι69πληγ6q.U|cusτo 6λκo9 αrα λατιvικα Kαι τo ρημα u|ceroα.
vτ(αroι1α.U|cerκαι u|cerateoυoιααrικ6και ρημαατ,αγγλικα.
397)6λκo9+ u|cus(λατ.)
+ u|cer(αwλ.)
- Γdλλogπoιηηg τoυ oυμβoλιoμo0.
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Παvrα μou πρoξεvo0oαvεvτ0πωoηoι αvΘρωπoιπoυ δημιoυρ.
αβoλα κι αv αιoθαvεταικαvε(gμπρoΥo0ν oκηv6qδημoo(ωq..ooo
oτα ατα oυvαιoΘηματικαξεonαoματα εvog oυγγεvη, φ[λoυ,γvω.
αro0 η δγvωoτoυ αvΘριbπoυ-πραγμα πoλΦ oυvηΘιoμθvoατα
καΘ,ημαg_ δεv μπoρεi παρα v, αξιoλoγηoει μαλλov αrα Θετικα
εκδηλωoητωv εσωψUxωvτoU.
μιατ6τoιαθoρυβιbδη
Θετικ6; Γιατ(;Γιατi o 6vΘρωπoqπoυ ξεoπαει μπρooτα oε αλλoυg,xωρ(gvα υπoλoγiζειτo Koιvωvικooo0ooυρo,καvει μια Θαυεαυτ6 τoυ απ6
μαoια αoηoη Ψυμκηgυγιειvηq.Πρocrrατε0ειτov
τυ1ov εμπλoκη καταπιεoμ6voυoυvαιΦηματoq και δ[vει 6τoι oτo
πρoβληματoUμια καπoιαθεατρικηα[γλη,μιαqKαι υπαρxειαKρoαηριo!
ΣυηΘωq τo περιστατικ6ξε1vι6ταιαπo τov ηρωα η ηv ηρωiδα
τoυ oυμβαvτog,καΘιbgη ληoμovια κυβερvαειτovoυvαιoΘηματικδ
τoυqκooμo.
,ooo Θετικηεivαι
για τov αμεoα εvδιαφερ6μεvoμια τ6τoιαoυ.
vαιoΘηματικηεκδηλωoη,τooo αρvητικηε[vαι για η oυvrριπτικη
πλειoι}ηφiατηq oμηγυρηqτoυ. Σε βαθμoπoυ μπoρεiκdπoιoιvα
γlvoυv αγoραφoβικoi'
_oυvηθ6AoφαλΦqθα ξ6ρετε πoλλo0q, αvτρεq και γυvαlκεg
στερα γυvαiκεgπρθπειvα oμoλoγησω_ πoU βγαζoυvτα πρoβλητη oυvδρoμη
ματα τoυg oε κoιvη Θθα,εκλιπαριilvταgαoυvεlδητα
εκκληo[α.
oτηv
παλια
τωv αλλωv,σαv τov δloκoπoυ θβγαζαv
BλαoφημiαΘεωρΦηv 6πoια καηγoρiα πoυ τυxov εκτoξευτε[
εvαvτiovαυτΦvτωv ατ6μωv.Πθρααπ6 τηv αvωριμ6ητα τoυgδεv
oδυvηρατιξ Koιvω.
τoυvαvτlov!Aγvoo0v
θxoυvκακ6qπρoΘθoειq,
vικ6gεπιπλoκθqτωv μικρoαατικΦvαx6oειbvτouqπoυ ουvεπαγετouqκ6oμoυ.
τoυ ouvαιoθηματικo8
ται η δημooιoπolηoη
καΘωoπρεπιoμ69πou
6vαq
Aφηαrε πoυ εoxατωq KυριαρXεi
Tα0τακαι
φλυαρε[,',γκαρ[ζε(απ6μακριαωg κεv6gπεριεxoμθvoυ!
παραμθvω ακραιφvηg Θαυμαατρια των ''oκλ6βωy τωv παΘδv
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τoUξ.,,πoυ γραφouvστα παλαια τouq Uπoδηματατιq εvδεδειγμ6.
vεq KoιvωvικθqσUμπεριφoρεq!
Σκηη ε[vαι oτoυg κλαoικo0gxρ6voυgηg Aρxαiαq Eλλαδαq η
καλ0βα,τo παραrηγμα,η ξ0λιvη σKηvητoυ Θεατρoυ..'Σκηfiv πoι.
εiv" βρ(oκoυμεστo Θoυκυδiδηκαι ''σκηvηδημoo[α.'oτovΞεvoφιbvτα ε[vαι τo oυμπ6oιoπoυ γivετbι μ6oα oε σKηvη.Eπiαηgε[vαιη
κατoικ[α,o vα6g.
ScaenaKαιscena ατα λατιvικαη σKηη τoυ Θε6τρoU,τo Θ6αμα,
η επ(δεξη. Scene η σκηvητou Θεατρoυoτ,αγγλικd, o τ6πo9 (the
scene of an accident=oτ6πoq εv6g ατυxf1ματoq)
αMα και γεvικ6τερα oηvη (ζηλoτυπiαq,
αg πo0με!)lSCΘΠΘΨ=Toπ(o,
scenic=ωραi(για
og
τoπ[α).
398)oκηvη -+ scena (λατ')
*} sοene(αwλ.)
To ρημα Kυβερv6ωυπdρxειαη γλιbooα μαgαπ6 τα xρovια τoυ
oμηρoυ.,'Nηακυβερvηoαι',
oηv oδ0ooεια, με ηv 6woια τoUoδηγΦ, διευΘ0vω.H wωαrη παρoμoiωoημιαq π6ληg η εv6q κΦτoυq σαv πλo[o πoυ 1ρειαζεται Kαπεταvιo,κυβερηη δεv ε[vαι
καιvoOργια'o Eυριπiδηqστιq ''|K6τιδεq,.
αvαφ6ρει ,,π6λιqκακΦg
κλυoυoαδια κυβερvl,1ηvκαK6v''.
Gubernareτo ρημα ατα λατιvικd και gubernatoro κυβερvf1ηq.
Mε ελαφρd αλλoiωoη governerθφταoε ατα γαMικα, κι απ6 εκε(
πηραv oι Eγγλ6ζoι: Qovern=KuβερvΦ,
QoVθΓΠoΓ=KUβερvητηq,
government=Kuβ6ρvηCη
Kαιgoverness=γκoυβερvαvτα,
\rrαvτα.
399)κu6ερvιb-+ gubernare(λατ.)
{ govern(αwλ.)
καταγραφηκεστα Eγγλ6ζικα
H λθξη agoraphobia=αYoβαΨoβiα
of Menta|
για πριbη φoρατo 1873oτo ιατρικ6περιoδικ6'.Journa|
Science,..
o oρoq απoδiδεταιoτov γιατρ6 C. Westpha|και ερμη204

Λ6ξη-επιv6ηoη,o0vΘεη
vε0εται ''o φ6βoqτωv αvoιχτωvχ(bρωv.,.
απ6 τιg ελληvικ6gαγoρα και φ6βo9,δεv ηταv η πριilτη.Eixε πρoηoτα μ6oατoυ 16oυαιιbvα.H
γηΘε(η λ6ξηhydrophobia=υδρoφoβiα
ελληvιη λεξη φ6βos xρησιμoπoιεiταιοαv δε8τερo oυvΘετικ6_
και 6xι μ6vα_για oυμπτιilματαoωματικΦvκαι διαvoητικιbvδιατατoυ Uι}oυq,
acrophobia=φOβoξ
ρφ1Φv:photophobia=φωτoφoβ[α,
c|austrophobia=κλειoτoφoβ[α.
.Θλεg
αυτθqτιg λιiξειg τιg ξαvαπηραμεαπ6 τoυgφ[λoυgEγγλ6ζoυqμ6oωτηg|ατρικηg.
(αγγλ.)
400)αγoρ6+φ6Θoq
* agoraphobia
πoυ θ1ει
Yπαρxει αrα αρxαiα ελληvικ& τo ρημα δ(Kειv=ριXvω
παρ6γωγoτo oυσιαστικoδioκoq.
o δioκog ηταv αρxαio ελληvικ6 αγιilvιoμα, ιδ(ωgατη Σπ6ρη.
Σηv αρxη λiΘιvogKαι με oπη oτo κ6vrρo,για vα περvαvε ιμαvrα
με τov oπo[oεκoφεvδovζ6ταv.Διoκθωτo ρημα με ηv θwoια ρi.
1vω δ[oκo.
.oμωq
υπαρ1oυvακ6μα
Disοusατα λατιvικακαι disc oτ,αγγλικα.
και desk=θραvlo.
δ0o παρdγωγεq λθξειq. To dish=πιdτo-φαγητo
Mε ηv παρoδo τoυ xρ6voυ τo λατιvικ6 discus χρησιμoπoιo0yrαv
για oτιδf1πoτεε(1ε κυκλικ6σχημα,για τα αvτ[oτoιxαπι6τα ηq ε.oταv
πoχηq.
lvαg τ6τoιo9δ(οκogoηρiζovταv oτα π6δια καπoιoυ
πou ηταv καΘιατ6q,μπoρo0μεvα υπoθ6ooυμε6τι ηταv o πρ6δρoμog εv6g Xαμηλo0τραπεζιo0,ηq ταβλαqτωv 1ωριιbvμαg,6πoυ
πoλλoi απ6 μαq πρoλ6βαμε και φαγαμε καΘιoμ6voιαrαυρoπ6δι
γ0ρω-γ0ρω!
401)δioκoq*+discus(λατ.)
-l disc,dish,desk(αγγλ.)
To ρημαβλαoφημ6ωαr,αρxα[αελληvικαoημαιvεπερ[πoυ6,τι
και oημερα.Λθξη πoυ oυvαvταμεπoλ0 oυ1vα oε κεiμεvα ρητoριΣηv "Πoλιτε[α.'τoυ Πλdτωvαβρ(oκoυ.
κ6 (|ooκρdη-ΔημooΘθvη).
205

,'παρααrαgτoιq
,'βλασφημ6ω
ειq Θεo0g,'Kαι στouq',Noμoυg'',
με
βωμoigβλαoφημ(αvπαoαv βλαoφημε[,..
ση ..δημoτιτo ρημαατα λατιvικακαι b|astemare
B|asphemare
KΠ,,,
Qξ πo0με,τωv Λατ[vωv.Blasmeroτα γαλλικdκαι blame=καηγoρΦ ατ, αγγλικα. Στα εκκληoιαoτικo λατιvικα παρ6μειvε τo
blasphemareκαι π6ραoε ατo λεξλ6γιo ηq KαΘoλικηgεκκληοiαq
αυτo0oιo.
τo b|aspheme=βλαoφημιir,
(λατ.)
402)6λαoφημ6ω+ b|asphemare
.+ b|ame,b|aspheme
(αwλ.)
.Evα

αλλα 6κρωqπεριγραφικαρηματαηg
απo τα πιo ακoμι.|.lα,
vεoελληvικηgε[vαι τo γκαρiζω. Mακριv6gαπ6γovogτoU αρXαιo.
ελληvικoOγηρ0ω=ι!dλλω,
μιλιb..oxιμovoθφταoεμ6xριτιg μ6ρεξ
παραγωγα
σε λατιvικd και αγγλικα. Garrio
μαg, αλλα 6δωoε και
o φλOαρoq.
αrα λατιvικαφλυαρΦ,κελαηδιbκαι κoαζωκαι garru|us
Garrulousαr,αγγλικαo φλ0αρog.
403)γηρ0ω-+garrio(λατ.)
-+ garrulous(αγγλ.)
Σκλαβoqκαι Σλαβogε(vαιη iδια λεξη.YπεvΘυμiζειτη μoiρατωv
ΣλαβικΦvφυλιbvμετα ηv κατακηoη τoυgαπ6 τoυgBυζαvτιvo0g.
αr,αγγλικα. Παρ0γωγα
Sc|avusαrα λατιvικακαι S|ave=σκλαβoq
slavery=6ρμ.
ηg iδιαg λθξηs ens|ave=σκλαβΦvω-υπoδoυλΦvω,
λε[α,s|avish=δoυλoπρετtηq.
404)Σλd6og+ Sc|avus(λατ.)
+ s|ave(αwλ.)
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Δεv ξιiρω αv Θαoυμφωvηoετεμαζi μoυ _η θλλειιpηαιrriλoγoυ
ε[vαι 6vα απ6 τα ooβαρ6τερα μειovεκτηματατoU γραrπo0 λ6γoU- 6τι υπdρxoυvκαπoιεg oτιγμ69εκτυφλωτικ6ξαrη ζωη μαq
πoυ η 6woια yρ6voq και oλα τα σUμπαρoμαρτo0vτα
ακυριilvεται,
εκμηδεviζεται.
KoρυφαiασΓιγμη για μια γυvα[κα τo κλαμα τoυ vεoγ6wητoυ
παιδιo0 τηg. ΠαρελΘ6v,παρ6v και μ6λλov oυvωΘoOιrται
αστραπια[α oε τoUη ηv κoρ0φωση,για π6οo;Λ(γα δεuτερ6λεπτα;
ΛiYα
λεrπα;Kι oμωgεivαι τo αρωμαηqαιωvιoτηταgπoυαvαδ0εταιμεγαλειιilδηq,αo0λληπτη μ6oα oτo τρoμαγμ6voκλαμα τoυ μωρo0.
Eυλoγημ6vεg
oτιγμ69!
,o1ι,
δεv εtναι Θεωρiεq6λααυτα πoυ γρ0φω.E(vαιη μαγε(α,βαφτ[αrεηv oπωqΘ6λετε,ηq πoιησηqoε κdΘεκαθημεριv6,τετριμμθvo,κoιv6 oυμβαv.Aυτα πoυ Yραφωδεv 6xoυvτ(πoτατo αvαπoτρεπτo,ε[vαι απλα o τρδπog.'πoUαισΘαvoμαι.ηvπραγματικ6ητα,,,6πω9 λθει o Mπ6ρxεq,θvαg Aργεvτιv6goυγγραφθαgπoU αΔεv ε(vαιεγκεγαπΦπoλ0 KαιτoV61ωαvαφ6ρειεπαvειλημμ6vα.
φαλικακαταoκευ6oματαoι πρoταοειqπoυ διατυπΦVωμε περιooη
πρoooxη. Eivαι μαλλov _Kαι μη σαq ξεγελαει τo ,oξυμωρov,_
δημ6oιε9εκμυoτηρε0oειg.
To Θ6ματηg αιωvι6ηταg 6xει βαoαvioει λαμπρo0gαιoxαoτ6g
εivαι
ηg δυτικηgκouλτo0ραqκαι oι Θεωρ[εgπoυ διατυπΦΘηκαv
παvτα μθοα απo ηv αρσεvιKη_επιμ6vω- Θειilρηoητoυ κooμoυ
Kαιτωv μεταφυoικΦvερωτημdτωv.
Γιατ[oι γυvαiκεgΘεωρo0vη Θ6oητoυgμ6oααrov κooμoδεδo.
μ6vη;Γιατ(δεv τιg απαo1oλoOvζητηματαφιλoooφικdoηv [δια6vτασηκαι 6κταoη6πω9τoυgαvτρεq;Pιι[.loκιvδυvεOω
μιαvαπαrrη.
oη εν θερμιb:γιατ[ η γυvα(καε[vαι δημιoυργOqζωηq ακ6μα κι αv
δε φ6ρειαrov κooμo μια ζωη, υπαρxειφ0oει μ6oαηg η δυvατ6.
ητα ακ0ρωσηqτoUxρ6voυ.
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Xρ6vog oτα 1ρ6vια τoυ oμηρou ηταv 6,τι και oημερα,η επo;1η,
oριoμ6voxρovικ6 διαατημα,χρovικη περioδog.Aργoτερα στoUξ
Aτrικo0gouγγραφεig''dλλog1ρ6vog,ε[vαιτo παρελΘ6vκαι',λoιπ6q xρ6voq''σrov ΔημoΦ6η τo μ6λλov.,,Xρ6vιαvoσηματα',αrov
lrιπoκρ6η6,τιακριβΦgεwooOμεκαιoημερα.
Στα λατιvικαπ6ραoε τo επ[Θετo11ρovικ6q,
λθξη τωv ελληvιαrι.
κιbvxρ6vωvκαι σr,αγγλικα μια vιoυζivα λεξειq - ηq
φυoικηgκυ.
ρiωq.Σηv καθoμιλoυμ6ηπεριoo6τερoκoιv6gτo chronic|e
=χβovικ6q,chronic= χρ6vιoq,chrono|ogy
= xρovoλoγ(ακαι anachronism=αvα1ρovιoμ6g.
405)1ρ6vog.+chronicus(λατ.)
-+chronic(αwλ.)
To 6ρωμα _λ6ξη πoυ υπαρxει μεv, oπαviζει δε, αrα κε[μεvα
τωv αρxαiωv ημΦv πρoγ6vωv_ ε[vαι αιov |rιπoκρdη, αrov Aριαroτ6λη και στov ΞεvoφΦvτα,'.πασαε0ooμog και αρωματικf1
βoτ6vη η ευΦδηqκαρπ6qφυτo0η αυτ6τo φUτ6V',.
Πρooo1η,μηv τo μπερδ6ιpouμεμε τo αρωμα=6ργωμα!
Aroma
ατα λατιvικ6και αυτo0oιoσr,αγγλικα μπηκεατη γλΦooα ΤωvKατo[κωvηg γηραιαg Aλβι6vαgμ6λι9 τov πρoηγoOμεvoαιιitvα,
γ0ρω στα 1820. Παραγωγα τηg λ6ξη9: aromatic=αρωματικ6g,
aromatize=αρωματiζω
και πoλ0 πρ6oφατα μια εξ oλoκληρoυελληvικη λθξη η αρωματoΘεραπε(ααγγλoπoιηΘηκε σαv
aromatherapy.
406)6ρωμo-+ aroma(λατ..αγγλ.)
Aπ6 τo ρημαΘεωριitθ1oυμεμια πλo0oια oυγκoμιδηλ6ξεωv
βεβα(ωqαrη γλΦooα μαqαλλd Kαι σΓ,αγγλικα..,ΓηvπoMηv ΘεωρΦ,,
ατov F{ρ6δoτoμε ηv 6woια τoυ βλ6πω,παραηρΦ. ''To0τoΘεωριil,ει αληΘηλθγω.,oτovΔημooΘ6vημε τηv 6woια τoUoκ6πτoμαι,
κρ[vω.Στov Aριατoτ6λη.'Θεωρεivμαλλov τoυgπ6λα9δuvdμεθα
η
εαUτo0q,,
με ηv θwoια τoUπαραηρΦ, εξετdζω.Στ,αρ1αιoελλη.
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vικo Kειμεvατo ρημαειχε επiσηqτιq 6woιεq τoUφιλoσoφω,πασαv Θεατηq,ε[μαιπρεσβεUτηqτηq π6ληqκαι ειμαι αραKoλoUΘω
πεσταλμθvoqvα ρωησω σε μαvτειo.
Θεωρ[αεivαι η παραηρηoη,η Θ6α,η oκθι|;η,
η εξ6ταoη,o φιλo.
ooφικ69oυλλoγιoμ6q'Theoriaαrα λατιvικακαι theoryσr,αγγλι.
κα. H λ6ξη 6φταoεoηv Aγγλiα αrα τ6λη τoυ 16oυαιΦvα,υιoΘεKαι παραxρημα''καιoυvoδε0τηκεαπo τα παραfiΘηκε ',αυΘωρε[
γωγα theoretica|=ΘεωβΠτικ6q,
theorize=ΘεωρητικoπoιΦ.
407)Θεωρiα.+ theoria(λατ.)
theory(αwλ.)
Aκαταvlκητoqo πειρασμoqv,αvαφ6ρωτov περιπαιxτικ6αιixo
τoυ M. Pαoo0λη-με απoδ6κτε9τo0gπdoηgφυoεωqκεvoOgΘεωρητικoλ6γouφ_.'...κι απ6 θεωρiεgvερoζoOμια.'
!
Θα f1ταvεπioηg μεγαλη παραλειι|.lημoU αv εδΦ δεv αvαφ6ρω
και τo ΘεΦρημαλεξη.εφιαληg για πoλλo0gμαΘητ69.
Τo ΘεΦρημα
ηταv oυvιilvuμoτoU Θεαματog,'Θεωρηματακαι ακρoαματα,'βρ(σKoUμεoτo Δημooθθη. Στoυg ',N6μoUq''τoυ Πλατωvα ε[vαι
η
,'6oαMoυoιilv
ωo[vθ1ετε Θεωρηματα''.
γιoρη,
Σκ6ι.pη,
θεωρ[α
οτo
6ργo ..Mετατα ΦUσικα,'τoυAριαroτ6ληκαι τ6λo9στouq
μαθηματι
κoUqμε διατ0πωoητoυ Eυκλεiδη''πρoταoηπoυ μπoρε[v,απoδει1Θε(''.
Τheoremaστα λατιvικακαι theoremατ,αγγλικα.Nα μηv
ξεxασoUμεKαιτo teoremaτωv ιταλικΦv,πoUδαvεiαrηκεεμrιvευoμ6vα
o Πιερ-ΠOoλoΠαζoλ(vι,για vα βαφτioειμια oπoυδα(ααv και Uπερ
τo δ6ovεoωαrρεφfταιviατou.
tlO8)ΘεΦρημo.+ theorema1ιατ.1
.+ theorem(αwλ.)
To Θ6μα,παραγωγoτoυ περiπλoκoυρηματogτ(Θημι,
εivαι λ6ξη
τωv ελληvιατικΦv1ρ6vωv και oημα[vει,'τoτεΘειμ6vov,τo κε[με-vov,,,δηλαδηxρηματαπoυ 6xoυv κατατεθε[oαv
εγγ0ηoη,Θηoαυ.
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ρoq,πρ6τασηη υπ6Θεoη,ζητημα Kαι στα Bυζαvτιvα1ρ6vια αrρατιωτικ6διαμ6ριoμα.
Themaαrα λατιvικατo θ6μα,αλλα και τo ωρooκ6πιo.Themeαr,
πoυ αvαφθρεται σ, θvα Θ6μα. oι
αγγλικα και thematic=αUτ6q
parks τα παρκα ι}υ1αγωγiαq
theme
επioηg
Ewλ6ζoι ovoμαζoυv
(oτυλNτiovεUλαvτ)και themeSongsτιg μελωδ(εgπoU ''vτ0vouv.'
μoυoικατιgταιv[εg.
409)Θ6μα.+thema(λατ.)
+ theme(αwλ.)
Τo επ[ΘετoΘερμ6qoημαιvεστouqαρxα(oυq6,τι και Φμερα, ηΣωρεiατα παραδε[γματαστα κε[μεvαμε πoι.
πιαg Θερμoκραoiαg.
κiλεg απoκλioειgηg βαoικηgoημαoiαg.',Θερμαλoετρα''τα θερμα
λoυτρα oηv lλιαδα, .'Θερμ69και αvδρεiog''στov AvτιφΦvτα,ρf.
,,Θεoμoφoτoρα τoU 5oυ π.X. αιΦvα,',Θερμ6ταται
γυvα[κεg"ατιg
ριαζoυoεg''τoυ...πικαvτικoυAριαroφαvη.
Thermaeoτα λατιvικαoι Θερμ69rηγθq Kαι σr,αγγλικα δεκαδεq
oι λ6ξει9ηq φυoικηg,ηg ιατρικηqκαι τηq xημεiαgμε πριbτooυvΘετικ6 thermo.. N, αvαφ6ρoυμε εvδεικτικ6 τo επiΘετo
αλλα και Θερμ6qσαv χαραKτηριoμ6qrrrlYωv,
thermal=Θερμικ6g,
(λ6ξηπoυ επιv6ηοαvoι Γ0λλoι στιq αρthermometre=θερμOμετρo
κι εμε(g)καιthermosτo Θερ.
και
δαvειoτηKαμε
αιΦvα
τoυ
17oυ
x6g
επiΘετoκαι καταγρα.
τo
ελληvικ6
μ6q πoυ επ(oηgεivαι αuτo0oιo
φηκε σro εγγλθζικoλεξλ6γιδ ατιgαρx6gτoυ 20oυαιΦvα.
410)Θερμ6s+ thermae(λατ.)
-+therma|(αγγλ.)
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o μαφι6ζικo9κωδικαqτηgoιωπηg,η διαβ6ηη omertaε(vαι6vα
απ6 τα πιo χαρακτηριαrικαoτoιxε(α τηg ιταλιαvικηgκoυλτo0ραg
πoυ πoτ6 δεv Θαμπoρo0oεvα ριζιitoειαrηv Eλλαδα.
Mε δεδoμ6vητηv αγdπη - τi λ6ω;-τo πdΘogτoυ,Eλληvαγια τo
λoγo, τηv κoυβθvτα,τη φλυαρ[α,πoτ6δεv Θαμπoρo0oεvα ευδoκιμηoειεδΦαυτ6τo αvησUχητικd
εoωαrρεφ69o0ατημααξιιi:v!
Eπιπλ6ovη ελληvικηκouλτo0ραδεv 61ει vα παρouσιdoειαρ6vεq με μovoμαxoυgκαι θηρiαπoυ αλληλooπαραooovται,6πω9η
αρ1α(αPιilμη,o0τεζΦα πoυ βαoαv(ζovταιαπ6 6vαv εκκεvτρικα
και διφoρo0μεvαvτυμθvoταυρoμαxoυπo τιq ιαx6gτωv παραληρo0vτωvΘεατιbv,oπωg η |oπαv[α,Παρ0 τηv ημιγραμματoσUvη
τoUτo ελληvικooτoι1εioπαραμθvειβαΘιαoυμαvιoτικo.Tα
ταUρoκαΘαι|.lια
oτη Θεooαλ(αKαι σ,αλλα μερητηg Eλλαδαgδεv περιλαμβαvαv βαoαvιoτηριατωv ζΦωv.,Hταvακρoβατικθqαοκηoειq
με καταληξητηv αvαπ6φεUKτηΘυo(ατoυ ζιiloυ και τo αυτov6ητo
oυμπ6oιoμετ6'
Aυτ6qoι διαφoρ6qτωv μεσoγειακci:vλαιi:v δεν παλoυvνα περικλεioυv αroιxε(α απoκαλυπτικαηq ιδιαιτερ6ηταq τoU xαρακfiρα,τηqΨυxηqκαΘελαo0xωριαrd,
Θα κoλλo0oε,αραγε,κ6πoυεδιb,η λ6ξη κoφivr;KαΘ6λoυ.ΣυμφωvΦ.E[vαι,6μωξ, μια λ6ξη κoιvηοε ελληvικα,ιταλικαKαι ισπαvι.
κα, μιαgκαι 6λη η Mεooγειogμαζε0ειτααταφ0λιαKαιτιq ελι69oε
κoφ[vια!
Συvε1Φgαvαφ6ρoυμελθξειq πoυ δαvε[oηκαv oι αλλoι απo
μαq.Γιαv, απoδΦooυμε,6μω9 τα τoU Kαioαρogτω Kα(oαρι,αg
δo0με ηv αvτ(ατρoφηπoρε[α:αv voμ(ζατε6τι o κιδδιξ,τoυ κιbδμ
κoq (oυoιααrικ6 αρoεvικ6 τρ(ηg κλioεωg)εivαι o(γoυρααρ1αiα
ελληvικηλ6ξη, τηv πατηoατε,λυπαμαι!E(vαιτo λατιvικ6 codex=
αrθλεxog,κoρμ69,βιβλ(o,καταλoγog,oυγγραφη,
κιbδιξ,Aρ1ικα
ατα λατιvικdηταv,'ξ0λιη επιφdvειαπεραoμθvημε κερ[πoUχρηoιμoπoιo0vταvγια γρ6ι|.lιμo''.
Eπειδd 6μω9 oι καιvoOργιoιvoμoι

KατaKαv6vαγραφovταvπαvω σε τ6τoιε9ξ0λιvεgπλακεg,θφταoε
vα oημα(vει o0αrημα voμoΘετικΦvδιαταγματωv.Πηραμε εμεig
τov κιbδικακαι oι Eγγλθζoι τo code=κΦδικαqκαι decode=σΠoKΦδικoπoιΦ.

(lιατ.)
411
)codex
1 χf:ilil}
To vεoελληvικ6 φλυαρΦ ε[vαι παραγωYoτoυ αρ1αιoελληvικo0 φλ0ω. Φλ0ω ατα κε[μεvατoυ lτπoκραη oημαιvε υπερ1ελi,'μαηv
φλ0oαι.',φλuαρΦ μdζω, αvαβραζω και oτov Aιq40λo
ταια.Γvωoτ6τατoπαραγωγo η φλ0κταιvα, η φoυoκαλα απo θ.
γKαUμαη απ6 δdγκωμαεvτ6μoυ,λθξη πoυ χρησιμoπoιεlταιακ6μασηv ιατρικη.
F|uooτα ελληvικατo ρημα ρ6ω,αλλακαι υπερ1ειλiζω,πλημμυ.
ρtζω.Πλημμ0ρακαι τα παραγωγατoυ αr, αγγλικα:
aff|uent=αφΘovoq,πλoθoιoq,fluctuate=κUμαιvoμαι,
=θrξPεσζω,
fluent=ευ;trερηq,
fluid=Uγρ6q,inf|uence
=αφΘovoq,
f|ux=βorl.
superf|uous
412)φλ0ω+ fluo(λατ.)
.+ f|uid,flux(αγγλ.)
ΞεvoφΦΣυμπ6oιovτo φαγoπ6τι,ηoυvδιαoκθδαoη.Πλατωvαg,
VταqKαι Πλo0ταρxoqθγραι|.lαv
διαλ6γoυqμε τov τ(τλoαυτ6v.o
Aριαroφαvηqστouq ''Aχαρυ,lq,,μαq δ(vει ηv πληρoφoρlα6τι τo
oυμπ6oιovγιv6ταv μετd τo δεiπvo.Aπ6τo oυμπ[vωμε παρlγωγα
oυμπ6η9= o0vτoφogoτo πoτo (απ6τα xρ6vια τωv AττικΦv oυγπoυ αρμ6ζει oε oυμπ6oιo,o φαι.
γραφθωv)και σUμπoτιK6g=qμ15g
δρ6q,o αvoι1τ6καρδog.To τελευτα(oεπ(Θετo6δωoεηv εuκαιρiα
....'KαταKλιvε(g
πρoατov Aριoτoφαvηvα γρ6ιpει ατιq .,Σφηκεq',,
oμαvΘαvε ξυμπoτικ69 ε(vαι και ξυvoυoιακ6g...'',διKαιtbvovταq
τouq απαvτα1o0πoυριταvo0q6τι τou 1ρει6ζovταv μια 1oυφτα
...ππθριαrη γλΦooα!
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Symposiumαrα λατιvικακαι αυτo0oιoor,αγγλικα.
(μαγικ6η ε'
Aπ6 η ριζα ΠoT. θ1oυμεεπ(or1gτo potion=φiλτρo
potab|e=π6oιμoq,
poison=δηληηριo.
ρωτικ6),
413)oυμπ6orcY-} symposium(λατ.-αγγλ.)
+ potab|e(αwλ.)
Πα0ω απ6 τα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ or1μα(vειαταματιil, Kαταπα0ω,καταπρα0vω,εμπoδζω.''Πα0ω
τ6ξov.. oηv oδ0ooεια, αφt'1vω τo τ6ξo μoυ vα ξεκoυραατε(,'.παUωτov v6μov'' καταργιilτo
v6μo αηv Hλθκτρατoυ Eυριπ(δη.Στoυg Aττικo0gη πρoαrακτικη
.'πα0ε!,.ε[vαι τo vεoελληvικ6 '.παι{ε!..,Pauso αrα λατιvικd παθω
αMd και αvαπα0oμαι,pause= Πo0Φκαι πα0αη αr'αγγλικd, pose
=πoζαρω,position=ΘεσηKαιrepose=ξεκoυραζoμαι.
414)πoιiω -l pauso(λατ,)
+ pause,position(αwλ.)
Kλε(ωorα 1ρ6vιατoυ oμηρoυ of1μαιvε6,τι και oημερα,κλεivω,
εμπoδiζω,κλειδΦvω.Σηv oδ0oοεια ',κληισεvδε θ0ραq,.,θκλειoε,αμπαρωoετιg π6ρτε9. ,Xθραg βρ6χoιoι κεκλημ6vα..ε[vαι τα
Θηλειθg,ταδεμ6vαx6ρια oηv
1θριαπoυ τα περιoρlζoυv o11oιvια,
τoUEUριπiδηκαι αrηv,'Eλθη'.,,'6ρKoιq
κεκλημεΘα'',
''Avδρoμαxη.'
μαgπεριoρiζouvoι 6ρκoι,θxoυμεδεoμευτε[με 6ρκoug,δεv μπo.
ρo0μεvα μιληooυμε.
C|udoκαι claudooι δ0o τ0πoιτoυ ρf1ματoq
πoυ oημαivεικλε[vω
ατα λατιvικd.Tαδυo διαφoρετικαΘθματατωv λατιvικΦvρημdτωv
θδωoαvατ'αγγλικα παρ0γωγα6πω9τα:
=περικλειω,exc|ude
=απoKλειω,exc|
inο|ude
usive=απoκλειστι= σU[πθβαivω,oυμπ6ρασμα,
prec|ude=
κ6q, conc|ude,conc|usion
= πρ6ταoη(oτηvαρ1η oημαιvε κατ6ληξη,κλεiαπoτρθπω,clause
σιμo μιαq πρ6ταoη9),close = κλε[vω,c|oset= vτouλaπα, μικρ69
,κλειατ6q1Φρoq,c|oister=μovαfiρι, επloηqκλεια169Xωρoq.
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415)κλεiω-+ cludo(λατ.)
.+ close(αγγλ,)
η
Av voμ(ζατε6τι τα κoφlvιαηταv λθξη vεoελληvικη,αρβαv[τικη
ε(vαι λ6ξη πoυ βρi.
v' αvαΘεωρηoετεlKoφιvog
τo0ρκικη,καιρog
.oρvιΘεg'' AριατoφαvηKαι σt' .,Aπoμvημovε0ματoυ
σKoυμεoτιg .'
τα'' τoU ΞεvoφΦvrα.Yπαρxει
μαλιαrα στouq''A1αρvηg''τoυ Aριατoφαvητo επ(Θετoκoφιvιbδηg,6μoιoqμε κoφ[vι,xαρακτηριoμ6g,
vαι μεv αKoμψoq,αλλα περιγραφικ6τατo9
αrα λατιvικ6.Cofinατα γαλλικα τo κoυτi,
Cophinus,αυτoυσιo,
μπαo0λoη καλδΘι.Πoιog ξ6ρει oε πoιoυ αvτιγραφ6αη μεταφρα.
αrη ατιγμια(ααμ6λειατo .f- δπλαoι6oηκε κι 6γιvε coffinoτ' αγγλικα.Aπo κoυτ[,λoιπ6v,6φταoεvα oημα(vειτo κouτi,δηλαδητo
φ6ρετρo,ατιgαρx6gτoυ 16ouαιΦvα.
416)κ6φtvog+cophinus(λατ.)
+ οoffin(αγγλ.)

50
Πoλλθq φoρ6g,διαβαζovταgκατι, υπαρxoυv oτιγμ69 πoU μια
φραση, μια παρoμoiωoη,κατιαγγiζoυv μθoα μαq και oτιγμια[α
αrαματ6μετηv αvαγvωoη υπoμειδιιbvταg!Aυη η ατιγμιαiααφαi.
loωgvα'1ει, 6τσι
ρεoη,εκτ6qαπ6 τo μειδ(αμαπoUτη σUvτρoφε0ει
(γιαπoιo
',ατακτωgερριμθvεg.,και αrdλεq Θαυμαoμo0,vooταλγlαq
πραγμααραγε;),απoρlαg και oυvεvoxηg!Aυτ69oι oπovιεgκαι πoλ0τιμεgστιγμεq,ε[vαιπoυ καvoυvτηv αvαγvωoηαvαvτικατ6αταη. Euτυχιilξ!
Noμiζωπωg 6vαgεξαoκημ6vogαvαγvιboηg, επιλεκτικ69και απαιτητικ69,δεv μπoρε(παρα vα κovτoατ6κεταιπo0 και πo0 . 6λo
και πιo απ6vια με τo πθραoματoU xρ6voυ . oε καπoιεgφρ6oειq
πoυ διαβαoε με αγαπη και oυγκ[vησηγια ηv στιγμια[ααπ6λαυoη
πoUτoUX6ριoαv.
Eivαι η εγγ0τηgπoυ vιΦΘoυμεμε τov δημιoυρYo;Mα θα μoυπε[τε τι ε(δoυqεγγUηq εivαιαυτηπoυ vιιbθoυμεδιαβαζovταqηv με.
γαλoπρεπη παρηxηση τoυ Σoφoκλη oτov '.oιδ[πoδαT0ραWo'',
',τυφλ69
τα τ,Φτα,τovτε voOv,τα τ'oμματ'εi.';
Πρoo6ξτετη oειρα τωv λ6ξεωv,διαβααrε τιq αργα, ξαvαδιαβα.
αrε τιq!Δεv βρorrηξε τiπoτα μ6oα ατo κεφαλιη τo αηθoq oαg;
Av βθβαιααπ6μειvεεκε(μθoακατι αλΦβητoαπ6 τov βoμβαρδιoμ6
ηg κoιvωvlαgτoυ Θb6ματog.
Θ Σoφoκληqδεv Θα μπoρo0oεvα περιγραφει μ' αυτ6 τα λ6για
καπoιovη καπoιαπoυ γvωρiζετε;Δε vιΦΘετεoαv vα πατατε κovτα
Koχλαζoυvτα αιoΘηματαπ[oωαπ6 τιg
aτoν κρατηραηφαιoτε[oυ;
λ6ξειq,τρ(ζoυvαπειλητικα oι oυλλαβ6q,δovεlταιo αvαγvΦoτηgAΘηvαioqπoυ πρωτακoυoετo λ6π6oo μαMov εκε[voqo τυ14ερog
αρxαlo
Θθατρo!
ατo
Σoφoκλη
γo τoυ
o δημιoυργδqoτ,αγγλικα ε(vαι creator.Δ6oτε τη δαιδαλΦδη
ελληvικα.Kραivωεivαι πoιητικ6ρημα
oυγγ6vει6τoUμε τ,αρ11αiα
εκτελιb,εκπληριir,δημιoυργΦ.',oι
πoυ
oημαivει
KPA.
απ6 η ρiζα
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στov.oμηρoεξηγειται ..αυτα(τα6vειρα)βγα(ρ.6τUμαKραιvoUσι,.
voυv αληΘιvα''.Eπ(oηgθxει ηv 6woια τoυ εκτελo0μαι,λαμβΟvω
τ6λo9,καΘoρiζω.
Στιg''|κ6τιδε9''
τoυ Aιox0λoυ''K6κραvταιψηφoq'.
oημαivει.'ηψηφoq6xει oρισrεi.,.
Creo oτα λατιvικαεκτελιb,κτ[ζω,δημιoυργΦ,Aπ6 ηv παΘητικη
μετoxητoυ ρηματog,creatus,κoιτdξτεπooo πλo0τισαvτo λεξιλocreation=
δημιoυργι6 τoυgoι Aγγλooαξovεg:create_δημιoυργιil,
γ[α,creative=δημιoυ
ργικ69,creator=δημιoυρY6q.
417)κραivω-+ creo(λατ.)
+ create(αwλ.)
Kαρα ε[vαιoτov.oμηρoKαι στouqAττικoυqπoιητθgτo κεφαλι.
''Πoλιovτε κdρηπoλι6vτε γ6vειov',περιγραφειo.oμηρog τo στα.
xτ(αλoγo ατηv |λιαδα.
o Σoφoκληqχρησιμoπoιεlη λ6ξη περιφρααrικααvτ( oκ6τoυ
τoυ ov6ματoqτωv πρωταγωvιστιirvoτιg τραγωδiεgτoυ. o oιδ(πouq απoκαλε[ται',oιδ(πoυKdρα''και ,'αδελφ6v|oμηηg Kαρα.,
σrov,'oιδ[πoδαT0ραwo''.
',Ωφ[λovκαρα''διαβ6ζouμεoτov.'oιδ[πoδαεπ( Koλωvιil,'τoυμ
.o;1ι,
δ[oυκαι,'φiλovκαρα,'σrov,'Aγαμ6μvovα,'
τoU Aιo10λoυ.
τo
,.φ(λε
τελευτα[oδεv μεταφραζεται
κdργα,,,
6πωq
μoυ
xαριτoλoγo0oαμε κdπoτε αro oxoλεlo. Mεταφραζεταιαπλιilg ''φ[λεμoυ'',
''αγαrητ6μoυ,'!
Στα κλαoικαλατιvικα δεv βρ[oκoυμεvα 61ει φτdoει η ελληvικη
.oμωg
λ6ξη.
αrα τ6λητηg Pωμαικηgαυτoκρατoρiαgouvαvταμετη
=
λθξη cara πρ6σωπo.Σαv καΘρ6φηqηq ι|.lυ11ικηq
μαg δι6Θεoηq,
τo πρ6oωπo γ[vεται chere αrηv αγγλovoρμαvδικηδιαλεKτo και
ει}Θυμη
διαΘεφταvειστouqEγγλθζoυgoαv cheer= εUΘυμω,θχω
αη. Στιg αρχ6qτoυ 18oυαιιbvα εμφαviζεταιγια πρΦη φoβ oτα
γραrπα τoυ Danie|Defoe(oημαvτικo0xρovoγραφoυκαι μυΘιoτo.
ριoγρdφoυ)με ηv 6woια τoυ κραυγ0ζω,φωvαζωεvΘαρρuvτικ6,
ζητωκραυγαζω.
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418}κ6ρo -r cara(λατ.)
+ cheer(αYγλ.)
Kραηρ,παραγωγo τoυ ρf1ματoqκεραwυμι, f1ταvαγyε[o πoυ
xρησιμoπoιo0vταvγια ηv κραoιv τoυ o(voυ(εξ oυ και τo σrιμερι.
v6 κραo().oι αρ1α[oι,ωq γvωατ6v,ΘεωφOoαv βαρβαρικησuvηΘειατo vα π[vεικαvεlq..6κρατovo[vov..,δηλαδt κραo[πoυ πρoηγoυμ6vωqδεv ε[1εαvαμι1Θε(με vερ6.
Στα oμηρικα 6τη, o κρατηραqδεoτι6ζειαηv εiooδo ηq βαoιλι.
κηq αiΘoυoαq,oυviΘωξ αor1μθvιoqt και κ6πoιεq φoρθqoλ6κλη,.κραfiρ αoιδΦv..εivαι
μια ω.
ρoξ επιxρUσωμ6vog.Στov Πivδαρo
επιvoη.
τωv
πoιητΦv
και
στov
παρoμo(ωoη
θμrwευor1
για ηv
ρα[α
τικ6ooo και ιoβ6λo Aριατoφαvηo oυκoφαvηg περιγβφεται σαv
'.κρατηρκακιbv,!
Aργ6τερααrov Aριατoτθληε(vαι τo ατ6μιo ηφαιατε(oυ,,επειδη
τo κo[λωματoυ Θυμ(ζειτα 1ε[λη τoυ oμΦvυμoυαγγεioυ. Crater
ατα λατιvικ6Kαιμε τιq δ0o 6woιεgηq λ6ξηs.Aκριβιbqτo [διoκαι
ατ.αγγλικα απ6 τιg αρ1θgτoυ 17oυακbvα.
419)κρoτηρ+crater (λατ.- αYγλ.)
To <πηΘoqατ.αγγλικα ε[vαι chest.'Aκρωqεvδιαφθρoυσαη κα.
ταγωγητoυ.
K0αrιq εivαι μια λθξη πou επθζηoε αro ελληvικ6 λεξιλ6γιo απ6
τα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ. o Aριατoφαηq. περιγραφικ6τατoq.σrιq
..Φσrτερ
,'Nεφ6λεg.,,
γραφει oτι o α6ραq φoυoκΦvειτα oOwεφα
κOαrιvφυoα,.!..K0στιgoφΘαλμo0.,εivαιτo μθρoqπoυ πρoεξθΧει
τωv ελληvιoτικΦv1β.
κ6τω απ6 τo μlτι.o Πoλεμiωv,ooφιcrrηq
vωv, ηoσovog μ6λλov orιoυδαι6ηταq, μαq αφηoε μια μθΘoδoα.
vαγvιilριoηqτωv ..μ6Θυoωv!
,.H κ0στη oφΘαλμo0κατωΘεvπρoκεiμεη,oιv6φλυγαq σημαι.
vει,.,θγραιpεo Πoλεμiωvκι απoμ6vειo,εoαq vα διαπιαrΦσετεαv
6vτωgo εv λ6γω 6ξζε μεγαλ0τεφ μερiδιoφημηξ.
Cisfa 6γιvε η κθαrιq oτα λατιvικ6. Kαι 61ι μ6vo. Σiμαιvε επioηq
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καvιστρικαι Koυτι(για11ρηματα).
Δ0o παραγωγαθπλαoαvτα λαρ0γγιατωv αγγλooαξ6vωvφΘεiρovταξ ελαφρΦqη λ6ξη: cistern= στθρvα,δεξαμεη και chest =
Θωρακικtκoιλ6ητα αηv αρ1η (toωgλ6γω τoυ 6τι περικλε[ειoαv
κoυτ[ηv καρδιακαι τα πvευμ6vιαμε τα πλευρd)κι αργ6τερααηΘog.Chest ε(vαιεπ(oηqτo μπαo0λoκαι chestof drawers= θπιπλo
με oυρτdρια.
420)κ0oτlq.+οista(λατ.)
-+ cistern,chest(αγγλ,)

51
l-|αvαγvωoη μoU Θυμiζει διαφoρεg xειρωvαKτιKθgεvαo1oληoειq, 6πωqτo vα rιλiκειqη vα πλαΘειqκατι|o αvαγvΦoηg κρατdει στα 16ριατoυ, κυριoλεκτικαoτιg παλαμεqτoυ,τo 6ργo εv6g
πo[ημα,αρΘρoεφημερiδαg- εv πρoKει.
oυYγραφ6α,μuΘιoτ6ρημα,
μθvω.Avαλoγα με τov σUYχρωτιoμ6και τov συγχρovιoμ6 τωv
δ0o η σχ6ση τouq μπoρε[vα κoρυφωΘε[oε αιoΘητικηαπ6λαυoη
και oυvαιoθηματικηεγγ0τητα η oε αv[α,δυoφoρiακαι απ6τoμη
διακoπηηg αvαγvωoηg.
πΦq αξηγεiταιη εγγ0EUλoγoτo ερΦτημαπoυ δημιoυργε[ται:
ηq με αvΘρΦπoυgπoυ θζηoαv Xιλιαδεqxρovια πριv , 1ιλιoμετρα
μακρια;F|απOvηoη εivαι μiα και μ6vη:η αυΘεvrικ6ητdτoυg!Σε
μια επoxη (καικoιvωv(α)oπoυ περιooεUειη ξηραoiαηg πρooπo[ησηq,η αυθεvτικ6ητα καπoιωvατoμωv- πoτ6 oμαδωv- απoμ6vει
oαv μovαδικητηgελπiδα vα βγαλει καπoτε χυμo0q.
H εγγ0ηg, λoιπov,με τιg ρiζεg μαg,π6ρα και μακριααπ6 πρoγovoπληκτεgφαvφαρεg.
.'Aγαμ6μvovα',
Nα 6vα τθτoιooυγκιvητικ6παραδειγμααπ6 τov
τoυ Aιo10λoυ.Σε καπoια στιγμη τoυ θργoυ o μεγαλog τραγικ69
γραφει ''...εUvηv ovεiρoιg oυK επισΚoπoυμ6ηV'πou εξηγε[ται
ατα vεoελληvικd''κρεβατιπoυ δεv τo επιoκ6τπovrαι6vειρα,'!Δεv
voμ(ζω6τι Θα υπηρxεαλλoq τρ6πo9πιo παραστατικ69,για vα πεδεv oαg γεμiζει τρυφερ6ητα
ριγραΨεικdπoιoqτηv αUπviα..oμωq
τo παρoπovoπ[oωαπo τιg λθξειq,oυγκρατημθvo6oo και αξιoπρεπθq;oι αιιilvεg πoU μαq 1ωρiζoυv απ6 τov Aιox0λo αvαιρo0vται
μ'αυτ69τιg τ6oοερεqλ6ξειq.To μαρτ0ριoτηg αUπviαqπoυ βαoαv(ζει μεγαλα μuαλα,αλλακαι απλo0g Θvητo0gεlvαι μια,κρυφη
πληγη,πoυ μoιραζoμαστεμαζ(τoυ.
Πλθκωε[vαι6vα ρημαπoυ επ6ζηoε αυτo0oιooη vεoελληvικημετρεiαrε π6ooυq αιιi:vεg-απo τα oμηρικ6 1ρ6vια. Στρiβω, oυαrρ6φω,πλ6κω oι 6woι6g τoυ. ''Πλoκαμoυg6πλεξε φαειvo0g"
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''θπλεξεγυαλιατερθgκoτσ[δεg,,.
σrηv.'|λιαδα.,,
Aπ6 η ρζα ΠΛEKθ1oυμεαrα λατιvικατo ρημαp|icare=διπλΦvω.Παρdγωγασt'αγγλικα παμπoλλα με πρoεξ61ov και ακρωq o0ψ1ρovo(λθξη τoυ
20o0 αιιbvα)τo p|ywood= To (γvωαr6 oε 6λouq μαg) voβoπαv.
Eπ(oηgβρioκoυμε εκε(η τηv παμπαλαιαελληvικf1ρ(ζα oαv δε0τερo oυvΘετικ6ατιq λ6ξειq two-p|yκαι three.p|yκαι σε μια oειρ6
λ6ξεωv, 6πω9 accomplice= ouvεργ6g (αυτ69. πoυ εvεπλαη),
comp|icate= πεβιπλθκω,explicit= σαφηq (xωρiqπεριπλoκ69),
imp|y= υπαιvioooμαικαι perplex=πβoκαλιilo0γ1υoη,μπερδε0ω.
421)πλ6κω.+p|icare(λατ.)
+ comolicate
+ p|ywood,accomp|ice(αγγλ.)
Mou ε(vαι6μω9αδ0vατovα ouvεxloω1ωρigv.αvαφ6ρωμια Uπooημε(ωoηoτo λημμα πλθκω τoυ μεγ6λoυ Λεξικo0 τωv Λ(yrελΣκoτ. Avαφ6ρεταιλoιπ6v κατα λθξη .,Δ0σκoλovα μη oυoxετioη
καvε[gτιg τo Λατιvικof|ectoπρog αυταqταg ρ(ζαg'.Av ιoxOειαυτη
η διαπ(αrωor1,ιδo0 τι αλλo θφταoε ατ' αγγλικα απ6 τo πλ6κω:
F|ectoαrα λατιvικα oημαιvε λυγiζω, καμrπω, διπλιbvω.F|exusη
παΘητικημετo;trηκι απ6 δω θxoυμε ατ'αγγλικα f|ex= λυY[ζω,καλΦδιo, flexibIe = ευλ0γιoτoq, ευπρooαρμoστoq,ελαατικ6q
=εUλUγισια,ελααrικ6ητα, ref|exes=αvακλασtικ6.
f|exibi|ity
422)πλ6κω -+flecto(λατ.)
(αγγλ.)
+ flex,f|exible
Πλdooω ατ,αρ1α[α ελληvικα ε(vαι τo oημεριv6 πλ6Θω,δ[vω
σχημα,μoρφη,.Πλαooω εκ rηλo0 ζιbov.'Kαι',αγγε(ovπλαooω κηριvov' βρloκoυμε αrov Aριατoτ6λη.Toρημα χρησιμoπoιoOvταv
για μαλακθqε0πλαorεg oυobg 6πω9 o πηλ6q Kαι τo κερL Στιq
,,Σφηκεq,τoυ Aριαroφαvη
διαβαζoυμε ,ηv υδρ[αvπλdooαι,' και
αrιg,'Nεφθλεq"',6πλαττεv
θvδovoιK[αq,.,
δηλαδη'.6φτια1vεoπ[τια
απ6 rηλ6..,Aπoκλειατικ6αrα Πλατωvικ6κεiμεvα 61ει ηv θwoια
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τoυ διαμoρφωvω Kαπoιov μ6σω αvατρoφηq και εκπαιδεUσηq.
..Πλασσωταg ι.|.lυxαg
τoιg μOΘoιq,τα σΦματαταιq 1ερo[v.'αvαφθστηv,,Πoλιτε[α''.
ρεται
,oταv
λoιπ6v oι αρ1αloιημΦvπρ6γovoιθλεγαv πλααrικ6qεwoo0oαv αuτ6vπoυ μπoρo0oεvα παρει oxημα,vαπλααrε[.Στov',Τ[oωματωvπλααrικωταη"
μαιo',τoUΠλατωvαδιαβαζoυμε'.μ1...τωv
και o [διogo Πλατωvαgβαφτιoεμε τov 6ρo .'πλασrικα[τ6xvαι''τη
γλυτπικηκαι ηV αγαλματoπoι[α.P|asticusoμoiωgτo επ[Θετoαrα
λατιvικ6 και plasticoτ,αγγλικα με τηv αρ;trαiαελληvικηoημαoiα.
Δuorυ1Φg,μ6vo μ6xρι τιg αρx6q τoυ 20oυ αιΦvα. Aπ6 τo 1909
βαφτiζεται6τoι τo γvωαr6 oυvΘετικ6υλικ6, oημα κατατεΘ6vτoυ
o0γ1ρovoυπoλιτιoμo0,επικερδ6oτατoλ6γω κ6αroυqαπ6 τη μια,
καταστρoφικ6τατo
για τov πλαvητημαgαπ6 τηv dλλη.
423)πλαoτικ69.+ plasticus(λατ.)
.+ p|astic(αwλ.)
Eμπλlooω τo o0vΘετoρημα με τιg 6woιεg τoυ περικλε[ω,επαλε(φω,πρooκoλλΦ,επικoλλιb..'Tov
κηρ6v εμπλατroυoι.,βρioκoυμε
ατov Aριoτoτ6ληκαι οτov lrrπoκραη ,,τωδακτ0λωεμπλαooεταf.
Eμπλαατ6g,-η,-ovo επαλειμμ6vog' .,Eμπλααrov φαρμακov,,
orov |rπoκραη εivαι τo θμπλαoτρo,η αλoιφη.o δε Γαληv6gγραακριβΦg6πωq τo λ6μεΦμερα!
φει ''6μπλααrρov.,,
Στα λατιvικαμεταφθρΘηκε
Kατd
ακριβΦgτo [διo:emplastrum.
τη διαρκεια τoυ Mεoα(ωvα6γιvε plastrumκι 6φταoε αr' αγγλικα
oαv p|aster=ε0πλαστoUλικ6,γUψoq,τov 14oαιΦvα.
(λατ.)
424)εμπλooτ6q+ emp|astrum
p|aster
(αwλ.)
-+
Παλαμηoτov.oμηρoηταv 6,τι και oημερα.Σηv |λι6δα.'πασxειv
τι uπ.Αρηogπαλαμαωv',,εξηγεiται "παΘα[vωκατι απ6 τα 1θρια
τoυ Αρη",δηλαδt καπoια β(αιαπραξη.Mεταφoρικαε(vαιη επιv6η.
η, η μ6Θoδoq,τo τθ1ναoμακαι τo 6ργo τωv xεριιilv. Στov,oρθ-
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σrη,. τoU EUριπιδη''παλαμηπυριγεvηq''ειvαι τo εργαλεio πoU
τo ξiφoq.Pa|maστα λατιvικα,oγεWηΘηKεαπ6 τη φωτια,δηλαδη
Aυη η δε0τερηθvτo
και
φoιvικ6δεvτρo.
μoiωgη παλdμη,αλλα
voια ηq λθξηs πρoηλΘεαπ6 τo γεγov6g6τι oε καπoιovPωμαioτα
κλωvαριατoυ δθvτρoυθOμιoαvτα δαxτυλατoυ xεριo0!Kαιoι δ0o
6woιεg τωv λατιvικΦvθφταoαvαr.αγγλικα oαv palm'
=1ειρoμαvτε[α.
Pa|mistry
425)παλ6μη+ palma(λατ.)
+ pa|m(αwλ.)
Επιoκoπε0ω αr' αρxα[αελληvικα oημαιvε παραη ριil,εξετατoυ ρηματoqτo oUσιαστικ6επioκoπoqΦ.
ζω,βλ6πω.Παραγωγo
κατασKoπoqKαι για τoυq ΘεoOqηταv o
επoπηg,
μαιvε φ0λαξαg,
πoλιo01og,o πρoαταηg,.Nεκρo0γ. επ[oκoπoι''ηταv oι φ0λακεg
σtηv.'Avtιγ6η..τoUΣoφoκληKαιστo (διo6ργo',vuκτ[ωv
φθεγματωv επ[oκoπog,.ε(vαι περιφραστικαo Bακ1oq, o ',φUλακαq,πρo.
σrαηq τηq vυKτεριvηgκoυβ6vrαg',.Episcopus στα λατιvικαo επμ
σΓαηq, o επιθεωρηηg κατα καπoιovτρ6πo'
Aργ6τεραη λ6ξη πθραoε oτα εκκληoιαατικαλατιvικαμε ηv
6woια τoυ επιΘεωρηη,6Xι πλθov oριoμ6voυαπ6 ηv πoλιτε[α,
αλλα απ6 ηv εκκληoiα' Σηv καΘoμιλoυμθvη1αΘηκετo πρΦτo
φωvηεvKαιτo xειλικo -π-θγιvε -b.,biscopus.Aπo κεi και π6ραηταv Θ6μαλiγωv αιιbvωvvα φταοει η λεξη οτ,αγγλικα.Tov9o αιιilvα εμφαv(ζεταιτo bishopoτo αγγλooαξωvικoλεξιλoγιo και λ[γo
=αρXιεπ[σKoπoq
αργ6τερα,τov 12oαιιbvατo oOvΘετoarchbishop
426)επioκoπoξ-} episcopus(λατ.)
-+ bishop(αγγλ.)
Πληγηαr.αρxαiαελληvικαηταvτo κτ0rημακυρ(ωgμε ξiφoq
η με αλλo 6πλo. Παραγωγoτoυ ρηματogπληoσω (τoπλητrωxρη.
oιμoπoιo0μεΦμερα) απ6 η ρiζα ΠΛAΓ-, Πλαγα αη Δωρικη διαλεκτo.'Πλαγα[σιδαρoυ',τo xτυπημαo[δερoυη ξiφoυqαrov Π(v.

δαρo, '.oτ6ρvωvπλαγα['' τα 1τυfiματα oτo αrf1Θogαrηv ',Hλ6κτρα,.τoUΣoφoκλf1.
Mεταφoρικα,,πληγα[
αrιg',Eυμεv(δεg.,
βι6τoU,'
τou Aιαx0λoU, oι oυμφoρ69,τα xτυrιf1ματαηg ζωηq και αrov
uA[αvτα,,τoυ
Σoφoκλη'.πληYηΘεo0,,,η oυμφoρdπoυ αταλΘηκεαπ6 τo Θε6.Aυτo0oιαη λ6ξη απ6 τoυgΔωριεigστoυqPωμα[oυg'
P|agaατα λατιvικα τo πλf1γμα,τoτρα0μα,ηouμφoρl,η βλαβη,η
ζημιd.P|agueoτ.αγγλικdη μεγ6ληoυμφoρα,η μ6oτιγα,η παvo0.
Ωα και oαv ρημαμαατiζω.
427}πληγ'i*+plaga(λατ.)
.+ plague(αwλ.)
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52
oμoλoγΦ αvερυΘρ(αoτα
η μεγαλη μoυ αδυvαμ(αγια τα κooμη.
μαrα τoυ γραrπo0 λ6γoυ. Mεταφoρ6g,παρoμoιΦoειg,παρηxη.
σειq, αvακ6λoυΘαoxηματα,oξ0μωρααxηματα,γεvικιilgτα καλo.
λoγικ6αroι1ε[α(βρiΘειη αρxαιoελληvικηγραμματεiα)αoκo0vμια
ιδιαiτερηεπiδραoη σηv Uπoφαιv6μεvη. πραγμα παoιφαv6qαλ.
λωαrε και στα ''αvαxεβαq,,dρΘρα.
H γυvαικεiαφυoη ...αvαπ6δραoτog.Aρ6oκεται
αrη διακ6oμηoη
αroλ[δια.
Aπ6
,αrα
ηv αλλη oμωgπλευραvoμζω oτι πρθπειvα υπαρ1ει και εκλεκτικ6ητα. 'oxι ξερα oτoλiδια τoυ oωρo0, αλλα
πoλλιbv καρατ[ωv.
Eivαι καιρ69vα Θ6ooυμεκαπoιαμικραζηfiματα',επ[ ταπητoζ',
πoυ oυδθπoτεαγγ[xηκαv, ΘεωρoOμεvαωq αoημαvτα6πω9η voικoκυρoo0η και τo α16λιoμα.
Θα oαq πω 6vα απλ6 παραδειYμαγια vα καταλαβετετiεwoιb.
.'Kλαivετα
λθει η μαμα μoυ,λεg και μιλdει
ρo01αγι.αvΘρωπo!'',
για yr1ρεgκαι τεΘλιμμθvoυgoυγγεvε[g,Xωριqv,αvτιλαμβαvεται
τo ε0ρoqηg ooφiαqπoUεKστoμiζει.ΦραoηπoUXρησιμoπoιε(
για
κdπoιεqωρα[αvτυμθvεqκυρ[εgπoυ δεv διαΘ6τoυv
τ.αvαλoγαoωματικαπρoo6vτα.H φρdαη απ6 μ6η απoτελε[τη βαc,rtμιαg κα.
πoιαgovτoλoγlαqτωv πραγματωv,δεv voμiζετε; Aραγε κλα(vετα
ρo01α;
M6voκλα[vε;Θρηvo0vγoερα,
Θα6λεγα,μερικθqφoρ69!
K6oμημαατo 6ργo'.K0ρoυAv0βασιq..τoUΞεvoφΦvταηταv τo
ατoλiδι,6πω9ακριβΦqκαι αf1μερα.
..Tαπoλ6μouκooμηματα'.
τoυ Πλdβρloκoυμεστouq''N6μoUg''
τωvα. ΠαραγωγoτoU ρηβατogκooμ6ω,-Φ πoυ εixε διαφoρεq6v.
voιεg απ6 τα xρ6vια τoυ oμηρo: ταKτoπoιΦ,παραταooωαrρατ6,
καΘηoυ16ζω,ετoιμαζω,κυβερvΦ,τιμΦ,αroλiζω.
Aπ,6λε9 αυτ69τη θwoιεg 61ει διαoωΘεiαrα vθα ελληvικαμ6vo η τελευτα(α.Γυvαικεioqδdκτυλog;Πoτθ δεv μπoρεi vα ε(vαι
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Kαvειqσιγouρoq!
Kooμητικ6gατov Aριoτoτθληηταv o επιτηδειoqσηv τακτoπo[ηση,στη διαταξη. Aυτo τo επiθετo oαv cosmetic6φταoε αηv
Awλiα τov 17o αιιbvα,με τηv [διααρxαιoελληvικη6woια, xωριq
λατιvικηεπ6μβαoη.Mε τo π6ραoματωv αιΦvωvτo cosmeticθγιvε
oυoιααrικo και μαλιoταπληΘυvτικoUαριθμo0:cosmetics= KCtλλυ.
vτικα
428)κooμητlκ6q+ cosmetics(αwλ.)
Nα oημειιbooυμεεδιil 6τι απ6 τo oυσιαστικ6 κ6oμo9 = ταξιξ,
= KoσβoΠoλ(ηξκαι cosmoδιαταξιgθxoυμεεπiαηq cosmopo|itaΠ
=
κooμovα0ηq.
naut
Ξηρoqηταv o ξερ6q,αιrrlΘετoτoυ υγρ6g.ΣτovAριατoφαvη.'ξηρo[τρoπoι,'ε[vαιoι αυαηρoi Kαι'.ξηρα',εivαιη 6vuδφg γη. ''Να0q
..ρixvωτα καρdβια αη ατεριl'" σfov
επi ξηρo0 πoε[v.,oημαιvε
Θoυκυδ(δη.Στηv ''K0ρoυAvαβαoη..τoυ ΞεvoφΦvτατo ',ξηρ6vτoυ
πoταμo0',ε[vαιηκo(η τoυπoταμo0.
Xerography= ξηρoγραφiα,ovoμαorηKεστα μθoατoυ 20oυαιιilvα η μ6Θoδoqφωτoγραφικηgαπoτ0πωσηqπoU δεv 1ρηoιμoπoιoUoε υγρα εμφαvιoηq,o πρ6δρoμoqτωv φωτoτυπιΦv.Xerox oημα
κατατεΘ6vηq γvωσηq αμερικαvικηqεταιρε[αq.
(αwλ.)
429)ξηρ6s Φ xerography
Koιτ6ξτετΦραη θαυμααrηπεριπλαvηor1τωv λ6ξεωv.
o A6τιo9,γιατρ69 Kαι σUγγραφ6αgτoυ 6oυ μ.X. αιΦvα, αρ11iα.
τρoqστη βαoιλικηαυλη ηg Kωvαrαvrιvo0πoληg,αvαφ6ρειτo ξηριov η ξηρ6v,απoξηραvrικηoκ6vη πoυ xρησιμoπoιoOvταvγιαηv
περιπolηoητωv τραυματωv.
oι Αραβεg,δυo βηματαπιo π6ρα,πηραvη λ6ξηπρoταooovταq
τo αραβικ66ρΘρoa|και η φαρμαKευτικηεκεivη oκ6vη θγινε a|iksir.
η λεξη για ηv oυoι αλ1ημιατ69τoυ Mεoα[ωvα11ρηoιμoπoiηoαv
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σια πoU Θατoυg6διvε τη δυvατ6ητα vα μετατρθψouv
σε xρυo6
6λα τα ευτελη μ6ταλλα-ευγεvηgφιλoδoξiα!.καΘιbgεπioηgKαιvα
xαρiooυvηv αΘαvαo(αcrτoυgΘvητo0g.E|ixirof |ife= ελιξηΡ.oτηq
ζωηg αvαζητo0oαvαπ6 τoτε oι αvΘρωπoι,αvυπoιp(αστoιYια ηv
κλωvoπolηoηπoU Kυoφoρo0oαv
oι μελθτεgτηgγεvετικηqλiγoυg
αιΦvεgαργ6τερα!
ξιiρ'ov + a|iksir(αραβ')
'ti}O)
*+e|ixir(αγγλ.)
Kερατιov oτα κε(μεvατoυ Aριαroτθλη ηταv τo μικρ6 κ6ραq,o
oκελετ69 τηg λ0ραg, μικρ69αυλ69 και στov πληΘυvτικ6',τα Kε.|.lταv
κυρτωμθvαακρα τηg μητραq''.
[.
επioηq .,βαρoqτι oταΘμo0,,
σov πρoξ 2 και2l3χdλκoυq=1
/3 oβoλoU.
Kερατ6αοτov Aριατoτ6ληε[vαι η xαρoυπι6,τoδ6vτρoπoU παπoυ παραπ6μπειoτo oxημα τωv Kαρ.
ραγει ξυλoκ6ρατα,ovoμαo(α
πιilvτoυπoυΘυμζoυvκ6ρατα.
oι απ6ρoι τωv XαρoUπιΦvxρηoιμoπoιo0vταv
oαv μθτρoζυγ(.
σμαToqπoλιJμικριbvπoooτητωvxρυooOκαι πoλOτιμωv
λ[Θωv.Tακτικηπoυ καΘιερΦΘηκε
απo τoυgΑραβεgπoυ ov6μαoαvgirat(κιρατ)τo βαρoqπoυ ιooδυvαμoUoεμε τ6ooεριqκ6κκoυ9xρυoo0.To
απ6 τoυg |ταλo0gcarato,τoυg Γ6λλoυ9
μθτρoαυτ6 υιoΘετηΘηκε
οarat,τoυg
Eγγλεζoυqcaratκι θφταoεξαvα o.εμαqoαv καρdτι.
431)κερ6τlov-+ girat(αραβ.)
+ carat(αwλ.)
l.|λ6ξη τdπηgεivαι oμηρικη!''Tαπηταφ6ρεv μαλακo0ερ[oιo'',
αrηv oδ0οoεια Kαι .'oOλωvτε ταrητωv'',..ταπηo[τε παρφυρ6oι.
σιv..σηv |λιαδα.
Πoλ0 διαoκεδ6ζω6ταv ακo0ωτoυgπλαv6διoυgvα διαλαλo0v
τηv πραματειατouq ..''ταπητεg,6xω,
καλo0gταπητεg!,'
Bρε[τεμια
λ6ξη απ,αυτθqπoυ vα μηv εivαι καΘαρ6αιμαελληvικη,Mηv ξεχvατε 6τι καλ69oτ'αρxα[αελληvικdηταvo 6μoρφo9.
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Tapes αrα λατιvικ6.Σταμεoαιωvικα αγγλικα 6φταoε η λεξη
επ[πλωv.
tapestry=υφαvτO
για τov τo(1o,ταπετoαρiα
432)τ6τιηs+ tapes(λατ.)
+tapestry(αwλ.)
Xηρα αrηv |λιαδαf1ταv6,τι και Φμερα. "Tα1αff1ρηooυ θooμαf
λθει η Avδρoμαxηαrov.Eκτoρα. Kαι oε dλλα oημεiα τoυ iδιoυ θπouq,''μηηρ Xiβη',, .'xηραιγυvα[κεg,..Mεταφoρικαo εγκαταλεEυριπ[δηε[vαιτα
λειμμ6vog,o αrερημθvoq...Xηραμ6λαΘρα,.ατov
αδεια,τα θρημαπαλdτια.
l.leres,(γεv. heredis)o κληρov6μoqσrα λατιvικα.Eυv6ητo,μιαg
και η 1ηρα καπoιoυαυτ6ματαγivovταv και γ[vεταιακ6μα Kληρov6μogτoυ εκλιπ6vτog.
Heir o κληρov6μoqαr,αγγλικα με ελαφΦ αλλoiωoητoυ Θθματoq. Hereditas oτα λατιvικα η κληρovoμιδ και αr, αγγλικd
hereditary= κληρovoμικδq,heritage= κληροvoμι6,heredity= κλη.
ρovoμικ6ητα και inherit=κληρovoμΦ.
433)xiρα + heres(λατ.)
.+ heir,inherit(αwλ.)

53
To επικε(μεvoκαρvαβαλιΘα ηταv μια περiφημηδικαιoλoγiα εξε0ρεoηgεv6g πρoλ6γouγια τo oημεριv6 μαg ραvrεβo0..Eλαo.
μωqπoU η επικαιρ6ητα δεv μπoρε[-πoτ6δεv μπoρo0oε-vα λεμ
τoυργηoειoαν oφoυγγdριKαιvα οβηoει η βαΘ0τερηαιτ[ααuτΦv
τωv εκμυστηρευτικΦv
oημειωματωv.
Eρη μΦs η ι|.lυ1η,αγαπητoi
μoU,..KUvηγα
μovαxη'.6πωg στo αμε.
τα μυαrικdηg
και
κρατd
ερμητικd
κλειατ6
ρικαvικoμυΘια16ρημα
πoυ κdπoιεg αrιYμθqεvεo( αvακαλ0τπoυμε.E(vαι oαφΦgπ6ραv
KαιvιΦΘω.
τωv δuvατoητωv μoυvα γραι!ω για τo καρvαβOλι,μιαq
. εiμαι η μ6η; . μαρτυραgκαι καμιd φoρα ηρωiδαατ6λειωτωv,α.
vo0oιωvκαι εξoυΘεvωτικΦvμεταμφι6oεωvτριακ6oιεqεξηvτα π6vτε μθρεgτo 1ρ6vo!
Yπoy1vδριαεμμovηγια ηv πoι6ητα τωv διαπρooωπικΦvoxθσεωv;Δεκτη η θvαrαoη.H ειρωvε[α τoυ πραγματog6μω9ε[vαιoτι σ,αυτd τα γραπτα εδΦ καπoιoι αvαγvωρiζoυvπραγματαπou
πoτ6 δεv φαvταατηκα.Aλλα ε[παμε!H αvαγvωoηε(vαιεvαox6λη.
αr1πoλλθqφoρεqδυoκoλ6τερηαπ6 τo γραι!ιμo.
Σπ6γγo9αηv |λιαδαKαι ηv oδ0ooεια ηταv 6,τι και fiμερα,τo
oφoυγγαρι.',Σπ6γγoισιπoλυτρητoιoιτραπθζαqvζov',, δηλαδη',θπλυvαvτα τραπ6ζιαμε oφoυγγ6ριαπoUεi11αvπoλλθgτρ0πεg,.και
',σrι6γγω αμφi πρ6oωπα και αμφω 1εβ, απoμ6PWU..,δηλαδη
,πλ0vε τo πρ6oωπoκαι τα δυo ooυ
1θριαμε oφoυγγαρι.'.o αρ;trαι6τερoqτ0πoqηταv oφ6γγoq.
Aπ'αυτ6v τov τ0πo -με απιilλεια τoυ αρxικo0 σ- στα λατιvικα6.
xouμε τo fungus= σπoYYΦδηgμ0κηταqλ6γω ηq μoρφoλoγiαg
και τoUαxl,lματoqπoυ Θ0μζε oφoυγγαρι.AκριβΦq
θτoι θφταoεαr,
αγγλικα αrιg αρ169τoυ 16oυαΦvα σαv περιεκτικ66voμα Yια τα
μαvιτ6ρια.
Eκτ6ξ δμωqαπ6 τo funguscπα λατιvικαθ1oυμεαπ6 τov orι6γγo
και η λ6ξη spongia= oπ6Yγoq,πoριilδηgλ(Θoq.Λiγo πριv τo 12o
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αιωvα βρioκoυμεαro εγγλ6ζικo λεξιλ6γιo τo Sponge= σπoYγoq.
AληΘεια,Θυμαατετo δικ6 μαg oπ6γγo αrov π(vακα,φτιαγμ6voαπo λωρ(δεgμαλλιvoυ υφdoματogτυλιγμ6voυoε oxημα oαλιγκα.
ριo0;Τov σπ6γγo πoυ αφηvε 6vα φευγαλ6oελικoειδεq σXημα6.
ταv τov 1τυπo0oαμεελαφpα πdvω αrov π[vακαηq ταξη ε; Aυτα
πριv ηv ειoβoλη τωv φηvΦv και αδιαφoρωvoυvΘετικιilvσφoUγγαρκilv.

434)oπ6γγo9*r fungus,spongia(λατ.)
-+ fungus,sponge(αwλ.)
H λεξη ερημ(τηgτωv πρωτoχριατιαvικΦv1ρ6vωvεivαι παρdγωγo ηq αρxαιoελληvικηqερημiαq.Hταv αρ1ικα o αoκητηg,αυτ6q
πoυ ζo0oε αrηv 6ρημo.Σημερα μπoρε[vα βαφτιαrε[6τoι o απ6xωv απ6 τιq κoιvωvιK6goυvαvαατρoφ6q!Σπoυδα(oqεκπρ6oωπo9
τoU ασKητισμoυκαι πατ6ρα9τoU μovαXιKo0βioυ o Mθγαg AvτΦo ιδι6μoρφη9τεxvικηqπ1vακαqτoυ lερΦvυμoυ
vιog.Γvωατ6τατog
Mπoq"oι πειραoμolτoυ Aγ[oυAvτωvioυ".
Hermitη λεξη αr,αγγλικα απo τo λατιvικ6heremitaτωv λατιvμ
κιirvτoυ Mεoα[ωvα.
435)ερημiα+ heremita(λατ.)
*+hermit(αwλ.)
Eρμητικ6gεivαι 6vα επ[Θετoπoλ0 μεταγεv6ατερoτoυ oλ0μπιoυ Eρμηκαι δεv αvαφ6ρεταιKαvσ'αυτ6v.Πρoκειταιγια 6vαvαλτov Eρμητov Tριoμθγιστo,σUγγραφ6αηg 6ιpιμηgελ.
λov Eρμl,1,
ληvιαtικηgπερι6δoυ,τ6λη τoυ 2oυ-3oυμ.X. αιιi:vα.Πoλλoi Θεωρo0v6τι δεv υπηρξεκαv τ6τoιoπρoσωπo,6τι ηταvεικovικ6goυγγραφθαg,Στα μεoαιωvικαxρ6vια oμωq πloτευαv 6τι ηταv Aιγ0πτιoq ιερθαgτηg επoxηq τoυ MωυΦ και τoυ απ6δωoαvμια oειρα
πραγματε[εξ,6πoυ oυγκλlvoυν πλατωvικα, oρφικα, πυΘαγ6ρεια
και στωικα ατoι1ε(α.Toυ απoδ6Θηκαvεπ[oηg μελθτεgπαvω αrη
μαγεiα Kαιηv αλxημεiα,με απoτ6λεoμαη λθξη ερμητικ69vα Kα.

ταληξεισUvΦvυμηηq λ6ξηqαλ1ημικ6q.
Eπιαrf1μovαqKαι εφευρ6ηq αυτ6q o μυαηριιirδηq Eρμηqλθvε
πωg εt1ε αvακαλ0ιpειθvα τρ6πo vα κλε[vει δo1ε(ααερoαrεγΦg
.17oυαιΦvα ατo λεξιλ6γι0 τωv Ewλ6ζωv η λεξη
Kαι στα τ6λη τoυ
hermeticεi1ε ακριβΦξαUη η oημαo(α.
436)Ερμιis + hermetic(αYYλ.)
,oμηρo
Στov
ηρωq ε[vαι τιμητικ6επ[Θετoπoυ δ(δεται6xι μ6vo
στoυqαρxηγo0qτωv Eλληvων,αλλα εv γ6vει στouqπoλεμιoτ69.
.,HρωεgΔαvαo(,.αrηv lλιαδα Kαι ..σr[xαgαvδρΦv ηρΦωv',oηv
oδ0ooεια.
Στα κεiμεvα τoυ Hoioδoυ oι ηρωεg ε[vαι υπεραvωτωv αvΘρΦπωv, αλλα υπoδεθαrερoι τωv δαιμ6vωv, oι oπoioι με η οειρα
τoυq ηταv 6vα oκαλ( πιo κατω απ6 τouq Θεo0g.Θαυμαoτεooφη
τιvα. oιiλληψηqτωv ovrωv!
διαταξηταξικf1q.τρ6πov
oτα λατιvικα,heroisη heroinaη ηρωiδακαι heroicuso ηρωl-{ero
ικ69.Στ,αγγλικααπ6 τα τθλητoυ 16oυαιΦvαη λ6ξη heroδηλωvε
τo γεwαlo η Θαuμααr6αvτρα.
H θwoια.κ0ριo πρ6οωπoμιαg ιατoρ[αg'.αvαπτιixθηκεoτα τ6λη
τoυ 17oυαιιbvα.
437)ιiρωs -+ hero(λατ.-αγγλ.)
Yπo16vδριogατα κε$εvα τoυ Aριαroτ6ληηταv αυτ69πoυ βρi.
σκovταvκατω απ6 τoυq x6vδρoυqτoυ oαro0 τoυ oτ6ρvou,..παθη
υπox6vδρια',αvαφθρει.Στov |rιπoκραη υπox6vδριαε[vαι τα μαλακd μθρητoυ oΦματogπoυ βρioκovταικατωαπ6 τoυgx6vδρoυg
τoυ ατηΘoυqκαι παvω απ6 τov αφαλ6. ',Toδεξι6v υπoxovδριov'',
γρdφει o μεγdλoξ γιατρ6qηξ αρ1αι6ητα9.
Aυτ6 λoιπ6v τo συγKεKριμθvoμ6ρoqτoυ oΦματoqΘεωρo0vrαv
κατθ τo Mεoαiωvα η θδρα ηq μελαψ1oλiαq,ηq καταΘλιΨηqκαι
γι. αυτ6 η λ6ξη xρησιμoπoιoOvταvμε ηv θwoια ηg δυoΘυμiαg,
ηqακεφιoq.
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Σημεραυπo1ovδρ[αε[vαι''vεUραoθ6vειαπoUχαραKηρiζεται απ6 μεγαλoπoiηoηηg oημαo(αqoυvηΘιoμdvωvσωματικΦvεvo1ληoεωv..καιαυτηακριβΦg η oημαo(αθ1ει και or'αγγλικα.Xρειααηκε 6μω9vα περ0oει απ6 τα λατιvικα.
(λατ.-αγγλ.)
438)υπo16vδρlov+ hypochondria
Eιρωvεiαoηv αρ1α(αAΘηιn ηταv η πρooπoiηoη,η πρoorτoηfi
αγvoια .,πρoqεξερθΘιoιvη o0Yχυoιv,.αvτιπαλou.Σηv''Πoλιτε[α.,
τoυ Πλατωvαηταv τρ6πo9σUζηησηq, πoU μεταxειρζovταvo Σω.
κραηq εvαyr(ovτωv σoφιστΦv.Στo Δημooθθη θ1ει ακ6μα ηv
,.τηv
θwoια ηξ ραΘυμiαq,
ημετθραvβραδυητα και ειρωvε(αv,,αvαφ6ρειo μεγ6λo9ρητoραgηg αρ1αι6ηταq. Δεv μειδι0τεαro αKoυσμαηq φρασηq;H αυτoκριτικηαπoτελε[ ακρoγωvιαioλiΘo
τωv λ6γωv τoυ,αιιbvεgπριv ηv αvακαλ0ι{,loυv
oι μαρξιατθg.
lroniaαrα λατιvικα ελλεiι!ει διφθδγγωvκαι irony ατ. αγγλικα.
Παρdγωγατo επiθετoironic= ειρωvικ6gKαιτo επiρρημαironically
= θιβΦVιKo.

439)εlρωvεiα-r ironia(λατ.)
-+ irony(αwλ.)
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T(Θαμπoρo0oεvα ε(vαιπιo γoητεuτικ6απ6 μια γιoρτηπαρα τo
τ6λo9αυηq ηq γιoρηq;
oι φf1μεq,τα λ6για πoU ηv ακoλoυΘo0v,oιdδειoι δρ6μoι,oι 6δειoι xΦρoι μετα τo ξεφdvτωμα,τ,απoμειv6ριαηq γιoρτιvηgατμ6oφαιρα9,ταλαιπωρημθvεgoερπαvτlvεg,μιαμαoκα πεταμθvι1,
6vα κoμματιφαvταχτερ6πλααrικo ατo ρε(Θρoτoυ πεζoδρoμ(oυ,
μια φηvη, xαλαoμθη oφυρ(μρα, μ,εμφαvη παvω ηq τα oημ6διo ηg XαΦq KαιτoUκεφιo0πoυ ε[vαιηδη παρελΘ6v.
M.αρ6ooυvαυτα τα ευτελf1,πεταμθvαoημαδιαηg γιoρηg πoυ
π6ραoε.Moυφταvoυvαυτα τα λiγα πoυ περ[σσεψαv και καvεig
δεvαπoζητd.Τα κoυβαλαωτριαvτα- τριαvταπ6vτε1ρ6vια.
Γιγαvrιo 6ργo.Πoλλθqφoρθq αβ&oτo1τo.Στoλζω μ. αυτα η
σ16ρησrlστιξ Yειτovιθgκαι oτιg αuλiqηg γλυκ6πικρηqKαλαμπ6.
Kαqτoυ , 65-'70,6ταv κoλλo0oαvτα δα1τυλαμαgαπ6 η λoυκoυμ6oκovη,μετριbvταgτ,απoκριατικα λoυκo0μια,ιrτυμθvoιμε παλι6ρoυ1ακαι τoiπεg,6ταv γελo0oαμε βαζovταqτo 1θρι μπρoαrα
αro ατ6μα,λεg κι ηταv αμαρτ(ατo γ6λιo μαq.
Nooταλγ(α,παραπovoη και τα δυo, δεv ξ6ρω. Γρατooυvαωvυ11τοτικατιq λ6ξειq oαv xoρδθqπαλιαg κιΘαραq,θoτωκι θvαqαv α.
κo0oειαυταπoυ γραφowαι,τ6τε καλΦgγρdφovται.
Φημηατ,αρxαiα ελληvικα ηταv η πρoφητικηφωvη,o 1ρηoμ6q,
η πρoφητεiα,o oιωv6g,o λoγog για καπoιov Kαι τo 1αρακηρα
τoυ,αγγελ[α,κoιv6gλ6γo9,παραδoor1.
Παραγωγoτoυ ρηματoqφημι κι αυτ6 απ6 η ρiζα ΦA - πoυ 6δωoε τo ρt'1μα
Ψαω=φωτ(ζω,λdμπω.Θ oδυoo6αqαπευΘ0vεταιστov
αvακτα τωv ΘεΦvΔ[α..φημηvτιq μoι φdσΘω,,κιεκε[voqτoU απαvτα με μια βρovΦ αηv oδ0ooεια! Στov l.oιδ[πoδαT0ραwo.,τoυ
Σoφoκλημε ηv 6woια ηq πρoφητε(αg.ε[τετoυ ΘεΦvφημηvα.
κo0oαg,εiτ.απ.αvδρ6q,,και \oυ ovεiρoυη φημη"αrov Hρ6δoτo.
,Φημαξτε και
τoU Πλ6τωvακαι στov α.
μαιrτεiαq,,στov..Φαiδωvα"

233

vατρεπrιK6Aριoτoφdη'.φημηγ. υμiv6ρvιgεoτ(',!
Φdμαη iδια λ6ξη oη διαλεκτoτωv ΔωριθωvKαι6τoιακριβιbg6φτασε,αλλαζovταqαλφαβητo,αrα λατιvικα. Fama για τoυq Pωμαioυgηφημη,oλoYoq.
Fameσr'αγγλικα,αφo0π6ραoεπριbτααπ6 τoυgΓαλλoug.Πακαι infamous=διαβoητoq.
ρdγωγατα επ(Θεταfamous=διασημoq
440)φημη.+fama(λατ.)
+ famous(αγγλ.)
oι Γiγαvrεg καταγραφovταισηv oδ0ooεια oαv φυλη αγρ(ωv
.,υπ6ρΘυμoι,
απo τoυqΘεo0q.Xαρακτηρiζovται
πoUKαταστρdφηκε
λα6q αταoΘαλog.'.
τε και αγρια φUoι Kι)κλωπεqηταv...κoλλητo(τoυg.''K0κλωπ6g
Στη ',Θεoγoviα,.
oδ0ooεια.
αηv
λα Γιγdιrrωv,',βρ[σκoυμεξαvd
τoυ Ho(oδoυπαριαrαvovταισαv γιoι τηqΘεαgΓα(αg.
Σαv επ[Θετoη λ6ξη γlγαg ε[vαι o δυvατ6g.',Zεφ0ρoυγ(γαvτog
τou Aιox0λou.
αΟρα,'διαβαζoυμε στov'.Aγαμ6μvovα',
Eρζouv oι γλωoooλ6γoι περi ηq καταγωγηg τηq λεξηg.
Aλλoι λθvε πωg πρoηλΘε απ6 τo YiYvoμαι και αλλoι απ6 τfi
γαiα. Γεγov6q παvτωq ε[vαι πωg τα επ[Θεταγιγαvrειog πoυ σUvαvταμε ατo Λoυκιαv6 και γιγαvτιαlog αrov A[oωπo τo Γραμματικ6 6δωoαv τo λατιvικ6 giganteus'Tooυoιααrικ6 gigas 6φτασε επioηg ατα λατιvικα και αvτiατoιxα πθραoαv αr'αγγλικα
τα giganticκαι giantμε παραφΘoρατoυ Θ6ματoqμ6oωτωv γαλλικιbv. Παρ6γωγα gigantism και giantism = γιγαvτισμ6g και
giantess=Θηλυκ69γιγαq'
Eπioηg βρioκoυμε ατ' αγγλικα τo πρ6Θεμαgiga- και η λ6ξη
giant oαv πριitτooυvθετικ6oε ovoμαo(εgφυτΦv και Θαλαooιωv
ζΦωv, αλλα και αη φυoικη Kαι ηv τε1voλoγiα.Δυo αvrιπρoσωπευτικαπαραδεiγματατo gigawattπoυ ιooδυvαμεiμε 6vα διoεκα.
τoμμ0ριoβατ και τo gigabyteπoυ ιooδυvαμεiμε 1'073.741.824
bytes!

tl41)γiγαq-+gigas(λατ.)
+,giant(αwλ.)
H αυλη ε(vαιτ6oo παλια ooo και η ελληvικηγλιilooα. Στηv |λιαδα o A1ιλλ6αqειxε αυλη γ0ρω απ6 η σKηvητoU Kαι ατηv oδ0oσεια τo δωματιoτou Tηλ6μα1oυηταv αrηv αυλη. Στα 1ρ6vια τoυ
oμηρoυ ηταv o αvoιxτ6gx6ρoξ μπρooτ6απ6 ηv oικ(απoυ ε[xε
γ0ρω-γ0ρωμικρακτioματαKαι αrη μ6oητo βωμ6τoυ ',ΔιogEρκεiou".
.l.{ταv
o Xωρoqπoυ μαζεOovταv6λη η oικoγθvεια,αλλα χρησισαv μdvrρα για τα ζΦα. Mετα τov,oμηρo αυλη
ταυτ61ρovα
μευε
ηταv τo τετραγωvoγ0ρω απ6 τo oπolo ηταv xτιoμ6vημια oικ(ακαι
εixε περιαr0λιo με π6ρτε9 πoυ oδηγoOσαvστα διαμερ[oματατωv
αvδριbv.
Au|aαvrlαroιχα η λ6ξη ατα λατιvικα. oι oυvηΘειεgoμωq τωv
Pωμαiωv αριστoKρατιbvδημιo0ρYησαvμια καιvoOργιαλ6ξη, τo
δε τo aulaeumπoλυau|aeum=τo παραπετασμα,
η αυλα[α.,Hταv
oυvτρoφιθgαπo ατιq
Pωμαικ6g
πρooτατεuε
τεληq κoυρτivαπoυ
διακριτα βλ6μματααrα υπ6αrεγα τωv αυλΦv τoυg. Mεταφραζovταqτη λ6ξη αrα ελληvικαξαvαδαvειoηKαμε τηv αυλαiα.
Mε τo π6ραoματoυ xρ6voυ η αυλη και au|aoημαιvε αγρoτικη
oικiα, 6παυληKαι η παραφΘoρ6ηq γλΦooαq ηv μεταμoρφωoε
oε villa= βiλααπ,6πoυη δαvεioηκαv oι Eγγλ6ζoι,αλλ6 κι εμεig
oι vεo6λληvεgδημιoυργΦvrαgμια ακ6μα φαvταolωoηκαι απωΘημ6vo.
442)αυλη+ vil|a(λατ.-αγγλ.)
KiΘαριgoτα oμηρικα.Eπηηταv τo μoυoικ66ργαvoπoυ Φμερα
ovoμαζoυμεκιΘαρα,υιoθετΦvrαgτη λατιvικηπαραλλαγη τηq λ6.
ξηq.EπιvoηoητoU φτερωτo0 Eρμη oε αvrιδιααroλη με τη λ0ρα
πoυ ηταv εφε0ρεoη τoυ Aπ6λλωvα,αv και πoλλθq φoρ6qτα δυo
6ργαvα δεv διακρivovταvμεταξ0 τoυg.E(xε σχημα τριγωvικ6και
εrπα 1oρδ69πoυ αργ6τερααυξηΘηκαvoε εwια και 6vτεκα.
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Στo ,.MθγαΛεξικ6'' τωv Λ[vτελλ-Σκωττovζεται επovεΛημμθvα
6τι .,αδ0vατovητo vα δι6φερε (η κιθαρα)απ6 ηq λ0ραq η ηq
φ0ρμιYγoq''.
Aξ(ζει,voμζω, εδΦ μια παρθvΘεoη:κιΘαριαrηgηταv αυτ6qπoυ
μ6vo 6παζε κιΘdρα,εvιil κιΘαρωδ6qαυτ69πoυ 6παζε αλλα ταuτ61ρovατραγoυδo0oε.o πρΦτogαπoκαλo0vταvκαι ΨιλoκιΘαρμ

αηs.

Δεv oαg κ6vει εvτιjπωoη6τι 1ιλιδδεg 1ρ6vια μετα η vεoλαlα
xρησιμoπoιε(τo ι.UΛo-oαv πρΦτooυvΘετικ6oε παμπoλλεgλθξειg;
,oπωq
ιpιλoβαριθμαι,
ιpλoκouρααηκα, κλπ.
Cithara τo μoυoικ6 6ργαvo αrα λατιvικ6, gitar ατ. αραβικα,
guitarraστα ισπαvικd,guitare
αrα γαΜικα κι απ6 τoυg Γαλλoυq6τελικα
και
Aγγλiα
σηv
oαv guitar,
φτασε
lt43)κiΘαρlq.+cithara(λατ.)
.+ guitar(αwλ.)
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o διαλoγoqπoυ ακoλoυΘεiεivαι πθραγια πθρααληΘιv6g.
- Φαlvovταιπoλ0 αυτ69oι τρ(1εq;ρωτo0oεη φiλη μoυγια τov U.
φθρπovrαμ0ατακακdτωαπ6 η μUη ηq.
- Mωρθ,σαv τo μoυoτdκιτoυ Kαραιoκdκη,απdvηoεη αλλη ειλικριvθαrατd.
αυη η εYγUηq πoυ vιιbΘωγια τo
Aκo0oτε,αq μoυ oυγ11ωρεΘεi
τoυ
1
Kι
αq μηv ΘεωρηΘειιερoσUλιαη πεoπλαρ1ηγ6
821,
μεγdλo
ριπαικτικt'1
xρησητoυ ov6ματ6gτoυ.o Kαραιoκακηqε[vαι μιαβρowερηιoτoρικrlμoρφηπoUσUγκεvτρΦvειπ6vω τηgτα πιo αvτιφα.
τικd - και γι.αυτ6 γoητευτικα- αroι1ε[α..,Γιogκαλ6γρια9',,Θαυμαστε τo oξ0μωρoπoυ oφραγ(ζειηv 0παρξητoυ ηρωα απ6 η γθvvηof1τou κι6λαql Θεooαλ6q, απ6 τo Mαυρoμdτιηq Kαρδiτoαq,
μαqγεμiζει περηφdvεια:αv κι θδραoεαπ6 τ, Αγραφακαι κ6τω,εt.
vαι o μovαδικ6gαγωvιαηq πoυ oηκΦvει επ6ξια τo β6ρo9ηq ιε.
ρηξ αγαvdκησηq πoUvιΦθoυμεYια τo γεγov6g 6τι κυριαρyo0oαv
αrα ηρωικαεκε[vα1ρ6vια,και 61ι μ6voτ6τε!
oι Πελoπowl,1oιoιΣ0μμαxoqπεριαταoιακdτoυ Aλt'1- Παoo, τυπικ6δεiγμα τωv παλιvδρoμηoεωvηq ελληvικηgι].lυ1oo0vΘεoηg.
,'oξ0Θυμoq,', Θυμ[ζεικατι απ6 τov 0μηρικ6 A1ιλλεα Kαι''αι.
μαq
αχρoλ6γoqκαΘ'υπερβoληv,,τιvdζειστov αθρα καΘεπρoorταΘεια
vα λouαrεioτo φωqηq αγιoπo[ηoηq.o Θlvατ6q τoυ oυvoδε0ηκε απ6 ηv παvωλεΘρiατωv Eλλf1vωvατo Φ6ληρoτo 1827 σημει'
oλoγικα dκρωgεvδιαφ6ρoυoαεξ6λιξη, Kαι τo oπoυδαι6τερo,π6.
θαvε πριv αρ11(ooυv
oι μεγαλεgπoλιτικθg(vrριγκεqηq vε6τερηg
ελληvικηgιoτoρiαg.
AΤωαrα oμηρικα.Erη και στouqTραγικo0goημαιvε ακo0ω.Στα
vεoελληvικαεπ6ζηoε η μετo1ητoυ o0vΘετoυ ρηματoqεπαiω ,oι
επαiovrεg.',N6oτωρδε πρΦτoqκτ0πovdiε., βρtoκoυμεαηv |λιΦδα και δεv xρειαζ6μαστε καv μεταφρασηKαι αro (διo 6πo9'.oUκ
αΙειq,d τε φησ[;,,δηλαδη.,δεvακo0qαυταπou λθvεΙ,
Audio τo ακo0ωατα λατιvικdαπ6 ηv iδια ρiζα. Aπ6 τo Θθματou
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λατιvικo0 ρηματoq oι Eγγλ6ζoι 6φτιαξαv 6vα oωρ6 λ6ξειq:
audition=
audience=ακρoατηριo,audioκαι auditory=σKoUσTtKoq,
(εμεig
ακρoαoη
Xρησιμoπoιo0μετo γαλλικ6 ovrιoι6v) και auditorium=α[θoυοαδιαλθξεωv.
444)α.iω+ audio(λατ.)
_r audience(αwλ.)
Λαoκω ατα oμηρικα.Eπηκαι αργ6τεραστouqTραγικo0gΦμαμ
vε καvω κρ6τo,βρovτιb,Yια τα ζιbα κραζω και για τoυq αvΘρΦπoυg κραυγ6ζω,φωvαζωμεγαλ6φωvα,διαλαλΦ.''Λακε δ'ασrιig.,,
.,λακεδ' 6στεα'',δηλαδη',τακ6καλα
δηλαδη'.βρovηξεη ασπ[δα',,
6απαoαvτρiζovταg'',,,λακεπυρ[0λη,',δηλαδη ..τριζoβoλo0oαvτα
ξ0λα αrη φωτια'.'
''Τ[λ6λακα9;''σroug''Aχαρvηq'.τoυ Aριoτoφαvηκαι σrov,'Aγα.
τoυ Aιo10λoυ.',',ελασKov
oλoλυγμ6v,',
δηλαδη,'6βγαλα
μ6μvovα.,
κραυγη.l.

λθγω,oAπ6 ηv (διαρiζα 6xoυμεoτα λατιvικατo ρημα |oquor=
μιλιil με τoυλdxιoτovμιΦ vτoυζlvαπαραγιilγωv.
Aπ6 τα λατιvικαφταvειoτ,αγγλικα oτα μ6oατoυ 17oυαιιbvατo
επ(Θετo|oquacious= φλ0αρog, πoλυλoγαq Kαι τo oυoιααrικ6
=πoλυλoγiα,φλυαρ[α.E(xαvπρoηγηΘε(
6μωqτα o0vΘε|oquacity
= EυΨβαδειαKαι e|oquent= εUφραδηq,κ6πoυοτιg
τα e|oquence
αρxθqτoυ .14oυαιιbvα'
4'15)λ6oκω + |oquor(λατ')
(αwλ.)
e|oquent
-+ |oquacious,
M6δωαr.αρxα(αελληvικαoημαιvεκυριαρxΦ,πρoorατε0ω,βαoιλε0ω.Aπ, αυτ6 τo ρημα βρioκoυμεαηv oδ0ooεια'. μ6δωvα.
λ69..,o αρXovταqτηg Θαλαooαq,και oη .'Θεoγoviα.,τoUHoioδoυ
η Mθδoυοα,η γvωoτη Γoργ6vα.
Στo Σoφoκλη o ΠooειδΦvαq απoκαλε[ται.'og Aιγα[oυ μ6δειq
πρωv6g,δηλαδη..αυτ69
πoυ εξoυoιαζειτ.ακρωτηριατoυ Aιγα[oU,,
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Kαι στηv .'Avτιγ6η,' τoυ Σoφoκλη o Δι6vυoog απoκαλε(ται
EλευoιviαgΔιo0gεv κ6λπ0ιg.,.
',og..
μθδειg...
M6δoμαιστη μ6σηφωvηεξηγε[ταιπρovoιb,φρovτiζω,αλλα και
ο1εδιdζωκι απo αυτ69τιg 6woιεg τo Θηλυμη1αvε0oμαι,επιvoΦ,
κ6 Mηδεια.
Παρθvθεoημε(ζovogoημαo[αg:Πρωτdκoυoατ'6voμα Mηδεια
,oμωgταυ.
ατιq πριilτεgταξειg τoυ α1oλεtoυμαζi με τoU |αoovα.
τ6xρovατo ακoυγα σε μια ακρωgκωμικηεκδoxη τoυ μ0Θoυ,6ταv
καπoιogoυγγεvηgμoυαπoκαλo0oε6τoι -δραματικακαι πoμπωδθ.
στατα- τη o0ζυγo και μαvα τωv παιδιιilv τoυ καθε φoρα πoυ π[στεUε6τι η φρovτiδα τηg για τα παιδια τoυqηταv ελλιπηqlAυτα
αrηv Kαλαμπdκατoυ ,70-'75.
Παραγωγικoταη η ρiζα MEΔ - θδωoε ατα λατιvικα oωρεiα λ6.
ξεωv: medeor= φρovτiζω,περιΘαλπω,remedium= φoρμακo,
modus= μθτρo,6ριo, ρυθμ69,τρoπoq,moderor= μετριαζωκαι
meditor=σKθπτoμαι,
μελετΦ.
Σ1εδ6vαυτo0oιεgoι εγγλ6ζικεqλθξειq. δαvειαμ6oωτωv λατιvιKιbv,ξεπερvαvε τιg εκατo! Kαταγραφoυμετιq πιo oημαvτικ6g:
= 1q1ρικ6g,
medicine= ιστPιKΠ. φaρmediate= μεooλαβιb,medica|
=
μακo,remedY= Θεραπε[α,meditate= διαλoγ[ζoμαι,meditation
=
διαλoγιoμ69,modify=αλλαζω,τρoπoπoιΦ,medium μ6oov(αrov
πληΘυvτικ6τα γvωoτα Kαι μη εξαιρετ6αmedia),η969 = μ6δα,
τρ6πo9, model = μovr6λo, moderate= μθτριog,μετριoπαΘηg,
Aκ6μηκαι η λθmodesty= μετριoφρoo0vη.
modest= μετριoφρωv,
και
τεxvoλoγiαg
αλλα
o0γχρoηg
modem
η
μoδlαrρα(oωξη
ηq
αvτιδαvειo
α16τερα μoδiαrα) Kαι τo γvωoτ6
μovr6ρvog6λκoυv
ηv Kαταγωγητoυg απ6 εκε[vη τηv αρχαιoελληvικηλθξη μ6δω
πoυxαριoεπλoυoιoπαρoxατoυqχυμoUqηq.
medeor(λατ.)
'M6) μ6δω-+
+ medium(αwλ.)
Λo0ω,μεπαλι6τερoτ0πoτo αoυvα[ρετoλo6ω,ηταv oτ,αρxα(α
ελληvικατo oημεριv6πλθvω,λoΦζω.

.'Λo0σαιτov vεκρ6v. σrov Hρ6δoτo
ηταv τo πλ0oιμo τoυ vεκρoθ,6θιμoελληvικ6πoυ διαηρεiται μθ1ριΦμερα.
.'ΛoΦΦαιπoταμolo
αηv''oδ0ooεια,. Kαι cπηv,.|λιαδα,'
ρol,1oιv''
ακρωq
περιγραφη
εv6q ααrεριo0 πoυ μ6λιqαvθτειμια
γoητευτικη
λε:',λελouμθvog
Ωκεαvoio'.,δηλαδη .'πoυμ6λι9 λo0cπηκεστα vερατoυ Ωκεoro0.,.
.'Λελoυμθvoqτω
φ6vω',ατo Λoυκιαv6ε[vαιo'' βoυηγμ6voqστα
α[ματα',και,.λo0oΘαιυπ6 Δι6q'.αrov |-|ρ6δoτo',αUτ6g
πou 6γιvε
μo0oκεμααπ6η βρoXη...
Luo ατα λoτιvικ6ακριβΦqτo [διoκαι o0Φετo diluo=διαλ0ω,vερΦvωκαι Po||uo= μoλθvω,μια[vω.KατευΘε[αvαπ6 τα λατιvικασr'
αγγλικ6 di|ute=αραιιilvωuγρα και dilution=αραιω(πl,καταγρ6φovται για πρΦη φoρd oτα μθoα τoυ 16oυ αιΦvα. Ekε πρoηγηΘεi
τov 15o αιΦvα η εμφ6vιoητoυ pollute= μιαιvω και τo oυoιααrικ6
po||ution
61ovταqαρ1ικΟΘρηoκεuτικt'1
διαoταoη,εvιbΦμερα δηλΦvoυvπεριβαvτoλoγικf1
ρ0παvση.
(λατ.)
λo0ω.+ diluo,polluo
'l47)
(αγγλ.)
'+ di|ute,po||ute

240

Γι

co
Συγκιvo0μαιαφαvτααrα6ταv παρακoλoυΘιbμια Θεατρικηπαρασταση.Aκ6μα κι 6ταv αυfi δεv εivαι τiπoτ.αλλo παρα 6vα απλ6,
η1oλικ6 σκετξ.Στηv περ[πτωσητoU επαγγελματικo0 Θεατρoυη
oυγκivηoηπιαrε0ω 6τι πρo6ρ1εταιαπ6 τov Θαυμαoμ6πoυ vιΦθω
για ηv πρoαπαΘειαπoυ καταβ6λλεταιαπ6 τoυgηΘoπoιo0gvα υπoδυΘoUv
καπoιoυgαλλoυg,vα υπoκριΘo0v.
Στιg o1oλικ6qπαρααrαoειg6μωqαuτ6 πoυ oηv αρxη με καvει
να yαμoγελαω,κι αργ6τερααvoiγει τιg βρ0oεgτωv ματιΦvμoυ,ε[.
vαι ακριβΦgη αδυvαμ(ατωv παιδιΦvvα υπoκριΘoυv.F|αθω6ητα
και η ευτu1ηqdγvoια ηq UπoκριτικηqτθXηq ε(vαιo μαγικ69oυv.
δυαoμ69πoυ ιpαλιδiζεtτα φτερα oπoιαoδηπoτεπρoorιαΘειαqγια
επιηδευoη. Tα παιδια μ,θvαv απ(oτεuτoκι αvεξηγητoτρ6πo μετεvoαρκιbvowαιστoυqηρωεqπoU ερμηvε0oυvκι αυτ6 γ[vεταιαβ[ααrα,oαvvα 6xoυv καταβρo1Θ(σει
η μ6ΘoδoΣταvιoλαφoκικι 6.
λoυqτoυqΘεωρητικoOq
τoυ Θεατρoυ.
Φριι<ταoδυvηρη αvτiΘεoη με τoυq επαγγελματ(εgηΘoπoιoUg
πoυ xρειαζεται v, απoγυμvωΘo0vαπ6 oυμπεριφoρ69κι επ[κητα
XαραKηριστικα μ6xρι vα φταooυv αro ρ6λo τouq,πoU χρειαζo.
vται επ(πovεgπρoαπdΘειεqYια vα ξεφλoυδ[ooυv- 6xι παvτα επιτυ1Φg- 6λα τα ι!ε0τικα,ταδηΘεv,πoυ oκεπαζouvτo dγραφoκoμπαvω τoυ τov ηρωα πou
ματι τou εαυτo0τoυq για vα εγγρ6ι{,loυv
υπoδOovrαι.
.'Παιδ6qεατ[v
η βαoιλε[η',,oιjτωgη αλλωq. Mε ηv [διαoo.
βαρ6ητα πoυ παiζoυv τα παιδια,ερμηvε0oυv Kαι τouq Θεατρι
κo0q ρ6λoυζ, μακρια απ6 μελoδραματικ69iι ζαxαρωμ6yεq Uπερβoλθq.
Aφιερωμδvoαη μovακριβηΘυγατ6ραμoU.
Σx6διogαr.αρ1α(αελληvικαoημαιvεεπiτ6πoυ,κovτιv6g..Σ;66δια βθλη,'oτιg,,Xoηφ6ρεg..τoυ
Aιo10λoυηταvτα ..xρηoιμαπρog
ηv εK τoυ oυαrαδηv μαχη,,.Σdμαιvε επ(oηgεK τoU πρoxεQoυ,
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πρ6χειρoq,απρoσδ6κητoq.,.Σχ6διoqπ6voq''και ,.σχ6διovπoτ6v''
..τo πρ6xειρo πoτ6,,.
.,o
ηταv αvτioτoι11α ξαφvικ6q π6vog', Kαι
Schediusατα λατιvικα o πρ6xειρoq,πoU αργ6τερα 6δωoε oηv
τωv Pωμα[ωvτo ρημα schediare= Kαvω κατι βιακαΘoμιλoυμ6vη
ατικ&.Schizzareαrα ιταλικα καvω oκiτoo, ζωγραφiζωπρ61ειρα,
απ. 6πoυ rfiραμε εμεig τιg λθξειq oκlτoo-oκετqκαι oι Ewλ6ζoι
sketch.
448)oxtδloq + schedius(λατ.)
+ sketch(αwλ.)
Mειδιdω αrα oμηρικα.Erη Φμαιvε xαμoγελΦ και βρ[oκεταιoε
ελαxιατoυgτ0πoυg(γ.εvικ6αoρloroυ με(δηoεκαι μετo169:μειδη.
τηv ''oδ0σσεια''.Aργ6τερασUvαoαg-μειδι6ωv)αηv ,.|λιαδα.,και
σrιg'.Θεσμoφo.
vταμεκι dλλoυqτOπoυqτoυ ρf1ματog:,,μειδιΦoα''
,.Παρμεviδη..τoU
''μειδιαv'.
στov
Aριατoφαvη,
τoυ
ριαζoυoεq',
Πλ6τωvα και'.μειδιασασα''στougατ(xoυgηq Σαπφo0q.
H διαφoρατoU ,.γελαv,απ6τo .'μειδιαy'.6xει φταoει αv6παφη
μθxριη c,rlμεριvηvεoελληvικf1.Koιταξτεπ6oo 1αριτωμ6vαε[vαι
..M6.
διατυπωμ6vηoε 6rπαιoτη καΘαρε0oυoααυη η διαφoρασro
,'H
γα Λεξικ6v ηq EλληvικηqΓλιbooηg): μεταξ0τoυ γελαv και μει.tιρΦτov
oημα(vειγθλωταπληρη,τo
διαv διαφoρ6 ε(vαι6τι τo μεv
δε δεΦτερovαπλΦg ηv επ( τo γελαατικιirτερovδιααroλf1vτωv
1ειλ6ωv,τo 1αμ6γελov,Φστε υπlρ1ει τιg κλiμαξ εv τω μειδηoαι
γελαoαι τε,,!
Aυτ6 τo ρημαπρoθρ1εταιαπ6 μια παμπαλαη ριζα ΣME|.πoυ με
τo πθραoματoυ 1ρ6voυθ1αoε τo αρxικ6 o.. Δεv τo θ1αoαv6μωq
τo χαμoγεoι γερμαvικθqκαι oι oλαβ6φωvεqφυλθ9.Aπoτ6λεoμα
λιb oτ, αγγλικα ε[vαι smile, ατα ooυηδικα smi|a,ατα δαvθζικα
smi|eκαι αrα ρωoικ0 smejat,sja.
tl49)μεlδ16ω+ smi|e(αwλ.)
H λθξη ψαλιδι ε(vαι στ'αγγλικα scissors. Mακριv6gαπ6γovoq

τoυ αρXαιoελληvικoιiox(ζω!To ρημα 61ει επιζηoει αυτo0oιoαrη
,,Σ1[ζω
vεoελληvικηαπ6 τα Xρovιατoυ Ho[oδouκαι τou Πivδαρoυ.
ριv6vov01εooι,'σrovHoioδoεξηγεiται',xωρ(ζω,βγαζωτo δ6ρμα
απo τo oιilματoυ ζιboυ με τα VOxια''Kαιστov επικ6 Π(vδαρo',σx[σ'.oΔ[αgxΦριoεμε κεραυv6τη
oε κεραυvιilZεOqxΘ6vα..εξηγε[ται
o1iζωv.'oημαlvει6τι
A[γυπτov
Στov
Hρ6δoτo,'Nε[λog
μθoηv
ψ1,..
,.oNε(λog
και''
Nε[λogο1(ζεταιτρι1ωρiζειτηv A[γυπτoαrη μ6oη,.
6τι',o Nε[λogδιαιρε(ταιoε τρ[αμ6ρη,oε
φαo(αqoδo0g,.oημα[vει
τρ(αρε0ματα''.Eoκεμμ6voτo τελευτα[oπαραδειγμαγια vα δε[τε
6τι ακ6μα και η oιiγxρovηλ6ξη τριφαoικ69υπηρxεKαισηv αρχαι6τητα!
Sοindere τo αιrτ[ατoιxoρημα αrα λατιvικα. ΠαΘητικημετoxη
scissum.Aπ6 εδιil 6φταoεoτ'αγγλικα τo scissors= ψαλιδι,αφo0
περιπλαvηθηKεστη 1ιilρατωv ΓαλατΦvoαv cisoires.Aπ'τo λατιvμ
κ6 scindereθ1oυμεεπioηgoτ'αγγλικd τιg λ6ξει9incision= ToβT.l,
schism=σχισμα.
οoncise=o0ιrτoμoq,
450)o1iζω.+ scindere(λατ.)
-r."scissors(αwλ.)
Miα απ6 τιg λ6ξει9πoυ fiμαιvαv φρικτ69,φρικαλ6o9ηταv τα επ[θεταoμερδαλθogκαι oμερδv6gαrov,oμηρo.
τov 0δυoo6ααηv
EπiΘετoπoυ χαραKτηρiζειαrηv,,oδUoσεια,'
αΘλια καταoτασηπoυ βριoκ6ταv6ταv τov ξ6βραoε η Θαλαooα
τo γvωστoτθραg
αrηv oτερια...Σμερδαλεακεφαλf1,,περιγραφεται
τα 6πλα πoυ ακτιvoβoλo0vφριΣκ0λλακαι'.σμερδαλ6oq.xαλκ6g',
επ[oηqo Αδηg, o Kατω
κτα, ..oικ[αoμερδαλ6α,,xαρακτηρiζεται
K6oμogσrηv,,lλιdδα.,.
Aπ6 ηv iδια ρiζα,6xι μ6oωτωv λατιvικιi:v,αλλd μθoω τωv φυ.
λΦv ηq KεvrρικηqEυρΦπηq,φταvειαr'αγγλικd η λεξη smart=πoεπ[Θετoη iδια λεξη τov 11oαιΦvαoημαιvεoδυvαω,τooUζω.Σαv
vηρ6q.oιδυo oημεριv6g6woιεg 6ξυπvogκαι κoμΨ6qεμφαvioηKαvτov17oκαι 18oαιιbvααvτiατoι1α.
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451)oμερδoλ6og-+ smart(αγγλ.)
Av oαg αρ6ooυvoι εικαobg, υπαρxει και oυvθxεια:(oωq,λ6vε
κ6πoιoιγλωoooλoγoι,απo ηv [δια ρiζα 6xoυμε ατα λατιvικdτo
ρημαmordere=δαγκΦvω.Aπ6 τηv παΘητικημετoxητoυ ρηματog,
morsus,6xoυμεαι,αγγλικd τιg λ6ξει9 morsel= δαγκωvια,μικρ6
κoμματι,mordant= oξ0ξ, καυcrrικ6g(για αrυλ, πvε0μα η oκθι|,'η)
Kαιremorse=τ0Ψειξ,πoUμεταφoρικdμαqδαγκιbvoυv.
Σακxαρ αrα γραπτατoυ γιατρo0 ΓαληvoOηταv 6,τι Kαι η σημεριvη ζαxαρη, oUσ[αγλυκαvrικη πoυ 6βγαιvε απ6 καπoιo ιvδικ6
sukkarγια τoυqΑραφυτ6.E[vαιλ6ξηαvατoλiτικηgπρoθλευoηg:
jagara
βεg και
για τouq κατo[κoυqτηg μακριvηgMαλαιoiαg.Aπ6
τα Eλληvικαπθραoεστα μεσcιιωvικdλατιvικαoαv saccharum.
Sukereστα μεσαιωvικdΓαλλικα και γ0ρω αrov 13o αιιilvα φταvει η λθξη oτo εγγλ6ζικoλεξιλ6γιo σαv sugar.
452)o6κxαρ.+saccharum(λατ,)
.+ sugar(αwλ.)

57
θτoυ Aιo10λoυ''θρηvε[vπρoq,τ0μβoy',ε[vαι
Στιq.,Xoηφ6ρεq''
vα 6ξυπvoλoγoπαiγvιoαvτiαroιxo με τo σημεριv6.,στovτoixo μι.
λαg.για αΦρΦπoυqπoυ δεv πρoo61oυvη δεv Θ6λoυvv'αKo0ooυv. Avr[οτoι1η6κφραoηη vεoελληvικη..σroυκωφo0τηv π6ρτα, oσo Θθλειgβρ6vτα,,.Eυ1αριoτoξαφvιαoματo γεγovog 6τι oι
αρ1α[oιημιbvπρ6γovoι μαq κληρov6μηoαv-πληv τωv αλλωv- εκειη, η δικι6τougαioΘηoηxιo0μoρ.'Yμγoι παλι αr,αρxαααελ.
ληvικα;E0λoγα.
To oυγκιvητικ6ξαφvιαoμαμπρoαrα oε λ6ξει9 πoλ0 κoιv6g,πoλ0 oυvηθιoμθvεg6πω9η δ[αιτα,o oακκog,o θεικ69,αλλα και oε 6.
1ι τ6oo oυvηΘιoμθvεqKαι η Yv6ση 6τι oυτ69oι λ6ξειq γεwηθηκαv εδιil-αv και 6xι απαραiητα oηv Kαλαμπακα- πρooπαΘιilvα
oαg μεταδιboωπαvω απ6 θvα 1ρ6voτΦρα.
Δεv ξ6ρω αv τα Kαταφ6ρvωπαιrrα. Αλλωατε τo γραι|.lιμoθυμivαι,μηγεζει...καιτi δεv Θυμtζει.Θυμiζεικατ'αρxηv..ψαρεμα,Nαι,
λατε!
6μπvευoηg.H 6κβαoηδε,
Aλιε[αηg υπoμovηq,ηq σKεψηq,τηq
oπαv[ωgδεδoμθvη.Kαικαλα 6ταv τoιμπαvε,oταvoμωgδεv υπαρxει o0τελ6πι;
Eo0 ε[oαιεκε(βoυτΦvταgτo μoλ0βισoυ,η''λεξιoεσσα''Θαλαoπo0 πηγαv,βρεπαιoα ε[vαιεκε(,ταΨ6ρια,oι λ6ξειgδηλαδη,oμωg
.Eτoι
δ[ μoυ,αvαρωτι6μαιπoλλ69φoρ6q.
γ(vεταικαι με τo γραι't.lιιp6ρεμα,
61ειταλαιπωρηΘε(
αro
ΘακαταλαβειτiεwoΦ!
μo..oπoιog
T0μβoq ηταv τo μθρoq6πoυ Θαβovrαvτo oΦματoυ vεκρoO,παvω στo oπoio oυooωρε0ovταvxΦμα oχηματiζovταgλoφακι.Σηv
.\ω Kεvoι τ0μβovεπolηoαvΠαvαxαιoi',και
''oδ0σσεια.'βρioκoυμε
ατηv'.lλιdδα,,,.τ0μβov
xε0αι,..
Tumulusατα λατιvικατo λoφακιαλλ6 και o 6γκoq.
Tumouro 6γκo9ατ'αγγλικα,6ρoqεπαρατogηg o0γxρovηqιατρικηg.
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453)τ0μ6oq+ tumu|us(λατ,)
+ tumour(αγγλ.)
anthemo εΘvικ6g0Anthemεivαι στ,αγγλικαo 0μvog,nationa|
αvτlφωvog.Avτιτo
αρxαιoελληvικ6
παραφΘoρα
απ6
λθξημvog,
..ΘUδ.ααπαvrΦ.
Tραγικo0g
oξμαιvε
απoκρivoμαι,
στouq
φωv6ω
τoυ Aιox0vτιφωvε[q,αλλ, απoπτ0ειgλoγoυg,.σrιg,.EUμεv[δεg'.
λoυ εξηYεiται''δεvαπoκρlvεoαι,απλΦgφτ0vειgτα λ6για''και στov
εξηγεiται .'ηxιirμελωδικαειq αAvακρ6ovrα''αvτιφωv6ω.Eρωτα'.
πα\rησιv.,για τov ηxo ηs λ0ραq.To επ[Θετoαvτ(φωvogπ6ραoε
ευρ6ω9αro τελε.
ατα λατιvικαoαv antiphonKαι χρησιμoπoιηΘηκε
Tov 10o μ.X.αιΦvα η λεξη antefnεixε
τoυργικ6τωv KαΘoλικΦv.
φταοει ατo εγγλθζικo λεξιλoγιo, η αγγλooαξovικη παραφΘoρα
antiphonεμφαv6οτατη'Mθxριτo 15oαιΦvα
τoυ ελληvoλατιvικoO
εi1ε εξαφαvιατε[τo -f- και η λεξη 6γιvε antem,αvαrπ0σοovταg
αργ6τερατo -th-.H αρ1ικη6woια τoUαvτιφωvικoqμε τo πθραoμα
τωv αιιilvωvχαΘηκεKαιτov 18oαιιbvαoημαιvεπλθov '';troρωδιακ6
κoμματιεκκληoιαoτικηgμoυoικηg.'.Aπ6 τov 19o αιΦvα και μετα
παγιιbΘηκεoαv εΘvικ6gUμvog
454)otπlφωv6ω+ antiphon(λατ.)
*r anthem(αwλ.)
Δια[τoστoUξΤραγικo0gηταv o '' τρ6πo9ζωηg, ιδiωqεv oχθoει
πρoq τηv τρoφηv,τov ιματισμovκαι ηv o[κηoιv.,.Στov F|ρ6δoτo
..δ(αιταv
πoιε[oθαι''oημαιvε,,περvαωη ζωη μoU',Kαι',δ[αιταvεπoιηoατoτωvπα(δωv''εξηγε[ται''εKαvετα παιδιαvα ζηooυv...
Στov Aριαroτ6λη και τov Aριoτoφαvηη λ6ξη 6xει επioηg ηv
6woια ηq κατoικ[αg.Στov |rιπoκραη 6μω9θ1ει ακριβιbgτηv 6vτρ6πo9
voια πoU 6xει και oημερα,δηλαδη .,πρoδιαγεγραμμθvog
ζωηq,,.
Diaeta ατα λατιvικα.Kαπoιoι γλωoooλoγoι ιqxυρlζovται6τι 611ειo1θoη με τo λατιvικ6dies = μ6ρα,επειδη o1ετiζovταvμε ηv
καΘημεριη καταvαλωoητρoφηq.

.oπωqKαιvα.vαι τo diet= δ[αιταθφταoεαr'αγγλικα τov 13oαμ
Φvα μ6oω τωv γαλλικΦv. Aπ61ηoε δε παραγωγα τα επiΘετα
dietary- dietetic= διαιητικ6q και τo oυoιαατικ6dietetics= η διαι.
ητικη επιαημη.
H λθξη και 6,τι αυτη oυvεπ6γεται,ταλαιπωρoΦoε
μθxρι πριv
ταλαιπωρε[,πoλλθq
δυo.τρειq δεκαετ[εqμ6vo αoΘεvε(q.Σημερα
πλειoι{.lηφ[α
τoυ
τηv
σUvτριπτικη
αvαiτια,
γυvαικε[oυπληφoρθq
Θυoμo0,
δioπα.+ diaeta(λατ.)
'l55)
+ diet(αwλ.)
Στ, αρ1α(αελληvικ6 υπαρxoυvδυo λ6ξει9 διαφoρετικθg:odκ.
κog η oακoq ηταv τo oημεριv6oακ(,φτιαγμ6vogαπ6 τραx0 μαλo Aριατoφdvηg,αvεξαvrλη.
λιvo 0φαoμα.Στιg'.Eκκληoιαζoυσεg,,
τoq σε εφευρετικoητα,περιγραφειτα γ6vια μιαqγUvα[καg''oακov
πρoqταιv γvαΘoιv61ειv,'!
Τo oυδθτερooακoq (γεv. oακεoq)ατov.oμηρo Kαι τov l-{oioδo
f1ταvη ααrι[δα.oι πιo παλι69αoπ[δεgf1ταvφτιαγμ6vεgαπ6 πλθγ.
ματακλαδΦv η απ6 ξ0λo, oκεπαoμ6voμε θvα fl περιoo6τεραδθρ.
ματα βoδιo0,και κ6πoυ-καπoυηταv oκεπαoμ6vεgμε μεταλλικθg
πλdκεg. H ααπiδα τoυ Aiαvτα ε[xε εrπα βoδιvαδ6ρμoτακαι τo 6γδoo ατριbμαηταv απ6 μθταλλo.H αorι[δατoυ Axιλλθα ηταv με.
ταλλικημε πθvτεεπαλληλεqπλδκεg.
Saccus αrα λατιvικα,sack σr'αγγλικα με τρειq 6woιεg: σακ(,ααπ6 τo
πoλ0ω, λεηλατΦ.oι δυo τελευτα[εgθwoιεg πρoθκυι|.lαv
και τα
τα
εργαλεiα
o
απoλυμθvoq
εργατηq
6τι
μdζευε
γεγov6g
ρo01ατoUσε oακi και oε oακ[ μαζευαvη λεiα τouq oι πλιατoικoλ6γoι.
tl56)o6κκoq .+ saccus(λατ.)
+ sack (αwλ.)
Δ(oq,6πω9 dλλωατε δηλΦvει ξεκαΘαραη λθξη, ηταv o κατα247

γ6μεvoq απo τov Δ[α, αυτ69 πoυ αvηκε αrov αvακτα τωv ΘεΦv,
o Θεικoq,o ευγεvηg ωq πρoq τηv KαταγωYη,o αριαroq, και για
τα πραγματα o Θαυμαατ6q,αυτ6q πoυ πρoκαλεi δθog, ..Δ[αγυvαιKωv''αrηv .,oδUooεια..εξηγεiται ''εUγεvεαrαη μεταξ0 τωv
,'δ[ovπUρ.,
γUvαιKΦv.',"δ(oι Axαιo['' oι εUγεvε(qAxαιoi Kαι
η
Θαυμαcrrηφωτια.
Divus και divinuso Θεικ6qατα λατιvικα,εvΦdeuso Θεoq.Γ0ρω
αια μιoα τoυ 14oυ αιΦvα καταγραφowαι στ, αγγλικα oι λθξειg
deity=Θε6τητακαι divine=Θεικ6q.Δαvειo oτ'αγγλικ6και ατα ελληvικαη vτiβαπoυ αρxικα χρησιμoπoιoυvταvγια τιq πριμαvτovεg
ηq 6περαq.
Eαxατωg η λεξη vτiβα xρηoιμoπoιε[ταιoπωq και η λ6ξη Θεα
oυλληβδηvγια ηΘoπoιo0g,μovτ6λα,ακoμακαι ηλεπαρoυoιαστριεq,xdvovταg6τoιηv αρxικη,ισχUρRηq 6woια'
457)δioq+ divus(λατ')
-ι divine(αwλ.)
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58
o μεγαλoξ Γαλλoq κoιvωvικ6gαvΘρωπoλ6γoqκαι εισηγηηq
τoUστρoυκτoυραλιoμo0
αηv αvθρωπoλoγiαγραφει καπoυ:
,'ΣεoριoμθvoυgπρωτOγovoug
μυΘoυq,η λαΘεμ6η πρoφoραλθ.
ξεωv και η λαΘεμθvηXρησηγλιilooαg καταταooovταιμαζi με.ηv
αιμoμιξiα oαv φρικαλ6ε9παρεκτρoπ69ικαv6g vα πρoκαλ6ooυv
(C|audeLevi-Strauss,
Θ0ελλεgκαι καταιγtδεg'',
1969).
.κατα
πoλλo0q εικovικηq
Στη δικη μαq κoιvωv(αηq εικ6vαg
πραγματικ6ηταqπλθov. η λαΘεμ6η χρησηγλΦooαg δεv πρoκαλεi πια παρ6 oτιγμιαloυqκαγxαoμo0g,αvτε και Kαμι6', καταιγ(δα
oε φλυτζOvc'καταηv πρooφιληθκφραoητωv Αγγλωv.
Φυoικ6δεv μιλ6ω για τηv απoλαυoτικηxρηoη λθξεωv δυov6ητωv απ6 αvθρΦπoυgπoυ αγvooOvτηv ακριβηoημαo[ατoυq.Aυτ6
μ6voτρυφερ6ητα με γεμ(ζει με ακραιφvηπαραδεiγματαδuo πo.
λ0 πρooφιλε[qμoυ εκφραoειq:,,.,Hταv η Kαπιταv,.,Kαoτρακιvη
εκδo1η τoυ oπαρτιdτικou',H ταv η επ( ταg'',απ' oπoυ 6xει εξoαερακιoτε[με ιδιoφυητρ6πoη ιδ6ατou Θαvατoυκαι τo δε0τερoεπioηgιδιoφυ69',Eγιb
τoυ μλαγα κι αυτoqYρo0v,αγ6ραζε.',
η \rΓ6πια παραλλαγητoυ ''αγρ6vηγ6ραζε,.καιβεβαiωgoυμφωvΦ απδλυτα,γoυρo0vιαγoραζε!
.o1ι,
τ6τoιαoλιoΘηματαμ6vo τρυφερ6ητα μπoρo0vvα πρoξεvηooυv.Mιλαω γι. αλλα oλιoΘηματα,κoιvιilgτερατoυργηματα,6πoυ λαΘoqλ6ξει9,oε λαθoqoτ6ματαπρoκαλo0vφρικαλε6ητε9,
0oιμεg!
δυαrυxΦgμηαvι1trvε
Στ,αρxα[α Eλληvικd o. ευφημισμoi δε(xyoυvαuη ηv πρoσεxτικη xρηoη ηg γλιbooαqκαι απoτελo0νδoμικ6αroιxε[oηq.Σε
λαvΘαvoυoακατααrαoηεπιζε[ ακ6μηαυτ69o πρωτ6γovoqφ6βoq
για ηv ιερη διdκριoηαvdμεoα σrη φ0ση Kαι oτη γλΦooα, αv και
αoφαλΦqεξαoΘεημ6voq,κυρlωgμε τouq vαυτικo0gvα πρoσπαΘoOvvα εξευμεvlooυvτιgΘαλαooεqKαιτ.ακρωτηρια!
Eυφημiαστouq Aττικo0qoυγγραφεigηταv η Xρηση εuolωvωv
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λ6ξεωv,η Θρηoκεuτικη
oιγη,η απoxηαπ6 δυoo[ωvηγλΦooα'..Eυτoυ Aριαroφαvηεivαι φρασηπoU επιφημιαστω.,στιg'.oρvιΘεq',
βαλλει oιωπη πριv τηv πρooευxη. Στα Πλατωvικακεiμεvα σUvα.μεfεUφημiαg διδαoκειv.'και'.εv εuφημ(αδει τελεUταv''
vταμε
και στov ''Φα(δωvα''αιrr(ατoιxα.Στov ρητoρα Aιστouq,'N6μoUg''
..για
,.δια
ox(η
ηv τωv λ6γωv ευφημ[αv,'ερμηvε0εται τoug Kα.
λo0g και ευvoικo0gγια τηv π6λη λ6γoυ9,,.Eιδικαoτov Πλ6τωvα
ε(vαιo ευφημιoμ69,''6voμακαλ6v και 6vτιμovδια κακovπραγμα''.
Eυμεviδεgαvτ[Eριv0εg,ευφρ6η(καληιilρα)α.
Παραδε(γματα:
vrl vQgα. Σηv',Hλ6κτρα''τoυ Σoφoκληη vOxτααπoKαλε[ται.,α.
αrερoεooα ευφρ6vη,..Eυφημιoμ6gε(vαιμεταγεv6oτερηλθξη πoυ
6φταoε αi.αγγλικα μ6λι9 τov 17o αιΦvα με ακριβιbgηv (διαελληvικη6woια.
και ρημαeuphemize=
Euphemism,λoιπ6v,τo oUσιαστικ6,αλλα
euphemistic
και επ[ρρημα eupheμιλdωμε ευφημισμo0q,επ[Θετo
=KσT.8UΨΠβιoμ6v.
mistica|ly
458)εuφημio+ euphemism(αγγλ.)
Δ6μo9, απ6 τo δ6μω = oικιδoμιb,μζω,ηταv αrα 1ρ6vια τoυ
Eivαι o1εδ6v απooμηρoυ η oικ(αt μ6ρoqηq oικ(αq,δωματιo.
κλειoτικα λ6ξη τωv πoιητιilv,oτη Θθαητoυ oiκoυ η ηg oικiαg.
.l-|ταv
επloηqη κατoικ[ατoυ θεo0, o vα6g:',Διogδ6μo9'',..δ6μo9
..Eρε1Θηoqπυκιv6vδ6μov,'αrηv',oδ0oσεια',
ε[vαι ''o
Aρτθμιδog,,,
αrερε69 olκog τou Eρε1θ6ωg'',δηλαδη o αrερε69 vαoq ηq AΘη.
vαq.
Για τα ζΦα δ6μoq ε[vαιη μdvτρα,o oταβλogKαιστov Eυριπ(δη.,
κ6δριvoιδ6μoι,.εivαι',κιβΦτιααπ6 ξθλo κ6δρoυ',.
Domus εivαι ακριβΦq η iδια λ6ξη εκλατιvιoμ6vη,με περ[πoυ
τρειg vτoυζivεqπαρdγωγα σTη γλιbooα τωv Pωμα[ωvκαι 6λλεq
τ6oε9 αrη γλΦooα τωv κατolκωvηq YηραιαqAλβι6vαq.ΔενΘα
καvω κατα1ρησηηq υπoμoηg oαg, αρκo0μεη σε αvτιπρoσω.
πευτικα δεiγματα τ6oo αrα λατιvικα 6oo και αr. αγγλικ6:
= oιKημα,dominor= KUPιαβχΦ,
= oικιακ6ξ,domiοi|ium
Domesticus
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domo= εξημερΦvω.Eλαφραπαραφθαρμ6vεgκαι με αγγλooαξodominate,dodomestic,domici|e,
vικη εμφαvιoηεivαι αvτ(oτoι1α:
mesticate.
tl59)δ6μoq+ domus(λατ.)
.ι domestic(αwλ.)
ΛαvΘαvωoτ'αρ;1αiαEλληvικα oημαιvε περvαωαπαραηρητoq,
διαφευγω ηq πρoσo1ηqκαπoιoυ,αλλα και αφηvω κ6τι vα μoυ
,'|λιαδα'..,6λλovτιvd λf1Θω
μαρδιαφ0γει,ληoμovΦ.Στnv oμηρικη
Kαι
στηv,,Θδ0ovαμεvog.,εξηγεiται,.πoλεμαω1ωρigvα φα(voμαι''
ελαvΘαvεδακρuαλε[βωv.'εξηγεiται'.θκλαιγεκρuσεια'.,.παvταq
Στov Hρ6δoτεo''φov6αελdvθανε β6σKωv''απoδ[6λoυ9''.
φα απ.
.,Θεoγov[α.,
τov φovθαxωριqvα τo γvωρiζει.'.Ση
δεται,.διθτρεφε
τoυ l.{oioδou.'6πωqλελαθoιτoτεKo0σα''oημα[vει'.γιαvα γεWηoει απαρατηρηη, xωριqvα η δει Kαvε[g,.
Aπ6 η ρiζα ΛAΘ- 61ouμεατα λατιvικα τo ρημα |ateo= λαvΘα.
vω, κρ0βoμαικαι η μετoxη εvεργητικηgφωvηqlatens= λαvΘααυηξ 6xoυμεαr'
vωv, κρυφ6q.Aπ6 η γεvικi rπΦση ηg μετo11ηξ
=
Kαι |atency
κατ6oταση
λαvΘdvoυoα
αYγλικδτo επ(Θετolatent oε
= λαvΘαvoυoακατ6oταoη.H εμφdvιΦ τoυq αro εγγλ6ζικo λεξι.
λ6γιo δivεται με εγγλ6ζικη ακρiβειααπ6 τo λεξικ6 Websteι,sατα
1638.
λovΘ6vω-+ lateo(λατ.)
'160)
'+ |atent(αwλ.)
ΛαγαΦq αr.αρ1αiα ελληvικα ηταv o xαλαρ6g, εξαoΘεvημθ.
vog,1αOvog, κoλoq, βαΘoυλ6q. Στιg ''Eκκληoιζoυoεg.' τoU
..1αλαρ69κoιλιθg,'.
Aριατoφovη ..ταq λαγαρ6q,, εξηγoιjμε τιq
Xαραι<τηριατικ6ηq καμηλαq ε(vαι',αυ;1ηvλαγαρ69 κατα τηv
.,λαγαρΦg
oυγκαμrηv..στov ΞεvoφΦvτα Kαι στov Φιλ6ατρατo
ιrιπαζεoΘαι,'εξηγε[ται.,ιrτπε0ω1αλαρ6, χωριq vα ζoρiζω τo dλoγo,..Yπαρxει ακ6μα και'. σr(xog λαγαρ69,'o ατovog, o αoΘε251

vηq ατ(xogπoυ 6xει βρφ1εiαoυλλαβηατo μ6oovκαι 6xι μαKρα.

Aπ6 η ρiζα ΛAΓ-- θxoυμεατα λατιvικα|angueo=ClToVΦ,
αoΘε.
= ατovoq,αoΘεvηg,αvευρog,χαλαρ6qKαι languor=
vιb,languidus
ατov[α,vωΘρoητα' Eπioηqμια δε0τερηoειρα παραγιilγωvε[vαιoι
λατιvικ6qλ6ξειq |assus= Kouρασμθvog,
lasso = κoπιdζΦ,καταπovιil και |axo=χαλαρΦvω,αvακoυφ[ζω,
|axus=xαλαρ6g,|axitas=αvεση, εUρUχωρ(α.
Aπ6 τα λατιvικ6oμo(ωgατ,αγγλικα 6φταoαv
o1εδ6v αvθπαφεqoι λθξειg:|anguor= στoV[σ,vωΘρ6τητα,αδρd= απoχαUvωμθvog,
vεια, |anguoΓoUS
|anguid= αδ0vαμoq,vωθρ6q
και' |anguish= στoV6.Kσιβεβα(ωqμια δε0τερηοειρα λ6ξεωv6= 1α= χαλαρ69, |axative
πωg |assitude= κoUραση,αδυvαμ[α,|ax
λαρωτικogκαι |axity=xαλαρ6ητα..
461)λαγορ69+ |angueo(λατ.)
(αwλ.)
+ |anguor
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Yπαρ1oυvλθξειq πoυ xαθηκαvατo π6ραoματωv αιιilvωv.YπOρxoυv αλλεg πoυ εξακoλouΘo0vvα υπαρxoυVKαι vα χρησιμoπoιoOvταιμε ηv iδια f1παραπληoιαθwoια, μετα απo δεκdδεq αιωvεq.
Mια απ6 τιq λ6ξει9 πoυ 6xoυv xαΘεiγια παvτα ε[vαιη λ6ξη καvΘξ. |-|oυγκεκριμ6vηλθξη - πρoq δ6ξαv τηq παρατηρητικ6ητα9
Kαι ηq λεmoλoγlαq τωv πρoγ6vωv μαq. ηταv η γωv(ατoυ ματιo0,ηακρη ηq KOYχηqτoυ ματιo0.Mια dλλη λθξη πoυ δεv αvτεξε
αro π6ραoματoυ xρ6voυ ε(vαι τo επ(Θετoδoλιy6q'πou oημαιvε
μακρ0gε[τε με τηv θwoια τoυ μηκoυgε(τε με τηv θwoια ηq χρovιηg διαρκειαg.
Avr[θεταoι παolγvωoτεgvεoελληvικ6gκαλαπ6δι και 1αλkι επ6ζηoαvoτo πδραoμααιΦvωv,απ6τιg αρxαιoελληvικ6gκαλαπoυq
και1αλtξ.
Mυoηριo η επιβ(ωoηf161ι τωv λθξεωv.Εivαι6ραγε η αvΘεκτι.
κ6ητα τouqσUvυφαoμ6vη
με τη χρησιμ6ητd τoυg;.Hμf1πωqεivαι η oυvεxηgαφαiρεoη''πρoαπdθεια,'vαπρoσαρμ6ζεταιη γλΦοσα στιqεκααroτε αvαγκεgτωvεπo1Φv;
To ρημα τ6γγω ηq αρXαiαqελληvικηqoμolωgτo βρioκoυμεoε
παραγωγα τωv αγγλικΦv,6xι6μω9 και στηv vεoελληvικη.Φαvταζoμαι πωq υπ6ρxει καπoια αvαγκαι6ητα π[oω απ6 ηv εξ6λιξη
ηq γλΦooαg.Avαγκαιoητα η voμoτ6λεια,6πωgπρoτιματε.
KαvΘ6gαrα γραπτα τoυ Aριοτoτ6ληηταv η ',γωv[ατoυ oφΘαλμo0',και αργ6τερα η λθξη χρησιμoπoιεlταιαπ6 τoυg πoητ6q με
ηv θwoια τoυ ματιo0.Canthusατα λατιvικαηταv,'η oιδηρα αrε.
φαη τoυτρoxoO,'και,τoxελoq καvαταqη πoτηριo0',.
Στα μεoαιωvικαλατιvικd βρioκoυμετo ρημα decanthare=;tr0vω
πρooεκτικdυγρ6απ6 6vα αγγεio σ,θvα αλλo. Pημα πoUxρησιμoπoιo0oαv oι αλxημιoτθg6ταv μεταγγιζαv τα διαφoρα υγρd απΘ
μπoυκ6λιoε μπoυκαλιπρoo6xovrαqτo (ζημαvα μθvειαrov π6τo
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τωv δoxειωv.
To ρημαdecantατ,αγγλικ6 θφταoετov 17oαιΦvα με τηv iδια ακριβιilq6woια και δημιoυργηΘηκαvτα oυσιαστικαdecantation=
μεταγγιoηυγρωvκαι decanter=Kαρaφα.
462)καvΘ6q.+canthus(λατ.)
+ decant(αwλ.)
Mια απ6 τιq πιo αξιoπερ(εργεgoυo1ετ(oειgμεταξ0αγγλικΦv κι
ελληvικΦv ε[vαι εκε[vη πoυ αφoρα τo o0γxρovo αγγλικ6 ρημα
indu|geπoυ εξηγεiται αvαλoγα με τα σUμφραζ6μεvααπoλαμβαK.o.κ.
παρα;4αΤδε0ω,
κ6πoιou,κακoμαΘα[vω,
vω, Kαvωτα 11ατηρια
αγγλoπoιημθvo
Ξθρouμε με oφΘαλμoφαviβεβαι6ητα 6τι ε(vαι
= σπoλαUβαvω,παραχωριil,ευvoΦ,
επιμελo0τo λατιvικ6indu|geo
πΦξ
καπoιoι
καλα.
Δ6αrε
6μωq
Ωs
εδΦ
σUYχωρΦ.
μελεητθq
μαι,
.du|gελληvικα.
τ,αρ1α[α
τoυ
λατιvικo0
Θθματog
τo
oυv6δεoαv
με
ΠιΘαv6v,λ6vε, vα ε(vαι παραγωγo τoU επιΘ6τoυδoλιβq = μα.
κρι3gπoυ xρησιμoπoιεiταιαrα oμηρικd Eπη για vα περιγρd$ει τo
μακρoq,6πωq,.θγxεαδoλιβ'' = oι μαKρι6qλ6γXεq και,'δoλι16v
,.v0ξδoλι.
δ6ρU,',η xρovικηδι6ρκεια,6πω9 .V6ooqδoλιf1,'και
.'
1η,',αλλα και τιq δυo oημαo(εqμαζi 6πω9 δoλι1ηoδ69.'.H Ψηλ6φιoη δε αrα oκoτειv6oυvε1[ζεταιμε τov καΘ6λαoεβαα16ισxUριoμ6 τoυg6τι αρxικη6woια τoυ indu|geoηταv.μακραπαραμovη".
.oλoι
μαg αλλωαrε γvωρiζoυμε6τι 6ταv κdπoυΘθλoυμεvα πCιραμθvoυμεεπ[μακρ6v,υπαιvιoo6μαστεηv θwoια ηq απ6λαuαηqη
θαrωηq ε0voιαq!
(λατ.)
463)δoλη69.+ indu|geo
.+ indulge(αwλ.)
Περιτ16vα πρooΘ6oω6τι τo ρημα oυvoδεOεταιαπ6 τo επ(θετo
indu|gent= επιεικηq, ευvoικα διακε(μεvogKαι τo oυoιαoτικ6
αλλα και θφεαη αμαρτιΦvoτo
indu|gence= επιειKεια,απ6λαυo11,
τυπικ6!
PωμαιoκαΘoλικo
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Kαλαπoυgη καλoπoυgε[vαι μια λ6ξη πoυ oυvαvrαμεαrov Πλα.
τωvα και oημαivει καλαπoδι,τo γvωαr6 τωv υπoδηματoπoιΦv.
Σ0vΘετηλ6ξη απ6 τo καλov με περισπωμ6vη,πoυ δυαrυxιbgε[vαι
αδOvατovvα γραφεi με τo μovoτovικoo0oτημα,πoU oημαιvε ξ0λo καιπoug=π6δι.
Qa|iboτ' αραβικα τo καλαπ6δι. oι γλωoooλ6γoι δι[oταvται:θ.
φτασαvαr'αγγλικd μ6oω τωv EλληvικΦvλ6vε oι μεv για τιg λθ.
=διαβΠτΠξ.
και ca||ipers
ξειg ca|ibrq=διαμ6τρημα
.o1ι,
λ6vε oι δε: 6φτασαvστ'αγγλικα απ6 τo αρχαιoελληvικ6
καλαπoυq.,oπωgκαταλαβα(vετεε[vαιδ0oκoλo v' απoφασ[σεικαvεlg vα δικαιιiloει η μια η ηv αλλη πλευρα,μιαqKαιατo π6ραoμα
τ6oωv αιιbvωv δεv υπαρ1ει καvεlg αυτηκoog μαρτυραgv€ι μαξ
διαβεβαιΦoειγια τo αληΘ6qη 6χι τωv ιoxυριoμιbvKαιτωv δ0o .oxι
αvταγωvιστικα-αvτiπαλωvoμαδωv.Γεγov6goμωgαvαμφισβηη.
τo παραμ6vει6τι τo εγγλ6ζικo ca|ibreπρof1λΘεαπ6 τo ιταλικ6
calibro
464)καλατloυq-lca|ibre (αwλ.)
Xαλιξ αr,αρxαiα ελληvικα ηταv τα xαλ[κιαπoU Xρησιμoπoιo0.
vταv σηv τoιxoπoι(α.
Ca|xoτα λατιvικατo 1αλkι αλλα και η ψηφoq,καΘΦgoι Pωμα(oι
χρησιμoπoιoOoαvxαλkια, 6πω9oι AΘηvαioι6αrρακα,σrιq ψηφoτo ρη.
τo UπoKoριστικ6
oτα λατιvικdκαι ca|cu|are
φoρbg.Ca|cu|us
αr'
Aπ6
τoυ
λατιvικoO
6xoυμε
υπoλoγiζω.
η μετoxη
μα
ρηματoq
=.υπoλoγ(ζω,
=
αγγλικα τo calcu|ate
ca|cu|atioΠ UΠoλoγιoμOg
= υπoλoYισfig, αριΘμoμη1αvη.
Aπ6 τov λατιvoπoιημ6vo
ca|οu|ator
6xoυμε
επioηg
ατ'αγγλικα
λ6ξη
ca|cium=αoβ6αrιo.
η
1dλικα
To 1808o Ewλ6ζoq μηxαvικ6qSir HumphreyDavy,επιv6ηoε
τo ca|cium,ioωg λ6γω τoυ γεγov6τog6τι τα περιoo6τεραxαλkια
ηταvαπ6 πετρΦματααoβεα16λιΘoυ.
,Evα
αλλo παρdγωγoαπ6 τoυg ταπειvo0gxαλικεg εivαι ατ,αγγλικα και η λ6ξηcha|k=κιμωλiα.
Kαι vα πιilg:απ6 τoυg Pωμα[oυqoι γερμαvικθgφυλ6qπηραv τo
255

ca|xKαιτo θκαvαvka|k.
H τελευτα[ααυτη λ6ξη 6φταoε ατ'αγγλικα oαv cealc πριv τo
Mεoα[ωvα.Mε ηv παραφΘoραηg γλΦooαg6γιvε cha|k.
465)x6λ'ξ + ca|x(λατ.)
(αwλ.)
+ ca|cu|ate
Tθγγω ε[vαιθvα ρημαπoυ oυvαvrαμεστoυξ Aτrικo0gσUYγραφεiq με τηv 6woια τoυ υγρα(vω,βρθxω.
Στoυq ..N6μoυg''τoυ Πλατωvα βρioκoυμε''τ6γγωτoυg π6δαqll
τoυ Aιox0λoυ,,δακρυσικ6λπoυ9τθYγouoι,'.
Kαι στouq'.Π6ρσε9..
.,Θιδiπoδα
T0ραwo'' τoU Σoφoκλη ..6μβρoqετ6γγετo'.εξηΣτov
γε(ται,'6πεφτεβρoχη'''Στov Πivδαρoθ1ει ηv 6woια τoυ ηλιδΦλ6γov ιpε0δε('.
vω,βαφω,..τθγγω
Tingereγια τouq Pωμα[oυgτo ρημα με τιq θwoιεg τoυ βρθ1ω,
αλλα και τoυ βαφω.Tinctus.ημετo1ηαπ'6πoυ oι Eγγλ6ζoιδαvεiστηKαvκαι δημιo0ρYησαvτιg λ6ξειqtincture=βαφη,tinct=βαμμθ.
vog,tint =1ρωατικηoυσ[α,tinge=xρωματ(ζω.
466)τ6γγω+ tingere(λατ.)
.+ tincture(αwλ.)
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o Aγαμ6μvovαqπρθπει vα x6oει τηv κ6ρη τoU,αv και αvιilδυvα
τελικd, για vα μπoρ6oειvα ξεκιvηoει o ελληvικ6qατ6λoq Yια ηv
Tρoiα.
o oρφθαqπρ6πει vα 11αoει
ηv ωραiαEυρυδ(κηγια vα μπoρθσει vα δημιoυργηoειτημελωδiα.
o oιδ(πoδαgvα 16oει τo φωq τoUγια vα μπoρθoειvα δει καΘαρα!
Aργ6τεραo Φαouαrπρθπειvα;1αoειηv ψUχητoUγια vα κερδ(oει ηv αιΦvιαvε6ητα.
Λiγo αργ6τεραo Πρωτoμααroραgπρ6πει vα xαoει ηv αγαπημ6vητoυ oθζυγo γιCιvα μπoρθoειvα oλoκληριboειτo γιoφ0ριτηg
Αρταq!
To δριμ0 αρωματηq απιilλειαgδιαπερvαειτιq ωραι6τερεqoελ(δεq ηq λoγoτε1v[αξ.AvnσυXητικ6.Δεv voε[ταιδημιoυργiα,xωρiq
Θυo[α.Kαι δη γυvαικΦv(!)στη σUvτριπτικηπλειoι|.lηφiα.
Θι vfyτεgπoυ διαα1iζoυvoι ηρωεgτωv θργωvμθ1ριvα καταληξoυv oτιq oδυvηρ6qαπoφαoειgτouq' oι μαΙαvδρoιτωv oυλλoγι.
ομΦvτoug6xoυvπρooφ6ρειαrηv παγκ6σμιαγραμματεiαεξαioιoυg μovoλ6γoυq'v6ι<ταρ
και βdλoαμoταυτ61ρovαγια xεiλη φλoαπ6
και
αγωviεg.
γιoμ6vo
φυoικ69 μεταφUσικ6g
.ooo
για τoυq υπ6λoιπouq,αυτo[κoιμoOvται6xι τov θrvo, αλλα
τoν ληθαργo τωv ,'πτω1Φvτω πvε0ματι',και oυδoλωgτoυq αφoρoOvτ6τoιoυεiδoυgζηηματα. Eυτυxεig,βεβαiωg,απo μια απoψη!
Δεv μπoρΦvα πρoxωρησω,αv δεv υπoβdλωεκ vθoυ ηv εvo.
1λητικηκαι [oωgαφελft εριilτηoη:',Γιατ[τα Θ0ματαηq εκdατoτε
Θυoiαgl!ταv αrηv oυvτριπτικflπλειoιpηφiατoυg γυvαiκεq Kαι oι
Θιjτεgπαvτααvτρεg;.,(Mειδ(αμα)
!
Mελωδ(αηταv σr,αρ1αiα ελληvικd6,τι Kαι Φμερα, η ωδη,τo
τραγo0διτoυ 11oρo0
αrιg τραγωδ[εg,oι λθξειg μαζi με τη μoυoιη.
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H
τoυ Πλατωvαβρioκoυμε,μελωδ(αgπoιητf1g,.
Στoυg',N6μoUq',
λ6ξη μθλoq,εκτ69απ6 μθλogτoυ oΦματoq,Φμαιvε f11og,μελωδ(α,μoυoικη.
Me|odiaαrα μεoαιωvικαλατιvικα και me|odieατα γαλλικ6. Aπ6
τoυq Γαλλoυgrηραv oι Eγγλ6ζoι η λθξη Kαι ηv πρoodρμooαv
αrη γλΦooα τouq σαv me|ody.Παρlγωγα τα επiΘετα me|odic.
=μελωδικ6q.
me|odious
(λατ.)
467)μελωδio-+ me|odia
'+ melody(αwλ.)
N0ξ oτ,αρ1αiαEλληvικαη v0μα. Στα 1ρ6vιατoυ oμiρoυ η N0.
χtα σαv κ0ριo6voμαηταv η Θεdηg v0μαq, Θυγατθρατoυ Xαoυg.
Για oκεφτε[τε,ηρoυμ6vωv τωv αvαλoγιιbv,Φμερα δεv μπoρo0με vα μιληooυμεγια xαoτιK6qv0xτεq,ακ6μα κι 6ταv εfμαoτε
παραδoμθvoιατιξ αγκαλεqτoUMoρφθα;
F{Ν01τα,δαιμovικηΘεα,δεv βγrζει αηv επιφ&νειααvoμoλ6γητα πdΘη,αvατρθπovταqηv τθξη ηq μθραq;Eυτυ1ιbqπoU τα
περιoo6τερα6vειρα τα ξε1vαμε,τα παiρvει η NOxταμαζi ηq! Για
δριμ0τερη,βεβαiωg βεβα(ωq,ηv επ6μεη v0vα τα κoυβαλl,1oει
1τα!
Nox αrα λατιvικα,nightατ,α\n/λικα,nuitατα γαλλικα, notteατα
ιταλικα,nocheατα |orιαvικd,nachtατα Γερμαvικdκαι oλλαvδικ6.
H ταυτ6ητα τωv λ6ξεωv δεi1vει κoιvη καταγωγf1oπ6 μια παvαρxαη ρiζα NOKT-.Piζα τθτoιαqδι)vαμηgπoυ 6λεq oι Eυρωπα(κθξ γλιbooεg 61oυv α1εδ6v oμ6ηχεq λ6ξειq.για η φoβερfl κ6ρη
τoυ X6oυg.
Aπ6 τα λατιvικαoι Eyγλ6ζoι τΦραvKαιτo επiΘετonocturna|=vυκτ6βιoq
468)vuξ -+ nox (λατ.)
.+ night,nocturnal(αwλ.)
o Mαhvδρoq, o

πoταμ6qηq Kαρiαg,f1ταvφημιoμ6.

To πoτ6μι υvoq .'διατoUξ ελιγμo0g αυτo0''κατ0 τov |.{ρ6δoτo.
παρ11ειακ6μα και τ, 6voμl τoυ ε[vαι πια τo0ρκικo: BUyUk
Menderes.
,Hταv
τ6oo γvωoτ6 oηv αρ1αι6τηταγια τα αvαρiΘμηταστριφo.
γυρ(oματαηq Koιηq τoU πoυ θφταoεvα γ[vει oυvΦvυμoτoυ ελιγμo0 61ι μ6vo αrα πoταμιακαι ρυ6κια,αλλd και αrα κooμηματα
και στα q16δια πoυ ατ6λιζαv αγγε[α, ρo0xα και θπιπλα ηq επo-

xηq.

Maenderκαι Maeandrusστα λατιvικακαι meanderαr,αγγλικα
6πoυ oαv ρημα61ει Kαιτηv 6woια τoυ περπλαvι6μαιαoκoπα.
Mαiovδρoq+ Maeandrus(λατ.)
'169)
.+ meander(αwλ.)
N6κταρωg γvωατ6vηταv τo εκλεκτ6πoτ6 τωv Θειilv.o.oμηρoq
αvαφθρει6τι τo v6κταρηταv κ6κκιvo.
v6κταρεωvo16εc.και στηv ''oδ0σΣηv'|λιαδα'. ''Π6τvια.|.lβη
.,κ6ρασoε
v6κταρ
ερυΘρov'..
Σηv:,|λι6δα.'επ[σηg
τo εκλεσειαn
δε
.,ΣUμπ6σιo..
,vθκταρog
κτ6 κραo[ απoκαλε[ται
απoρρΦξ,'Kαι στo
τoυv6κταρog',.
τou Πλατωvα,.μεΘυoθηvαι
AπαγoρεOovταvvα τo πιouv oι αvΘρωπoιγιατ[6τoιθα γlvovrαv
αΘαvατoι!H δε Θ6τι9πλθvει τo oιilμα τoυ Πατρoκλoυμε v6κταρ
για vα τo πρoφυλdξειαπ6 τη ΦΨη!
Aπ,αυτη τηv παvαρ1αιη καταγραφητηg περιπoιησηξτωv vεκρΦvεπ6ζηoε μ61ριoημερααrην oρΘδδoξηEκκληo[αη oυvηΘεια
vα βρ61εταιo vεκρ6g με κραoi πριv τηv ταφη. H α0ρα τoυ αταβιoμoυπoυ δια16εταιαrιg επαvαλαμβαv6μεvεgεπ[εκατovτ6δεqαιτελετθgδεv oαg φ6ρvειαιoΘημαΦvεgκιvfioειξσε σUγκεKριμθvεg
τα αvακo0φισηqKαι αγαλλiαoηg;E[vαιoαv vα βριoκ6μαστεσηv
καρδια ηq αιωvι6ηταξ, σαv v, απoτελo0με κoμμoτι τηg, 6oo
διαρκo0vαυτ69oι γραμμθg,πoυ διαβαζετεαυτητη σrιγμη.
To v6κταρ,λoιπ6v! o Πivδαρogαπoκαλε[μια απ6 τιg Ωδθgτoυ
"vθκταρ1Uτ6v.,και φρovτ(ζειvα oβt'1oειτα ixvη ηg θπαρoηgπou
κρΟβειη φραση oυμπληρΦvovταg''Moισαv δ6σιv'',6τι η Moιjoα
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τoυη χαρισεηv ωδη!
Nectaroτα λατιvικ0 κι ακριβιbgτo iδιo oτ,αγγλικd, δηλιilvovταg
μεταφoρικgoπoιoδηπoτεγλυκ6 η εκλεκτ6πoτ6.
.'σαv v6Nectarineτov 17o αιΦvα ηταv επ[Θετoπoυ oημαιvε
Kταρ',..Eτoιovoμdαrηκαvτα γvωατα ρoδακιvα,ovoμαolαεμπvεUσμεvηαπ6 τη γερμαvικηλ6ξη nektaφ111gigh=ρoδακιvo-v6κταρ.
470)v6κταρ-+ nectar(λατ.-αγγλ.)
ΛηΘαργoqαr,αρxαiα Eλληvικαηταv αυτ6qπoυ ξεxvo0σεγρηγoρα, o επιληομωv.Σαv oυoιαoτικ6 αrα κε[μεvατoυ |rπoκραη
KαιτoUAριoτoτ6ληηταv o,τι και oημερα,η ληθαργικflκαταoταoη.
Ληθαργ(αoτα κε[μεvατoυ ΓαληvoOηταv 0πvogβαΘ0qκατ6πιvαvαιoΘηοiαg.
Lethargiaτo αvr[oτoι1ooυoιαoτικ6αrα λατιvικdκαι lethargyαr,
αγγλικd,oπoυ εμφαvlαrηκετov 14oαιΦvα.
(λατ.)
471)λ'lΘαργoq.+|ethargia
(αwλ.)
+ |ethargy
Πρ6πειεδΦ v,αvαφ6ρoυμε6τι τo oυoιααrικ6ληθη(πoυ6δωoε
τo παραγωγo ληΘαργog)δαvεiατηκαvoι Pωμα[oιγια vα ovoμαooυv θτoι τo πoταμι πoυ oδηγo0σε στov Kατω K6oμo τιq ι{.lυx6q
και βεβαiωgπρoκαλo0οεληoμovι6στouqταξιδιΦτεq.
λ6ξηs φα(vεταιαπo
}-lδ0vαμητηq επιρρoηqηq σUγKεκριμ6vηq
|ethum!Aπ6ε.
τελικl
6γιvε
τo 6τι η λατιvικηλθξη |etum=Θαvατog
λ6ξη
δΦ oι Ew:λθζoι απoκτo0v τo επ(Θετo|etha|=Θαvατηφ6ρoq,
πoU Kαταγραφεταιαro Ewλεζικo λεξιλ6γιo στξ αρxθqτoυ 17oυ
αιιbvα.
472)ληΘη+ |ethum(λατ.)
+ |etha|(αwλ.)
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Ια 11εiλια
τι o1θη μπoρε1vαθxoυv με τα βρdγXιατωv ι!αριΦv;
.|oωq,
κdπoιogμακριv6gμαqπρoγovoqστιq παραλiεgτηg 86ρεια9
EυρΦτηgvα παραηρηoε κ0πoια σrιγμη αμη1αvατιg τελευτο[εg
στιγμ6qεv6g ι{.lαριo0
πoυ ε[xε ιpαρ6ιJ.lει.
.|oωq,
βλ6πovταqτα βρdψ1ιαvα κιvo0vrαι,τηv ιbραπoυ τo ι.pαρι
1αρoπαλευε,φαvτααηκε 6τι αυη η Kιvησηηταv βouβηoμιλiα!
H κραιπαλη τωρα τι ox6oη μπoρεi vα θxει με τouq
κoμιooαριoυq;E, καλα!EδΦ ε(vαι''ηλ[oυφαειvoτερo',6τιδεv εivαι
τυ1α[αη καταγωγηηξ λθξηq.oι κoμιooαριoιδιdφoρωvκαθεoτιilτωv π6vτα διηγαv .'β[ovτρυφηλov,,επιoUρovταqτιg μυαrικ69καrdρεqτωv απλιilvαvΘριilπωv.
lAλλεqδ0o λιiξειg με τιg oπobξ Θ,αo1oληΘoUμε
Φμερα ε(vαιo
κ6λπoqκαι τo γραoiδι. H ιiκφραoη .'τoυηρΘε κoλπog,'δεv 6xει
σχ6σημε ηv ελληvικηλθξη κ6λπoq.
Eivαι απ6 τo ιταλικ6 ρημα colping= xτUπιb,πληττω και co|po
apopletticoε[vαιαrα ιταλικαη απoπληξ(α.
Τo γραoiδι επioηg ε[vαι θvα πoλ0 εvδιαφθρovαvτιδαvειo τηg
vεoελληvικηgαπ6 τ' αγγλικα.
K6λπogηταv τo μ6ρoqτoυ oΦματogαπo η ζΦvη μ6xριτo λαμ
μ6.,.Πα[δ,επi,κ6λπov6xouoα' περιγρ0φεταιη Avδρoμαχηαrηv
''|λιαδα.'..l.{ταv
ακ6μα η πτυxη,τo μπ6λικoπoυ oxηματιζαvoι 1αλαρθg εoΘητεg.Στov Π[vδαρo,'κρ0ι.|,lε
δε παρΘεv(αvωδ[vα κ6λπoιg.,εξηγε[ται',θκρυι|.lε
εγκUμoo0vη
τηg με τιg xαλαρ6qrπυηv
χ6qηq εoΘηταq''!
Tρiη θwoια ηq λ6ξηq κδλπog ηταv oπoιoδηπoτεκo[λωμαμεταξ0 Θαλαoσαqκαι,αrερι69, o κ6λπo9 6πω9 και of1μερα,αλλα
μπoρo0oε v,αvαφ6ρεται μ6vo αrn oτερια και τ6τε εξηγo0vταv
κoιλαδα,πεδιαδα.
.'Eρμιoηv Aoiηv τε,
,.lλιαβαΘ0vκατα κ6λπov ε1o0oαg''σrηv
δα,'ε[vαιδυoπoλειg'.πoU6;troυv
o 0μηρικ69αr(βαθεigκoλπoυg'.,
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XoqπoUεv6τwευσετo ΠωργoΣεφθρη.
.,K6λπogAργε[og''αrov Πivδαρo ε(vαι .,ηκoιλαδα τoυ Aργoυq..
τou
στouq.,Bατρα1oυq'
και,,ειqτoυgευαvΘεigκ6λπoυ9λειμιbvog.'
Aριατoφdvηεξηγεiται',σr, αvΘισμθvακoιλΦματατωv λιβαδιΦv,'.
Co|pusoτα λατιvικα,6πoυ με παραφΘoρα6γιvε co|phus.
Go|pheoτα γαλλικα κι απ6 εκε( 6φταoε oηv Aγγλiα oov gu|f=
κ6λπoqτov 14oαιΦvα.Παρσγωγoτo ρημαengu|f= καταπ(vω(με.
ταφoρικαγια κ0ματαη oρμητικαvερ0).
473)κ6λπoq-+ οolpus(λατ.)
-+gu|f(αwλ.)
Γρ6orιq η κραατιq ηταv ατα xρ6vια τoυ γιατρo0 Γαληvo0 τo
;1oρταρι,τo 1λωρ61oρτo,τρoφητωv ζιilωv. Παρdγωγoτoυ ρηματoq γραω = Tβ(bΦ,ρoκαviζω.Gramenη xλ6η oτα λατιvικ6, gras
στιξ γερμαvικ6gφυλ69Kαιgrassoτ,αγγλικα,
Δεv ηταv δUoκoλoκατ6πιvvα 6Xoυμεπαρ6γωγo ρημα graze =
β6oκω.To ρημα καταγραφεταιατo εγγλθζικo λεξιλ6γιo τov 17o
ελαφρα''.
αιιbvαμε ηv 6woια τoU..γρατσoυvαω
474)γ ρiιω.+ gramen(λατ.)
,
.+ grass (αwλ.)
H λθξη αΦ ατα oμηρικα,Erη ε(xε δ0o 6woιεq: ηταv η πρoσευ.
xη, η εUxη,αλλα ηταv επ(oηqκαι η καταρα.'.Θ6τιδoqεξα(oιovα.,oδ0σσεια',
με ηv πρ6η θwoια Kαι ''εξ αρ6ωv μηρηv'' αηv
.,lλιαδα..
τρ6q...,η ρα Θεo(oιvπ6λλ,αxθoυo,ηρατo'.αrηv
με η
.'Noμoug',
τoυ Πλατωvα.,ητoU
δε0τερηθwoια και oμoiωgστouq
voμoυαρα..
Mε κεφαλα(oη Aρα ηταv η πρooωπo[ηoητoυ oλ6Θρouκαι ηq
εκδiκηoηgKαι τo θργo ηq ηταv παρ6μoιo με αυτ6 τωv Eριv0ωv.
εvΦ
Mια διαφoρατoυgε[vαιτo 6τι η Aρα απoκαλε[ται.'δειv6πoυq,',
Στιg,'Euμεvf.
τoυ
Σoφoκλft.
τραγωδiεg
στιg
η Eριv0g,'1αλκ6πoυ9.'
δεg.,τoυ Aιo10λoυ 6μω9 oι Eριv0εq λθvε 6τι απoκαλo0vταιAρα[

στov κατω κ6oμo, κατωαπ6 η γΙ1.
oro αrα λατιvικdτo ρημαλθγω,παρακαλιb,oratorτo oυoιαατικ6
ρητoραqκαι πληθogαλλωv παραγΦγωv.
orator o ρflτoραqατ'αγγλικd Kαι τo o0vΘετoρtμα adore= λα.
τρε0ω, τoυ oπoioυ η αρ1ικη θwoια ηταv ,πρooε01oμαιπρ6q'..
oratorio,τo 1νωα16αvrιδ6vειo και για μαq,μoUσιKηo0νΘεoηΘρη.
oκεuτικoOπεριεxoμ6voυ.
475)oΦ + oro (λατ.)
.+orator(αwλ.)
To πoιητικ6ρftμαoρvυμιεt1ε ηv €woια τoυ διεγε(ρω,σηt{Φvω,
σηv "|λιdδα,'εξηγε(ται'.oΔ(αg
παρoτρ0vω...ZευgΦρoε μd1εoΘαι,.
,'6ρoεo.,εξηγε[τov παρ6τρυvεvα πoλεμηoεf Kαι η πρoστακτικη
n6ρσε,'παΦται ''σηκω!6vτε.'.(Kαμμiασχθση με τo vεoελληvικ6
γωγoτoυ oρiζω).
Δε0τερηθwoια τoυ ρι,1ματoq
ηταv ξυπv6ω,oηκΦvωκαπoιovαπ,
.oρoαq
τov Orτvo.
εξ, ευvηq"oηv .|λιαδα.'εξηγε[ται,.αφo0σηκω.
ετoιΘηκεαπ,τo κρεβατι.'.Eixε επ(oηqηv 6woια τoυ crr1κΦvoμαι,
,oι
Φρvuvτo..
εμ6ζoμαι vα κ6vω κ6τι. Σηv "Θδ0oσεια, δ,ε0δειv
ξηγε(ται"ετoιμαζovταvvα κoιμηΘo0v'.
orior ατα λατιvικατo ρftμαμε π6μπoΜε9 oημαo[εg:σηκΦvoμαι,
αvατθλλωγια τ,ααrθρια,γεwΦμαι και καταγoμαι.Aπ6 η μετo11η
τoυ λατιvικoOρηματoqoriens61oυμεατ, αγγλικα τo επ[Θετoκαι
oυoιαoτικ6orient=αvατoλικ6q,αυτ69πoυ βρ[oκεταιπρoqηv Kατε0Θυvoητoυ αvατ6λλovτoqηλ(oυ. Eπ(αηqπαβγωγo ηg iδιαq
orientateΞ πpoσαvατoλiζω,disorientate=αλθξηs ε[vαιτα ρt'1ματα
πoπρoσαvατoλiζω και τα oυσιαστικ6 orientation=πρooαvατoλμ
=σΠoΠβoσσVατoλιoμ6q.
oμ6q και disorientation
476)6ρYυμl+ oriri(λατ.)
.+ orient(αwλ.)
Aπ6 ηv tδιo ρiζα 61oυμεατα λατιvικdτo oυσιαστικ6origo=γθ.
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vεση, αρxη. Στ' αγγλικ6 θxoυμε τα παραγωγα origin=καταγωγΙlπρoo6λευoη,origina|=πρωτ6τUπog,
origina|ity=πρωτoτυπ[α.
477)6ρvυμl+ οrigo(λατ.)
.) origin(αγγλ.)
Xεiλoq ηταv απ6 τα oμηρικα1ρ6vια6τι και oημερα.l.Xεiλεoιγελαω'.σηv ''|λιdδα'.
εξηγεiται.'γελ6ωμ6vo με τα 1ε[λη,61ιμε ηv
καρδιαμoU".',Xελεoιv αμφιλαλoιg,ατoυq"Bατρd1oυq,,τoυ
Aρι.
αroφαvηε(vαιη',αKαταπαUσtηoμιλ[α'.
Gills or,αγγλικα τα βρdψ1ιατωv ι{.lαριιilv,
xbρiq παρεμβoλflτωv
λατιvικΦv.H λεξη περιπλαvηΘηκεμαλλov oτιq φυλ6qτηq Kεvτρικηq EυριbrηqKαι oι Εγγλ6ζoι ηv πηραv ελαφριilgμεταλλαγμ6vη
απ6 τoυgΓερμαvo0gητoυqΣoυηδo0q.
478)1εiλog+ gill(αγγλ.)
Kωμαζωoτα 1ρ6vιατoυ l-{o(oδoυ
oημαιvε 6ρ1oμαιoε κατααταoη ευθuμiαg1oρε0ovrαqκαι τραγoυδΦvταg,πoρε0oμαισε παvηγυρικη πoμrη, γιoρταζω τραγoυδΦvταq.
',N6oικΦμαζovUπ,oU.
λo0''στovHo(oδoκαι'.κωμαζωoυv ετα[ρoιg,σtov Π(vδαρo.
Comissoroτα λατιvικα,.κραιπαλιb'(!)
oργιdζω.Aπ6 ηv (διαρiζα
θ1oυμεoτ, αγγλικd commisslon=επιτβoπΠ
και commissarY=εKπβ6σωπoq.H λεξη 61ει μαλλov αρητικ69 καταβoλθgμιαg και xρησμ
μoπoιo0vrαvαπαξιωτικdπαλαι6τερα.
489)κωμ6ζΘ -{ colnissor(λατ.)
(αγγλ.)
-r commission
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Εi1α υπoo1εθεiπαλι6τερα vα γραψω εδιb, oτo πρoλoγικ6 oημε(ωμα,για τιq ΘεμελιΦδειgδιαφoρ6cτωv μ0Θωv,διαφoρωvλαΦv,1ωρ[qv,oγvoηooυμε,αoφαλΦg,τιg oμoι6τητ6qτoυg!
To θ6μα ηg Θυo(αgεv6g πoλ0 αγαrημ6voυπρooιbπoυ,για πα.
ραδειγμα,απ6 κdπoιov oημα(voιrrα ε[vαι κoιv6 oε πoλλo0g λαouq.
ΘεμελιΦδειq oι μ0Θoι αrηv καταv6ηση ηq rιvευματικ6ηταg
τωv διαφ6ρωvλαΦv. Eiδωλoαvεατραμμ6voστov καΘρθφη τωv
γoητευτικΦvαuτιbv παραμυΘιΦvoι αvτληι|.lεξ τωv αvΘρωπoκεvτρικΦv Eλληvωv απo η μια Kαι τωv Eβρα(ωv,..τoUπεριo0oιoυ
λαo0 τoυΘεoι],,απ6τηv dλλη.
H γραφiδααπoκαλυπτικηΘα μαq oδηγηoει αβ[ααrαoε καπoια
oυμπερ6oματα,μακριoαπ6 oργιoμθvεgαvτιπαραΘθoειg.
Ag παρoυμε,6τoι πρ6xειρααπ6 η μια τη Θυoiαηg |φιγ6vειαq
αrηv Aυλ(δα,με Θ0η τov πατθραηq τov "αγαυ6', Aγαμθμvovα,
βαoλια τωv MυκηvΦvκαι αρχηYo0 ηq εκαrρατε[αgαηv Tρo(α
και απ6 τηv αλλη τη Θυo[ατoυ |oαακ,YιoUτoUAβρααμ,γεvαρxη
τωv Eβραiωv.Πρog Θεo0, δεv Θα εμπλακo0μεoε Θεoλoγικdπρoβληματα.oι δυo ιαroρiεgμαgεvδιαφ6ρouvεδιir,απ6 απoι|.lηκαΘα.
ρα αιoΘητικη.
H Θυo(ααrηv Aυλiδα λ(γo-πoλυγvωατη. H αrτvoιαταλαιπωρε(
τα πληρΦματατωv Eλληvικιilvπλoiωv Kαι Yια vα φυoηξει ''o0ριog
dvεμog.,απαιτε[ται
η Θυoiατηq αγαπημ6vηgκ6ρηqτoυ Aγαμ6μvovα.
oι Θεoi εμφαviζovταιστoυξ ευvoo0μεvo0qτoυg αrραηγo0q,
μλαvε, εκφραζoψvαπ6ι!ει9, oλoι ξθρoυvτo πρ6βλημακαι η λ0ση πoUαπαιτε(ται.
Mε βαριακαρδιdo Aγαμθμvovαqπαpvει ηv απ6φαoηκαι λ6γoιrrαq ψθματα.στηvΙφιγ6vειαη φ6ρvειαηvAυλiδα 6πoυ ηv oδηγε( αro βωμ6- τελευτα[ασΓιYμηη Θεα αλλαζει γvωμη και oη Θθση ηq Θυoιdζεταιθvα κριαρι, εvΦ η lφιγθvεια μεταφθρεται.'εv
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o αvεμogKαιτα πλo[α,
ι6ρειαηq Θεαq.Φυo6ει.,o0ριog,.
Tαυρoιg..
επιτ6λouq,ξεκιvαvεγια τηv Tροiα!!
Παμε τΦρα oη δε0τερη ιατoρ(α.Eβδoμηvταxρ6vια 6ζηoε o
.oμωq
oκ6μηκι 6ταv oι ελ.
Aβρααμπεριμθvovταgv,απoκτηoειγιo.
π(δεgτoυ φα(vovταvπαρ6λoγεqκαι αδ0vατεq,η λoγικη τou,ηταv
παραδoμ6η ατη βαΘιαπ(ατητoυ ατo Θε6. To αδ0vατovλoιπ6v,
γ[vεταιπραγματικ6ητα.
o Θε6q . πΦg Θα μπoρo0oεvα πθoει αλλωαrε oε αvrφαoεξ;τoυ 11αρiζειτov πoλυπ6Θητoγι6 για vα διαιωv(oειτo γθvogτoυ.
Tα 1ρ6vια περvo0v, o |oαακ, o oγαπημ6voqγιoq μεγαλΦvει.
.oμωq
η xαΦ δεv διαρκε[πoλ0, - τρoμερflη φωvητoυ Θεo0 απευΘ0vεταιατov Aβρααμ, τov εκλεκτ6 τoU και τov υπoβαλλει σηv
τρoμερ6τερηδoκιμαo(απoυ μπoρε[vα oυλλ6βει o vo0q τoU αvΘρΦπoυ.,Λαβθ τov υι6v σoUτov αγαπητ6v,ov ηγαrηoαg,τov loα.
6κ, και πoρεUθητιειq ηv γηv ηv uΨηληvκαι αvθvεγκovαυτov ε.
κεi ειg oλoκαρπωoιvεφ,εv τωv oρ6ωv,ωv αv σoι ε[πω"(Γ6vεoιq).
Kαι πραγματικαξεκιvαει o Aβρααμ xωριq vα μιληoει oε καv6vαv
vα εκτελθoειηv απoτρ6παιαπαραγγελ[α.
Tρε(ξμ6ρεqπoρε0εταιμαζi με τo γω τoυ μθoαoη oιωπη,μθ1ρι
vα φταoει ατο βoυv6.Eκεi, ηv Φρα πoυ ετoιμαζεταιvα Θυoιαoει
τov αγαTημθvoτoυ γι6, εμφαv[ζεται6vα κριαρι πoυ Θυoιζεται
αrη Θθoητoυ loαdκl Πατ6ρα9και γι69 γυρvαvεoτo σrι(τι,θ1ovταq
κερδioειτα παvτα!
Θα oυvε1[ooυμε6μω9ηv αMη φoΦ.
E(δωλovαπ6 τα 1ρ6vια τou oμηρou ηταv τo oμo[ωμα,τo φα.
vτασμα. ''BρoτΦv εiδωλα καμ6vtωv'' αηv 'oδ0oσεια.' ε(vαι oι
επiαηg "πdσααUλoqμoρφη''oτov'Aγα'σκιθgτωv vεκρΦv'...Hταv
μ6μvovα',τoυ Aιo10λoυαη φρdoη"oκιαqε[δωλov''.
Στov Aριατoτθλη και τov Πλdτωvα ηταv η εικ6vα πoυ αvταvα'
,,Γυvαικ6gεiκλαται ατo vερ6..Hταvεπloηg η εικ6vα, η oμoι6ηq.
,.λ6γo9
ε(δωδωλov 1c0σεov'ατov Hρ6δoτo και αrov |ooκραη
λov ι!υ1ηq..
|do|umη iδια ακριβΦsλθξη ατα λατιvικα,απ,δπoυ oι Eγγλ6ζoι
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rηραv, κ6βovrαg η λατιvικf1καταληξη τo ido|= ε[δωλo Kαι τα πα=
ραγωγατou:idolater= ειδωλoλατρηg,idolatry ειδωλoλατρηqKαι
idolize=λατρε0ω,οαv εiδωλo.
Φ0) εiδιoλo.+idotum(λατ.)
+ idol (αwλ.).
Γραφ(sorα Πλατωvικd κεiμεvα ηταv τo καλαμι, τo εργαλεio με
τo oπolo 6γραφαvπ6vω oε κθριvoυqπ(vακεgκαι τo εργαλεio πoυ
xρησιμoπoιo0oαvγια oκαλιoμαoη γλυrπικη.
Graphiumατα λατιvικα,6φταoεoτα γαλλικd oαv grafe,6πoυ με
ηv εξ6λιξη ηq γραφηq,oημαιvε πλθov κovτuλoφ6ρog.}| oμoι6ητα τoUκovτυλoφ6ρoυ(τo αr6λε1oqμε ην γραφiδα)με διjo τε.
χvητa oυvδεδεμθvoυgμio1oυq φυτΦv γθwηoε τηv μεταφoρικη
or1μαoiατoυ μoq1εUματoq'
Στα τ6λη τoυ 14oυαιιbvαη λθξη graff= μ6o1ευμα,καταγβφηKε στo EYγλ6ζικoλεξιλ6γιo και παρ6μειvεη iδια μ61ριτov 19oαμ
ιilvα. Mθ1ριτov 2Ooαιιirvαεi11εαπoκτf1σειτo t ηg καταληξηq,κι θ.
Aμερικη η λ6ξη καταγιvε graft.Στα μθoα τoυ 19oυ αΦvα ατηv .|oωq
απ6 ηv ιδ6ατoυ
γβφεται και με ηv θwoια ηq διαφΘoρdq.
αλλoιΦvo.
πρooτ[Θεται,
πoυ
μoo1ε0ματoξ,εv6q ξθvoυ oΦματog,
vταq μια δεδoμ6η κατ6αταoη.
481}γρoφiq-r graphium(λατ.)
.+ graft(αwλ.).
Aγαυ6q αrov.oμηρo ηταv επiΘετoπoυ 1αρακηριζε βαoιλε(gη
o
ηρωεq.Στα 0μηρικ6,Erη, f1ταv,λoιπ6v, o 6vδoξog,o ευγεvf1g,
nα'επιφαvf1gηv καταγωγηv.'.''AγαUoiμvηoηρεg, Φα[ηκεg.'Kαι
γαυt'1Περoεφ6vεια,.ΠαΦγωγo τoυ ρηματoqγα[ω,τo βρioκoυμε
ση φρaση 'κ0δετ γα(ωv..αrηv'.lλι6δα'.και εξηγε(ται'.καμ6ρωvε,
1αiρovταvγια η δ6ξα τoυ'. Aπ6 η ρiζα ΓAF. η ΓAY. θδωoε ατα
λατιvικ6 τo ρημα gaudeo- 1αiρoμαιKαι τo oυoιααrικ6 gaudium=
1αρ6.oι ΓαλλoιεκγαλOτιoαvη λ6ξη oε joye.
267

Joy η xαρα oτ'αγγλικd και απ6 ηv [διαρiζα τα ρηματαenjoy=
απoλαμβαvωκαι rejoice=1αiρoμαι.
482)αγαυ69.+gaudeo(λατ.)
-+joy (αwλ.).
Miα απ6 τιg λ6ξει9 πoυ αημα[voυvoργιoμ6voqσt,αγγλικα ε(vαι
τo choleric,παραγωγoηq ελληvικηs λ6ξηs 1oλθρα.Xoλθρα απ6
τα xρ6vια τoυ |rπoκραη ε(vαιη γvωαrη "φΘoρoπoι69
v6οog,καΘ,
(xoλη,
ηv τα υγρα τoυ oΦματoq
xoλα()εξ6ρ1ovταιβια(ωgεκ τoU
oιilματoqδι,εμ6τoυKαιKεvd)σεωv,..
Παραγωγoτηqxoληg 6φταoεαυτo0oιααrα λατιvικ6cho|eraκαι
ακριβΦgη iδιαλ6ξηαr,αγγλικα.
483)1oλ6ρo-r cho|era(λατ.-αγγλ.).
Για vα μηv ξεpιΦμααιε! l.{λ6ξη xoλερα υrηρξε παλι6τερα<κ6μα ακo0γεται- καΘαρ6αιμηKαλαμπακιιirτικηπρooφΦvηoηγυ.
vαικιbv!
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Συvε1(ζoυμε,απ6 ηv πρoηγoθμεvηΠαραoκευη,τo θ6ματηq
Θυo(αqoτov Eλληvικ6 απ6 τη μια xιilρo και οτov Eβραικ6απ6 ηv
αλλη.
Kαι oτιq δθo ιoτoρiεgΘUμαε(vαι τo αγαrημθvo παιδi εv6g γε.
vαρxη.Aπoκαλυπτικη
6μωqη διαφoρατoυ φ0λoυ:κ6ρηαγαπημ6.
vη για τoυg.Eλληvεq,
γιoqλατρευτ69για τouqEβραioυg.
oι ΘεoiαηvπρΦη ιατoρ[αoυμμετ6xoυvεvεργα,εμφαviζovrαι
στouqπρωταγωvιαr6qτηq ιαroρiαq,εξηγoOv,oυvδιαλ6γovται,δ[vovταqλ(γo.πoλ0πειατικ6qαπαvηoειg αrιg ερωτηoειqγια ηv α.
vαγκαιoητα ηg Θυoiαg.|-|φωvητoυ Θεo0 -τρoμερη και απειλητι.
η_ αη δε0τερη ιαroρ[α ε[vαι τo μovαδικ6oτoιxε[oτηq παρoυolαg τoυ.o Θε6q ζητα η Θuoiα1ωρ(gvα αιτιoλoγε[,xωρlgvα εξη.
γεi. ΘεμελιΦδηqη διαφoρα τωv Eλληvωv Kαι τωv Eβραiωv oτo
Θεoλoγικ6ζηημα.
oι αvτιδβoειg τΦρα τωv ηρΦωvμαg,ακρωgεvδιαφ6ρouoεg:
ατo Ελληvικ6 oκηvικ6 -μπoρo0με πoλ0 ε0κoλα vα τo αvαπλα.
σoUμεvoερd- κυριαρ1ε(o λ6γoq,oι εκμυσηρε0oειg,oι επεμβα.
σειq Kαι oι παρεμβασειq,oι επιδoκιμαolεqτρ[τωv:o oδυooθαg
oκαρφiζεται τov υπoτιθθμεvoαρραβιbvαηg |φιγ6vειαqμε τov
Axιλλ6α,για vα θρΘειη vεαρη βαoιλoπo0λαστηvAυλ(δα.o ευ6τo αργ6τεραγ[vεται...6ξω φρε.
ξαπτogA1ιλλ6α9μαΘα[vovταg
vιbv.oργιoμθvoq,δεv θα ξε16oει τo γεγov6g6τι 1ρηoιμoπoιηΘηκε τ,6voματoυ xωρigηv δικη τoυ αδειq,για vα πειoΘεiη |φιγθ.
vεια vα θρθειαπ6 τιq Mυκηvεg.Θα τoυ τo φυλαει...μαvιdτικoτoυ
Aγαμ6μvovα!
.oλ,αυτd,
αγαπητo(μoU,φαvτααrεiτεvα oυμβαivoυvo,6vαλμ
μαvι, γεμdτo κ6oμo, γεματo φωv6g,1ρΦματα, γε0oειg, Kιηση,
.Evα
Θoρ0βoυg,
λιμαvι,με δεκdδεgπλo[α,με
γθλια,τoακωμo0g.
vεαρα πληριilματαvα καvoυvπλακεg,vα μαλΦvoυv,vα πlvouv,vα
μεΘαvετα βραδια,vα διαoκεδαζoυv,6πωq μ6vo oι.Eλληvεq ξθ.
ρoυvvα τo κ6voυvαιωvεqτιbρα.

Στηv ιoτoρlα τoυ Aβρααμ τo βαρ0 καt πυιοt6πθπλo ηq εσωαrρθφειαq,ηg μυατικoπαΘειαq,
ηq μovηρoυqπεριoυλλoγηq,ηq
εoωτερικ6ητα9 απλΦvεταισε κσΘελεξη xωριατ6.o Aβρα0μδεv
κoιvoπolηoεηv τρoμερηΘεΙκf1εvτoλη, καvε(qδεv θμαΘετo τρo.
μερ6 μυoτικ6,o0τε η iδια η Σαρα, η μαvα τoυ παιδιo0.Δεv υπαρεδιir
1oυv εδιir oυγγεvεiq, o0τε φ[λoι oυv6voxoι.Δεv υπαρ11oυv
εκμυαηρε0oειg, o0τε oκαρφ(ζεταικαvε(gτε1ρdoματαγια vα δoθε[μιαπιo αvΦδυη λ0oη,τo δρ6μα,η τραγωδiαπαiζεταιμ6voμ6σα στα 6ρια μιαgκαι μlηq φιγo0ραq,τoυ πατ6ραAβρααμ.
M[ααπ6 τιg λθξειqπoυ oημα[voυvεπιδoκιμαζωαr,αγγλικo ε(vαι
τo endorse.H καταγωγftτoυ;
Δειρη αηv,|λιαδα'. Kαι σrov Hρ6δoτoηταv o λαιμ69,o τρα1ηλog. Σηv Aτrικη διαλεκτo η λθξη oυvαvrαται oαv δθρη Kαι σηv
Aιoλικη διαλεκτo oαv δθρρα.Aρxικ6qτ0πoqηξ λθξηqπιΘαvoλoγε[ται6τι ηταv δθρoα.
Dorsumαrα λατιvικ6 η ραxη, τα vΦτα. Endorseεivαι θvα ρημα
πoU καταγρlφηκεατ,αγγλικα τo 1581(!)με ηv θwoια γρ6φωατη
ραχη, ατo πioω μ6ρoqεv6q εγγρlφoυ, καΘιoτΦvταqτo θγκuρo.
Σημεριv6gθwoιεg oπιoΘoγραφΦ(oυvηΘωqεπιταγη)και Uπoστrlρ(ζω,επιδoκιμ0ζω.
484)δειρη -+dorsum(λατ.)
+ endorse(αwλ.).
Aιιilv oτ,αρ1αiα ελληvικl ηταv περioδoq υπαρξεωq,o 1ρ6voq
,'Tελευτlvτov αιd)vα',αrov Hρ6δoτo
ηq ζωηq κdπoιou,η ζωη τoυ.
Kαι η (διαεξηwoη γιo τo
εξηγε[ται.'τελε[ωσε
η ζωf1τoυ,πθΘαvε''.
,απθmlευσεvαιd)vα'τouEυριπiδη.Στov ΔημooΘ6η "o
μ6λλωvαι..μελλovτικl,1
Φv',ε(vαιη
γεvια, oι μεταγεvθoτερof.Kαι ατov Ho(oδo .'απ,αιωvoξ'.εξηγε[ται.'απδπαλια, επ[αιΦvεg''.
H λ6ξη αρμκα ε[1εoro Θθμαηq τo δiγαμμα.F., γραφovrαvδη.
λαδη αιFΦv κι αυτ6 φα(vεταικαΘαραoτo λατιvικ6 aevum= σtd)vαg. Παραγωγoεπ[Θετoεivαι τo aeternus= αιωvιoq,τo oπo(oαrα
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τ6λη ηq PωμαTκηgαυτoKρατoρiαgεixε μετατραπε(oε aeterna|is.
ΠρΦτα 6φταoε στouq Γαλλouqη λεξη eterna|με τηv [δια θwoια
και f1ταvπλθov Θ6μα λiγωv δεκαδωv 1ρ6vωv vα φταoει ατo
Ewλ6ζικo λεξιλ6γιo.
tl85)αlιilv + aevum(λατ.)
.+ eterna|(αwλ.).
Γε0ωεivαι ρημαπoυ τo βρioκoυμεαr,αρ1α[αελληvικl Kαισηv
.Exω
γε0αη, δoκιμ6ζω,γεUoμαι,
εvεργητικηκαι στη μεη φωvl,l.
πoλ0
και
αιoΘαvoμαι
μεταγεvθorερηη σημασ[ατoυ τριilω,λαμβα.
vω τρoφη. Σηv '.oδ0ooεια'' '.πρoιK6gγε0εΦαι A1αιΦv,.,ατov
εγθγευvτo,'δηλαδd'.ε(1αv
φ6ει,ε(1αvδoκι.
Θoυκυδiδη'.αλληλωv
''Πoλιτε[α,,τoU
oηv
Kαι
τoυ
αλλoυ',.
(τo
6vαg
φαγητ6)
μαoει o
.!γε0oμαι
Πλ6τωvα
μθλιτog'..
Gustoαπ6 ηv iδια ρiζα αrα λατιvικ6τo ρημαδoκιμdζω,γε0oμαι
και σt,αγγλικd gust=γειjση,oυμπαΘειακαι κλior1.Aπ6 τoυq ΛατivoυqτΦραμεαυτo0oιαη λθξη γo0αro!
486)γειiω -+ gusto(λατ.)
-+gust( αwλ.).
δεv εivαι μ6vo vεoελληvικηλθξη,6.
To επiΘετoδαo0q=πuκv6g,
θ1ει ηv θwoια τoυ 11voυδωτ6q
F{ρ6δoτo
Στov
πωq ioωqvoμiζετε.
Kαι xρησιμoπoιεiταισαv xαραKηριoμ6q για τouq λαγo0g. Στα
oμηρικα.Erη ε(vαι o καλυμμ6voqμε τρ(XεqKcιιστov ΞεvoφΦvτα
.γ6ρραδαo6α
φτιαγμ6vεgμε δθρμαπoυ 6xει
βoΦv,ε(vαι'.αoπ[δεg
,'Θρiδαξ
δασ6α.'αrov |-lρ6δoτoε[vαιτo "πυκv6φυλ.
Kαιηv τρ[xα..'
λo μαρo0λf.
Aπ6 ηv (δια ρiζα τo λατιvικ6 densus και o1εδ6v αυτo0oιoτo
EYYλ6ζικodense=πυκv6qκαι παραγωγodensity=πUKv6ητα.
487)δooΦs_ι densus(λατ.)
.
.+ dense(αwλ.).
271

.Evαg
απ6 τoυqσυYγεvεiqμαg,o αvεψιoq,εivαι λ6ξη αρ1αiαελληvικη.
Avει!ι6q αrov.oμηρo και στov Aιox0λo ε(vαιo πρΦτogεξαδελ,'Avει].lι6q
πρogπατρδg.'βρloκoυμε
επ[φoqη γεvικα o εξdδελφoq.
σηq στov ρητoρo loα[o.Στov F{ρ6δoτoε[vαι o εξαδελφog,αΜα
και o αvει.|.lι6q
με ηv oημεριvητoυ θwoια.
Aπ6 η ρiζα NEΠ- oτα λατιvικd 61oυμε nepoS=αvδιpι6q,
εγγov6q και αr,αγγλικα nephew=αvεψιδξ.
Nepotismo γvωαr6g δαvεμ
κ69 - 61ι μ6vo oαv λθξη - vεπoτιoμ6gηq vεoελληvικηgπραγματικ6τηταq!
488)αvει|ll6s.+nepos(λατ.)
-+ nephew(αwλ.).
Evδιαφ6ρov,παρouoιαζειKαι η πρo6λευoηεv6g 6λλou oικoγεvειακoOμ6λoυq,ηq Θεtαq.
Ατrα orα oμηρικα.Erη ηταv πρooφΦηoη vε6τερoυπρoq μεγα.
λ0τερoυ.'Φo[vιξ,0ττα, γεραι6, διoτρεφθq.,σηv Ιλιαδα.T6τrα α.
πoκαλε(ταιo πατθραgατα Bλdxικα.
Aπ6 ηv (διαρ(ζαamitaorα λατιvικdη Θεiακαι anteαrα γαλλικα
πoυ με τηv πdρoδo τoυ 1ρ6voυ6γιvε tante.Aunteατα Aγγλovoρμαvδικακαι auntoτα o0γ1ρovααγγλικα.
489)ατro.+ amita(λατ.)
+ aunt(αwλ.).
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H ιoτoρlατoυ Aβρααμπλ6κεταιμε ελαxιoτεqλ6ξει9,φειδωλα.
Τo θθμαηg πiαrηg πoυ λαμπρα διαπραγματε0εταιη ιoτoρ[α,θxει
απαo1oληoεικoρυφαloυg
Θρηoκευ6μεvoυξ
φλ6ooφoυ9.
o δ. Kierkegaard,Δαvoq φιλ6ooφoqκαι θεoλ6γoq,στo Θαυμαα16 6oo Kαι,εv πoλλoig,δυov6ητo6ργo τoυ, ',Φ6βo9και Τρ6μo9'.
oριoΘετε[ευκριvιilgηv διαφoρdτωv δ0o ηρΦωvμε τα παρακατω
λ6για: ',o τραγικ69ηρωαqθ1ει αvαγκη απ6 δακρυα,τα ζητα. και
πoι6q αvΘρωπoq,κoιταζowαq με ζηλεια τov Aγαμ6μvovα,θα κρα.
τo0oε τo μ6τιατoυ αrεγvα και δεv Θαθκλαιγε μαζi τou;Πoια Ψυxη
6μω9 Θα πλαvευ6ταvτ6oo, ιbαrε vα τoλμηoει vα κλαιpει μαζi με
τovAβρααμ;''.,.
,,oτραγικ69
ηρωαqεκπληρΦvειτηv πραξητoUσε μια σUγKεKρι.
τoυ
oτιγμη
μ6vη
xρovoυ.oη διαρκειατoU 1ρ6voυ6μω9εκπληρΦvει και μιαv dλλη πραξη, 6xι ελαooovoq αξiαg: επισκ6πτεται
τηv ψUχηπoυ γovατιoε η Θλiι|.lη,
εκεlvov πoU τo πλακωμθvooηΘoqτoυ δεv μπoρε(v,αvαoαvειo0τε vα πv(ξειτoυgαrεvαγμo0g,
καΘΦqΘρ6φειμε δακρuατιg oκθι|,lειg
ττoUτov oυvΘλiβoυv.θτoι
ξεpα τo δικ6 τoυ βαoαvoατo βαoαvoεκε(voυ.Δεv μπoρε[gvα
κλαι.|.lειq
με τov Aβρααμ... Tov πληoιαζoυμε με 6vαv horror
re|igiosus(Θρηoκευτικ6
τρ6μo)..o Aβρααμαρvε[ταιτη διαμεoo.
λdβηoη,με αλλα λ6για: δεv μπoρε[vα μιληoει..oταv μιλΦ,εκφραζω τo γεvικ6 και 6ταv σιωπιb,καvε[gδεv μπoρεi vα με Kαταvoησει.',
'Εmληκτoιδιαβdζoυμελ6ξη-λεξητιg δUo ιαroρlεq καιo αριθμ6q
τωv διαφoρΦv τoυg αμ6τρητo9,σαv τouq κoκκoυg ηq αμμoυ"
Aκ6μη κι αv δεv αvτλαμβαv6μαστεσε βdΘosτα πρoβληματαηΘικηg, π[αηg, Θυo[αqκαι αvαγκαι6ηταg πoυ διαγραφovταιμε αδρθgπιvελι6goτιg δ0o ιαroρiεg ε(vαι αρκεη η εvαrικτΦδηqαιrriδραoητωv παιδιιirv,για vα φωτιoτε[λ[γoπεριοo6τερoη διαoταfi
τoυg..oταvακo0γαμεηv ιατορ[ατoυ Aβρα6μ,η μια και μovαδικη
ερωηση πoU μαξ απαoxoλo0σεστη διdρκειατηq αφηγησηgηταv
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ετo0τη:,.Mα,Kαλα,γιατ[ δεv ε[πε τ[πoταoε καv6vαv;".Tα παιδιd
και oι.Eλληvεq αγvoo0v ηv πoλ0 ιδιωτικf1,ηv πoλ0 πρooωπικη
σxθσημε η Θε6ητα. Mια τθτoιαδoκιμαo(α,6πωqη Θυoiατoυ λα.
τρεuτoΦγιo0, Θ,απαιτo0oεoαφθαrαταμoιρoλ6για,oιμωγ6qκατo
αvαστδτωoηγεvικη,διαβoυλε0oειg!
τo πρωΘOoτερov,
Δεv ξ6ρω,αγαrητol μoυ αvαγvΦστεq,Cιvη καρδιαoαq η η δι6voιd oαg μπoρεiv,αφoυγKραατε[τιq δ0o ιατoρiεq.Δεv ξθρω καv
αv αυτ6qoι ιατoρiεgδ(voυvαπαvτfloειqoε κdπoιεgυπαρξιακθqα.
ηoυ1iεg oαq. Eiμαι βθβαιη,6μωq,6τι επιβεβαιΦvoυvτo αυτov6η.
τo: η αvαμιξηεκ διαμθτρoυδιαφoρετικΦvπoλιτιoμΦvγια η δημικεvα,αΦvεg μετα,δεoυργ(αεv6g καιvo0ργιoυ,αφl,1vει21α[vowα
κ6δε9γεvεθgαργ6τερα!
To oυoιαατικ616oμα,παραγωγoτoυ 1α[vωε(vαιαπ6 τα 1ρ6vια
,Θεoγo.Xdσμα
τoυ l.|oioδoυ,τo ρflγμα,τo β6ραΘρo:
μθγα'αη
viα..τoUHo(oδoυ.Mεταφoρικαε[vαι τo Ovoιγματoυ αr6ματoq6.
γριωvΘηρ(ωv:'.βσμαΘηρ6q.'στov'.HρακλflMαιv6μεvo'.τoU EUριπ[δη.Mια τρ[η θwoια τoυ 16oματoqf1ταvμεγαλη 6κταoη}6oμα
πελ6γεoqτo δη Aιγαiov καλθεταf διαβαζoυμεατov Hρ6δoτo.
Chasmaαrα λατιvικακαι στ,αγγλικdchasm.
490)16oμo + chasma(λατ.}
+ chasm(αwλ.).
Τ6Θηπαεivαι ρημαπαρακειμ6voυμε σημασ(αεvεαrΦτα,πoητι.
'θαuμαζω,..
6κΘαμβoq,',
κ6qτ0πoqπoυ εξηYεiται'.μ6vω
Σηv .oδ0oσεια', ',ΘUμ6gμoι εvi oτtΘεooι τθΘηπεv''και σηv
θκ.
τo ρtμα oυvηΘωqαη μετoxftτεΘηπ6τεq=
'|λιαδα,,βρioκoυμε
.oμηρo
,τα.
oυvαvτ6με και ηv μετof1
πληκτoι, θκΘαμβoι.Στov
Πρo6ρxεταιδε απ6
Θαυμ&ζovrαξ.
πoU
6κπληκτoq,
εξηγεiται
φΦv''
Aπ6
εκεiη η μακριvt'1
θvα
αρκτικ6
oπolα
-Σ-.
ΘAΠ-,
εiχε
η
η ριζα
ρiζα ΣΘAΠ. oτα λατιvικ6πρo6Kυψετo ρημαstupeo=ΘαμπΦvoμαι,
παραλ0ω.
εκπλf1oooμαι,
Δ6oτε τΦρατ( ωρα[ακαι π6oo πλo0oια κληρovoμιdαπ61ηoε η

γλωσσα τωv Aγγλooαξ6vωv: πριilτα-πριilτα τo παoiγvωoτo
stupid=αv6ητoξ-βλακαg,stupeσ=εκπλiooω, stupendouS=
TPoβθ<υτ69
πoυ
πρoκαλε(
δθogΘαυμαα169,
stupidity=
ρ6q
βλακε[α-α.
voηo(α,Stupor=vαρκη.
Φ1) τ6Θηπα.* stupeo(λατ.)
+ stupid(αwλ.).
H λθξηαριΘμ69αr,αγγλικdε[vαιnumberκαι πρoθρxεταιαπ6 τo
αρxαιoελληvικ6ρημαv6μω!
N6μωαπ6 τα oμηρικαxρ6vιαoημαivειδιαvθμω,απovθμω,περvαω τo 1ρ6vo μoυ,διoικΦ,Θεωριb,για δε τoυq βooκoUgβγαivω
για βooκη,β6οκω,κατoικΦ..Θπωgκαταλαβα(vετεστouqαρ1α[oυg
λαo0q,oι oπoioιηταv ωg επ(τo πλεloτovvoμαδεg,(απoτo iδιo ρημα τo παραγωγo)η θwoια ηq βoσκηqτωv ζΦωv τouq Kαι τηg δι.
κf1qτoυq κατoικ[αgf1ταvoτεvα ouvδεδεμ6vεq.H βooκη oημαιvε
αυτ6ματακατo1ηκαι κυρι6ητα ηq γηq!
Nummusoτα λατιvικαηταv τo v6μιoμαKαιγια ηv ακρ(βειαυπoδιαiρεoητoυ Pωμα(κo0δηvαρioυ.H ρiζα NEM- πoυ αrα ελληvικα
6δωoετιg λ6ξει9v6μιoμα,voμog,voμiζωκαι πληΘogαλλωv 6δωσε στα λατιvικd ΠUΠΘIUS=αριΘμ69, ΠUΠθ|.o=μετριil.

oι Eγγλ6ζoιλoιπ6vβρηκαvoxεδ6v θτoιμεgτιg λ6ξει9number=
= αριΘμησιμog,
αριΘμ69,ΠUΠθΓoUS=
πoλυπληΘηg,
numerable
innu.
=αμετρητoqκαι enumeratΘ=
merab|e
σβιΘJ.ιΦ.
492)v6μω+ nummus(λατ.)
+ number(αwλ.).
Ψθμμoqoτα θργα τoυ Hρ6δoτoυε(vαι η αμμΦδηqιiρημogτηg
Λιβ0ηg.,,Eκι|.lαμμoυ
o;1oιv[ov
πλθKειv'.oτα Eλληvιoτικα1ρovια ε[vαι lκφραoη αvτ[αroι11η
τoυ ..κτiζωπ0ργoυgαrηv dμμo''.Στα xρ6vια τoU oμηρoυ η λθξη εκτεivovταvσε ψαμαΘoqη αμαΘoq.Σηv
..|λιdδα',
.'6oαιpdμαΘ6qτε κ6vιgτε.'εξηγε[ται.,αμθτρητo
πληΘoq6σoι oι κ6κκoι ηq αμμoυ και ηq σκ6η9,.. To oυoιαατικ6ι|αμμoq

παραγεταιαπo τo ρημαΨαω=Τβ[βω,λεια(vω.
Στα λατιvικαsabu|um=
αμμoq,sable=oτα γαλλικαKαι με παραφΘoρατωvτελικιirvoυμφΦvωvsand=dμμoqατ,αγγλικd.
(λατ.)
493)Ψdμμog+ sabu|um
-+sand(αwλ').
Apprehend=αvτιλαμβαvoμαιε[vαι μακριv6gαπ6γovogτoUxαvδαvω, Eivαι ρημαπoU σUvαvτdμεoτov.oμηρoκαι oτov Aριαroφαη με ηv 6woια τoυ 1ωρΦ,περιλαμβαvω.''oUKεδυvηoατoπαoαg
αιγιαλ69vηαgxαδ6ειv''στηv lλιαδα εξηγεiται,η παραλ[αδεv μπoρo0oεvα xωρ6oει6λα τα καραβια''.Aπo η ρζα XAΔ- 6χoυμετo
o0vΘετoλατιvικoρημαprehendo=
oυλλαμβ6vω,καταvoΦ.
Apprehend=καταvoιb-oυλλαμβavω-καταλαμβαvoμαι
απ6 φ6βo
ατ,αγγλικd.

494)1αvδdvω-+ prehendo(λατ.)
.+ apprehend
(αγγλ.).
Xαoκω αr,αρ1αiα ελληvικαoημαιvε 6τι και Φμερα: xα(vω,6xω
τo ατ6μα μoυ αvoιxτ6.Στoυg,A1αρvηg,'τoυ
Aριαroφαvη,o αΘuκατd η
ρ6oτoμogκωμωδιoγραφogoαρκαζει ηv Uπερεκτιμημθvη
,,6τεδε ,κεxηvηπρoσ.
τραγικo0:
τoυ
αυΘεvτiα
τoυ
γvωμη
μεγαλoυ
δoκΦv τov Aιox0λov,,,δηλαδη ,'6ταvμε oτoμα αvoιxτ6 περ[μεvα
τov Aιo10λo',.Στα λατιvικαhiare και αr,αγγλικd hiatus= ρηYμα
και μακριvoτεραπαραγωγαgap = 1αoμα, gape = 1αoκω Kαι yaννn
=1αoμoυρι6μαι.
495)x6oκω.+ hiare(λατ.)
+ yawn(αwλ,).

65
o lηoo0qαπευΘυv6μεvoq
πρoqτoυqYvωστoUgκαι μη εξαιρετ6oυgΦαριoα[oυqεi1ε πει εκε(voτo ρωμαλi'6ααπoστoμωτικ6'.τα
τoU
Kα[oαρoqτω Kα(oαρικαι τα τoυ Θεo0 τω Θεd)',.Eπειδη 6μω9 6;1ouvπεραoει τoooι αιΦvεg,τιilρα πλ6ov μπα[vειΘ6μαερμηvεiαg
τωV σUγκεKριμθvωv
λ6γωv τoυ! Σε κoυβθιrrαvα βριoκ6μααrεδη.
λαδη,πρ6γμαYια τo oπo(o...ψoφαμεεμεigoι'Eλληvεg!
Ωραiα ε[vαι τιg τελευτα[εgμθρεq.Xα[ρεoαιvα παρακoλoυΘε(q
τιg oυζηηoειg -ιilρεg ατελε[ωτεg-ηq επιKαιρ6τηταg.
ΔηλΦoειg
λiγo-πoλOεμπρηoτικθqδιαφoρωvημιαoxετωv,αδρεvαλlvηo,επ[πεδα απαγoρευτικd,
''ηξειqαφ[ξειg.'
μερικΦvκατ,επlφαoιvμετριoπαΘιbv.Σκηvικ6...ταμαμβαλκαvιolTi παραπαvωvα πρooΘ6oεικανelq; Kρατoq- Eκκληoiα"αγκαλια μ61ριxτεg, ξαφvικα αvακαλ0,tτtouvτη
τη μια, .'πρoγoητε(αλθξεωv6πω9''διαxωριoμ6g,.απ6
δoσiα''απ6 ηv dλλη.
Δεv ξθρωγιατ(,6λo αυτo τo oκηvικ6,μoυ Θυμiζειτιg αγγελiεg
,'Διαλ0ωτouq
πoυ θβαζαvπαλιoτερασηv εφημερ(δα:
αρραβΦvεg
μoUμε τov Kι)ριoTαδε (η η ΔεoπoιviδαΔεivα) λ6γω αoυμφωviαg
(Παρ6vθεoη:
Λεq και 6λoι oι υπ6λoιπoιπoυ δεv δι614αρακηρωv',.
λυαv αρραβιilvεgf1γdμougεixαv η θ1oυv''συμφωv[α,').
Ev πdoη,
περιπτΦoει,εκε(voπoυ ηταv τελε[ωgδυoεξηγητoηταv η δημooιoπolηoη μιαg τ6τoια9απ6φαoη9.To (διo και τιi:ρα!Γιατ[,τελαληgγιαη διαλυoη;
Ωq φαivεταιδεv 61oυμεαΜα πρoβληματα,πoυ v, απoρρoφolv
δραματικα τo 1ρ6vo μαq, Kαι vα oι ταUτoητεg με(ζov θ6μα.
Aρvo0μαιvα πιαr6ιpω6τι o K0ριogημιilv Θα εixε εμπλακε[oε μια
τ6τoιααvτπαρdθεoη.
Poφ6ωηταv τo oημεριv6ρoυφαω.Στιg.'Eυμεv[δεg.
τoυ Aιoxθ.
λoU ,,...ρoφεivερυΘρ6vμελ6ωvπ6λαvov...',,εξηγε(ται.'π(vωμε
λαιμαργiατo rηκτ6 κ6κκιvo uγρ6 (τo α[μα)',.Eπioηg εixε ηv 6vvoια τoUαδειαζω.o Σoφoκληgoτιg .'Τραxivιεg',
γρ6φει για τov δη277

.'β6βρωκεoαρκαq,πλεOμovoq
ληηριαομ6vo xιτιilvα τoυ Hρακλη
To ρημαεivαι μαλλovλ6ξη ηxoπoιητ,αρτηρ(αgρoφεiξUvoικo0v,'.
τικη,απo τoυqηXoυqπoυ καvει o λαρυγγαqμαg 6ταv καταπivoυμε κατι υγρo.Aπ6 τo sorbereoι Eγγλ6ζoι μθoωτωv ΓαλλικΦvαπ6Kτησαv τo ρημα absorb=απoρρoφΦKαι τo oυoιαoτικ6
absorption=απoρρ6φηoη.
496)ρoφ6ω.+ sorbere(λατ.)
-+ absorb(αwλ.).
PΦoμαι ε(vαι 6vα παμπαλαιo ρημα πoυ oυvαvταμε μ6vo ατα
oμηρικ6.Eπηκαι αrov F{o[oδo.Σημαivειoρμω,κιvo0μαιγρηγoρα,
περιγραφεικιvηoειgπoλεμιoτΦv.
oρμητικακαιουvηΘωq
''Πoλλo[δε ηρωεqAxαιo(τε0xεoιv ερρΦoαvτoπερ[πυρηv',σηv
oδUooεια εξηYεiται'.oιηρωεgA1αιoi 16ρευαvλεβ6vrικαμε τα 6τo
πλα τoυg γ0ρω απ,τη φωτιd..Aπ, αυτ6 τo ρημαπρo6κυι|.lαv
=
ρΦwυμι δυvαμιbvω,Kαιτo oυoιααrικoρΦμη=oωματικηδ0vαμη.
Στα λατιvικα robur = oκληρ6 ξ0λo, ατερε6η9, δ0vαμη και
robustus= ρωμαλ6o9- ευρωoτoqRobustαr,αγγλικd με ακριβΦq
ηv iδια6woια.
497)ριiloμol+ robur(λατ.)
-r robust(αwλ.).
l-|λεξη 1αρτ69δεv 61ει καμμιασxθc,rlμε τo xαρτt!E[vαιρηματι.
κ6 επ(Θετoτoυ ρηματoq1αiρω κι εξηγε[ταιαυτ69πoυ μαq πρoξε.
τoUΣoφoκλη
vε( 1αρα.,'Xαρτ6vεi τι και φ6ρει9.,αrιg''Tραx[vιεg"
εξηγεiται'.αvφ6ρvειgκαπoιov6o πoυ Θαμαgφ6ρει1αρα,.
Tη λεξη η oυvαvταμεστα κλαoικ6 xρ6vια απoκλειατικαατoυg
Aτrικo0g KαιστouqEλληvιoτικo0gxρ6voυg.Σημαδι6τι loωqαπoGratusατα λατελo0oε κ6πoιoεiδoq ιδιωματιoμo0τωv AΘηvα(ωv.
τωv
αvτιμεταΘεoη
και
o
αλλα
ευγvΦμωv,
τιvικα o ευ;trαριαroq
με
oυμφιilvωvτoυ θ6ματoq.Aπ6 τα λατιvικα,oι Eγγλθζoι 6φτιαξαv
μια oειρd λ6ξεωv με πιo κoιvθq:gratefu|= ευγvΦμωv,gratifude=

εUγvωμoσ0vη,gratify= διvω εUxαρισηση - δivω ικαvoπolηoηκαι
gratis=δωρεαv.
gratus(λατ.)
'[98)xoρτ6q.+
gratefu|(αwλ.)
-l
.Evα

πoλ0 κoιv6 εγγλ6ζικo επiΘετo- και επ(ρρημα- ε(vαι τo
=
hard oκληρ6q. δ0oκoλog.H λ6ξη πρoθρ1εταιαπ6 τo κρατoqμε
ηv θwoιατηξδOvαμηqκυρ(ωqηq oωματικηg.
"Exει tβηq dvΘog,6 τε κρατoq6αrι μ6γιoτov"σrηv,!λιαδα, ε[vαι αri1oq πoυ λακωvικ6 αΜ6 παμαrατικ6τατα περιγρ6φει η
.'ΔιKα[α
δ0vαμη και τo σφριγoqπoυ θ1oυv τα vιατα!
γλΦoo,θ1ει
παρ'6λo πoυ δ0oκoλα Θα
κρ6τo9μ6γα" ιoxυρlζεταιo Σoφoκλt'1q,
oυμφωvoOoεκαvεlg Φμερα με τo σUYKεκριμθvo1ωρ(o.Tηv θκ.
φραση 'κατα κρ6τoq' ηv κληρovoμηoαμεKατ,αuΘεiαvαπ6 τo
Θoυκυδiδη- παρ,6λoυqτougαιΦvεgπoυπ6ραoαv.
ΣτovAιo10λo Kρατog(με κεφαλαio)εivαιη πρoσωπoπoiηoηηq
lo110oq,
ηq ΔOvαμηq.Στιqγερμαvικθgφuλθsθ1oυμεπαvoμoι6τυ.
πεq λ6ξειq για τo επiΘετooκληρ6q:hardατ,αγγλικα και oτα oλλαvδικd, hartoτα γερμαvικd,haard ατα δαvθζικα.Σ,6λε9 αυτθg
τιq γλΦooεg η θwoια τωv επιΘ6τωvε(vαι αvΘεκτικ6g,oκληρ6q,
δ0oκoλoq.
499)κρfτoq.+ hard(αwλ.).
H λ6ξη Φμ αrov.oμηρo ηταv η επoχη, μθρoqτoυ θτoυg,συvη.,oτε τθτρατov
Θωqδε η βρtoκoυμεστov πληΘυvτικ6.
ηλΘεv6τo9
και εrηλυΘovΦραf διαβdζoυμεατηv..oδ0oσεια.'καιιrτo (διoθργo
"Δioq ιbραf. Στov.oμηρo και στov Hoioδo υπαρ1oυvτρεig ιilρεq
ε(vαιη 6voιξη,'Θ6ρεo9Φρη',τo καλoκα[ρι
τoυ θτoυξ:"Φρηεαριvf1n
..Φρη
Φρη' f|
και,11εiματoq
1ειμερ[η'o 1ειμΦvαq.
H διαiρεη αυη τoυ 6τoυqoε τρ(αμ6ρηεivαι δαvειo απ6 τoυq
oε τ6ooεμ μ6ρη και
Aιγ0rπιouq.Aργ6τερα Θα γ(vει o 11ωριoμ6q
πoλ0 αργ6τεραστα γραrπα τoυ ΓαληvoOΘαβρo0μεvα μημovε0-

ovrαι εtτΓα(!)διαιρ6oει9τoυ θτoυg:6αρ, Θθρog,oπΦρα,φΘιv6πωρov,σπoρητ6q,xειμιilv,φυταλια!
lAλλη6woια ηq λ6ξηqηταv καιρ69,τo κλ[μαμιαgπεριo1ηg,μ6ρoqηq v0xταgη ηq μεραqκαι αξiζει εδΦ vα αημειωθε(6τι η δια(ρεση τηq φυoικηgημ6ραqαπ6 ηv αvατoλη μ6Xριη δ0η oε δΦδεκα μ6ρη,υπηρxεπριvαπ6 τα 1ρ6vιατoυ Hρ6δoτoυ!H δε διαiρε.
ση τoυ ημερovuκτ[oυοε ε(κooιτ6ooεραioα μθρηη Φρεqθγιvε πι
Θαv6vαπ6 τov αστρov6μo.lrτπαρ1o
γ0ρω αrα 150π.X.
Στη μυΘoλoγiαΩρεq ηταv τρε[q,Θυγατ6ρεqτoυ Δ[α και ηq Θθμιδog:η Ευvoμ(α,η Διη και η Ειρηvη. Φ0λαγαv τιq π0λεq τoυ
oλ0μπoυ (πou βεβαiωgηταv φτιαγμθvεgαπ6 vεφθλεg)και επ6.
rΓεUαv τα 6ργατωv αvΘρΦπωv.ΠρooτατεUαvτιg επo1θgκαι τouq
καρπo0gτωv επo1Φv και ΘεωρoOvταvυπε0ΘUvεqγια ηv ωριμ6ητα Kαιτηv τελει6ητα, 6λωv τωv φυoικΦvπρoTovrωv,ειδικα τηg
αKμηqKαιηξ ωραι6ηταq τωv αvΘρΦπωv.
Ev πdoη περιπτιboει hora oτα λατιvικα ηταv τo (διo ακριβιbg
πρdγμα,δηλαδηκαιρ69,xρ6voq,επo11η,
ιilρα.M6oωτωv ΓαMικΦv
θφταoε oτιq αυλθg τωv εγγραμματωvEwλ6ζωv τov 13o αιΦvα
σαv hour=Φρα.Aυη δε η Φρα Θεωρεiταιεπioηq μακριv6qσUYγεηs ηs εγYλ6ζικηqλ6ξηs yearπoυ oημαivει6τoq.
500)ιilρα + hora(λατ.)
+ hour(αγγλ.).
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