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ΠPoΛoΓoΣ
oι πρcbτεq oημειιboειq Yια τo βιβλio πoυ κρατατε

ηταv καπoια παραδεΙγματα πoU Xρησιμoπoιo0wαv
για διδακτικo0g oκoπo0q oτιq πρoyωρημ6vεq ταξειg
τωv Aγγλικcbv.

H εραvιoτικη εξερe0ηση στouq Θηoαυρo0g τωv
δ0o γλωoocbv (AρyαΙα Eλληvικα - Aγγλικd) ηταv ε-
πiσηq μια πρooπαΘεια vα απαvτηoω πειoτικα στouq
μαΘητ6q μoυ πoU μεγαλ6φωvα αvαρωτιOwoυoαv
'|ιατ[ vα μαθα[voυμε αρyα(α ελληvικ0 και λατιvι-
Κd;,'.

'oπωq Θα διαπιoτιbσετε, κoπoιεg λεξειq εoκεμμ6-
vα επαvαλαμβαvowαι: ε[vαι παρoυoι6oειg τωv λ6-

ξεωv μ6oα oτηv τ6ξη oε διαφoρετικig yρovικ6q
oτιγμ69.

oι πρrbτεq εκε[vεg oημειcboειg εμπλoυτ[oτηκαv,
oυμπληρcbΘηκαv με λoγoτεyviζovτα κε[μεvα Kαι πα-

ρoυoιdoηΚαv σαv λαi.κ6 αvαγvωoμα στα 'Mετ6ω.

ρα'', ηv τoπικη εφημερΙδα.
E1yoμαι η αvαγvωoη τωv κειμ6vωv πoU ακoλoυ-

θo0v vα εlvαι τooo απoλαυoτικη, ooo απoλαuoτικη
υπηρξε η σUΥΥραφη τoυg.

Στ6λλα Aλμπ6vη . Σoυλεiμ6vη
Koλαμπ6κo
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Kατ,αρxηv πρθπει vα δηλΦoω oτι η oxθoη μoυ με τ,Aγγλικα εi-
vαι q16oη παΘoυg. ΠαΘoq πoυ δεv επιoκlαoε αro ελαxιατo ηv α.
γαπη μoυ για τα Eλληvικα.

.ooo περvoOv τα xρ6vια αvακαλ0πτω _τι ευ11αριατo ξαφvια.
σμα- τιg oμoιoητεq τωv δUo γλωooΦv, τα αλληλoδαvεια τoυg,
τoυg xυμo0g πoυ δαvεlαrηκαv απ6 τιq |vδo-ευρωπα(κθq ρiζεq.

Σ, αυτ6q τιg oημειΦoειg πρoorταθΦ vα καταγραι|.lω τιg λθξειq
πoυ π6ραoαv απ,τα αρxα(α Eλληvικd αrα Aγγλικd. o oυηθιoμθ-
vog δρ6μo9 ε[vαι τα Λατιvικα. Nα λoπ6v μια Θετικη oυvειoφoρd
τωv Pωμα(ωv ιμπεριαλιαrΦv! Φταvoιrταg oη v6τια Aγγλiα oτα μθ-
σα τoU 1oυ αιιbvα μ. X. κoυβαλαvε μαζi τouq μια γλιbooα πoυ βρi-
Θει Eλληvικιbv, oι loτoρικol μαλιoτα αvαφθρoυv 6τι uπηρ14ε κovτα
στo σημεριv6 Λovδlvo .Eλληvαq δdoκαλog {αυμαατ6q για ηv
εuρυμαΘεια τoU_ πoυ δ(δαoκε Eλληvικα σηv αριστoκρατ(α ηg
επoxηg.

oριoμθvεg λ6ξειq, λoιπ6v, τιg oυvαvτdμε αυτo0oια μεταφυτευ.
μ6vεg:

1) πolητηg (αρx. ελλ.) + poeta (Λατ.)
(αwλ.) .+ poet = πoι1τΠξ

-} poem = πΘιΠβα
+ poetry= πolηoη

2) μtiτηρ (αρx. ελλ.) .+ mater (Λατ.)
(αwλ.) + maternal=μητρικoq

3) πατηρ (αρx. ελλ.) .+ pater (Λατ.)
(αγγλ.) + paternal=πατρικog

Eμεig ξαvαπηραμε βεβαiωq τov πατερvαλιoμ6 και τoυq καΘε ε(-
δoυg πατερvαλιoτ6q τoυ πoλιτικo0 και ιδιωτικo0 μαg βioυ.



lAλλεq λ6ξει9 τιg oυvαvr6με 6μω9 πoλ0 καλ6 μεταμφιεoμ6vεq:

4) dγειv (αρx. ελλ.)-+ agere (Λατ.)
(αwλ.) .+agentΞπρακτoραg,παραγovταg

-+ agitate=(αvα)ταβooω, αvασrατιilvω
Πoιoq δε Θυμαται τo αvrιδαvειo ,'αγKιτατoραq', 

για τov Avδρθα
Παπαvδρθoυ αλλα και για τα xλωμα αvτ(γραφα τoυ;

5) oδ6μoq (αρx. ελλ.)
(αwλ.) .+ adamant=πoλ0 oκληρη πoλ0τιμη πθτρα,

αvυπoxΦρητog, αδιαΜακτoq
Kατ6 παραφΘoρα πρoθκυιpε τo diamond=διαμ6ιrιι.
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Π6oεξ φoρ6ξ δεv 61oυμε ακo0oει v,απoκαλo0v κθπoιov - εν η
ρ0μη τoυ λ6γoυ βεβαiωq..β6δι'.;To oυμπαΘ6q τετρ6πoδo απoτε-
λε( μdλλov πρoσφιλη xαραlcηρισμ6 αηv ελληvικf1 γλΦooα.

Aq δo0με λoιπ6v τι μαq 61ει δΦoει τo αΘΦov ζΦov. π6ραv τωv
αvαλΦoιμωv αγαΘΦv- ατα ελληvικd αλλα και αrα Aγγλικα.

6) 6o6q τυβg=Θo0τυρoY.} butyrum (λατ.)
.+ butter (αwλ.)

και τo ακ6μα πιo εvτυπωoιακ6

7) 6oεiαι δoρo|=δ6ρμoτα 6oδlιirv
.+ boiae (λατ.)*= δερματιvα λoυρια,

δερματιvα περιλα[μια
+ boy (αwλ) = αUτ6ξ πoυ ε[vαι δεμ6voq

με δερματιvo λoυρ[, o oκλαβog,
o υτηρ6ηq και αγ6ρι
(μετd τov 14o αιΦvα)

* Σημ.: Εtvαι πoλ0 oυvηΘιoμEvo φαιv6μεvo στηv ιoτoρiα ηq
γλΦooαq vα παραμθvει τo επ(Θετo Kαι vα ;1αvεται τo oυoιαατικ6
Θεωρo0μεvo oαv αυτov6ητo, Kλαoικ6 παραδειγμα η ετυμoλoγ[α
ηq λ6ξεωq πoυ ακoλoυΘεi.

8) o+ΘυΘ6g+A6υoooq λiμvη .+ abyssus (λατ.)
.+ abyss (αwλ.)

9) αψi + acme (λατ.)
$ θCΠΘ=ακμt'1(αγγλ.)

και με ελαφβ παραφΘoρd τoυ Θθματog:
{ iCΠΘ= ακμη τoυ δθρματoq (ιατρ.)

To εvδιαφθρov εδΦ εivαι 6τι τo πρ6Θεμα ak. ε[vαι ιvδoευρωπαT.
κ6 και or1μα[vει κ6τι μυτερ6. Σκεφτεiτε π6oεq λ6ξειq υπ6ρxoυv



αrα Eλληvικα πoυ ξεκιvoυv απo ακ- και δηλιbvoυv κατι μυτερo: α-
K6vrιo, ακτη, ακτivα, dκρη.

Kαι oτα λγγλικα acid=oξ0
Θα κλεloouμε Yια Φμερα μ,6vα γλωooικ6 αvτιδdvειo ηg καΘo-

μιλoυμθηg. Λθμε, λoιπ6v: "Poλ6ι με μπραoελθ"

10) Θρα1iωv-+ bracchium (λατ.)
-+ brace=σrηρζω (αγγλ.)
-+ braces= oηρiγματα, .,σιδερακια., δovτιd)v
+ brace|et (μπραoελθ)
+ embrace = αYκαλι6ζω
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Σημερα Θ,αρ1[ooυμε μ,6vα γρiφo:Tι κoιvo 61oυv oι λ6ξειq μoιi.
μoρ, τ6μπλo και τρoβαδoιiρoq; Σiγoυρα ε[vαι γvωαr6g -καΘημεριv6g.
Λ6με "Aυτ69 δεv 6xει καΘoλoυ 1ιo0μoρ!", "To τθμπλo ηg εκκλη-
σ[αq", "o λαTκ6q τρoβαδoOρoq" για καπoιov δημoφιλη τραγoυδι.
σrη.

Kαι oι τ6ooερη λεξειq πρo6ρxoιrrαι απo ελληvικ6g ρ(ζεg. Φαvrα-
ζoμαι 6τι αυτ6 πλ6ov δε oαg πρoκαλε[ θκπληξη,

Πα vα δo0με τo ταξ[δι τωv λθξεωv μ6oα αroυq αιΦvεq:
- ,.E1ει 

1ιo0μoρ.' λ6με για κdπoιov πoυ τoυ αρ6oει vα κdvει ,.πλd-

κα'' Kαι ααrε[α. Mια λεξη τελε(ωg αγvωατη στouq παλι6τερoυq,
αλλα και με τελεiωg διαφoρετικη 6woια αrα Aγγλικα μ61ρι τov
17o αιιi:vα. oι ΦυoιoλΘγoι τoU Mεoα[ωvα Θεωρo0oαv πωq τo cιv-
ΘρΦπιvo oιitμα περιεixε τθooερα υγρd (αiμα, φλ6γμα, κ[τριvη και
μαυρη xoλη) τα oπoiα με μια λ6ξη ov6μαζαv humours. Σ0μφωvα μ,
αυτη τoυg τη Θεωρiα η αvαλoγiα αυτΦv τωv υγριi:v αrov αvΘρΦπι
vo oργαvισμ6 ρ0Θμιζε ηv καλη η κακη oωματικη κατααταoη τoυ
ατ6μoυ. Σιγα-oιγd η λ6ξη humours κατ6ληξε vα oημαlvει ..ι].lυxικη

διαΘεη'. Aπ6 τα τθλη τoυ 17oυ αιΦvα και μετd απθκηoε η σημε.
ριvη ηq θwoια.

Πρoθρxoιπαv απo τo Λατιvικ6 humor=υYρ6, κι αUτ6 με η oειρ6
τoυ απ6 τo Eλληvικ6 x6ειv.

11) 16εlv' xoi, x6ω + humere (λατ.1 = υγρα(vω
-rhumor " =υΥPoξ
+ humour (αwλ.) = xιo0μoρ
+humid D =Uγρoq

- Mια 6λλη λ6ξη πoυ rηραμε παραλλαγμθvη ε[vαι τo τ6μπλo,
Πρoθρxεται απ6 τo αρxαιoελληvικ6 τ6μvω, oι Λατivoι ovoμαζαv

temp|um η δια1ωριoτιη γραμμη πoυ 6Θετε τα oρια μεταξ0 ιερo0
και μη ιερo01Φρoυ. oι Αγγλoι αργ6τερα ov6μαoαv κατ6 oυvεκδo1ι,1



temp|e τo vα6. Σε μαg επεσrρεψε τo τθμπλo πoυ xωρζει τo vαδ oε
δυo τμηματα.

12) τ6μvεlv -+ temp|um (λατ.)
, + temp|e (αwλ.)

- Kαι τθλog o τρoβαδo0ρog ε[vαι απ6γovoq ηq αρxαιoελληvικiq
λ6ξηq τρoπog. Στoυg Λατ[voυg η λθξη tropus fiμαιvε εκφoρα λ6γoυ
και τo ρημα tropare xρηoιμoπoιΦ πoικΛ[α τ6vωv crrηv εκφoβ τoυ
λ6γoυ, ι|.lθλvω. .Ε1oυμε στα μεoαιωvικ6 αγγλικd trobador η
troubadour τα oπoiα πρoηλΘαv κατα παoα πιΘαv6ητα απ6 τα Γαλλμ
κaηq Πρoβηγκiαg.

13) τρ6πoq + tropus (λατ.)
-+ troPare "
.+ trobadour (αwλ,)

To επ6μεvo:,Evα g|amorous oημε(ωμα!

10
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Σαq υπoΦ(6Θηκα 6vα Υκλdμoρoυg" oημεiωμα. N6,μααrε λoιπ6v

με αoτ6ρια, μπαλo1arρεg, κoριbvεq και πhργoυq. .oλα .!κλαμo.

ρoυg,, ! Aαrραφτερα, παφμυΘθvια!
ΠρΦτα θα nετα1τo0με μθxρι ηv καταπραoιη, ηρεμη εξoχη ηq

Σκωτiαq. oι Σκωτoθζoι, λoιπov, θ1oυv μια αδυvαμ(α στoUξ ηxoυq
τωv ..UγρΦv". Tα τoπωvOμια τoυg ε[vαι παvδαιo(εg τoυ .,λdμδα'και

τoU ..ρo,,. Π.x. ΓκλαμoργKαv, Λoκαλτq, o0λαπoυλ και Λo1Λ6μovr.
Πoλλθq φoρθq μπερδε0oυv τoυq δ0o ηxoυg χωρiq αυτ6 vα εvo.

1λεi καvθvαv. Kαπoιoq Σκωτoθζoq, λoιπ6v, ακoυoε πριv αιιbvεq η
λ6ξη grammar και ηv επαvθλαβε g|ammar. Eκεiη ηv επoχη η λ6ξη
grammar oημαιvε μαγεiα, γoητεiα. Mετα τo 19o αuilvα oημαιvε πλθ-
ov ελκυαrικ6ητα, 11αρη.

Σηv Eλλαδα 6φταoε oαv..γκλαμoρ" πριv ελd1ιαrα 1βvια Kαι φU-
oικd t'lταv απlΘαvo vα η συσχετ[oει καvεlg με ηv ελληvικη γραμ-
ματικη απ' 6πoU πρo6ρ1εται,

14) γρ6φεlv. γραμμoτ|κη + grammatica (λατ.)
+ grammar (αwλ.)
+ glamour

- H λ6ξη αατθρι 61ει |vδoευρωπαTκη ρiζα ster- κι 61ει oυγγεvε[g o,
6λε9 τιq ευρωπαTκ6q γλιilooεq.

15) αoτηρ + astrum (λατ.)
{ star (αγγλ.)

To πoλ0 εvδιαφθρov σ,αυτη η λεξη ε(vαι 6τι μαg 6δωoε η λθ.

ξη ..disaster= καταατρoφη,,, πoυ oxηματiζεται με τo αρvητικηq θv.
voιαq πρ6Θεμα dis. και αoηρ. Disaster λoιπ6v κατα λθξη oημα[vει
αρvητικ6g oυvδuooμOg αατρωv Kαι Kατ, επ6κταoη καταoτρoφf1.

. Eivαι αδOvατov vα μηv ξ6ρετε τιg ..μπαλoOστρεq,..Tα 
φoυoκωτα

κoλovακια πoυ εoχdτωg διακorπoυv αυλ6πoρτεq κ.λπ. oι μπαλo0.
στρεq, λoιπ6v, παρ6 τo 6τι ακo0γovrαι ιταλoφερμ6vεg ε[vαι oUσια-
oτικd ελληvικθq! Δε[τε πΦξ:

11



16) θαλo0oτ|oV = Τo λoυλo0δι ηq ρoδιαq πoυ τo σxημα
τoυ Θυμiζει τo γρdμμα β

-+ balaustium (λατ.)
+ ba|uster(αwλ.)

- H κoρΦvα, τo ατ6μμα δivoυvτo αγγλικ6 CloWΠ = κoρΦvα

14 κoρΦYη = μεταMo λυγιoμ6vo
+ corona (λατ.)
+ crown (αγγλ.)= Koριilvα, αλλα και v6μιoμα

πoυ 61ειτo βαoιλικ6 σrθμμα
'+ coronation = α16ΨΠ

. Πdvτα μou πρoκαλoOoαv oπoρ[α κ6πoια τoπωvUμια αρ11αiα
Eλληvικd. TUριvΘog αιφηq. Kι 6μω9 ε(vαι εMηvικη λθξη.

18) τυρρiq = κoρUφη π0ργoυ
-+ turris (λατ.)
+ tower(αwλ.)

12
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Xειμιiναq πραγματικ69 η πρoηγo0μεη εβδoμ66α| Kρ0arαλλα,
παγoι| Eλπ(ζω vα μηv κρυι.iroατε Kαι vα μηv χρειααrηκατε γιατρ6.
o0τε φαvταζoμαι vα παvικoβληθηκατε αν vιιiroατε αδ0vαμo ι, κdπoμ
ov μικρ6 π6vo i1 vαυτ{α| Kι αv ταλαιπωρηΘηκατε, oκεφτε(τε 6τι η
ζωη τωv βoρεiωv εivαι oυvυφαoμ6vη με αυτ69 τιg λθξειq.

XειμΦv, λoιπov, λ6γαvε oι πρoγovoi μαq, hiems oι Λατ[voι και απ6
αUη η ρiζα θxoυμε τo hibernate = ε[μαι oε xειμερiα vαρκη.

19) xεlμΦv -+ hiems (λατ.)
-+ hibernate (αwλ,)

- Aπδ τo κριioq 6xoυμε αrα Eλληvικd Kαι στα Aγγλικd τo φ0αrαλ-
λoαMd καιηv κρoUαrα.

20) κρ0og, κρ0oτoλλog.+ crysta||um (λατ.)
+ crysta|(αwλ.)
-+ crust = κρoUσΓα, K6ρα

- Θα μπoρo0oε o πdγog vα 6xει σX6ση με ηv ειρηη; |δo0 τo πα-

ρdδoξo: o παγog απ6 τo αρ1α(o ελληvικ6 πηγvυμι 6xει κoιvη ρ(ζα με
τo λατιvικo pax=ειρηvη. oυoιααrικd, λoιπ6v, pax oημαlvει μια ..πη.

γμ6η", αταΘερη κατααrααη. Mε τηv [δια 6woια ηταv τo ρημα
pa$are= αrαΘερoπoιΦ σε μια Θ6oη, διoρ(ζω αMd και πληρδvω. Πρo.

φαvΦq oι διoριoμo( απ6 τoτε γivoιπαv επi πληρωμη!

21) πιiψυμl, π6γoq.+ pax = ειρηvη (λατ,)
+ pagare = πληρΦvω
-} peace = ειρηvη (αγγλ.)
-r pacify = Kdvω ειρηvη, ηρεμd)
+ pacifist = ειρηvoπoι6q
+ pay = πληριbvω

- H λθξη γιατρ69 ατα Aγγλικα ε[vαι doctor. Kαι ε[vαι oαφΦg ελλη-
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vικη, αtτ6 τo ρημα δoκ6ω - Φ = voμ[ζω, UπoΘ6τω, λατιvικd docere =
διδαoκω, και απ6 εκε[ doοtus, doctor = δ6oκαλoq. M'αυη η σημα.
o(α 1ρηoιμoπoιηΘηκε Kαι στηv αYγλικη γλΦooα ωg τα τ6λη τoυ 16ou
αιΦvα, oπoτε και απolcηoε η ημαoiα γιατρ69,

Aπ6 τo iδιo ρημα θxoυμε θvα πληΘoq αλλωv λ6ξεωv αrα αγγλικα
6πω9: doctrine = πiαη, δ6γμα, document = vroκoυμθvτo και
documentary = vτoκUl.ισvτ6ρ (τo γvωατ6 αyτιδαvειo απ6 τα Γαλλικα).

22) δoκεiv ** docere (λατ.)
-r doctus, doctor
-ι doctor (αwλ.)
+ doctrine
-+ document
+ documentary

- Σηv ελληvιη μυθoλoγiα o τραγoπ6δαρo9 Παv ηταv υπε0Θυvoq
για τιq ..λαμαρεg,,, τα ξαφvιαoματα τωv αvθριi:πωv. Eμφαvιζ6ταv
ξαφvικα π(oω απo τα δ6vτρα, απ6 Θαμvoυg και τρ6μαζε τouq αvΘρΦ-
πoυg. oι Λατlvoι ηραv τo επ[θετo παvικog (αυτ6q πoυ 61ει σxθση
με τov Παvα) κι απ6 κει oι Eγγλ6ζoι τo panic. Eμεiq rηραμε π[oω τov
παvικo με ηv oημεριvη τoυ θwoια.

23) Πov, παvlκ6g + panicus (λατ.)
-ι panic (αwλ.)

- Weak = αδ0vαμoq. Φαivεται περiεργo vα 61ει σXθση με τα ελλη.
vικ6. Για vα δo0με 6μωq! Yπηρxε τo ρημα ε[κειv πoυ or1μα(vει υπo-
χωρω, λυγiζω. Tηq iδια βiΦq και τo αγγλooαξωvικ6 Wican = εvδ[δω,
oπιΦo1ωριil, παρoυoι6ζω αδυvαμ(α.

24) εiκεlv.+ wiοan (αγγooαξ.)
+ weak(αwλ.)

H λ6ξη pain = π6vog βγαiνει απ6 τo λατιvικ6 poθna = πoιvη, τιμω-
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ρ(α Koι η πρωη σημασια τηq αr,αγγλικα ηταv ακριβιilq τιμωρiα.

25) πolvιi.+ poena (λατ.)
+ pain (αwλ.)

Mε αλλαμ τoυ θ6ματo9 πρoθκυι|αv oι λθξειg: pena| = πoιvικ6q,
punish = τιβ(0βΦ και τo γvωαr6 πoδooφαιρικ6 α\rτιδαvειo penalty =
πoιvη.

H vαυτ[α υπηρxε με ηv 6woια ηq τασηq για εμετ6 .εvδ6μυ1og
απoαrρoφη" αrα γραrπ6 τoυ Γαληvoυ, γιατρo0 ηg αρ1αι6ητα9.
Πδραoε αrα λατιvικd με ηv (δια θwoια σαv nausea και αvαλλo(ωη
ατα αγγλικd,

26) vαuq = πλoio, voυτiα + nausea (λατ. & αYYλ.)

ΠoMo0q oυγκιvo0v τα αυτoκ[ητα.toOρμπo". Eλπ(ζω vα σUγκιη-
Θo0v περιoo6τερo 6ταv μαΘoυv 6τι η λ6ξη ε(vαι καΘαρd ελληvικf1.
T0ρβη αr,αρ1α[α EMηvικα oημαlvει ταρα1η, θδρυβoq. Aπo δω και
τo ρf1μα τυρβdζω = αvαταρασσω, αvακιvΦ. Στα λατιvικd θγιvε
turbare κι απ6 εκε[ 6φταoε ατα Aγγλικ6 με ηv 6woια πλθov ηq
τoυρμπivαg' Aπ6 ηv τ0ρβη 6xoυμε αr,αγγλικα και τo turbuΙΘΠCθ =
αvατdραξη (wωαri η λεξη oε 6ooυ9 θxoυv ταξιδ6ι|,lει με αερoπλd-
vo και θπεoαv παvω oε ..αναταρdξειg". ,oταv τo αερoπλdvo τραvτα-
ζεται oαv λεωφoρεio oε xωματ6δρoμo και παρακαλαq vα κατεβεlg
vα κ6vειg ηv απoαταα1 AΘηvα - Λovδ(vo με τα π6δια).

27) τ0ρΘη, τυρ66ζω.+ turba, turbare(λατ.)
* turbo, turbu|ence (αwλ.)

Mια εξiooυ ειrrυπωoιακf1 πoρε(α ε[1ε και τo αρxαio τΦρα: vυv λ6-
γαvε oι αρ1α[oι ημΦv πρ6γovoι, nunc oι Λατ[voι, noι,v oι Αγγλoι.

28) YυY -r nunc (λατ,)
.+ noι,v (αwλ.)
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oι μικρoi φλoι τηq σrηληq παραπovιo0vται oτι δεv μπoρoΦv vα
καταλαβoυv πoλλd πραγματα, γιατ[ τo λεξιλ6γιo τoUg ε[vαι αYvω-
αro.Δεκη η 6vαrαη!

Σημερα, λoιπ6v, Θ.αo1oληΘo0με με λ6ξειq πoυ μαΘα[vει καvε[g
orα πριilτα 1ρ6vια τωv αγγλικΦv.

Aq ξεκιvηoouμε με τo box= κoυτ[.
Στα ελληvικ0 μoυoε[α βλ6πoυμε πoλU oυxv6 αrιq βιτρ(vεq ''πυξ(-

δεq,,.}.{ λθξη πρoθρxεται απ6 τo π0ξog, εiδog δ6vιρoυ, απ6 τo oπoio
o,εμdg 6φταoε o Θσμvoq με τ.ovoμα πυξαρι.Πυξiδα oι αρxαioι μαg
πρ6γovoι ov6μαζαv τo κoυτ[ πoυ ηταv φτιαγμ6vo απ6 ξ0λo.

Στα λατιvικα 6γιvε buxis κι απo Kει σΓ.αγγλικd box.
To εvδιαφθρov εivαι 6τι cπηv Kαθoλιη Eκκληo(α pyx λ6γεται α.

κ6μα τo ξ0λιvo κoυτt 6πou φυλdooovrαι oι oαrιεg ηq Θεiαq Koιvω-
v(αq.

28) πuξiq -+ buxis (λατ.)
+ box (αwλ,)

H λ6ξη anima| = ζωo τi ox6αη Θα μπoρo0oε vα 61ει με τ'αρ1α[α
εMηvικ6; Kι oμωg πρo6ρxεται απ'τo dvεμog = ρε0μα αθρog, ..αvε-

μoq εv τω oΦματι,, Kαι στouq Λατlvoυg anima = Ψυχη, 
,Aρα anima|

αημα(vει κυριoλεκrικ6 αυτ6 πoυ 6xει αvαoα, ι|,lυ1η κι απ6 δω oι λ6-
ξειq animate = εμψUχωvω, αλλd και animosity= θxΘρα, κατd λθξη 6-
vτovo ξεφ0oημα εv oργη.

29) 6vεμoq -r anima(λατ.)
* anima|(αγγλ.)

H λ6ξη βυρooδ6Ψη9 υπ6ρ1ει oη γλΦooα μαg αΠo τηv επoxη
τoυ Hρ6δoτoU και τoυ Aριαroφdvη, με ακριβιbg ηv iδια 6Woια,
..oυτ6q πoυ κατεργαζεται δ6ρματα,,. To πρΦτo oυvθετικo τηq λ6-
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ξηq εivαι β0ρo.α= γδαρμ6vo δθρμα,δδρμα πoU 6xει αφαιρεΘεi.Tι
θα μπoρo0oε vα μαq δcboει αr. αγγλικα; ΣiYoυρα κατι αxετικ6 με
δ6ρμα. Mαg 6δωoε, λoιπov,τo pUΓSθ=τσovτα Yια τoυq Aμερικα-
vouq, πoρτoφoλι για τouq Αγγλoυq. Πριbτα oμωq π6pαoε απo
τoυg Λατivoυg κι 6γιvε εκτog απo δ6ρμα ,δερματιvo αoκ[ για τo
κραo[,

Στoυq Aγγλooαξovεg 6φταoε πλ6ov ωg δερματιη θηκη για voμi-
oματα'Δε θα vιιboετε, dραγε, λιγακι πιo περηφαvoι αv σαq πω δτι
Borsa αrα o0γXρovα ιταλικd, αλλα και ατιg ιoπαvoφωvεg xωρεg αη-
μαivει Xρηματιστηριo;

30) θ0ρoα-+ bursa (λατ.)
+ purse (αγγλ.)
-+ reimburse = απoζημιωvω
-+ bursar = ταμ[αq κoλλεγ[oυ η μovαoηριo0

Παλια oι λoγιoι 6γραφαv με φτερ6 και μελαvoδoxεlo.
Τo φτερ6 αuτo μαg 6δωoε αr' αγγλικα τo pen=στUλ6, αλλd και τo

feather=φτερδ αφo0 π6ραoε απo τoυg Λατlvoυg σσV pθΠΠd=φτερo
πoυ xρησιμoπoιo0oαv για vα γρdι.|,loυv.

31) πτερ6v.+ penna (λατ,)
-+ pen, feather (αγγλ')

o Θε6φρααιo9 o Περιπαητικog πoυ διαδ6xτηKε τov Aριαroτθλη
αro Λ0κειo αvαφθρει ατo 6ργo τoU ''ΦUσικα..τη λ6ξη κεραo6q η κ6-

ραooq,Φρo0τo oπαvιo αrηv αρxαι6τητα,
oι γλωoooλ6γoι υπoγραμμiζoυv τη ox6oη τωv λ6ξεωv κ6ρα9 =

κ6ρατo Kαι τoU κ6ραoo9 = Kερασι. o λ6γoq;
Tα κεραoια 6xoυv λεπτ6 κoτoαvια πoυ Θυμiζoυv κερα[εg, κερα.

τακια.o κ6ραoog,λoιπov, ξεκιvαει απ6 τηv Eλλαδα, oταματαει αrη
PΦμη και γivεται οerasus,Kατα παραφθoρα ceresia και φταvει αrιg
Yερμαvικ6q γλιbooεq, αrα γαλλικα αλλα και oτ.αγγλικd.
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32) κ6ραoo9-+ οerasus (λατ.)
_r' cherry (αγγλ.)

Τo cup=φλυτζdvι δε oαg θυμiζει τo κιo0πι πoυ ακo0γαμε απ6 τιg
γιαγιαδεq μαg; ..Xρ0oεια κUπελλα'' αvαφ6ρει o.oμηρog αrηv |λια-
δα,Στα λατιvικα τo κιjπελλov εγιvε cupa,αyτιδαvειo ατα vεoελλη-
vικα.

33) κOπελλov *+ cupa (λατ.)
--λ cup (αwλ.)

|-| ιvδoευρωπαTκη ρiζα αυτιilv τωv λ6ξεωv ε[vαι kaup - πoυ oημαι-
vε oτρoγγυλo δoxεio. Aυη η ρiζα 6δωoε αr'αγγλικd τo head = Kε-
φαλι.Mηπωg αραγε oι αγριεg φυλθq τηg Kεvrρικηg Ευριbπηg τ6τε,
oι μακριvo[ μαq πρoγovoι, δε xρηoιμoπoιoUoαv τα κραv(α τωv ε-
xΘριilv τouq ωq κ0πελλα;

Θα κλε(ooυμε με κdτι αv6λαφρo.

Aπ6 τo β6κλov=ρ6παλo πoυ oυvαvταμε αrov A(oωπo και τo βα-
κτηριov η βακτηρiα αργ6τερα αrov Aριατoφαvη καταληγouμε αr'
αγγλικd με τo baci||ug=βdκιλog,εiδog μικρoβloυ oε σXημα μικρo-
oκoπικo0 ρ6παλoυ.

34)θdκλov -ι baculum (λατ.)
+ baci||us,bacterium (αwλ.)

Biκηλog αrηv αρxαι6τητα ηταv ευvoOxog,υπηρ6τηξ αrη λατρεiα
τηg Θεdg Kυβ6ληq. Avαφ6ρεται oτo Λoυκιαv6 και αrov M6vαvδρo
.Στoυg Λατ(voυq bacelus η baceo|us ηταv κατιbτερog αξιωματικog
στηv Uπηρεσ[α καπoιoυ αvιilτερoυ. Aπo κει oτ,αγγλικα bache|or =
αvOπαvτρog, εργθvηg, αλλd και τo κατιilτερo παvεπισημιακo rπυ.
χio.
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35) Bdκηλoq + bace|us (λατ,)
-+ bache|or (αwλ.)

ΠιΘαv6v oι Bακηλoι ηq Θεαq Kυβ6ληq vα ovομααrηκαv θτoι γιατi
κρατo0οαv ξ0λιvα ρoπαλα, βdκλα!
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7
Pωfiαrε 6vαv dvrφ - πoU vα μηv αq(oλεiται με τα 1ρΦματα ε-

παγγελματικα - τι 1ρΦμα ε(vαι τo βυooιv(, τo μπoρvτΦ, τo γκρεvα,
τo δαμαoκηv(, τo καρoτ[, ακ6μα και τo πoρτoκαλi, oι απαιrπ\οειg
πoυ θα π6ρετε Θα oαg βoηΘηooυv vα καταλdβετε μια ΘεμελιΦδη
διαφoρd τωv δΦo φ0λωv: ηv αvrληι!η περ( 1ρωμ6τωv. Για τoυg πε-
ριoo6τερoυg 6ιπρε9 τα παραπdvω 1ρΦματα ε[vαι γεvικd κ6κKιvo,
oκoUρo κ6κκιvo, αvoικτ6 κ6κκιvo, κoκKιvωπ6, αvrε vα βρεΘε( και κ6.
πoιoq vα ovoμαoει κdπoιo απ6 αuτα γλυκ6 κ6κκιvo.

Πατi τα λ6ω 6λα αuτ6; Tηv πρoηγo0μεη βδoμ6δα oαq υπoo16.
θηκα μια αrflλη πoλ0xρωμη. .oμωg εi1α ξεxαoει τov καΘ6λα oεβα-
ατ6 J. Ayto o oπo(og κ6πoυ σε μια oημεiωη παραπovιθται 6τι oι oρι-
oμol τωv 1ρωματωv εivαι slippery (αυτoi πoυ ξεγλιατρdvε, oλιoΘη-
ρoi). Δυoαvαα1ετε( o φλτατog Eγγλ6ζoq γλωoooλOγoq και αvαρω-
τι6ται γιατ(!

Mα για τov αrΛo0ατoτo λ6γo, αγαrητoi μoυ, 6τι τα γραrπ6 πoυ
61oυμε εivαι δoυλει6 τωv αιrrρΦv!

ιDαvταατε[τε 6τι ατov.oμηρo η Θαλαooα εivαι πoρφυρ6 και εwoε(
λαμπερη! H λεξη φαλ6q (vα τovιατε( τo θvα λ6μδα) oημαivει κι αυfi
λευκ6q, λαμπερ69, εξo0 και φαλακρ6q! H λθξη αργ6q κι αuη γυαλι-
αrερ69, ..σΓiλβωv". Ag τα πdρouμε 6μω9 oιγΟ-oιβ:

- .Aιετ69 αργηv xηvα φθρωv", μαg λ6ει o'oμηρoq, εwoΦvταξ λευ-
κη 1ηvα, λαμπερη. Aπ6 ηv (δια λ6ξη αργuρog, αργιλog. 

,."

36) αργ6q.+ argentums (λατ.)
+ argent (αwλ.) = αoημi XρΦμα και oτα γαλ}κd η (δια

ακριβιbq λ6ξη τo 1ρt'1μα, .t 6σπρα"
τωv δημoτικΦv μαq τραγoυδιΦv.

(Παρ6vΘεor1: Kυvαγ1η = σUvαχι πρoφαoiατηκε o μθγαg ρητoραq
ΔημooΘθηq και δεv πρoof1λΘε v,αγoρε0oει oε κdπoια δiκη. o αrπ(.
παλoq τou Δημ6δη9 oκωrπικΦq απ6δωoε ηv απoυo[α τoU σε αργu.
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ρ6Yχη, oτι δηλαδη ε(xε δωρoδoKηθθι, τα ε[xε ..αρπ6ξει,,κoιvιbg. Av

ηταv αληΘεια η oχι, δεv ξ6ρoυμε. Eκεlvo πoυ διαπιαrιbvoυμε ε[vαι 6-
τι oι μεγ6λoι 6vτρεg ηg ιαroρ(αg γlvoιrrαv και τ6τε αr6χoq τωV Kα-

λαμπoυρτζηδωv!),

- Πoλι6q ε(vαι επ[Θετo πoυ σUvαvταμε αrηv lλιαδα, αιov Aριαro-

φ6η, αrov Πivδαρo, ατo Σoφoκλη, Αλλoτε oημα(vει υπ6λευκo9,
αλλoτε αoπρ6μαυρoq, αorιρoυδερoq η φαι69. Aλλoτε παλι κατα-
σπρoq η ,.Ψαρ6q,,, γκρiζog. Περιγρdφoυv μ,αυτ6 τo επ[Θετo η θα.
λαoσα, τoυg λ0κoυg, τov ο[δηρo, μαλλι6, τoυg γ6ρoυ9. Στα vθα ελ.

ληvικα τo 61oυμε αrηv πoλιoμυελ(τιδα = λoiμωξη τηg φαιαq oυolαg
τoυ vωτιαloυ μυελo0. Tηv μιΦ λ6ξη xρηoιμoπoιo0v oι Eγγλ6ζoι για
ηv αρριbατια (po|io). Aφo0 περαoει απ'τoug Λατivoυg φταvει ατ'
αγγλικα oαv pa|e καιfallow.

37) πoλl6q + pa||ere (λατ.1 = ε(μαι ωxρ6g
+ pa|e (αwλ.) = xλωμ6g
+ fal|ow = κααταvoκlτριvoξ

- Ye||ow = κιτριvo. Θαυμααrε απ6 πo0 ξεκ(vηoε! Xoλη, χλoη και

xλωρ6q oτ,αρxα[α ελληvικα εixαv ηv 6woια τoυ πρασιvoκ[τριvoυ.
He|vus, αrα Λατιvικ6 κι απo κει ye||ow αr,αγγλικα,

38) xoλi, 1λωρ6q -+ h e 
llΙ'i.}λ.^,,

- Tη μoλo1α o Ho(oδog ηv αvαφθρει σαv μαλα1η κι o Aριαroφd-

ηq σrov..Πλo0τo, η Θεωρεi φαγητ6 τωv πoλ0 φτωxΦv. H ετυμoλo-

για ηξ απoδ(δεται αro ρf1μα μαλαooω λoγω μαλακτικιilv ιδιoτητωv

ηξ. Nα μηv τα πoλυλoγo0με η μαλαXη φτdvει στoυq Λατ(voυg oαv
ma|va κι απo κει στouq Eυρωπα(oυg σαv mauve = βωβ (θvα απ6 τα

xρΦματαtiυv λoυλoυδιιilv ηg) και ξαvd oε μαq τo μωβ xριilμα τoυ
π6veoυζiΦiλh Kαι τηq πvευματικ6ηταg.

Kαι τo,:fffrραiητo KoUq-KoUq: o Mπετoβεv εixε βαμμ6vo τo δω-
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ματιo τoU μωβ, xρωμα πoU βoηΘoυσε στηv αυτoσUγK6vτρωΦ τoU.

39) μαλ6xη (μoλ6xη) -+ ma|va (λατ.)
-+ mauve (αwλ.)

- B|ack = μα0ρo. EvΦ αια παλια αγγλικd υπηρxε η λ6ξη swart (πoυ
6δωoε ατα v6α αγγλικα τo swarthy = μα0ρog, oκo0ρog) γρηγoρα α-
vrικατααταΘηκε απ6 τo black. |oxυρ(ζovται λoιπov μερικo[γλωooo-
λ6γoι 6τι πρoηλθε απ,τo λατιvικ6 f|agrare κι εκε(vo απ,τo ελληvικo
φλ6γειv = Kσ(Φ. .oτι κα[γεται, λoιπov, μαυρiζει. Λoγικ6. .oπωq επ[-
ηg λoγικ6 τo .,φ,,vα γivει ..μπ'' καΘιirg πρθπει vα πo0με 6τι τα 1ειλικα
π, β, φ μπoρoUv vα αλληλoαvτικατααrαθoιjv η - αv αλλoιωθo0v - vα
γivoUv..μπ''.

40) φλ6γεlv -+ f|agrare (λατ')
-+ b|ack (αγγλ,)

- Brown = KσΨ6. Σαg Θυμiζoυv τ[πoτα ελληvικo;.oxι. o0τε η αγγλι-
κη λ6ξη oιllτε η δεUτερη πoυ ε[vαι - β6βαια - τoυρκικη! H αγγλικη εi-
vαι oαφιilg πιo ελληvικη!Δε[τε πωg: .,Φρ0vη..- ..Φρ0vog.. αr,αρ1α[α
ελληvικα ηταv εlδog βατραxoυ' 

.Eτoι αvαφθρει o Aριατoτ6ληq. o
Aριατoτθληg αrιg . Eκκληoιαζoυoεg.. δ[vει αυτ6 τ,ovoμα - oαv μ6-
γαg πλακατζηg πoυ ηταv - oε κdπoιεg AΘηvαiεg εταiρεg. Λ6γω τηg
εμφαvιoηg τoυg;.o1ι. Λoγω τoυ κoιvo0 τρ6πoυ ζωη τoυg. Kαι τα βα-
τρσxια και oι εταiρεg κoιμOvτouσαv τηv ημθρα κι 6βγαιvαv για vα
βρoυv τo φα[ τouq η v0μα. Aυτ69 o βατραxog εixε xρΦμα καφετ[.

41) φρ0voq _r brun (αρx. αγγλ.)
+ brown

H παλ6τα oμωg τωv xρωμdτωv μαq δεv εξαιrτληθηκε ακoμη!
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oι φiλoι ηq σηληq περ[μεvαv ηv πρoηγo0μεη βδoμαδα 6τι Θα

ηταv 6ψ1ρωμη, Λυπαμαι αv τoυq απoγoητευoα. To ..πbλ0χρωμη

αηλη τo εwoo0oα... πλατωvικα! Eλπiζω πλ6ov vα θγιvε oαφθq 6-
τι Θα εiμαατε παyτα ααπρ6μαυρoι σαv τιξ παλι69, κιηματoγραφικ69
ταιvfεq!

- Puφ|e = πoPΨUP6, βαΘ0 κ6κκιvo. .

Mυθιατoρηματιη η εξθλιξη αυτo0 τoυ xριilματog. To πoρφυρ6

χρωμα ηταv αηv αρxαι6τητα 6vδειξη μεγdλoυ πλo0τoυ, .tρυφηq".

Movo βαoιλιαδεg και υψηλη αριαroκρατiα μπoρo0οαv vα φoρ6vε
ρoUxα πoρφυρα. Σηv αρxη πoρφυρ6 fiμαιvε τo συγKεKριμ6vηq ε-
πεξεργαoiαq 0φαoμα, αλλd oιγα . σιγα κατ6ληξε vα oημαlvει τo
oκo0ρo βυooιvi xρωμα. Πoρφ0ρα, δηλαδη, ηταv κuριoλεκτικd, τo
κo10λι απ,τo oπoio θβγαιvε τo σUγKεκριμθvo xρωμα. Διαδικαo[α ε-
π(πoη και xρovoβoρα. Τα ..σαtvια" oμωq ηq αγoραg εixαv αvακαλ0-
ι|.lει κ6πoιov τρ6πo ευκoλ6τερo vα τo φτιdxvouv κι θτoι εixαμε πoρ-

φUρ6 - μαΤμo0! Σα vα λ6με Λακ6αr μαTμo0! Aλλ6 τo xρΦμα αυτ6
δεv ηταv αvεξiηλo - πρoφαvιbg φτιαγμθvo με φυτικ6q 1ρωαrικ6q
oυo[εq- μdλλov 6βραζαv παwζdρια κι 6βαφαv με τo χρωματιoμ6vo
vερ6 τα υφdoματα. Avαγκdαηκαv λoιπ6v oι KατασKευααr6g τωv

γvηoιωv πoρφυρΦv υφαoμdτωv vα xρησιμoπoιoOv oαv oημα κατα.
τεΘθv η λθξη ..αλoυργηg, (φτιαγμθvog δiπλα αrη Θdλαooα) για vα

ξε1ωρiζoυv θτoι τα δικ6 τoυg, τ,αυθεvrικ6! 8λ6πετε τα ηΘη Kαι τα 6.
Θιμα ηg αγoρdg δεv 6xoυv καθ6λoυ αλλαξει! oι Λατivoι rηραv και

η λεξη και ηv πoρφυρft εvδυμαo[α Kαι ηv 6καvαv purpura κι απ6
αυτo0q 6φταoε αrα o0γxρovα αγγλικα oαv purple.

42) πoρφΦρα .+ purpura (λατ.)
+ purple (αwλ.)

- indigo (b|ue)= βαΘ0 μπλε
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Tη λ6ξη ιvδικ6v τη βρioκoυμε αια qρxαlα κε[μεvα με δΟo δwoιεg:
1) πιπ6ρι, ε[δog μπαxαρικoιj (ιvδικov φdρμακov αvαφ6ρει o |ππoκρα-
τηq Kαι 2) 6vrovo μπλε xριilμα, ..KUαVo1ρoUq,, βαφη, τo κατoπιvo
..λoυλακι,,. joπωg τo λ6ει και η λθξη η καταγωγη τoυ ηταv απo τηv
|vδiα. Mαλιαrα οε καπoιo κε[μεvo τoυ o Φιλ6αrρατoq (περιγραφo-
vrαq μdλλov ζαφεiρια) τo βαζει oε υπερΘετικ6 βαθμo και γραφει αυ.
τoλεξεi .....λιθouq τωv ιvδικωτατωv και Θαυμαo[ωv.,.". .EYιvε

indicum αrα λατιvικα, αλλd αrηv EυρΦπη, καθιερΦθηKε με τηv Πoρ.
τoγαλ6ζικη πρoφoρd - καθ6τι oι Πoρτoγαλoι κρατo0oαv τα oκη-
πτρα στo εμπ6ριo με τηv |vδiα'

43) lvδlκ6v + indicum (λατ.)
-+ indigo (b|ue) (αγγλ,)

- Yπαρxει μια παλιd, πρoΙαroρικη Vα φαvταστε[τε, |vδoεuρωπαΤκη
ρiζα reudh- πoυ oημαlvει κoκκιvo. Aπ,αυτη τηv αρxικη ρiζα βγηκαv
oι λ6ξει9 ερυθρ69 αr,αρ1α(α ελληvικα, ruber, rubeus αrα Λατιvικα κι
6vα oωρo αγγλικ6q, Φπωg για παραδειγμα ruby = ρoυμπ[vι (κoκκιvη
πoλ0τιμη π6τρα) και rust = σKoUβια (επειδη τo xριilμα τηg κoκκιv[ζει
τo μεταλλo).

44) ερuΘρ6g -+ ruber, rubeus (λατ.)
*+ ruby (αγγλ.)
+ rust

- Tιbρα αg παμε στo αρxαιoελληvικo μ6λαq = μα0ρog.
Mα0ρo, λoιπov, τo xριbμα τηg εξoυoiαs. Aλλ6 Kαι τωV επαVαστα-

τιilv. Kαι τωv πειρατιbv. Kαι τoυ πεvΘoυq. Kαι τoυ αιΦηoιαομo0.
Eαxατωg τo xρΦμα πoυ αγαπoOv oι πoλιj v6oι. Kαι ιδια[τερα oι vεα-
ρ69 κoπ6λε9. ..Mελαvα ζωμo,,6πιvαv oι Σπαρτιατεq. Koιvιbg, βραoμ6-
vo τo α[μα τωv oφαγ[ωv. .,Nαιjg μ6λαιvα,,αrηv oδ0ooεια, πρoφαvΦg
επειδη ηταv καλυμμ6vη με π[ooα. ..Mελαιvα αvαγκη'', η μα0ρη αvα-
γκη, ..M6λαιvα καρδιd,,αrov Πivδαρo, μα0ριoε η καρδiα μoυ πoυ λ6-
με ακ6μα. 8λ6πετε τη γλιitooα μαξ πωq κυλαει αβ[ααια, πωg περvα-



ει μ6σα μαq Kι επαvαλαμβαvεται Kaπoιεq στιYμ6q σUVταραKτιKα α-
παραλλαXτη επιxιλιαδεq XρΦvια; Τι απ6γιvε λoιπ6v τo μ6λαv; Στα

λατιvικα 6γιvε ma|us, ma|ignus με τηV 6woια πλ6ov κακog κι 6τoι 6-

φτασε Kαι στ,αγγλικα malicious, ma|ignant = κακoηθηq. Σαv oυvθετμ
κ6 δivει αρvητικη 6woια αιιq λ6ξει9'

45) μ6λαq -+ malus, malignus (λατ.)
*+ ma|icious, ma|ignant (αγγλ.)
a malfunction = δuoλειτoυργiα
-+ malnutrition = KαKl,]διατρoφη

|-{ δε μελαγxoλiα πρo6ρxετqι απo τo μθλαq + xoλη = μελαγXoλια
ατov lππoκρστη, αυη πoυ εwoo0με και crημερα, αoθ6vεια κατi ηv
oπolα o αΦεvηg 6xει μα0ρη τη xoλη. Στov Aριαroφαη και ατov
Πλατωvα βρioκoυμε τo Pημq μελαγ1oλαω με τηV Ιδια oημαolα πoυ

τo Xρησιμoπoιo0με κι εμεig. Aλλα τo oημαvιικoτερo εδιi: ε[vαι τo α.

vr(θετ6 τoυ. Πικρ6xoλoq εivαι τo αyr1Θετo τoυ μελαγxoλικog αr'αρ-

xαiα ελληvικα, Mηπωq αυτ6 δεv ιαx0ει και για τoυg vεo6λληvεq; M6-

οη oδoq φα[vεται δεv υπdρxει απo τηv επoχη τoυ Πλατωvα, l-l με-
λαγxoλικ6g λoιπ6v fl πικρoxoλoq; TυXερoi τδτε oι κυκλoθυμικol!

46) μελαγxoλiα -+ melancholia (λατ.)
-+ me|ancho|y (αγγλ.)

- Mια αλλη αρxαιoελληvικη ρiζα πoυ 6δωoε πλo0oια oυγκoμιδη η-
ταv η λUκη απ'6πoυ 61oυμε λυκαυγ69, λυκ6φω9, ΛUκειoq (επiθετo

τoυ Aπoλλωvα), λ0κog, και λευκoq. Aπo δω τo lux = φωg τωv Λατi-
vωv, luceo = φωτiζω και |una = φεγγαρι. Kαι σt, αγγλικd επiαηg
πλo0oια ooδειi: lunar= oεληvιακog, lustre = γυαλαδα, λo0αrρo,
lucid = διαυγηq.

47) λυκη , λευκ69-+ j:Ι#::},l]:iJλ"δ|,^ ,
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-+ Ιuminous = φωτειv6q
-+ il|uminate = φωτ(ζω
-+ |uxury = πoλυτ6λεια
-r |uxurious = πoλυτεληq

- Kαι η tιθξη 11ριbμα;Στov |rπoκρdη fiμαιvε επιδερμiδα κι αργ6-
τερα απ6κησε η σημεριfi τoυ 6woια. Στ,αγγλικ6 τo βρtoκoυμε
oαv πριilτo oυvΘετικ6 oε πdμπoλλouq ιατρικo0q και χημιKo0g 6ρoυq.
Πιo ψωατη η λθξη chromosome = 1ρωματ6oωμα.

't8) 1ρΦμo.+ chromatic (αwλ.)
-+ chromosome

. Θα κλεiooυμε oημερα με τo grey η gray = γκρζo. oι γλωoooλ6-
γoι ερζoυv για ηv καταγωγη τoυ. Yπ6ρ1oυv αυτo[ πoυ αvαφθρoυv
ρiζεg αγγλooαξovικ6g, uπαρ1ouv oμωg κι εκεivoι πoυ ια1υρiζovται
6τι πρo6ρ1εται απ6 ηv εΜηvικη λ6ξη γραυq,Yβα[α = γριd. Πριμoδo.
τo0με oαφιilg υπθρ τωvτελευτα[ωv!

49) γρoυg, γραio * grey (αγγλ,)
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Yπαρ1oυv ατιg γλΦooεg - φαvταζoμαι 6λoυ τoυ κ6oμoυ- κα.
πoιεg ρ(ζεq λ6ξεωv πoυ Θυμiζoυv xειμαρρoυg oρμητικo0g. Xεiμαρ.

ρoι πoυ πλημμυρiζoυv τιg κo[τεg τoυg.'oταv καταλαγιαoει η oρμη
τoυg βρioκoυμε τα vερα τoug στα πιo απ[Θαvα oημε(α. Mια τθτoια

ρ[ζα εivαι η |vδoευρωπα(κη ma-, πoυ διακλαδ[ζεται oε τρειq επιμε-

ρouq: μαv- Kαι μεv-, ματ- Kαι μααr. και μαθ-,
. Ξεκιv6με με τo oμηρικ6 ρημα βdω = επιΘυμΦ, oπε0δω και θ-

xω κλioη η δι6Θεoη vα καvω κατι. ..Mεμααoιv α0Θι μ6vειv,,λθει
ατηv lλι6δα o,oμηρoq και μετ6 απ6 1ιλιαδεg xρ6vια επαvαλαμ.
β6vει ηv iδια φραoη τo πιo απiΘαvo ατoμo- 6vαξ λα(κ6q τρα-
γoυδιαrηg - στo πιo απiΘαvo τραγoΟδι .....δεv παω πoυθεvα / ε-
δΦ Θα μεivω...,,.

Θμηρικ6 και τo 6voμα M6vτωρ = αυτ6q πoυ εμμθvει αrιq απoφα-
σειq τoU, λoγικ69, oυvΦvυμo of1μερα τoU πvεUματικo0 δαoκ6λoυ
- καΘoδηγητf1. Aπ6 ηv iδια ρiζα θχoυμε τo μ6vog = δ0vαμη, αrα-
Θερη απ6φαση, φρ0ημα. Στoυg Λατ(voυg ΠΘΠS = voυq. Στoυg
Ewλθζoug menta| = διαvoητικ6g, mention= αvαφ6ρω, αλλα και
monitor= ελθψ1ω, δivω oδηγiεq. Eμεig πηραμε τo μ6vιτoρ = μικρη
oΘ6vη (μ6oω ηq oπoiαq παρακoλoυΘo0με, ελθγ1oυμε καπoια δε.
δoμ6vα).

50) μ6ω' μ6vog *ι mens (λατ.)
.+ mental(αwλ.)
* mention
+ monitor

- Mθριμνα - Kαι στov Hoioδo μ6ρμηρα- ε(vαι η φρovr[δα, η 6.

γvoια. Memor ατα λατιvικα κι απ6 Kει στ,αγγλικα tixoυμε memory
= βvημη, memorise = απooηΘ[ζω, memoria|= μημεio, memorab|e
= αξ6χααιoq Kαι τo γvωoτ6 αvτιδαvειo memorandum = αvεπισημη
διπλωματικf1επικoιvωv(α. 

.
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51) μ6ρlμvo _l memor (λατ.)
+ memory (αγγλ,)
-+ memorise
+ memorial
+ memorable
-+ memorandum

Kαι απ6 τηv (δια ρiζα:

52) μvημεiov -+ monimentum (λατ.)
+ monument (αγγλ.)

- *Tα παΘηβατα μαΘηματαD ειvαι φραση oτov Hρ6δoτo και φτα-
vει ωq τιg μθρεg μαg εξαιτ(αg τηg διllvαμηg τoυ voηματoq πoU περι-
κλεiει.

..MαΘηματικ6q.. 
αrov Aριαroτθλη ε[vαι αυτ69 πoυ αγαπα τη μα-

Θηoη, o πρoΘυμog vα μαΘει.
MαvΘαvειv ε1vαι τo ρημα.

53) μαvΘ6vεlv -+ mathemanticus (λατ,)
+ rnathematica| (αγγλ.)
-ι mathematics

Mιαg και εiμαoτε ατα μαθηματικα αg δo0με πΦg εξελ(xηKαv oι
αριΘμo( Kαι πoιouq 1αρ[oαμε στoUq Eυρωπαioυq.

. Τιμηq 6vεκεv Θ'αρxiooυμε με τo δθκα. H ετυμoλoγiα τoυ βρi-
σKεται αrη λεξη δακτυλog. .Hταv λoιπ6v τo oυvoλo τωv δακτ0-
λωv. To αλλo Θαυμααro ε[vαι 6τι oι ΠυΘαγ6ρειoι π(oτευαv 6τι η..Tετρακτιjg,,ηταv 

η πηγη .tταoηg δημιoυργ(αq,,κι απoτελo0oε τov..μ6γιστov και ιεριbτατov αυτΦv oρKωV,,. ovoμαζ6ταv 6τoι τo α.
Θρoιoμα τωv τεoodρωv πριbτωv αριΘμΦv (1+2+3+4=10)' Decem 6-
Yιvε στouq Λατivoυg. Kι απ6 Kει στouq Eγγλεζoυg θxoυμε τo
decimal = δεκαδικ6q, decimate= απoδεκατiζω.
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54) δ6κα + decem (λατ.)
-+ decima|(αwλ.)
-+ decimate

oι αριθμo[, λoιπ6v, η μαλλov oι ovoμαolεg τωv αριΘμιbv:

- oivη oτηv lωvικη διαλεκτo ηταv η μovαδα, o αριΘμ69 6vα
παvω ατov κ0βo. Kαι o (διog o κUβog απoκαλoOvrαv oivη. To
ειg πιΘαvoλoγεlται 6τι αρxικα ηταv εvg, Στ'αρxα(α λατιvικα 6-
φτασε oαv oinus και κατα παραφΘoρα unus. Aπ6 εκε[ oτ'αγγλι-
κα 6xouμε one = 6vα, Kαι Kατ'ευΘεiαv απ,τα λατιvικα unit = Ηo-
vαδα, εv6τητα και unique = μovαδικoq (φα[vεται η επιρρoη τωv
Γαλλωv). 

;
55) oivη -+ oinus= unus (λατ,)

. -+ one (αwλ.)
-+ unit
-+ unique

Σαv πριilτo oυvΘετικ6 τo uni- δ[vει 6vα 1ε(μαρρo λ6ξεωv με πιo
γvωατ6g: union = 6vωoη, uniform= oτoλη εργαοiαg αλλα και oμoι-
6μoρφoq, universe = σ0μπαv, oλ6ητα, universa|= καΘoλικ69, oυ.
μπαvτικ6g, παγκ6oμιog.

- Δ0o. Στα λατιvικα duo με γεvικη bis αvτ[ duis. Two αr,αγγλικα
6πoυ 6φταoε και η ιδιoμoρφiα ηg κλioηq τoυ,,Eτoι λoιπ6v 61oυμε
απ6 τηv ovoμαoτικη τoυ duo oτα αγγλικα:

56) δ0o + duo , dis (λατ.)
+ due|= μovoμαxiα
+ dup|icate = Kαvω αvτiγραφo
:+ doub|e = διπλ6q
-+ dua| = διπλ6q
-ι dubious = αμφ(βoλoq
+ doubt = αβΨιβαλλω
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Kαι απ6 τη γεvικη τoυ:
-+ biceps = δικ6φαλoq
-+ bicycle = δ[κυκλo, πoδηλατo
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"Ωραια γραφειq, Στ6λλα, αλλα δεv καταλαβα(voυμε τι λεq"! Kλα-
oικ6 πλ6ov ox6λιo μιαq μερiδαξ αvαγvωστΦv τηg σΓηληq, πoυ δεv
6τυ1ε vα μαΘouv αγγλικd. Πoλυ με oυγκιvεl τo oξ0μωρo ox6λιo
τoυq Kαι η πρooπαΘεια τoυg vα βγdλoυv καπoια ακρη απo τα γραφ6-
μεvα μoυ. Σ,αυτoιig, λoιπ6v, αφιεριbvω εξαιρετικα μια oειρα λ6ξε-
ωv πoU μεταφυτε0ηκαv αυτoιjoιεg σr,αγγλικd xωρig vα παρεμβα-
λω τιg αvriαroιxεg λατιvικθg:

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 πρoαπαθηoω oε κ6Θε αρΘρo μoU vα υπdρxει μια τ6τoια μικρη
λiαrα λ6ξεωv πoυ ε0κoλα Θα γ(voιrrαι καταvoητ6g απ, 6λoυ9. (Πoτ6
δεv εivαι αργd για vα μαΘει καvεlg αγγλικα)l

- Aq oυvε1looυμε τΦρα με τα..σUσrατικα αroιxε[α τoU παvτoq', Kα-
τd τov ΠυΘαγ6ρα, τoυg αριΘμoθg πoυ αφηoαμε σΓη μ6ση τηv πρoη.
γoUμεvη βδoμdδα.

(Παρ6vΘεoη: η λ6ξη αριθμog αr,αρxαiα εMηvικα ε[xε κι αλλεg
6woιεg: πoσov, xρovικo διdαrημα, or(xog, αξ(ωμα, θ6oη. Aπ,τιq
oπoυδαlεg πρoταoειg..δειλo[γαρ αvδρεg oυκ θxoυoιv εv μ0xη αριΘ.
μ6v,,σrov Eυριπiδη πoυ oημαlvει αrα καΘ,ημdq ,toυg δειλo0g δεv
τoυg λoγαριαζει καvεig σΓη μαXη'').

. Tρειg, τρiα. Kι αυτ69 ιερ69 αριΘμoq. Eυoiωvoξ για τouq ΠυΘα-
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γ6ρειouq. Tρiα δ6vτια εi1ε και η τρ[αιvα τoυ Πooειδιi:vα' Συvξθιζε
vα Χρησιμoπoιεlται δε τo τρ[α και α6ριoτα, 1αριv εμφαoεωg τρι-
βαρβαρoq, τρiδoυλog, Τres oτα λατιvικd. Three oτ, αγγλικα και
oαv πριilτo ouvΘετικ6 oε xημικoUg, μαΘηματικoUg, βιoλoγικo0q και
ιατρικo0g 6ρoυ9 με πιo γvωoτo0g τo triang|e = τριγωvo, triath|on =
τρ[αΘλov, tri||ion = τρισεKατoμμιiριo, tripod = τριπoδαq, και trip|ets
= τριδUμα.

67) τρεlg, τρiα + tres (λατ.)
-+ three (αγγλ.)

- Παραδoξωg τo τ6ooερα και π6vrε δεv 6xoυv μεταφερΘε[ o0τε
αrα Λατιvικα oυτε αr'αγγλικα. Exoυμε oμωq πoλλ69 ouvθετεg λ6-
ξειg oπoυ τα βρioκoυμε oαv πριbτo oυvθετικ6.

Evδεικτικα:
68) τ6ooερα -+ tetrapod = τετραπoδo

-+ tetra|ogy = τετραλoγια

oμoiωg και τo πεvrε:
69) π6vτε -+ pentagon = πεVταγωVo (τηq γεωμετρiαq

αλλα και τωv HΠA)
-+ pentath|on = πε\rΓαθλov

- Eξ, τo oημεριvo 6ξι. Aριθμog o0τε ιερδq o0τε ευolωvoq, αV Kαι
ε(vαι τo διπλαoιo τo τρ[α. Sex αια λατιvικα. (Eυπρ6o,δεκτα τα μει-
διαματα, αλλα μηv παει τo μυαλ6 σαq στo 6τερo oμoηxo γιατ[ θα
μπλ6ξoυμε με ρiζεq καθαρα λατιvικ6g, Ε[μααιε παvrα αroug αριΘ.
μoOq). Six αr,αγγλικα και β6βαια διdφoρα παρdγωγα με oπoυδαι6-
τερo To sextant = εξαvταq (oργαvo πρooδιoριoμo0 τoυ γεωγραφι-
κo0 πλατoυg και μηκoυg αrη vαυoιπλo[α), sextupΙe = εξαπλαoιαζω,
sextet = σθξτθτo (μoυoικ6 oυγκρoτημα κλαoικηq μoυoικηg απoτε-
λo0μεγo απ6 6ξι ατoμα).
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70) 6ξ' -+ sex (λατ.)
-+ six (αγγλ.)
+ sextant
-+ sextuole
+ sextet

Στιg ιoπαv6φωvεg δε Χωρεq ..σι6σΓα,,εivαι 
η ,,εκτη ιilρα,, (απ,τo

λατιvικ6 sexta), η ωρα τoυ μεσημεριαvoυ, τoU μεσημεριαvoU υπvoυ
για ηV ακρiβεια.

- Παμε τιbρα αro εrπα. .oμ 
μovo ιερoq αMα και μυαrικ69 αριΘμ69'

Tελικα, oι μovo[, oι ..περιττoi,,αριθμoi ε[xαv καπoια ιερ6τητα, Πα
τoυg ζυγo0g, τoug ..dρτιoug', τiπoτα δεv θ1ει αφηoει η ιατoρiα. Πατi
6μω9; Avαρωτι6ται καvε(g βλ6πovrαg o,6λε9 τιq θρηoκεiεg αλλd και
αη λαoγραφ[α τηv παvτoδυvαμ(α τωv μovιilv αριθμιilv.

(Πρo1ειρα αg αvαφ6ρouμε τo τελετoυργικo ηg βαrπιoηq oπoυ
τρειg φoρ69 ..απoτασσιbμεθα', και τρειg φoρθq ..σUvrασσΦμεθα,, και
τα τρiα η τα π6vτε κoυφ6τα τωv αρραβιbvωv).

Erπα, λoιπ6v, oι ooφo[ ηg Aρxα(αg Eλλdδαg, επτα τα θα0ματα
τoυ κ6oμoυ, Erπαπυλog η Θηβα, εφτα oι μθρεg τηg εβδoμdδαg κι...
εφταιpυxεg oι γατεg!

71) επτd.+ septem (λατ.)
+ sθven (αwλ.)
-ι September (o 6βδoμo9 μηvαq μετα τo Φεβρoυdριo)

- oκτΦ. Παραμελημ6vo κι αυτ6 6oov αφoρα ιερ6τητα, μυαrικ6τη-
τα κ.λπ. Στα λατιvικ6 γ[vεται octo και ατ,αγγλικα eight. To βρioκoυ-
με σαv πρΦτo oυvθετικo oε λiγεg λθξειq. Πιo γvωατ6g απo αυτ69
octane = oκταvιo (xημ.), octave = oκτ0βα (μoυo'), octopus = xταπ6δι
και october = oκτιi:βρηq,

72| oκτιjl -+ octo (λατ.)
. _) eight (αγγλ.)
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. Ew6α. EδΦ εiμααrε! lερog αριθμ6q! 0ρΘ6 μαvrθψατε, 
.ωq ωv

τριπλdoιog τoυ τρ[α,,. Στov.oμηρo βρioκoυμε ..εW6α βoυq,,, ..εWθα

τα0ρoυg,,vα θυoιαζovται πρoq τιμηv τωv Θειbv. Ewθα και oι Mo0-
oεq' Novem αrα λατιvικα, nine σr,αγγλικd. To No6μβριo, θvατo μη-
vα μετα τo Φεβρoυdριo, τov δαvειαrηκαμε κι εμε(g μαζ( με τo Σε-
rrr6μβριo. oκτΦβριo και Δεκθμβριo απ6 τoυg Λατivoυg.

73) εw6α + novem (λατ,)
+ nine (αwλ.)
-+ Novembeτ
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Πατ[ η Mεγ6λη Bρεταviα ovoμααrηκε απ6 τoυg Pωμα(oυq
Aλβιcilu Πωg θλεγαv τo συWριπΓικ6 κdταγμα αrηv αρxαι6ητα; Tι
κoιv6 θ1oυv oι'Aλπειq και o πoταμ6q Aλφειoq; Mαζε0ετε τιq φωτo-
γραφ(εq σαq σε αλμπoυμ; Σαq κ[vηoα τηv περι6ργεια; Ωρα για...
διαλειμμα (6xι διαφημιαrικ6)! .oταv λ6με..,διαλειμμα εwooOμε τιg
μικρ6q λiαrεg λ6ξεωv πoU UπoσX6θηκα:

74) 6μφαoη = emphasis
75) εv6ργεlα = energy
76) εvΘoυolασμOq = enthusiasm
77) εφiμερoS = ePhemera|
78) επlδημiα = epidemic
79) επεlo6δlo = episodθ
80) ελooτικ6ξ = e|astic
81) ελ6φαvτσξ = e|ephant
82) 6μθρυo = embryo
83) εγκυκλoπαiδεια = encyclopθdia

. Ag δo0με τιilρα τιg απαιrηoειg τωv σημεριvιbv γρiφωv. Στ,αρ-
xα[α ελληvικd υπdρxει τo αλφιτov και oυvηΘθατερα στov πληΘυvrι-
κo αλφιτα = κριΘdλευρo η χovrρoκoπαvιoμθvo κριΘαρι. H λ6ξη πα.
ρ6γεται απo τo επ[Θετo αλφoq = Uπ6λεUKog και δηλιbvει τo xρΦμα
πoυ 61ει τo αλε0ρι' To αλφog αrα λατιvικα θγιvε a|bus. oι Pωμα[oι,
λoιπ6v, 6φταoαv αηv Aγγλiα δια θαλdooηg απo τιg ακ169 ηg Γαλ-
λ(αq. To κoιrrιv6τερo αημεio ηg v6τιαq Aγγλiαq απo τη Γαλλiα ε[vαι
η περιoxη τoυ Dover. To Dover φημiζεται για τoυξ απoτoμoυg, κατα-
λευκoυq βραxoυg τωv ακrιilv τoυ. Φαvτααrεiτε τΦρα τoυg Pωμα(oιig
vα πληoιαζoυv ηv Bρεταvικη αrεριd Kαι vα πρooπαΘo0v vα βρoυv
καπoιo 6voμα κατdλληλo για τηv καιvoOργια αυη xιilρα μπρoατ6
τoυq, Τι πιo απλ6 απ6 τo A|biona, δηλαδη ..ΛευKη".

Tα αλφιτα πoυ ε[παμε πιo παvω εκrog απ6 κριΘαλευρo ηταv και



..1ovδρoκoπαvιoμ6η κριΘη,,, τo vε6τερo πληγo0ρι, η λ6ξη - φετ(x
για τιq γεvι6q πoυ εζηoαv τηv πε[vα ηg Γερμαvικηg κατoxηg. Aλφι
τε[α, λoιπ6v, ovoμdζει o ευφαιrrααιog αvιbvυμoq τo ..σUvτριrπικ6v

καταγμα oαrθog. γιατ[τoυ Θ0μιoε χovτρoKoπαvιoμεvo κριΘαρι και
τo καταγραφει o Γαληvog, γιατρ69 τoυ 2oυ μ,X. αιιj:vα. oι δε,Aλπειg και o Aλφει69 ovoμααrηκαv 6τoι απo η λευκ6ητα τωV χιo-
vooκ6πααrωv κoρυφιbv τouq oι μεV Kαι τηv καΘαρ6τητα τωV vερΦv
τoυ o δε. Τελευτα[o τo 6λμπoυμ ε(vαι τo oυδ6τερo τoυ λατιvικoO ε-
πιθ6τoυ (a|bum) και στηv αρxη oημαιvε μια κεvη η λευκη πλακα πd-
vω στηv oπoiα γραφovταv δημ6oιε9 αvακoιvιiloειg. Στov 1Bo αιιilvα
εixε ηδη καταληξει vα oημα(vει βιβλio με λευκ6q oελiδεg, αro oπo(o
μαζευε καvεlg υπoγραφθg φiλωv και διαoημoτητωv, απoφθ6γματα
ooφιbv, αvαμvηατικα και τ6λo9 φωτoγραφiεg. Στηv lατρικη απ6 τo
επiθετo αλφ69 6xoυμε τov αλφιoμ6 η αλμπιvιoμ6 (oυγγεvηg 6λλει-
ψη XρωσΓιKηg, κατα τηv oπolα o πdoxωv (a|bino αr,αγγλικα) 6xει
λευκ6 δ6ρμα η λευκ69 κηλiδεg, λευκα μαλλια και μdτια).

84) αλφ69 + a|bus (λατ,)
-+ aΙbum (αγγλ.)
+ aΙbino
* Alps

Παρ6vθεη: Mια εvδιαφ6ρouσα oυvταγη τωv αρxαiωv ηταv τo πα-
oπdλιoμα τωv ιpητιi:v κρεατωv με ..αλφιτα,,|

- Tηv πρoηγoUμεvη εβδoμdδα ε[παμε oτι θ,αα1oληθo0με με κατι
αvoιξιατικo. M6xρι τ6τε πoυ θα κρατατε αυτ6 τo αρΘρo αrα 16ρια
oαg, ελπiζω vα 6xει λιιboει τo xι6vι, αv oxι, αg τo ξoρκ[ooυv τα λou-
λoιiδια πoυ ακoλoυθo0v'

o μUΘog τoυ Nαρκιooou ε[Vαι, πισrε0ω, λiγo-πoλιj γvωατ6g: o ω.
ραiog vεαρ6g πoυ oκ0βει vα πιει vερ6 oε μια πηγη και ερωτε0εται
ηv εικ6vα τoυ, πισrεOovrαq oτι δεv ε[vαι o lδιog μ6oα ατo vερ6, μα
καπoιog αλλoq. oι αιoΘηoειg τoυ μoυδιαζoυv, ματαiωq η N0μφη ηq
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ΠηYηq τoU φωvαζει. AυτOq μ6vει εκει Koλλημdvoq (κυριoλεκτικα και
μεταφoρικα) παvω απ,τηv εικovα τoυ, μ6xρι πoU τoV λυπαται o Δiαg
Kαι τov μεταμoρφιilvει oε λoυλo0δι. Aπ6 τη vαρκη = μoυδιαoμα 6-
XoUμε κι αλλα παραγωγα αr,αγγλικα, 6πω9 narcotics = vαρκωτικα,
narco|epsy = vαβκoλΙΨ[α, narcotize = VαρKωVω. To λoυλo0δι oμωg
ε[vαι ακριβιbq η iδια λ6ξη oε ελληvικα, λατιvικα και αγγλικα.

85) v6ρκη, vdρκloooq -+ narkissus (λατ.)
-+ narcissus (αγγλ.)

- o YακιvΘog ηταv vεαρ6g Σπαρτιαηg, αγαπημ6vog τoυ Aπ6λλω-
vα, ,.oσtιg',, δυαrυxιbg, ..εφ6vεUσεv αυτov κατα τιvα ατυxη β6λov
τoυ δioκoυ,,. (Tα ..|ερα Yακ(vΘια', γιoρταζoιrιαv στηV Σπαρτη πρoq τι-
μηv τoυ dτυ1oυ vεαρoO)' Aπαρηγoρητog o Aπoλλωvαg εκαvε Vα φU-
τριboει απ6 τo α[μα τoυ vεαρoιj τo oμιi:vυμo λoυλoιjδι. Mη ρωτηoετε
6μω9 για τo xριi:μα τoU, γιατ[, ακo0αrε μπ6ρδεμα(!): o,oμηρog oηv
oδ0ooεια παρoμoιαζει τιq τρixεg τηg κεφαληg με αvθη τoυ υακιvθoυ
..UαKιvθ[Vω αvθει oμo[αq'', (oυμπερα[voυv oι επαΤoιrrεg 6τι εwoεl
πoλ0 oκo0ρo 1ριbμα), αro Λoυκιαvo ρητιbq λθγεται oτι τo λoυλo0δι
ε[vαι μαυριδερo0 xριilματoq Kαι στouq Λατ[voυg αλλoτε κ6κκιvog,
πoρφυρ69, αλλoτε αro xριbμα τoυ oιδηρoυ και αλλoτε λευκ6q η γα-
λαζιoq' Aλλα, ε[παμε, dvτρεg κατ6γραι!αv τα xριbματα!

86) υ6κv0og -+ hyacinthus (λατ.)
-+ hyacinth (αγγλ.)

|-{ περιπλαvηΦ μαq αrα ευωδιααrα παρτ6ρια τωv λθξεωv θα oυ-
vεxιαιε[|
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Πoια λoυλo0δια ηταv ακριβιilg o vdρκιooog και o υ6κιvΘoq στηv

αρ1αι6ητα δεv ξ6ρoυμε. Mπoρεi vα ηταv oι oημεριv6q γλαδι6λε9,
oι [ριδεg, τα voOφαρα η καπoια εiδη κρ(vωv.

Ag αρx(ooυμε με η μικρη μαg, καΘιερωμ6vη πια, λ[αrα:
87) δldγvωoη = diagnosis
88) δ16λεκτoξ = dialect
89) δiλημμα = dilemma
90) δρdκog = dragon
91) δελφivl = do|phin
92) δρ6μα = drama ( = θθατρo)
93) δpαματlκ6q = dramatic
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(vαι μια πoλ0 γvωαfi λθξη πoυ 1ρηoιμoπoιε[ o,oμηρoq 
για τo xαραμα, ηv αυγη. Aλλ6 και ..ρoδ6ατερvoq", ..ρoδ6-

πηXUq,', αυη πoυ θxει ρ6διvα μπρdτoα, βρioκoυμε αrα πoιηματα τηq
Σαπφιilg. ..Poδooφυρog,,αυτl,1 πoυ 6xει ρoδιvoυg ααrραγαλoυq. Tι
πρ6oε1αv, λoιπov, oι αρxαloι.Eλληvεq!To τριαvrdφυλλo (τι 6xαρη
λθξη, αληθεια!), ηταv 61ι μ6vo γvωαro αηv αρ1αι6τητα, αλλd και
oυvΦvυμo ηq απαλoτηταq Kαι oμoρφιαq. .P6δov", λoιπ6v, ..ρ6διvoq

σr6φαvog,, υπαρxει αrα γραrπα τoυ Avακρθovτα. Avαφ6ρεται ακo-
μα Kαι ..ρoδiηg o(voq,,, κραoi 6xι απ,τη P6δo 6πω9 ioωg oκεφηκα.
τε, αMα φτιαγμ6vo με π6ταλα τριαvrdφυMoυ. Rosa 6φταoε αrη
PΦμη (Regina rosas amat = H βαoiλιooα αγαπ6 τα ρ6δα, ξεκιvoυoε
τo εγxειρ[διo τωv Λατιvικιbv ηg παλαι69 τεταρηq γυμvαo(oυ) κι α-
πo κει ΙoSθ = τριαvrdφυΜo για τoυq Aγγλoυg (με ηv iδια γραφη και
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για τouq Γαλλoυg, απ,oπoυ ξαvαδαvειαrηκαμε τo xριbμα ρoζ).

100) ρ6δov -+ rosa (λατ.)
-+ rose (αγγλ.)

- H αvεμιilvη, εκτ69 απ6 τo γvωατo λoυλoΟδι, oημαιvε στηv αρ-
1αι6τητα και oπoιoδηπoτε λoυλoUδι ..ταx6ωg uπ6 αv6μωv φθειρδ-
μεVov.., 6πω9 η παπαρoUvα. Στo δε Λoυκιαv6 .αvεμιbvαι λ6γωv.. εi.
vαι τα αvΘη τωv λ6γωv πoυ εUκoλα μαρα[vovται, oι κεvo[ λ6γoι.
AκριβΦg η iδια λ6ξη για τo iδιo λoυλoυδι στouq Λατlvouq Kαι στouq
Αγγλoυg.

101) αvεμιilvη { anemone (λατ. - αγγλ.)

. ,Evα αλλo λoυλo0δι πoυ 6γιvε διdoημo αrov αιιilvα μαg ε[vαι τo
ηλιoτρoπιo. H τερdατια κ(τριvη μαργαρ(τα πoυ αrρ6φει τα π6ταλα
τηq πρoq τoV ηλιo. o Bαv Γκoγκ απoθαvατιoε τα επιβλητικd λoυλoυ.
δια μ6oα oε βαζo o, 6vαv πivακα πoυ ηταv για xρovια τo καμαρι τηg
Eθvικηg Πιvακoθηκηg τoυ Λovδ[voυ. To αυθεvτικ6 6ργo τo ε(δα ατo
πριbτo μoυ ταξ[δι αιo Λovδ[vo. Moυ φαvηκε πoλ0 ατovo 6ργo, α-
Xρωμo, με τα λoυλo0δια ζωγραφιoμ6vα με τ6voυg τoU πιo αoθεvι.
κo0 κ[τριvoυ πou μπoρε[τε Vα φαvταστε[τε. H εvrαo.η τoυ xριilματog
απo0oα. .loωq 6φταιξε τo oτι ε(xα oυvηθloει vα βλ6πω απoμιμηoειg
τoυ 6ργoυ με 6vτovα κ[τριvα Kαι πoρτoKαλιd, (oωg παλι vα 6φταιγε
τo vεαρov ηg ηλικ(αq μoU πoU εvτυπωoιαζ6ταv απ6 τιg θιr'ιovεq
xρωματικ6g αvrιθ6oειg. Θα ρωτηoει καvεlg γιατ[τετoιo εvδιαφερov
για τoV oλλαvδ6 ζωγραφo; Θα oαg εKμUστηρεUτιJ: κατι: oε ηλικiα
11-12 xρovcbv (6κτη δημoτικo0 ημoυv) μoυ εκαvαv διbρo τη βιoγρα-
φ[α τoυ. Σε μια τετoια ηλικiα καπoιog πoυ εκαι.pε τηv παλαμη τoυ
κρατΦιrrαg τηv παvω απ6 τη φλ6γα εvoq κεριo0 - μ6vo και μ$vo για
v,απoδε[ξει σε μια γυvα[κα πooo τηv αγαπαει - πα[ρvει αro μυαλ6
ooυ μυθικ69 διααrαoειg. ,oπωg και τo oυγκλovιαrικ6 κ6Qιμo τoU αU.
τιoU τoυ απo τov [διo, 6ταv ηδη η τρ6λα εixε oδηγηoει τo ζωγραφo
σε αUτoKατααrρoφικη μαv[α. Πιαrευω oτι o Bαv Γκoγκ εivαι μια πε-



ριrπωση Kαλλιτ6Xvη, Φπoυ η πρoοωπικoτητα τoυ ε[vαι oαφιbg oυ-
γκλovιαιικ6τερη απ,τo 6ργo τoυ,

102) ηλloτρ6Πov -+ he|iotropium (λατ.)
-+ he|iotrope (αγγλ.)

- F{ κυκλαμιvog η κυκλαμig καταγρθφEται στα,..oρφικα,' oαv βoλ.
βoειδ69 φυτ6 με dvθη ..ευιbδη,,. Xρησιμε0ει, δε, αrηv καταoκευf1
ατεφαvΦv' To ταπειv0 κυκλ6μιvo Θα τραγoυδηθε(oε αr(Xoυq Γ. Pi-
τσoU στα xρ6vια τηg μεταπoλιτεuηq. Στ,αγγλικα θα φταoει καπoυ
αια μ6oα τoυ 16oυ αιιilvα απo τoυq oλλαvδo0g, εμπoρoυg λoυλoυ.
διιi:v.

103) κυκλ6μlvρξ -+ cyclaminus (λατ.)
-+ cyc|amen (αγγλ.)

- .... . To γερdvι Θα κρυιboει , παρτo tl'θoα, μη βραχεi' . . " τραγo0δη-
σε με τρUφερoτητα o Nταλαραg αrα vιθτα τoυ.

To γvωατo Yεβ6vι εivαι μια κλαoιηη περiπτωoη γλωoooλoγικηg
τα0τιoηg δυo διαφoρετικιilv λαιbv και πgλιτιoμιilv' Γεραvιov η γερ6-
vειov ηταv καπoιo φυτ6 αιoυg αρxα(gυg. To ov6μαoαv ετoι γιατ( o
oπ6ρo9 τoυ εivαι μqκρUq και μυτερog σαV τo ραμφoq τoυ oμιilvυμoυ
πoυλιo0. ΘυμηΘεiτε τov,|βυκo Kαι τQUq γεραvo0q αro o1oλικ6 εγ.
xειρ[διo, Geranium στouq Λατ[voυq και απ6 Kει ση γηραια Aλβι6vα
απαρdλλαxτo, oι Aγγλρoαξovεg oμωg ε(xαv πρooθξει κι εκεlvoι τηv
oμoι6ητα τoυ ραμφoυg τωv πou}ιιilv με τoυg oπoρoυq τoυ φυτo0.,Eτoι 6xoυμε τη λoγια ovoμαo[q τou λoυλoυδιo0 (geranium), αλλα
και τo λαΙκoτερo c!.anesdi|| (πoυ κατα λ6ξη εξηYεiται ρdμφog γερα-
voO). Eυτυxηc αλυoιδωτη oOμητφqη τo cranθ = γεραv6g (τo πoυλi)
παραγεται κατ,ευΘε(αv απ,τΘ qρΧQloελληvικo γεραv6g κι 61ι μ6vo
αυτ6: oπωg ατα vεα ελληvικ& γεραv6g ε(vαι τo γvωαro μηxαvημα α.
v0ι.!ωoηq φoρτiωv 6τoι και ατ,αγγλιφ τo crane 6xει και αυτη η
δε0τερη 6woια.



103) γερ6v(ε)lov + geranium (λατ. Aγγλ.)

104) γερov6q -+ geranus (λατ.)
*} crane (αwλ.)

. Kι αφo0 ζαλιαrηκαμε, ελαφρΦg, με τo γεραvι πdμε oε κdτι πoλΦ
απλ6. Στιg iριδεg. H .lριg 

ηταv αroυg αρxαioυg αγγελιoφ6ρoq τωv
Θειilv, ηταv επ(oηg τo oυρdvιo τoξo, η [ριg τoυ ματιo0 και τo φυτ6v..,Τo αvΘoq πoMαg 61ει εv εαυτιil πoικιλ[αg", γΦφει o Θεoφραατog o
Περιπαητικ6q. Aλλd τo oπoυδαι6τερo ε[δog ηταv η λευκη lριg, απ6
η ριζα ηg oπoiαg παραoκε0αζαv κα εμπoρε0ovrαv .to iριvov μ0-
ρov,.

105) iρlg -+ iris (λατ, Aγγλ.)

Mε λoυλo0δια Θα oυvε1lσouμε Kαι τηv αλλη εβδoμdδα. .Kλαδoυg

ελαiαg", β6βαια, Θα πρoτιμo0σα για η γειτovικη Γrouγκooλoβiα!
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M6oα αrov καταιγιoμ6 πoλεμικιirv εικ6vωv και η1ωv πoυ 6ρ1ovrαι

απ6 η γειτovια μαξ, η σΓηλη π6ραoε μια κρ[αη υπαρξιακηg φ0σηq:
αvαρωτι6wαv για μθρεq τι v6ημα θxει vα γρ0φoυμε για λ6ξει9 oταv
αro διπλαv6 oπiτι π6φτoυv β6μβε9. Aπαvηoη πειαrικη δεv rηρε.
M6vo λ(γη παρηγoρια, ..ξερoκoυραγιo,,πoU 6λεγε η oυ1ωρεμ6vη η
γιαγι6 μoυ, βρηκε ατη λθξη ..AvrιαταΘε[τε!".

o πoιητικ69 λoγog τoυ Mιxαλη Kατoαρoθ εκκειrrρικ6q, αvατρεΙτrι-
κog, βαθια αvΘρΦπιvog - και γι,αυτ6 μovαxικ6q _ oαρκααrικ69 και
αUτoKαταργo0μεvog θρ1εται αro πρooκηvιo τoυ παραλoγoυ τoυ πo-
λεμικo0 Θεατρoυ τωv ημερΦv. "AyrιαrαΘε[τε', μ,6πoιo μ6oo μπoρεi-
τε, σ'6τι ouμβαlvει δiπλα μαg κι 6μω9 τooo μακριd! Tι ξ6ρoυμε, dρα-
Yδ, Yι, αUη η 11ιi:ρα πoυ βoμβαρδiζεται; Θεooαλoviκη - Σκ6πια -
Zdγκρεμπ - Bελιγρdδι. Eκατoyrdδεg xιλιoμετρα με τo τρθvo - αvα.
γκαατικα - Yια vα φτdooυμε αrηv Ευριilπη. H Πoυγκooλαβiα τoυ T[.
τo. Aτ6λειωτα 1ωραφια με καλαμπoκια. Xωρι0 με λ(γα σπ[τια, Ktμ
oμθvα με γυμvα τo0βλα. Aooβdτιατα, Λdμπεg γυμv6g, xωρig oroλi-
δια, κρεμαoμ6vεg αrα καλΦδια θκαιγαv μ6oα αη vUμα 6ξω απo τα
oπ[τια' Xιλιαδεg αρμαΘι69 με κ6κκιvεq πιπερι69 vα ξεραlvoιrrαι αrα
υπ6αrεγα. ΦτΦ1εια πoυ τρυπo0oε τα ματια. oι εικ6vεg δεv μπoρo0.
σαv Vα κρυφτo0v π[oω απ6 καμι6 επαvαατατικη θειbρηoη. Δυαrυ.
Xωq!

Tι v,απθγιvαv αραγε εκε[vα τα τo0βλιvα απ[τια πoυ 6βλεπα απ6
τα παρ6Θυρα τoυ τρ6voυ; Kαηκαv; Eivαι αυτd πoυ δεi1vει η ηλε6-
ραση vα κα[γovται;

Aq δo0με λoιπ6v Φμερα 6τι ακoμα και oι β6μβε9 τωv NατoΤκΦv
δαvεικ6g λιiξειq ε(vαι απ,τoυg αρxαioυg .Eλληvεq. Tθτoια 6vδεια
γλωooικη!

. Στov Πλατωvα Kαι τov Aριατοτ6λη β6μβos ε(vαι ,.η1og ouvεxηg
και υπ6κωφoq, βαρυq και βαθ0q', αrov |rτπoκραη τo βoυητ6 τωv αU-
τιΦv και αro Γαληv6 τo γouργouρητo τηg κoιλιdq
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..86μβαξ', 
ηταv ..ηρωικη κατ& fiαρωδια 6κφραoι9 Θαυμαoμo0', και o

αvεπαvαληrπog Aριαroφαvηg θκαvε τoυg AΘηvαloυq vα γελoOv ε-
ξoγκιbvovταq τηv σε ,.βoμβαλoβoμβaξ,. Bombus θγιvε αια Λατιvικα
κι απo Kει στη γλιilooα τoυ Mπλερ bomb. Φρovτιoαv β6βαια Kαι για
παραγωγα μακρια απ,τo πvε0μα τoυ Aριαroφαvη: bombard = βoβ-
βαρδiζω, bombardmenf = βoμβαρδιoμδq.

106) θ6μΘo9 -+ bombus (λατ.)
-r bomb (αγγλ.)

Εμεig oμωg Θα oπεiρoυμε λoυλo0δια d\rΓι για βoμβεq.

- ..Λε[ριoV'' αια oμηρικα xρ6vια δε βρiοκoυμε. Bρioκoυμε 6μω9 τo
επiΘετo ..λειριoειg, - εσσα,, πoυ oημα[vει 6μoιo9 με κρivo. ..Xρωq λει-
ρι0ειg,'ατηv |λιαδα ε[vαι επιδερμiδα πoυ μoιdζει με κρ[vo, ..oιp λει.
ρι6εooα'' εivαι η λεrπη φωvη τωv τζιτζικιιbv, αλλ6 και τωv Moυocbv.

Στα λατιvικd τo ρ 6γιvε λ και τo λεiριov 6γιvε |i|ium. Aυτd πoυ αγo.
ρΟζoυμε Φμερα αια αvθoπωλεiα, Στ,ογγλικα 6γιvε |i|y = Kριvoq και
water|i|y = voυφαρo. To λειρiτoυ κ6κκoρα ε[vαι ακριβιi:q η iδια λθξη
ioωg επειδητo xριilμα η τo oxημα τoυ θ0μιζε oε κ6πoιov τo λoυλo0-
δι.

107) λεiρtov.+ |i|ium (λατ,)
+ |i|y (αγγλ.)

- H ετυμoλoγlα τoυ United States Army μovo μειδιαματα μπoρε(
vα πρoκαλ6oει. o αrρατ69 τωv Hvωμ6vωv Πoλιτειιbv μπoρεi Vα πε-
ρηφαvε0εται oαv τ6τoιo9, oι λ6ξειq oμωg 6xoυv η δικη τouq ι.
αroρ(α: τo united = εvωμ6vεξ πρoθρxεται απ,τo λατιvικ6 UΠUS = 6.
vαg κι αυτ6 με τη oειρd τoU απ,τo ιωvικ6 o[η = 6γq.

- H λ6ξη state = κρατoq, πoλιτε[α ε[vαι παρ6γωγo τηq λατιvικηg
stare = 916κoμαι, κι αυτη με τη oειρα ηg ιixει κoιη ρ(ζα στα- με τo
αρxαιoελληvικ6 iαrαμαι.



108) ioταμαl -+ stare (λατ.)
-+ state (αγγλ.)

- F{ δε λ6ξη army = αrρατ69 ε[vαι απ6γovoq τηq αρxαιoελληvικηg
αρμ6q πoU ημα[Vει 6τι ακριβιilg και oημερα αλλα και αρμoq τoυ ιb-
μoυ, ωμoπλdτη. Mε τιg δυo αυτεg 6woιεg τη βρioκoυμε Kαι σr,αY-
γλικ6 oημερα. To ρημα αραρ[oκω oημαιvε oυvαρμoζω. .Exoυμε τ0-
πoυg απ6 τo αρω πoυ ηταv ρ[ζα ,.λ[αv γ6vιμog,,. 

.Eδωoε αrα λατιvικα
πληΘoq λ6ξεωv πoυ π6ραoαv Kαι στ,αγγλικd'

109) 6ρω, αρμ6ξ -+ armus = μπρατoo , oπλo (λατ,)
-+ arm = μπρατoo,6πλo (αγγλ.)
-+ army = oτβατ6ξ

αλλα και art = τ6XvΠ, artic|e = αρΘρo.

Παoxαλιατικα θα κλεlooυμε με τo γαρ[φαλo, λouλoUδι - o0μβoλo
λαικιilv αγιbvωv' Θαυμααrε ηv ιαroρiα τou. Στ'αρxα[α ελληvικα τo
ρημα κεiρω oημαιvε κoβω τα μαλλια μoυ, ξυρiζω. H αrρατιωτικη
φραση .εV χρω κεκαρμ6voι,,, φαtrrαζoμαι, ηxεi εφιαλτικ6 για πoλ-
λo0g! (Aq oημειιilooυμε εδιb 6τι η περiφημη ..Eυδoκ[α,,- ταιv[α αrαΘ-
μ69 τoυ vεoελληvικoO κιvηματoγραφoυ - βαolαrηκε αro βιβλio τoυ
Kαoδαγλη ..oι κεκαρμεvoι''). Τo κεiρω λoιπ6v, εxει Θ6ματα κερ-,
Kαρ-, Kρε- απ,6πoυ oι Λατ(voι πηραv τo Kαρ- και ε[xαv C?Γo = odρκα
και carnalis = σαρKιK6q. Carnagione αrα Mεoαιωvικα |ταλικα ovoμα-
ζoιrιαv τo γαρiφαλo, γιατ[ τo xρΦμα τoυ θ0μιζε φρεoκoκoμμ6vo
κρ6αq.

Στηv (δια oικoγ6vεια 6xoυμε Kαι τo καρvαβαλι απ6 τo λατιvικo
carneΙevare rτou σε ελε0θερη απoδooη oημαlvει καταργιil, αφαιρΦ
τo κρ6α9.

110) κεiρω' κρ6α9*+ caro, carnalis (λατ.)
.-l carna| = σαρκιKOq (αγγλ.)
+ carnation = γαρ[φαλo
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Avτ[οτρoφα τιbρα τo γαρiφαλo πoU χρησιμoπoιo0με oημερα εi-
vαι τo αρxαio ελληvικ6 ..καρυ6φυλλov,,, πoU 6μω9 ηταv τo ..μo-
oxoκαρφι,,, τo ..γαριφαλακι,,, πoυ Xρησιμoπoιo0με αrα γλυκα. To
πηραv oι Λατlvoι caryophyl|um Kαι oι Bεvετoιαvoι τo ιiκαvαv
garofa||o. Kαπoιog λoιπ6v μπ6ρδει!ε τιg δυo μυρoυδι69 η τoυ φα-
vηKαv oλ6ιδιεg!
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14

Moloααναζητo0oαv η καλo0oαv - κι ακ6μα τo κovoυv _ πoι-

ητ69, μoυoικol και ζωγρdφoι, αλλα και μ6διoτρoι και τ0πoι καλλμ

τε1vικo[, μπo6μ κυρiωg. Γ6voυg Θηλυκo0, πρ6τυπo oμoρφι69, κoμ-

Ψ6ηταq, καλλι6ργεια9 και καλλιθπειαξ για vα εμπvεuστoυv και

vα δημιoυργηooυv.
Για καπoιoυg απoτθλεoε κcιι αvτιKεlμεvo π6Θoυ. .oπωg 

η περι-

πτωστl ηg Γκαλα KαιτoU Nταλ(.
Musa ατα Λατιvικd κι απ6 Kει στ,αγγλικd θxoυμε Muse = μo0oα

κ€ιι μια πληθΦρα λ6ξεωv: amuse = ψUxαYωγιb, amusement = Ψυ-

xαγωγ[α, ΙTIUSθ = oκθφτoμαι κατι με Θαuμαoμ6, muSθUΠ=βoUσε[o,
musiο = μoυoικη, musica| = μoυoικ69.

111) μoιioα + musa (λατ.)
_) musΘ (αwλ.)

M ιo 0 ζκαλ ανεβαζo υv βεβαiωq και o ι εγ1Φριoι ΘεατραvΘρωπoι !

Mo0oα τωv ημερΦv μαq η Mαvτλtv oλμπραιτ! n vα μαξ εμπvε0-
oει λoιπ6v η εv λ6γω;

Πρ6oφυγεq γεματoι oι δρ6μoι και oι Kαταυλιoμoi. Aπo τ,αρxαiα

φε0γω, φυγη, Fugo και Fuga αrα λατιvικα. Φo0γκα αrη μouoικη

xρησιμoπoιo0με κι εμεig κι 61ι τov λ6γιo 6ρo ..διαφUγη,,.

112) φε0γω, φυγη + fugo, fuga (λατ.)
+ fugitive = φυγαg (αwλ.)
-ι refugee = πρ6σφUγαq

Eκρηξειg ραδιεvεργιbv 6πλωv oτo K6ooβo, 0πorπo viφoqπovω
απ,ηv EOβoια και η Θεoοαλiα. Kαι τιq Ψυχ6q μαg. Nεφελωδειqoι
απαwηoειg τωv ειδικΦv.
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113) v6φog, vεφ6λη -+-nebuIa (λατ.)
-+ nebu|ous = vεΨελιbδrlq (αγγλ.)

Τo ταπειv6 yαμoμηλι ηταv γvωoτo oτα xρovια τoυ Γαληvoιj
Yια τιq Θεραπευτικ69 και μαλακτικ69 τoυ ιδι6τητε9. ',Eλα[ω 1α-
μαιμηλ[vω,, αvαφθρεται χαραKτηριαrικα 6τι επoυλιj:Θηκε κα-
πoια πληγη η φλεγμovη. To αvΘog και φυτo ovoμαoτηκε 6τoι α-
πo τη μυρωδια τoυ..Evτovη μυρωδια μηλoυ κατα τov Διooκoρ[-
δη. .Eτoι λoιπov μ0ριζαv τα μηλα εκε[vα τα xρovια; Mε δεδoμθ-
vo τo YεYoVog 6τι μηλα oι αρ1αioι ov6μαζαv απo τη μια τα πρ6-
βατα κι απ6 τηv αλλη oυλληβδηv διαφoρα φρo0τα 6πω9 τα ρo-
δακιvα Kαι τα κυδιbvια, παραμ6vει αιvιγματικη, voμ[ζω, η αKρι-
βηg 6woια τoU χαμoμηλιo0. KαΘoλoU αιvιYματικη oμωg η Xρη.
ση τoU ρoφηματog -σημα κατατεΘ6v μιαg καπoιαg ηλικiαg μ'
6λα τα παρελκ6μεvα τηg,'.

114) xαμαiμηλov -+ chamaeme|on (λατ.)
-+ chamomi|e (αγγλ.)

.|ov και oτov πληΘυvτικ6 [α, To πιo o0vτoμo λoυλo0δι, ',|6πλo-
κoq'' o Δι6vυoog, ..ιooτθφαvog,'η Aφρoδiτη, o Δι6vυooq, λoιπ6v,
6πλεκε τα μαλλιd τoU με [α και τηg Aφρoδiτηg τηg δφτιαxvαv στε-
φαvια μ,αuτα. "To πριbτov αvθog 6περ αvθεi μετα τov 1ειμιbvα",
τo ζoυμπo0λι, o μεvεξ6q η η βιoλ6τα. Στη λεξη αυτη υπηρxε μπρo-
oτα τo δiγαμμα (F) Fiov (βiov) λεγoταv στα oμηρικd 1ρ6vια και
στouq Λατlvoυg 6γιvε vio- με καταληξη - |a = vio|a. Στoυg Eγγλ6-
ζoυg 6γιvε vio|et τo λoυλoιjδι και τo βιoλετ( xρcbμα.

115) iov (Fiov) -+ vio|a (λατ,)
-; vio|et (αγγλ.)

Δυo λoγια τcirρα για τo δiγαμμα (F) τo oπolo δεv υπαρxει πια
ατo ελληvικ6 αλφαβητo, Yπαρ1ει 6μω9 οτo.λατιvικ6 αλφαβητo
και o,6λεq τιg λατιvoγεvε(g Eυρωπαικ6q γλιbooεg. To δiγαμμα
λoιπ6v ακo0γovταv σαv β και υπηρxε oε πoλλ6g λθξειq τωv o-
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μηριKωV χρovωV, Xαρακτηριoτικ6 παραδειγμα τoυ γραμματog
αυτoιj oτη μ6oη μιαq λ6ξηq ε[vαι τo αβγo. Ωov oτoυg αρ1α[oυg
(ωF6v Yια τηV ακρiβεια), 6γιvε ovum oτα λατιvικα και η iδια λ6-
ξη oτ,αγγλικα oημα[vει ωαριo κι απ6 δω ovary=ωoΘηκη και
ova|=ωoειδΠξ.

116) ω6v (ωF6v) -+ ovum (λατ..αγγλ,)
.+ ovary (αγγλ.)

H λ6ξη oβαλ πoυ χρησιμoπoιo0με Φμερα ε[vαι απλcbg 6vα αvrμ
δαvειo. .ooo 

για τα 1ιλιoεπωμ6vα, κωμικoτραγικα διαδραματιoΘ6-
vτα στo oβαλ γραφεio τoυ Λευκo0 olκoυ αq μηv αvαφ6ρoυμε o0-
τε κεoα(α!

.Evα dλλo παραδειγμα με τo δ[γαμμα στηv αρXη τηq λ6ξηq.εivαι
η λεξη oivoq = κραoi. Folvog ε[vαι η παλαι6τερη γραφη τoυ. Vinum
6γιvε oτα λατιvικα. Wine ατ,αγγλικd αλλdζovταq τo πριilτo γραμ-
μα σε πιo ιoxυρ6..oμωq εκτ6q'απ'τo κραo[oι Eγγλ6ζoι κραηoαv
6λε9 τιg λ6ξει9 τιg οxετικ6g με αμπ6λια Kαι παραγωγη κραoιo0 α.
πo κε[vη ηv αρxα[α ελληvικη: vinΘ = κλημα, vineyard = oβΠ6λt,
vinegar = ξiδι και vintage = (διαλεμη) ooδεια. Vintage cars ε[vαι τα
παλια κλαoικα αμαξια, μovτ6λα απoδεδειγμ6vηg κoμι.|.l6τηταq Kαι
αvτoxηg.

117) oivoq (Foivoq) -+ vinus (λατ.- αγγλ.)
-+ wine (αγγλ.)

Kαι η καΘιερωμθvη μικρη μαg λ[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
126) Θερμ6μΕTpo = thermometre
127) τραγωδiα = tragedy
128) τραγ:κ6q = tragic
129) τiγρη = tiger
130) τρoπlκ6q = tropic
131) τυφιitvαξ = typhoon
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15
Kαπoιoι Σθρβoι.μ6oα oτoυg oυvε1ε[g βoμβαρδιoμo0g, δεv 6-

xoυv xooει καΘ6λoυ τo xιoOμoρ τoυq. ovoμαoαv 6vα ευμ6γεΘε9
φ[δι τoυ ζωoλoγικo0 κηπoυ αro Bελιγραδι ..Mαvτληv,,, τιμηg θvε-
Kεv ηq wωoηg κυρiαg. To ωρα(o τιi:ρα: o Πλ(vιog (Pωμαiog
ατρατιωτικ6q και συYγραφ6αg μιαg απ6 τιg πρcbτεg εγκυκλoπαi.
δειεg) αvαφ6ρει oε καπoιo λαo oαv oφιoφαγoυg. Πo0 βριοκ6ταv
αυτ69 o λα6ξ; Mα... αrη oημεριη Σερβiα!

H λεξη 6φι9 δεv θφταoε ωq τα Aγγλικα, θφταoε μ6vo τo ερπε-
τ6. ,Eρπω oτ,αρ1α[α ελληvικα με ηv iδια oημαoiα πoυ 61ει και oη-
μερα. o Aριoτoφαηg με δυo λθξειg και φoβερη εvαργεια γραφει..o πoλεμog ερπ6τω,, . αq 6ρΘει oαv ερπετ6 δηλαδη, αg καvει τo
δρ6μo τoυ.

To θρπω θγιvε serpo oτα λατιvικα και serpenS = ΕPπθτ6. Στ,αγ-
γλικα 6φταoε τo serpent = ΕβΠ8τ6 και serpentine αυτog πoυ 6xει
qfiμα ερπετo0, φιδιo0 για τηv ακρiβεια. Serpentine ε[vαι oτo κ6-
vτρo τoU Λovδivoυ η γVωση λ(μvη τoυ Hyde Park απ6 τo σXημα
πoυ 61ει.

Mηv ξεxvατε και τιq oερπαvτlvbq πoU ρ(xvoυμε τιg Aπ6κριεq,
πoυ ξετυλiγovται σαv φ1δια.

132) 6ρπω.ι serpere (λατ.)
+ serpent (αwλ')

Kι απ6 τα ερπετ0 αg καvoυμε μια β6λτα. To ρfiμα βαδiζω . με
μθλλovτα βαδιo0μαι αηv Aττικη - υπαρ1ει απ'τα xρovια τoυ Aρι-
αroφdη. Στα λατιvικα 6γιvε vado. Θυμαστε τo 1oλυγoυvτιαv6
',Quo vadis?'';Στ,αγγλικd τo βρioκoυμε oε oOvΘετα ρηματα oπωq
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, με-
ταφoρικα 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 6-
τι δεv ξ6ρoυμε τ[πoτα για τηV πρoφoρα τωv αρxα(ωv, Aυτo, λoι-
π6v, τo s, τo βρ(oκouμε μπρoστα oε λ6ξει9 πoυ δαοOvovται στ,αρ-
Xαiα ελληvικα.

Για vα ουvηΘ(ooψuε λoιπ6v αυτη τη γλωoooλoγικη ιδιoρρυΘμiα
αg δo0με ηv εξ6λιξη τoυ αλατιoιj. Αλαg (δαoυvoμεvo) oτηv καΘα-
ρε0oυoα. o αλq στouq αρxαioυq ηταv τo αλdτι. (Fl αλq ηταv η θα-
λαooα). Πoλ0τιμo oαv xρυoαφι. BoηΘo0oε τov κ6oμo πρωτ(oτωg
vα oυvτηρησει τα τρoφιμα και κατα δε0τερov - καΘ6λoυ υπoδε6-
στερo - vα διboει vooτιμια oτα φαγητα. 

..Aλq 
ξεv[αg,,, τo αλατι τηg

φιλoξεviαg, ''αλg oυvαvαλωσαι'' τo vα ε[oαι oυvδεδεμιlvog με κα-
πoιov, τo vα 6xειg φαει μαζi τoυ αλατι, αvαφ6ροvται στα ..Hθικd,'

τoυ Aριoτoτ6λη. .oπoιog 
μoιραζovταv αλατι με καπoιoυg αυτoμα-

τα θμπαιvε oτov κιjκλo τωv φ[λωv τoυg. ,|oωg oαg καvει εvτυπωoη
6τι ακ6μα και oημερα υπαρxει o '.δρ6μo9 τoυ αλατιoU', oτα βαΘη
ηg Aoiαg, Kαραβαvια μoυλαριcilv - τ,αλoγα δεv αvτ6xoυv - ξεκι-
vo0v απ,τo Θιβ6τ και μεταφ6ρoUV τo πoλ0τιμo αλdτι oε καπoιεg
ξεxαoμ6vεg φυλ6q τωV KαKoτραxηλωv lμαλαTωv' Kαι μαζi τoυg
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Kαπoιoι ,'τρελoι'' Eυρωπα[oι πoU φωτoYραφiζoυv τη oτ6ρηoη και
τη φτιilxεια oε ιλoυoτραoι6v xαρτ[.

Aλg λoιπov, Kαι στouq Λατ[voυg sa| και sa|inus=αλμυρog. Avτ(-
στoιχα sa|t και sa|ine oτ,αγγλικα, Π6oo oημαvτικ6 ηταv τo αλατι
φα[vεται κι απ6 τo γεγovog 6τι 6λε9 oι Euρωπαικ6q γλΦooεg xρη-
oιμoπoιoOv παραπληoιεg λ6ξει9: sol (Pωοικα- Πoλωvικα), so (Σερ-
βo-Kρoατικd), sa|ann (|ρλαvδικα), se| (Γαλλικα), sale (Ιταλικα), sa|
(|oπαvικσ).

Τo πιo γoητευτικ6 εδιb ε[vαι oτι η αγγλικη λεξη sa|ary=μιοΘog 6-
Xει τη ρiζα τηg oτo αλατι. ΠΦg; Tα xρηματα πoυ 6παιρvαv oι Pω.
μαioι oτρατιιilτεg λ6γovταv salarium, δηλαδη xρηματα Yια τηv α-
γoρα αλατιo0. Aυτd τα xρηματα δ[vovταv oε τακτα xρovικα δια-
αιηματα. Σιγα-oιγα απ6κτηoε τη oημεριvη 6woια,

135) αλs --r sa|, sa|inus (λατ,)
-.r salt, sa|ine, sa|ary (αγγλ.)

Εμε[g δαvειoηκαμε απ'τouq Pωμαioυg η oαλdτα. F{erba sa|ata
ov6μαζαv τα ''αλατιoμ6vα λα1αvικd,', πoU αγαπo0oαv πoλ0. Ωμα
δηλαδη λαxαvικα πoυ αvτ[ για τo oημεριv6 λαδ6ξυδo η λαδoλ6μo-
vo τα o6ρβιραv με αρμη (τηv κoιvcbg λεγ6μεvη oαλαμo0ρα). Sa|ad
ovoμαoτηκε απ,τouq Eγγλ6ζoυg τo iδιo πιατo.

Nα μηv ξε1αooυμε και τ'αUτoυσια δαvεια απ6 τα ελληvικα|
136) καΘεδρIκ69 = cathedra|
137) κoτηγoρiα = category
138) κ6vτρo = centre
139) κλiμα = cΙimate
140) κλiμακα = c|imax
141) κolμητηρlo = cemetery
142) κoμητηξ = comet
143) κρατηρσξ = Crater
144) κρπlκ6ξ = critic
145) κωμωδiα = comedy

55



16

M6oα στouq δαιδαλιilδειg λαβOριvΘoυq τηq ιαroρ(αg τωv λ6-

ξεωv, 6ρxovται σrιγμ6q πoυ ξαφvιαoμ6vη απoριb. Aπoριb με
τov πλo0τo και τη γεwαιoδωρiα τηg αρxαlαg ελληvικηg γλιbo-
oαg. Σε λθξειq πoυ o0τε καv υπoιpιαζεoαι 6τι υπiρxει αρ1αio
ελληvικ6 στoιxε[o, oε λ6ξει9 πoυ ακoOγovrαι ξενικηg πρo6λευ-
oηq, υπαρxoυv ρiζεg ελληvικθg, παραφΘαρμθvεg βθβαια, με τo
πθραoμα τωv αιιbvωv. Avriατoιxη, φαvταζoμαι, και oiγoυ ρα πιo
δυvατη Θα ε(vαι η oυγκivηoη τωv αρχαιoλ6γωv, oταv φ6ρvoυv
στo φωq αvτικεiμεvα πoU χρησιμoπoιo0vταv xιλιαδεg xρ6vια
πριv!

To πρΦτo ξαφvιαoμα για oημερα η λεξη βαρκα. Aκo0γεται ιταλι-
κη;ΣαφΦq. E(vαι ιταλικηgπρo6λευoηq;ΣαφΦq 6xι. Bαρη (με περι-
oπωμ6vη αr,αρxα[α ελληvικα ηταv .tτλo(ov με πυΘμ6vα ευρυv, ε-
πiπεδov,,, ..β6ρβαρoι βαριδεg.,αvαφ6ρει o Eυριπiδηg' Στα λατιvικα
6γιvε barica και κατα παραφΘoρ6 barca. oι Ewλεζoι, σαv ηoιΦτι-
κog λαog, ε(χαv ηδη λθξειg oxετικθg, γι, αυτ6 rηραv μ6vo τo
embark = μπαρκαρω, επιβιβαζoμαι oε πλo[o και τo αvτ[Θετ6 τoυ
disembark.

146) θ6ρlq -+ barica, barca (λατ.)
.+ embark, disembark (αwλ.)

To βαλοαμov (αρωματικ6 φυτ6 παρ6μoιo με τo σημεριv6 δυo.
oμo) ιiγιvε ba|samum αrα λατιvικα. oι Eγγλ6ζoι - πoU θxoυv θvro-
vη ταoη απλoπoiηoηq και oυvτ6μεUσηq τωv λ6ξεωv - κρ6τηοαv τo
ba|m και τo ρημα emba|m = αPωtΙατiζω (vεκρoOg πριv ηv ταφη),
ταριxε0ω.

147) Θ6λoαμov + ba|samum (λατ.)
+ba|m, embalm (αwλ.)
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Στα μυρωδικα επ(oηg αvηκoυv o βαoιλικ69 και η ρiγαvη. o βαoι
λικog αvαφ6ρεται στov Aριoτoτ6λη Kαι χρησιμoπoιoυvταv oε βα-
oιλικ69 τελετ69 Kαι στιq Θυolεg στouq Θεoιjg. .ovταg αυτoφυ69
φυτ6 - αρα εv αφΘoviα - και ''ε0oσμov.' διατηρηoε τη xρηoη τoυ
Kαι στo τελετoυργικ6 τηq 0ρΘ6δoξη9 εκκληoiαq'

148) 6αolλlκ6q -+ basiIicum (λατ.)
+ basi|(αγγλ.)

H επioηg αυτoφυηg ρiγαvη, oρ[γαvov η oρiγαvog στouq αρ1αi-
oυg, 6γιvε origanum αrα λατιvικα Kαι oregano αι'αγγλικα.

149) oρiγovov, oρiγαvoq -+ origanum (λατ.)
+ oregano (αγγλ.)

Λoγω δε τηg 6vτovηg μυρωδι69 τoυ φυτo0, η λ6ξη χρησιμoπoι-
o0vταv Kαι μεταφoρικd. Στoυg ''Bατρd1oυg..τoU Aριστoφdvη '.oρ[.
YαvoV βλ6πειv'' εivαι τo δριμιj, τo oργιoμ6vo βλ6μμα, τo αγριoκo[-
ταγμα!

To γαλα oτ'αγγλικα ε[vαι milk. oι δυo λ6ξει9 ε[vαι φαιvoμεvικα
αoxετεg, αλλα διαβαoτε τιbρα τoυq δεoμo0g τoυq μ6oα απo εvα
δαiδαλo ταυτ6oημωv εwoιΦv: τo oημεριv6 αρμ6γω ξταv oτ,αρ-
xα[α ελληvικα αμ6λγω, στouq λατlvoυg mu|gere Kαι στα γoτΘιKα
(Θυμdoτε τoυg βoρειoυq ΓoτΘoυq, Bηοιγ6τΘoυ9, ooτρoγOτθoυq
ηg οxoλικηg ιoτoρiαg;) mu|kean. Koιη ρiζα ηταv η ιvδoευρωπαι-
κη melg- πoυ oflμαιvε οφoυγγiζω η xαιδε0ω. H κ(vηoη λoιπov τωv
xεριιbv κατd τo 0ρμεγμα 6δωoε 6λε9 αυτ6q τιg λ6ξει9 oε τ6οoυ9
διαφoρετικo0q λαoυq.

150) αμ6λγω -+ mu|gere (λατ.)
-+ mi|k (αγγλ.)

Στ, αγγλικα θxoυμε επ(oηg απo τηv iδια ρiζα τιg λ6ξει9
emu|sion = γαλακτιbδεg υγρo και promuΙgate : δηλωvω δημo-
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o[ωq, καvω γvωoτ6. Τo τελευταio 6xει τη δικη τoυ αvαλoγικη
ox6oη με τo αρμεγμα:6πω9 τo γαλα κατεβαivει απ'τoυq μα-
oτoOq τωv ζcbωv ετoι και μια δηλωoη, μια αVαKoivωoη βγα[vει,
6ρxεται στo φωq' Mε τη λ6ξη γαλα τι απθγιvε; Aπ6 τη γεvικη
πτιboη (γαλακτoq) oι Λατivoι κρατηo'αv τo |ac = γαλα' Aπo τα
λατιvικα oι Eγγλ6ζoι απoκτηoαv τo |actation = 6KKριση γαλα.
Kτoq Kαι |actose = λακτ6ζτ.]'

,oμωq εκτ69 απ6 αυτα τα δυo πρoφαvη δdvεια, εvα αλλo μαKρι-
v6 παραγωγo ε[vαι και τo |ettuce = μαρo0λι. Aπo πo0 και πιilq;Aπ6
τo γαλακτιi:δη xυμ6 πoυ βγαivει oταv κ6βεται η ρiζα τoυ| Lactuca
τo πρωτoε(παv oι Pωμα[oι και μ61ρι vα φταoει oτηv Aγγλiα μετα
απ6 αιΦvεq 6γιvε |ettuce.

151) γ6λα' γ6λακτoq.+ |aο (λατ,)
-+ |actation, |ettuce (αwλ.)

Π6ρα oμωg απ6 τιg [διεq τιg λ6ξει9 υπdρxoυv αvαλoγiεg Kαι στιq
μεταφoρικ69 xρηoειg τoυg:To Aριoτoφαvικ6 .'oρviΘωv γαλα'. ε(vαι
τo δικ6 μαg vεoελληvικΦ ,'τoU πoυλιo0 τo γαλα'.' oι Eγγλ6ζoι αvτi-
στoιXα 6xoυv ''pigeon,s mi|k.'= τoU περιστεριo0 τo γαλα!

Larceny oτ'αγγλικα ε[vαι η κλoπη.
Latroοinium oτα λατιvικo η ληoτεiα και |atro = μιoΘoφ6ρo9.

Λατρov oτ,αρ1α(α ελληvικα ηταv o μιoΘog, η πληρωμη. .Λα-

τρωv ατερΘε'' στιg |κ6τιδε9 τoυ Aιox0λoυ oημαlvει αvευ πλη.
ρωμηq. Λατρε[α, λoιπ6v, ηταv αφεv6g η καταoταση τoU vα ε[-
oαι μιoΘωτ69 εργατηg, υπηρ6τηq, δo0λog και αφετθρoU η ση-
μεριvη ''λατρεiα''. To vα ε[oαι λoιπov αφooιωμ6voq σε καπoιov
oημα[vει vα απoδiδειg καπoια εργαo[α Kαι vα πληριbvεoαι γc
αυτ6!

152) λ6τρov.+ |arceny (αγγλ.)
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153) 6αoη = o?SiS
154) olκoλoγiα = ecoΙogy
155) olκovoμio = economy
156) 6vυ1αg = oΠYX
157) oπτlκ6ξ = optica|
158) 6ργαvo = oΓ9€lΠ
159) oργαvιilvω = organise
160) oρΘ6δoξoq = orthodox
161) oρφαv6ξ = orphan
162) oρ1ηoτρα = orchestra
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Mηπωq θxετε 6vειρα, επιΘυμ[εg, oραματα, φιλoδoξiεg πoυ κα.
πoιoι τα xαρακτηρiζoνν oυτoπικα; Kαλd καvετε. E1vαι αημαδι πωq
ακoμα υπαρ1oυv μ6oα oαg ixvη vεαvικηq αμφιoβηηoηq. Bρioκε.
τε πωq oι α16oει9 τωv αvΘρΦπωv εivαι yαoτικ6q; Σωoτα υπoι{.lια-
ζεαrε. 

.o1ι 
μ6vo xαoτικθg αλλα και αβαoτα1τα voΘευμ6vεg με πoι-

κ[λoυq oυμφερovτoλoγικo0 g oxεδιαoμo0g.
H πoλιτικη και oι πoλιτlκoΙ oαg 61oυv απoγoητε0oει; Σημαδι υ-

γεiαg. Aγ14ιilvεoτε oυxvα για πρdγματα πoU oι αλλoι τα ΘεωρoOv
αΦμαvτα; E[oτε ευαloθητoι yαρακτηρεq dvευ αμφιβoλiαg. Σκε-
φτε[τε μ6vo 6τι μεγαλα μυαλα τηg ιoτoρ(αg κατ6ληξαv βofiτoυ
oxλoυ τωv μετριoτητωv,

H ouτoπ(α, 6μωq, δεv ε[vαι λ6ξη αρxαiα ελληvικη. E[vαι μια επι-
v6ηση τoυ Σερ T6μαq Moρ, απo τιg ελληvικ6q λ6ξειq oU Kαι τ6πo9.
Tη xρηoιμoπoiηoε oαv τ(τλo τoυ oμιilvuμoυ βιβλioυ τoυ τo 1516.
'.ouτoπiα..ηταv τo 6voμα εv6g φαvταoτικoO vηoιoO, oι κατoικoι
τoυ oπoloυ ε(xαv oργαvΦoει ηv κoιvωvlα τoυg oOμφωvα με τιq
αρX6q πoυ o Σερ Τ6μαq θεωρo0oε ιδαvικ6g για μια κoιvoητα, Aπ6
τιg αρx6g τoυ 17oυ αιιilvα, αρxιοε vα χρησιμoπoιεiται με ηv 6v-
voια τoU .'ιδαvικo0 τ6πoU'..

163) utopia (αwλ.) .+ oυτoπlα

To 1αog vα δεiτε π6oo γovιμo, υπηρξε, 6oo κι αv αυτ6 ακo0γε-
ται oξ0μωρo. Eκτog απ6 τηv iδια 6woια πoυ π6ραoε Kαι στα αγ-
γλικα απ6 τα λατιvικα 6γιvε και πρ6γovog τoυ gas = α6ριo και τoυ
gasoline = βεvζivη (για τoυq φλoυq μαq - Kαι εoxατωg κoλλητo0g
μαg - Aμερικαvoυq). .Evαq Φλαμαvδ6q xημικog xρηoιμoπoiηoε η
λεξη xαog Yια vα oρloει μια αρ1η τoU απoKρUφιoμo0. Kατα τov
Bαv X6λμovτ 6λε9 oι μoρφ69 τηq 0ληq περιε[xαv 6vα ραφιvαρι-
oμθvo τ0πo vερoO, Πθρα απ6 τιg παλαβoμαρεq τoU Φλαμαvδo0,
τo X- στα Φλαμαvδικd ακo0γoιrrαv σαv γK- και τελικα η λ6ξη 6γιvε
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gas Kι θτoι απ61ησαv oι φ[λoι και oιjμμα1o( μαg ακ6μα μια λ6ξη
πoυ oημαιvε διαoτελλ6μεvη oυο[α.

164) x6oq + chaos (λατ'. αγγλ.)
+ gas (αwλ.)
-+ gaso|ine (αμερ. αYγλ.)

Xαραooειv oτ,αρ1αiα ελληvικα ηταv τo κ6βω, ακoviζω και xα.
ραζω o,επιφdvεια. Στα Λατιvικα charaxare κι απ6 Kει στ'αγγλικα η
λ6ξη charactg1=xαρακτηραq. H λατιvικη λ6ξη, αφo0 ταξ(δει,Uε, oαv
1ειρoυργικ6q 6ρoq θγιvε garse η garsh. ,Eφυγε και τo υγρ6 κι 6μει-
vε η λ6ξη gash πoυ αr'αγγλικα ε[vαι η εγκoπη, βαΘια, μακρια τoμη
αrη odρκα. Σαv αυτ69 πoυ αvo[γει o π6λεμo9 σε μια Xωρα.

165) 1αρdooεlv -+ charaxare (λατ.)
+ character, gash (αγγλ.)

Eiπαμε παραπαvω για πoικ[λoυg oxεδιαoμo0q oυμφερ6vτωv,
Bαλιog, λoιπ6v, ηταv oτ,αρxα[α ελληvικα o πoικ[λog, o ατικτ69.
..8αλι69,,ηταv 6vα ελαφι oτov Eυριπ[δη και Bαλiog 6vα απ6 τα α-
λoγα τoυ Axιλλ6α, oα vα λ6με ',Παρδαλog,,.

Στα Λατιvικα τo .λ. θγιvε -ρ- (oυvηΘιoμ6vη η εvαλλαγη τωv υ-
γριilv oυμφιbvωv) κι 6φταoε oτ,αγγλικα oαv various κι απo δω μια
oικoγ6vεια λ6ξεωv: var!=nρ16[χω, variety=πoικιλ[α κι εμε[g ξαvα-
δαvειαrηκαμε τo βαριετ6, εiδog ελαφραq Θεατρικηg επιθειi:ρηoηg.

166) 6αλ169 -+ valius, varius (λατ.)
+ various, vary, variety (αγγλ.)

Αγxω oτoυg αρxα[oυg ημιbv oημαιvε πι6ζω, oφ(γγω τo λαιμo,
αιραγγαλiζω, πv[γω δι,αγxovηg, Kαι μεταφoρικα πι6ζω vα μoU ε.
πιοτραφoOv τα δαvεικα (πo0 αλλo0; στov φ[λτατo Aριoτoφαvη).
Ango oτα λατιvικα. Kι απ6 τoυg Λατlvoυg anguish=αγχoq και
anxious=αvησUxoq, αvυπoμovog oτ,αγγλικα. Aπ6 ηv iδια ρiζα τo



ΘΠ$θΓ = Θυμ69 Kαι angry = Θυμωμ6voq.

167) 6γ1ω, 6γxoq: 
::3:$:l,l,,ou,, anger, angry (αγγλ.)

''Boρα.'τo oUσιαστικ6 τoυ βιβριboκω = τβΦΘ, κατατρci:ω. Στα λα-
τιvικα voro. Kαι φταvει oτηv πατρiδα τoυ Mπλερ τo voracioUS = σ-
δηφαγog, voracity = λαιμαργiα και σε oOvΘετεq λ6ξειq carnivore =
oαρκoφαγo, herbivore = φυτoφαγo.

168) (θ'6ριboκω) θoρ6 -+ voro (λατ.)
-+ voracious, voracity (αwλ,)

Δ[δωμι, δωg και διi:ρov, oxεδov αuτo0oιεg και oι vεoελληvικ6g.
Dare, dos, donum αvτ(ατoι1α αrα λατιvικd. Στ, αγγλικd dose,
dosage = δoση, donor = δωρητηg, donate = δωρiζω και donation =
δωρεd. ,oμωq 

μια δε0τερη θwoια τoυ ρηματog oτ,αρxαiα ελληvι
κd ηταv xαρ[ζω, o,υγxωριi: καπoιov, δεv απαιτιil ηv τιμωρiα τoυ.
Condonare oτα λατιvικα, πo0 vα ξεφ0γει απ,τouq Εγγλ6ζoυq;
Condone = σUYXωβ6 oτ,αγγλικα.

169) (δiδωμl), δωg, δ6olq -+ dare, dos (λατ.)
*ι donate (αwλ.)

Θα κλε[oouμε με τηv πoλιτικη Kαι τouq πoλιτικo0g. Πρ6πει vα
oxoλιαooυμε εδΦ 6τι ατ, αγγλικα oι λ6ξειq police=ααrυvoμ(α,
policy=ng11.ικη, po|itiοs=αoκηoη πoλιτικηg και po|itician=o σσχo-
λo0μεvog με Tηv πoλιτικη, ε(vαι oλεg oυγγεvεiq με κoιvη Kαταγω.
Yη τηv ελληvικη λ6ξη πoλιq.

KαΘε oυvειρμ69 δεκτ69!

170) π6λlq, πoλiτηg -+ po|ice, poliοy,
-+ politics, po|itician (αwλ.)
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H λθξη πειρατηq τι σαq φ6ρvει ατo μuαλo; Mα0ρεg oημαiεg,

κρυμμ6voυq θηoαuρoag Kαι κιτριvισμ6voυg yαρτεq; Kαuγ6δεq o.
λov014τιoυq, oυλιtq oε oκληρα πρooωπα; Aγκυρεq, γαvτζoυq και
vεκρoκεφαλ6g;

Aoκo0v 6λα αuτθ μια καπoια γoητεiα π6vω oαg η oαq αφηvoυv
παvτελιbg αδιdφoρoυg; Kι αv vαι, με τι εlδoυg oυvαιoθf1ματα; Φ6-
βoυ και τρ6μoυ η καπoιαg α6ριατη9 oυμπαΘειαg;

Πdμε vα δo0με τΦρα η... διαπλoκη ελληvικΦv και αγγλικΦv!
Tη λ6ξη πειραfiq η oυvαvτo0με για πρΦτη φoρα στouq ελληvι.

αrικo0g xρ6voυq. Στd xρ6vιo τou oμηρoυ και τoυ Hρ6δoτoυ f1ταv
αρκεη η λ6ξη ληoηs. o πειραηg εivαι παρdγωγo τoU αρxαιoελ-
ληvικo0 πειριb - πειριilμαι = δoκιμαζω, αλλα κι επιτ[Θεμαι πoU μαq
θδωoε τιg λθξειg πεiρα, πεiραμα. Experiri, experientia, experi-
mentum αvτ[ατoιxα αrα λατιvικd και αr, αγγλικd experience,
experiment. H iδια ρiζα θδωoε ατα λατιvικα τo periculUΠ = Πβo-
orιαΘεια. Στ,αγγλικd 6φταoε oαv κ[vδυvog η.λθξη per.i|.

171) πεlριil-πεIριbμαt .+ experiri (λατ.)
+ experience, exρeriment (αYγλ.)

o Θηoαυρog, τΦρα εiτε κρυμμθvog εiτε εμπρ69 oτα ματια μαq:
για τouq μακριvo0g πρoγovoug μαq παραδεiγματog xαριv o πιo
μεγαλog Θηoαυρ69 ηταv η φωτια! Στov Eυριπiδη απoκαλεiται,.Δι6q θηoαυρ69''! Σημερα τι θα απoκαλo0oαμε αραγε Θηoαυρo0q .
εκτ6q απ,τα παιδια μαg; oι πεζoi αλλα καπdτooι καπoιεg... μετo-
xθq! o Θηoαυρ69 πρo6ρxεται απo τo τiΘημι (θ6μo τoυ μ6λλovτα
θε.) και καταληξη .αUρoq (κατ,αvαλoγiα με τo K6vταυρoq),

Στα λατιvικα thesaurus και κατα παραφΘoρα tresaurus απ,6πoυ
oι Eγγλ6ζoι πηραv τo treasure. Kραηoαv 6μωq η λατιvικη λ6ξη
thesaurus με η μεταφoρικη 6woια ηg: ..Θηoαυρ69 

γvΦoεωv"!
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172) Θηooυρ6s (τiΘημ0 -+ thesaurus (λατ.- αwλ.)
+ treasure (αwλ.)

Xαρηq στoυq αρxαioυg ηταv .φΦλλov 1αρτou κατεoκευαoμθ-
vov εκ τωv διαφ6ρωv αrρωματωv τoυ παπOρoU απoxωριoΘdvτωv
απ, αλληλωv'.. Mεταφoρικα ηταv oπoιoδηπoτε φ0λλo η λεΦ
πλακα. H λ6ξη ηταv μαλλov αιγυrπιακηg πρoθλευor1q. Στα λατιvμ
κα 6γιvε charta. ΘυμηΘεiτε η μεσαιωvικf1 Magna Charta για τα
ατoιxειΦδη αvθριbπιvα δικαΦματα! Chart ατ,αγγλικ6 o χαρηq
(κυρiωg μετεωρoλoγικ6q η vαυoιπλo(κ6g), κατdλoγoξ τωv μoυσι-
κΦv επιτυxιΦv καθε εβδoμdδαg, καθιbg επioηg και γεvικΦg δια-
Yραμμα,Aπ6 δω και oι πτηoειq charter.

173) x6ρτηq + charta (λατ.)
+ chart, charter (αγγλ.)

Aπ6 εκε(η ηv ελληvιη λθξη θxoυμε ακ6μα: card = καρτα (πoυ
ηv ξαvαδαvειαηκαμε), cartel = τo YvΦστ6 καρτ6λ, carton = xαρ-
τιvo δoxε[o, cartoons = Kιvo0μεvα o16δια.

oλovOμιog απ6 τo vυξ, vυκτ6g. Στα λατιvικ6 nox, nocis. H κoιvf1
|vδoευρωπαΤκη ρiζα nokt- θδωoε παρ6μoιεq λθξειq o,6λε9 o1εδ6v
τιg Eυρωπα(κθg γλΦooεg. Nuit (γαλ.), nacht (γερμ.- oλλ.), notte (ι-
ταλ.), natt (ooυηδ.) και night (αwλ.). Nocturna| απ,η λατιvικη ρiζα
o vυxτ6βιog.

174) vuξ-ι nox (λατ.)
night, nocturna| (αγγλ.)

Miα απ6 τιg λθξειg πoυ oημα(voυv καυγαg oτ, αγγλικα ε[vαι
fight. Σαq Θυμiζει τ[πoτα ελληvικ6;Aπoλ0τωq τiπoτα..oμωg υπαρ-
χει τo ρημα π6κω πoυ oημαlvει κoυρε0ω, xτεvlζoμαι f1 ξαivω αv
πρ6κειται για μαλλ( ζΦoυ. 

.,Xα(ταq πεξαμ6vη'' βρ[oκoυμε orηv |λια.
δα και αrov Aριoτoφαη ,.κριog ωg επθ1Θη'. (κoυρε0ηκε oαv κρια.
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ρ$! .'Σαv κατo[κι,.δε λ6με αvτioτoι1α oημερα; Pectere αrα λατιvμ
κα. Koιvη ρiζα τoυq τo πρoΤατoρικ6 fekhtan.

Πoια ε[vαι τΦρα η σχθση τoυ καυγo με τo 1τεv(ζω;Φαivεται 6τι
τo τρdβηγμα τωv μαλλιιbv (6πω9 oταv τα 1τεviζoυμε) ηταv ooβα.
ρ6q λ6γoq v,αρ11[oει θvαq καυγ6q ατα πρoi.αroρικα xρ6vια!

175)π6κω .r pectere (λατ.)
.+fight (αwλ.)

H ouλη oτ,αγγλικα ε[vαι scar. KραηΘε(τε τιi:ρα vα μηv πθoετε:
εo1dρα αr,αρxα[α ελληvικα ηταv 6,τι και ol]μερα περ[πoυ η σXα.
ρα αλλl ε(1ε και δε0τερη 6woια..F|ταv τo .,κακαδι,.πoυ 6πιαvαv oι
πληγ6q!! Eschara αrα λατιvικα KCιι scar ατ,αγγλικα τo oημαδι πou
αφηvει η πληγη!

176) εo1dρα.+ eschara (λατ.)
+ scar (αγγλ.)

Tηv αγκυρα η βρ(oκoυμε για πρΦη φoρα oτov Aλκα[o. ,,Eιo[

μητρi πα(δεg 0γκuραι β(oυ., (για η μητθρα τα παιδιl ε[vαι dγκυρεq
ζωηq) ατov Σoφoκλη Kαι στov Eυριπ(δη ''oiκωv αγκυρo. Θεωρεiται
τo αρσεvικ6 παιδ( ηg oικoγθvειαq. Anchora στα λατιvικα και
anchor στ,αγγλικl, καΘΦq και αγκυρoβoλιil. Anchorman ε[vαι o κι].
ριoq παρouoιααηg τoυ δελτioυ ειδηoεωv. Λθξη πoυ τελευτα1α
χρησιμoπoιε[ται κατα κ6ρov.

177) 6γκυρα.+ anchora (λατ.)
-+ anchor (αwλ.)

Yπαρ1oυv Φμερα πειμτθg; Kατα η φiλη μou - και τ0πoη μα-
Θητρια μoυ . Eυαγγελ[α vαι. Kι 61ι μ6vo αuτ6: κdπoιoι απ,αυτo0q
ε[vαι γ6voυq... Θηλυκo0!

67



19
Kυριακη, 9 τoυ Mαη, ηταv η γιoρτη ηq μητθραq.,.Δεv 6γραι|.lε9 κατι Yια η μητθρα,,, παραπov6θηκε η Λ.K., μια θv-

Θερμη φλη ηq σrRληq. Nα γρ0ι}ω για η μαvα, λ6ει. Nα ξεμπερ-
δει|.'ω μαζiηg μ,θvo τρiαηλo!

Av ε[vαι δυvατ6v, αγαπηη Λ.! Tivα YβαΨφ;.Yμvoυg Yια τo μUα.
λ6 μoυ;To oΦμα μoυ;Tαγov(δια μoυ;

Θαuμαζω ηv απoKoτια διαφoρωv ελdooovωv πoιητΦv Kαι σUγ-
γραφθωv πoυ αδ(oταμα αφιεριilvouv αrη μdvα'η μαvα τoυg δη-
λαδη - oτι1ακια και διηγηματακια. Π6φτoυv uκαρφ[,,αro βo0ρκo
τωv στερεoτυτωv και τ.αvαμαoo0v αvερυΘρ[αατα. Eκτ6g Kι αv η
αΘω6ητα τoυg ε[vαι επιπ6δoυ oxoλικoO αvαYvωστιKo0 . πρdγμα
πoυ δεv τoυq απαλλαooει ατo ελαxιoτo!

Πρooωπικα δηλΦvω και oμoλoγΦ αδυvαμ(α. Av θπρεπε vα καvω
κdτι για τη γιoρη τηg μαvαg, Θ0,πρεπε v,αφηoω αυτ6 τo τρiαrηλo
κεv6 πρog τιμηv τηg. l.l γλΦooα, αg μη γελιιilμαστε, απλΦg μαq Kα-
τoικε(.To 6φατo,αυτ6 πoυ δεv μπoρεi vα μπει oε λ6ξειq, μπoρε[ vα
εκφρααrεi; Av κατdλαβα κατι απ'τov δυov6ητo Bιηκεvαrαιv f1.
ταv δυo oειρθg μ6vo:.',H γλΦooα μoυ ε[vαι τα oριd μoυ., Kαι ηv
πρoτρorη τoU: '.Γι'αυτd πoυ δεv μπoρεivα μιληoει καvεig, γι αuτd
ηρf,πa vα oωπαivει,,. Γι αυτ6,λoιπ6v, εσιΦτηoα.

Πα oημερα, Aγ[ou Kωvoταιrτ(voυ και Eλθηg - βoηΘεια μαq - θ,
αρxioω απ6 τoυg εoρτdζovτεg.Kωvoταvτivog ε[vαι o αrαΘερoq, o
επ[μovog απ6 τo λατιvικ6 con Kαι τo stare = σrθKoμαι, πoυ πρoθρ.
xεται απ,τo ελληvικ6 (αταμαι (τo αvαφ6ραμε σε πρoηγo0μεvo αρ-
Θρo). Xρ6vιαπoλλd, γι6 μoυ!

Eλθvη δε σr,αρ11αiα ελληvικα ηταv πλεκτ6 καλαΘι για η μετα-
φoρα ιεριilv oκευΦv.Eκτ6g απ,αυτ6 ηταv και λαμπαδα φτιαγμθvη
απ6 καλαμια. Παvτωq ερiζoυv oι γλωoooλ6γoι για ηv αρxικη
πρoθλευoη τoυ ov6ματog. Πιo πειαrικf1φα[vεται η ριζα τou ελα0-
vω, 6πoU εvυπαρ1ει τo αroιxε(o ηg πoλεμικηξ Kαταστρoφηs - η
μoιρα[α γυvα[κα, λoιπ6v, πoυ oδηγηoε τouq.Eλληvεq oηv Tρo(α
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Kι θγιvε αιτια πoλλωv δειvΦv]
Για of1μερα, λoιπ6v, θxω λ(γη αλλd εκλεffi πραμ6τεια! Aρxηs

γεvoμ6vηg απ6 η λ6ξη πλακα. Δφoρo0μεη η 6woι6 ηg. H πρΦ-
η 6woια αυΘεyrικd ελληvικf1 ,,παv πλατ0 Kαι αvαπεlτΓαμfvov
πραγμα,', π.1. ..πλακα τα γαλ6vια..για τoυg αξιωματικoυq.

H δε0τερη θwoια τo αστε[o, η διαoκtδααη,καθΦg επ(oηq και
αrηv 6κφραoη ..θπαΘα 

ηv πλακα μoU', με πoικiλεq ερμηvεiεg, oo.
καρ[αrηκα, τd'1ασα, εξεπλαγηv.

H αρ11αιoελληvικη πλdξ θδωoε τov πλακoUvτα πoU fiταv ε(δog
ιpωμιoO, κdτι αvτiαroι1o ηq σημεριvηq λαγαvαq. Παρεπιμrπ6-
vτωq oι αρ1αioι θτρωγαv λαγdvια.

Eπ(oηg ovoμαζovταv θτoι τμημα τoυ 0oτερoυ τoυ τoκετo0, (oωg
γιατ[ τo πλατ0, oπoγγΦδεg 6ργαvo πoυ τρθφει τo 6μβρυo vα Θ0μι
ζε τo α1ημα τoυ ιpωμιo0 η αvrιoτρ6φωq. Στα λατιvικα o πλακo0.
vταg θγιvε placenta και η (δια ακριβΦq λ6ξη εivαι και στ,αγγλικα.,oμωq εκεiη η αρxικη πλαξ 6δωoε κι 6vα ρημα p|acare = ηρεμΦ.
Πρoφαvι.ilg τα ελαφρ6 1τυπηματα αro ζυμ6ρι για vα παρει τo
αrρoγγυλ6 σχημα τoυ o πλακoθvrαg μεταφ6ρΘηκαv στα ελαφρα
11τυπηματα αηv πλαη αρ11ικd τωv μωριbv αrηv πρoαπαΘεια vα τα
ηoυ1dooυv oι μητ6ρεq. Τo λατιvικ6 αυτ6 ρημα θδωoε ε[τε απ'ευ-
Θε[αg ε(τε κατd παραφΘoρα 6vαv καταρρακη αγγλικΦv λθξεωv:
p|acate = τ]βεLιΦ, imp|acable = αδυoιirπητoq, placid = ηρεμoq,
comp|acent = αυταρεσκoq, p|ease = καvω καπoιov vα αιoΘανΘε(
ευ11αριorα, p|easant = εUχαριστoq, pleasure = εUxαρισηση.

178) πλoξ.+ p|acare (λατ.)
+ p|acate, p|acid (αγγλ.)

179 πλoκo0vτoξ + p|acenta (λατ.- αγγλ.)

Aq πετα1τo0με τΦρα μθχρι η Mικρα Aoiα. 01ι, δεv μαg πρoθκυ.
ιpε καμια Mεγαλη |δ6α. AπλΦg εκε[ ευδoκιμo0oε η πρoΦμη,η oη.
μεριvfi δαμαoηvια.

ΠρoOμvov t'1πρo0vov o καρπ6q ηq'Prunum ατα λατιvικ0.Kι απ6
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κει σd αγγλικα pΓUΠΘ = δαμαoκηvo ξερ6, και ρημα κλαδε0ω, και
κατα παραφΘoρd p|um = δαμαoκηvo φρθoκo.

180)πρo0μvov -ι prunum (λατ,)
prune, p|um (αwλ.)

Kι απ.τα δαμαoηvα ατo δηληηριo. Ξ6ρετε αυτ6 πoυ xOvouv
π[oω απ6 ηvπλαη 6λωv μαg αδιακρ(τωq διdφoρoι μωρoi.

Πivω, πoτ6v αr'αρ1αtα εΜηvικθ θγιvαv potare,potio αrα λατιvμ
κl. Στ'αγγλικα θφταoαv oι λθξειq potab|e = π6σιμoq, potion = 9λ-
τρo (μαγικ6 - ερωτικ6), poison = δηληηριo.

181) πoτ6v + potare, potio (λατ.)
.+ poison (αwλ.)

Y.Γ. Σηv πειρατικη ... επιδρoμη ηq πρoηγoθμεvηg εβδoμαδαg
παραλεiι!αμε η λθξη .'πρωταγωvιαrη.

182) πεlρoτis + pirata (λατ.)
.+ pirate (αwλ.)

Aυτ6 κι αv ηταv πειρατικη τακτικηl!
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Av υπαρ1ει κατι Θετικ6 ατo ιδεoλoγικ6''μπΟ1αλo,,πoU επικρατε[

λiγoυq μlivεqπριv τηv αλλαγη τoυ αιιilvα, αυτ6 ε[vαι oiγoυρα η κα-
ταρYtlση τωv oρiωv δεξιαq Kα' αρισΓεμ|q πoλιτικηg τoπoΘθηoηg.
oι τραγικθg εξελiξειq αrα Bαλκdvια 6γιvαv αφoρμη vα δoυμε μια
6vευ πρoηγoυμθvoυ αvατρoπη τωv δεδoμ6vωv ηq ελληvικf1q πo-
λιτικl,1g σKηvηq. T6voι μελιivηq 10Θηκαv - κι ακ6μα 10vovται - για
η vατoΙκη επ6μβαoη, η oπolα ouvε1[ζεται διαβoλικα αμε[λικη
oαv κακηg πoι6ητα9 oαπoυv6περα.

Ag αρ1iooυμε αv6πoδα oημερα:
Διαβoλoq αr,αρxα(α ελληvικα oημαιvε oυκoφαvτικ6g, αυτ69

πoυ κρυφα καηγoρεi κ6πoιov. Φαvταoτε[τε π6ooυ9 Θα,πρεπε vα
φωvαζoυμε θτoι! o δε Aριαroφdvηq βαζει η λεξη oε υπερΘετικ6
βαΘμ6 και γραφει ''διαβoλΦτατog,,! Mε τov ερ1oμ6 τoυ Xριαrιαvι-
oμo0 η λεξη . αvτ( vα 16oει oιγ6-σιγα η δ0vαμη ηq - απ6xηoε
τρoμερη 6vταoη με η γvωστη Θρηoκευτικη κατdληξη. Aπ6 τα αρ-
1α[α ελληvικα θγιvε diabolus oτα λατιvικi κι θφταoε πoλ0 αργ6
(τov 8o αιιi:vα μ'X.) και παραφΘαρμ6vo σr,αγγλικα: devi|. Φαyrα-
αrε(τε 6τι αυη η ελληvικη λ6ξη θφταoε μ61ρι η Σoυηδiα (djavul)
καιη Pωo[α (djavo|)!

183) δl6θoλog.* diabo|us (λατ.)
-+ devil(αwλ.)

H μελαη αr,αγγλικ6 ε[vαι ink. Aυτα τα τρiα γραμματα δ0oκoλα
πιoτε0ει καvε(g 6τι ε[vαι τα απoμειvαρια τωv αρxα[ωv ελληvικΦv
λθξεωv εγκαiειv και εγKαUστικ6g..oμωg ε(vαι αληΘεια: oι αρ1α(oι
ημιilv πρ6γovoι ε[1αv αvαm0ξει μια πρωτ6τυrη μ6Θoδo ζωγραφμ
κηq. Απλωvαv xρωματιομθvo κερi crηv επιφdvεια πoυ t'1Θελαv vα
ζωγραφiooυv και μετα τo αταΘερoπoιo0oαv με Θερμ6ητα.
Encaustum (=θγκαυorov) αrηv αρ1αiα PΦμη ηταv η πoρφυρη με-
λdvη με ηv oπo[α oι αυτoκρατoρεg υπθγραφcιv τα επ[crr1μα διo-
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ταγματα' Aυη η λθξη μαλλov ηταv δ0oκoλη σηv πρoφoρ6 για τα
ευρωπαΤκα λαρ0γγια κι 6τoι η βρioκoυμε ατα αρ1α(α Γαλλικd oαv
enque κι απ6 κει στηv Aγγλiα ink.

184) εγκαiεtv + encaustum (λατ.)
+ ink (αγγλ.)

H λ6ξη αριoτερ69 υπ6ρ1ει ατα ελληvικα απ6 ηv επo1η τoυ
oμηρoυ και τoυ Hρ6δoτoυ. Εκτ6q απ6 ηv κυριoλεκτικη ηq oημα.
oiα xρηoιμoπoιo0yrαv Kαι μεταφoρικα oαv δυoo(ωvoq, αuτ6q πoυ
πρoμηvOει κακ6. Πατi αυτ6; oι αρxαloι oιωvooκOπoι κo(ταζαv
πρoq τo βoρρα και oι κακo[ oιωvo( 6ρxovταv απ6 η δ0oη, εξ αρι-
αrερΦv δηλαδη.

Στo Σoφoκλη μαλιατα .,φρεv6Θεv επ,αριστερO θβαg', (=εξ6κλμ
vεq πρoq τ,αριατερα τωv φρεvΦv ooυ) oημαivει oε ελεUθερη απo-
δoση .'παρεκτραrηκεg'.! Yπαρxει 6μω9 και μια αλλη λθξη αr,αρ-
xαiα ελληvικα ftoυ oημα(vει αριαrερ69. ''Λαιαg 1ειρog'' αvαφ6ρε-
ται στov Aιox0λo, ,'πρoq λαιd 1ερi'' orov Eυριπ(δη. Laevus η |evus
crrα λατιvικα κι απ6 εκε[ |eft oτ,αγγλικα.

185) λαl6q -+ laevus, levus (λατ.)
.+ left (αwλ.)

H λ6ξη δεξι6q o,oλεg τιg ευρωπαiκθg γλιilooεq ε[vαι σUvUφα.
σμθη με τιq 6woιεg τou oωoτo0 Kαι τoU επιδ6ξιoυ. Aυτ6 βθβαια
εivαι dξιov απoρ[αg αλλα 6xετε υπ,6ι!η 6τι η λθξη θxει τη δικη ηg
ιαroρiα αιΦvωv, εvιir oι δεξιoi Kctι τα κ6μματα ηs δεξιαq μ6vo λ(.
γωv δεκαετιΦv.

Δεξι6q στouq αρxαioυg ηταv 6,τι και fiμερα. Eπιπρ6oΘετα o αi.
σιoq, o ευτυxηq, o τu1ερ6q' Επθζηoε Kαι η μεταφoρικη τoυ lv.
voια! .,Nα ooυ 6ρΘoυv 6λα δεξια', ακo0γαμε παλι6τερα! Dexter oτα
λατιvικd. Στ,αγγλικα dexterous = επιδθξιoq, ικαV6g, 6ξυrwog και
dexterity = επιδεξι6ητα.

74



186) δεξ169.+ dexter (λατ.)
-+ dexterous, dexterity (αwλ')

H λθξη αιιbv αρxικα ηταv αιFιilv και oημαιvε περioδo υπαρξεωq,
επoxη, γεvεd, xρ6voq. Στα λατιvικα επθζηoε εκεivo τo δ(γαμμα
(F) κι 6γιvε aevum. To επiΘετo aeternus κι αργ6τερα aeterna|is =
αιΦvιog θδωoε αr,αγγλικα τo oUσιαστικ6 eternity = αιωvι6ητα και
eternal= αιωvιoq.

187) αlιilv + aevum (λατ.)
-+ eterna|, eternity (αwλ')

H λεξη μηv στ,αρ1α[α ελληvικd ηταv 6,τι και oημερα, o μt,1vαg.
Mηvη δε ηταv 6vα ακ6μη 6voμα ηq oεληηq. To φεγγαρι ηταv τo
μ6τρo τωv μηvΦv για τoυq αρxα(oυq. o μηv λoιπ6v πρo6ρxεται α-
π6 μια παμπαλαιη |vδoευρωπαικη ρiζα me- απ,oπoυ 6xoυμε αrα
ελληvικα τo μθτρo και μετριb, Kαι στ,αγγλικα metre, measure. Στα
λατιvικα 61oυμε mensis = μηvαg Kαι στ,αγγλικα menstrua| = η 6μ-
μηvoq (ρ0oιg), ΠooΠ = φεγγαρι, month = μηvαg και Monday = Δευ.
τ6ρα (κατα λθξη η μθρα τoυ φεγγαριo0).

188) μηv -ι mensis (λατ.)
_r month, moon (αγγλ.)

Eιδικη μvε(α για τoυg μωρo0g υπooxεθηKαμε Kαι ιδo0: αφιερω.
μθvo oε 6ooυ9 - ευτυ1ε[g - κατθκηoαv τo ακαταλ6γιαro τωv λ6-
γωv Kαι πρdξειilv τoυg 1ωρ(g αυτ6 vα διαταραooει αro ελαxιoτo
τηv κoιvωvιη τoυg δρααrηρι6ητα! Mωρog λoιπ6v ηταv o vω-
Θρ6q, o αv6ητog, αλλα και o αvoαrog! H γεvικη ''Tηg μωρ[αg!,.στξ
Nεφ6λεg τoυ Aριαroφdη εξηγε(ται στα KαΘ'ημαq .,Tι βλακεiα!''.
Στα λατιvικd θγιvε morosus κι θφταoε oτ,αγγλικα tΠo|.oSθ = Kσ-
τoo0φηg, μoυτρωμ6vog.

189) μωρ6q -l morosus (λατ.)
-} morose (αwλ.)
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o πριilηv υπoυργ69 Eξωτερικιbv, o εκρηKτικ6g, πληΘωρικ6q και

απρoβλεrπoq Θ. Παγκαλoq εiXε δηλΦoει κ6πoια oτιγμη _οε l-
Kρωq... διπλωματικη γλιilooα_ 6τι *... 6ταv oι Eυρωπαioι 6τρωγαv
βελαv[δια, εμεiq δημιoυργo0oαμε τov xρυo6 αιΦvα τoυ Περι-
κλη...".

Φαrιαζoμαι 6τι Θα 1αιρ6ταv ιδια[τερα, αv μαΘαιvε 6τι ακ6μα κι
αυτα τα βελαv(δια... δαvε(αrηκαv oι Eυρωπα[oι για vα βαφτ[ooυv
τoυq αδivεq.

Διαβααrε, λoιπ6v, τηv ιαroρ(α τoυ εγγλθζιKoU g|and=αδ6vαg.
Yπαρxει στη σUYKριτικf1γλωoooλoγ(α θvαq καv6vαg β0oει τoυ

oπo[oυ τo ελληvικo β, αv δεv 6γιvε b n P ατιg β6ρειεq γλΦooεg,
τ6τε 6γιvε g.

Yπdρ1oυv πoλλα παραδεiγματα αυτηq ηg αλλαγηq τoU σUμ.
φΦvoυ και η λ6ξη βαλαvog = βελαviδι ε[vαι αvτπρooωπευτικf1.
Στα Λατιvικd θγιvε g|ans. Kαι σt,αγγλικα παρ6μειvε o1εδ6v αυ-
τo0oια gland.

190) θ6λovoq + g|ans (λατ.)
+ g|and (αwλ.)

Tιilρα, β6βαια, δεv μπoριil vα πω 6τι 6vτωg δικαιΦvεται o πρΦηv
υπoυργ69, αλλd oiγoυρα τo xαριτωμθvo τηq δηλωΦq τoυ δε Θα
μπoρo0oε vα μαq διαφ0γει!

Kι απ6 τα επιθηλεια 6ργαvα (τoυq αδ6vεq) σrιg βαλβiδεg... πρog
τ6ρι.pιv τωv Θεραπ6vτωv ηq lατρικηg! Bαλβiq oτ,αρxα[α ελληvικ6
ηταv η γραμμη εκκ[ηoηq, η αφετηρiα, στouq αγιbvεg δρ6μoυ, κα-
Θιbg επioηg και τo oημεlo απ,6πoU oι διoκoβ6λoι 6ρι1vαv τo δ[oκo.
Valvum ατα λατιvικd και valve oτ,αγγλικθ. Eιδικη κατηγoρ(α o-
αrρακ6δερμωv τα biva|ves.
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191) 6αλθiq + va|vum (λατ.)
_ι va|ve (αγγλ.)

Aπ6 τιg βαλβiδεq oυvεx(ζoυμε τo,., oερφdριoμα oτo αvθρΦπιvo
oιilμα. Mυg στ'αρ1αiα ελληvικα 6,τι και oημερα. Aλλα η λ6ξη εixε
και αλλεg oημαoiεq: ηταv τo πovτ[Kι, ε[δog oαrρακ6δερμoυ (μ0δD,
και ε[δog μεγαληq φαλαιvαg! Eκτ6g απ6 η φdλαιvα, oι τρειg 6v-
voιεq ηq λεξηs 6φταoαv με ελαxιoτεg διαφoρoπoιηoειg σrα ση.
μεριvα αγγλικd!

Τo μυg ατα λατιvικα 6γιvε mus, με UπoKoριστικ6 muscu|us=πo-
vτικακι. Muscu|us, 6μωq, oι Λατ(voι ovoμαoαv επioηg τo μ0δι _
λ6γω ηq oμoιoηταq τoU με πovτiκι oε μθγεΘog και oxημα, αλλα
Kαι τouq μυg, ειδικα τov δικ6φαλo, επειδη oι κιvηoειg τoυg κατω
απ' τo δ6ρμα Θ0μζαv πoιrr[κι! Mouse τo πovrlκι σr, αγγλικα,
musc|e o μUq Kαι musse|τo μ0δι! E(vαι v,απoρε[q με τηv επιβiωαη
τωv λθξεωv Kαι τωv εwoιΦv μθoα ατo πθραoμα τωv αιΦvωv!

192) μuq + mus, muscu|us (λατ.)
-+ musοle, mouse, mussel(αwλ.)

Aπ6 τoυg μUq, αq πεταxτo0με μθxρι τιg xoρδ6ζ, φωvητικθg η
και... μαΘηματικ69! Στoυg αρxαioυg.Eλληvεg 1oρδαiηταv τα... 6-
vτερα (l), τα oπolα 1ρηoιμoπoιo0vταv στηv Kατασκευη... εγχ6ρ-
δωv oργdvωv! Αραγε αυτ6 πoυ αvαφ6ρεται αrov Φερεκραη _
τov 5o π.X. αιΦvα_.'xoρδα(g oπταig εριφε[oιg'' (με Ψητ& κατoικ(-
oια θιrτερα) vα ηταv τo... κoκoρ6τoι η τ6λo9 παιrrωv o μακριv6g
τoυ πρ6γovog;

|-l 1oρδη θγιvε chorda στα λατιvικα. Στ,αγγλικd θφταoαv δuo
λ6ξει9 με διαφoρετικη oρΘoγραφiα και πoικ[λεg oημαo1εg.
g1.1ρrd=xoρδη (oτα μαΘηματικα), oυvα1oΘημα, (strike a chord=αYγ(-
ζω η ''xoρδη.,καπoιoυ), εiδoq ηματoq Kαι cord=vηβo, oκoιv(, 1oρ.
δη (αηv αvατoμiα) και... 0φαoμα κoτλθ!

193) 1oρδιi + chorda (λατ.)



-} οhord, cord (αγγλ.)
Στ,αγγλικd θφταoε και η λ6ξη diapason=διαπαoιbv. H λ6ξη εivαι

_Kαι στo ελληvικd Kαι σT,αγγλικd_ απoμειvαρι ηg αρxαιoελλη-
vικηq φρdoηq: ''η δια πασΦv 1oρδιbv συμφωv(α..!

Θα oυμφωηoετε μαζ( μoυ 6τι oι γυvακεiεq γαμπεq (λαμπρ6 α-
vτιδαvειo απ6 τα ιταλικα) απoτελo0oαv και απoτελoυv πεδ[o πoλ-
λαπλΦv... εvτρυφηoεωv τoU αρσεvικoO rvεOματog!,|oωq πρoσYει.
ωθε(τε αvΦμαλα αv μαΘετε 6τι 61oυv κoιvη πρo6λεUση με τo... ζα-
μπ6v! Nα πιirg και γιατi: καμrη oτ,αρxαiα ελληvικd ηταv 6,τι και
Φμερα, δηλαδη στρoφη, αλλα 1ρηoιμoπoιoOvταv Kαι σαv αvατo-
μικ6q 6ρoq πoυ δηλωvε τιq αρΘρΦoειq τoυ oιirματoq. Στα λατιvικα
η λ6ξη θγιvε gamba και ol,1μαιvε oπλη αλ6γoυ αλλα oιγα-oιγd 6.
φτασε vα oημαlvει π6δι. Στoυg Γαλλoυg 6γιvε jambe Kαι στ,αγγλι-
κα θφταoε σαv gammon πoυ ε[vαι θvα εiδoq ζαμπ6v, oαv τo μπ6ι-
κov πoU παραoκευαζεται απ6 εκλεκη xoιριvη... γαμπα! ! !

194) κoμπli -+ gamba (λατ.)
-} gammon (αwλ.)

Nα ηρεμηooυμε τΦρα, vα καλμdρoυμε απ6 τo σoK ηg γαμπαg!
Kα0μαoτ'αρ1αiα ελληvικα t'1ταv η ζ6αrη, o καιjoωvαg. Στov αρι.

oτoκρατη Πλατωvα αvαφθρεται',πριv αv τo κα0μα παρθλΘη,' εwo-
Φvταq με τη λεξη',vταλα μεoημ6ρc'! Στα λατιvικα τo καUμα 6γιvε
cauma. Mε τo π6ραoμα τωv αιΦvωv απ6.καUoωv 6γιvε ηρεμiα, ξε-
κo0ραoη ηv ιbρα ηg μεγαληq ζθαrηs. Πα v,ακo0γεται πιo δμoρ.
φα πρoατθθηκε θvα | και πρo6κυι.|.lε 6τoι τo ca|ma. Aπ6 τoυg |τα-
λo0g τo πηραv oι Eγγλ6ζoι, ca|m=ηρεμιi:, ηρεμiα, αλλα κι εμεiq α.
vτιδαvειαηκαμε τo ρημα καλμαρω.

195) κo0μα .+ cauma (λατ.)
.+οa|m (αwλ.)
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"oυδθv Θηρiov γυvαικog αμα1Φτερov, oυδ6 πυρ", γρdφει μdλ.
λov με Θαυμαoμo o Aριαroφαvηξ τoV 5o π.X. αιιi:vα. Σε απλα ελ-
ληvικd ''Kαv6vα Θηρio δεv μπoρε[ vα vικηoει τη γυvα[κα, o0τε η
φωτια,'.

Παρα ηv αμφιoημiα τoυ Aριαroφαvικo0 λ6γoυ, υπαρxει σαφηq
αvαγvιilριαη ηg διilvαμηq τωv γUvαιK{bv, και στη',ΛUσιστρατη.'α.
vαδεικv0εται o 6ρωτα9 σαv αKαταμα1ητo .,6πλo', απθvαvτι oτo
,,ερπετ6 τoυ πoλ6μou',.

Δυo αιιbvεg αργ6τερα 6vαg υπoδεθαrερ69 τoυ κωμωδιoγρ6-
φoq, o M6vαvδρog, εκoτoμ[ζει μια φρdoη-καταπ6λτη παiρvovταq
oαφ6oταη Θθoη για τo iδιo ζητημα: ',Πυρ, γυvη και Θ6λαooα,, ε[-
vαι τα τρiα μεγαλ0τερα κακα τηg αvΘρωπ6ηταg. (ΠαρθvΘεoη: ΤΦ-
ρα, η μα0ρη αληΘεια ε[vαι oτι 6λoι μαg γvωρi(oυμε τoυλαxιατov'..
μια γυvα[κα πoU vα δικαιΦvει τov παραπαvω αφoριoμ6)!

o λακωvικ6τατoq μιooγυvιoμoq τoυ Mθvαvδρoυ αvαμετρι6ται
με τov oιβυλλικ6 Aριoτoφαvη και βεβαiωg o τελεuταiog 1αvει.
Kερδiζει ηv αιωvι6τητα o M6vαvδρog μ,αυτη τη φραση και βεβα(-
ωg xαρiζει στouq αvτρεg 6vα πρ61ειρo... εργαλεio αvdλυoηq πoμ
κ[λωv καταoταoεωv|

F| φραoη αυτη αυτo0oια διαoxiζει Θριαμβευτικα τoυg αιιbvεq,
χωριq καvθvα γυvαικεio κατoρΘωμα vα oρΘιbvεται απειλητικα
μπρoαrα ηg, εvΦ o Aριoτoφαηg επιζεiσε μια Σαιξπηρικη παραλ-
λαγη! Eivαι ηδη 16oq μ.X. αιιbvαq και o μεγαλoq δραματouργoq
γραφει "Hel/ hath no fury than a \Λ,oman...>, και oυμπληρΦvει με
τακτ, ακυρΦvovταq oπoιαδηπoτε πρooπαθεια παρερμηvε(αg, ....
ScornedD, δηλαδη "oUτε η κ6λαoη δεv 6xει τη μαv(α πoυ θxει μια
γυvα[κα... περιφρovημ6vη ".

Aφo0 λoιπ6v η γυvα(κα εivαι αιτiα KακΦv, διiloτε μoU μια εξηYη-
oη γιατ( η αρxαιoελληvικη γυη θxει ηv iδια ρiζα με τηv αγγλιη
queen=βασιλιooα. Koιv6q τoυg πρ6γovoq ε(vαι η πρoΙoτoρικη, ιv-
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δoευρωπαΤκη λ6ξη gwen. Στ,αρxα[α αγγλικα η λ6ξη δηλωvε τη
o0ζυγo, αλλα 61ι oπoιαδηπoτε o0ζυγo..|-|ταv η γυvαiκα εv6g αv-
δρα με ξεxωριoη κoιvωvικη Θιioη, oυvηΘωg ηγεμ6vα. Mε τo πθ-

ρασμα τoυ 1ρ6voυ καΘιερΦΘηκε oαv oUζυγoq τoU βαoιλια κι αργ6-
τερα σαv γυvαiκα πoυ απ6 μ6vη ηq μπoρo0oε v,αoκηoει εξou.
o[α.

196) γυvi -} queen (αwλ.)

Περιττ6 vα oυμπληρΦoω 6τι η εξ6λιξη τηs λεξηs ατ,αγγλικd με
xαρoπoιεi6λω9 ιδιαιτθρωg! Πρθπει δε vα πρooΘ6oω 6τι τo γUvαμ
κεio 6voμα Gwen (Γκoυθv), αvr(ατoιxo τoU δικo0 μαg Bαoιλικη, α-
κoιiγεται εξ6xωg ειjηxo oτ, αγγλικα|

To πυρ = φωτιθ, fire ατ,αγγλικα 6xoυv κι αυτd κoιvfi ιvδoευρω.
πα(κη καταγωγη ηv πρoTατoρικη λ6ξη pur' AκριβΦq η iδια 6φταoε
o,εμαq Kαι με αλλαγη τoυ xειλικoO π σε f σr,αγγλικα. To παραδo-

ξo μ,αυη τη λ6ξη ε[vαι 6τι 6δωoε κdπoια παραγωγα πoυ Θα 1ρει-
αζovrαv... καλπαζoυoα... oργιαoτικf1 (oυμπληρΦατε μ6voι σαq o-
πoιoδηπoτε επ(Θετo oε υπερΘετικo βαΘμ6) φαvταo[α για vα τα συ.
oxετloει καvεig με η φωτιd!

Πυρρ6g ατ,αρxα[α ελληvικα ηταv αυτ6q πoυ εlxε τo 1ρΦμα ηg
φωτιαg. .,Πuρρ6v τo ΣκυΘικ6v γ6vog., αvαφ6ρει o Aριαroτ6λη9,
δηλαδη ''oι Σκ0Θεg εivαι κoκκιvoμαλληδεq'., ,πUρρα xλαvig'' αrov
Hρ6δoτo τo .,K6KKιvo παvωφ6ρι,'. Burrus αrα λατιvικα κι απ6 κει
αι,αρxα[α γαλλικα 6γιvε bure = σKo0ρo καφ6. Bureau κατθληξε
vα oημαivει ''σκo0ρo καφθ 0φαoμα,.. Mε τ6τoιo 0φαoμα oκ6παζαv
oτo μεoαlωvα τα τραπ6ζια τoυg oι αvτιγραφε[q κειμ6vωv. Πρoφα-
vιilg για vα μη λεκιζouv τo ξ0λo με μελαvη! Eπειδη 6μω9 oι xΦρoι
πoυ υπηρxαv τ6τoια τραπ6ζια ηταv oυγκεκριμθvoι, η λ6ξη bureau
Kατ, επ6κταoη oημαιvε γραφεio... Λαμπρ6 παραγωγo τo
bureaucracy = γραφειoKρατ[α. Mε δεδoμ6vo τo τελευταio παρ6-

γωγo, πεiτε μoυ τιirρα πoιo ε[vαι xειρ6τερo... τo πυρ η η γυη;
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197) πυρ -+ burrus (λατ.)
+ fire, bureau (αwλ.)

l-| λ6ξη he|l=κ6λαoη αp1ικα oημαιvε ',κρυφ6 μθρoq, τoπoΘεoiα
πoυ δε φα[vεται.'. Mακριv6q ηq πρ6γovoξ τo ελληvικ6 ρημα καλ0-
rπω. Ce|are αrα λατιvικα. H ρζα ke| f1 ka| ιiδωoε με δι6φoρε9 πα-
ραλλαγ6q 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,αγγλικ6 fury ε[vαι η oρYη, η μαv(α. Στα λατιvικα furere απ6 τo
αρ1αιoελληvικ6 φ0ρω=αvακατε0ω, καταατρ6φω η μιαivω.,Eφυ-
ρov εικη πdvrα" (αvακ6τειpαv τα παvτα, τα θκαvαv lvω.κατω)
ατov Aιox0λo και στov Πλατωvα',oUκ αv φ0ρoιo' (δε Θα f1Θελεq v'
αvακατιiloειg τα πρdγματα).

Furious=θξαλλog και infuriate=εξoργιζω. Σηv καΘoμιλoυμθη
δαvειoτtκαμε με η oειρ6 μαq απ6 τoυq Λατ[voυg η φo0ρια=βια-
o0η και φoυρι6ζo9=βιαoτικ69.

199) φΘρω -+ furere (λατ,)
.+ fury (αwλ.)
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23
Στα τθλη ηg δεκαετiαg τoυ 1970 oιπoλιτικα αvηουxoι φoιητθg

παρακoλoυΘo0oαv με ευλ6βεια τo'.Bαρ0 Πεπovc.τoυ Πα0λoυ Td-
oιoυ. Mια ταιv[α-αταΘμ6 crηv ιατoρ[α τoυ ελληvικoO κιvηματoγρd-
φoυ, καΘΦq παρoυo(αζε η σχεσr| Kαι τα πρoβληματα εv6q ζεuγα.
ριo0 βιoπαλαιατΦv με o1εδ6v vτoKυμαvτερiorικo τρ6πo. l.{ ταιv[α
θδει1vε η oταδιακη κoιvωvικη oυvειδητoπo[ηcπ1τoυ iρωα, με Kα.
τdληξη ηv θyrαξη τoU στo oυvδικαλιατικ6 κ(vημα.

E[κooι xρ6vια μετd, αrα πρ6Θυρα τoυ 2000, εκε(voι oι αvηoυxoι
Θεατθg παρακoλoυΘo0v με ηv iδια . αv 61ι... αυξημ6η. ευλd.
βεια, 61ι βεβαiωq, "βαρια πεπ6vιd', αλλ6... ,'βαριd (και ελαφρα)
1αρτια, Kαι τιq αυξoμειΦoειq τouq αro Xρηματιoηριo! j4λ,λoι καμ
ρo[, Θα μou πε[τε, dλλα ηθηlΣωαrd. H καρδιdτoυq, λoιπ6v, xτυπd-
ει πλ6ov αro ρuΘμ6 τoυ λ[μιτ-απ;.H ,διαβρΦvouv τo o0αημα απ6
τα μθσα., κατα ηv πρooφιλη θκφραoη διαφoρωv ''γκρouπoυoκoυ-
λωv,, ηg μεταπoλ(τευoηq;

Αiξω εivαι η παλαι6τερη μoρφη τoυ α0ξω και αυξdvω. Πoλλθq
oι θwoεg τoυ ρηματog εκτ6q απ6 η σημεριvη.Δoξαζω, λαμπρ0-
vω, στouq ρητoρεg μεγαλoπoιΦ, αvατρθφω κ6πoιov και τov καΘμ
αrιil'μθγαv", γlvoμαι τ6λειoq και στιq ,.Σφηκεq.τoυ Aριαroφαvη
"ηυξαv6μηv ακo0ωv'oε ελε0Θερη απ6δooη .τ,dκoυγα και κoρδω-
v6μoυv'lAugere στouq Λατ(voυg και augustus = oεβαα16ξ, τ[τλoq
τωv Pωμα(ωv αUτoκρατ6ρωv. Augment = αυξΟvω, august = θUYε.
vηq, oεβαατ69 και auction = δημoπραoiα. Eγγλθζoι και.Eλληvεg
διαvειfiκαμε απ,τoυq Λατ(vouξ τov μt'1vα A0γoυαro. Eπιπλθov,
η λ6ξη αuξαvω πρoηλΘε απ6 μια παμπ6λαιη ιvδoευρωπαT'Φ ριζα
FEΞ-η κατ,αλλoυg woks. πoυ θδωoε ατ, αγγλικα τo ρημα WaX =
αυξαvω, \εμiζω' (για τo φεYγαρυ.

200) o6ξω (o0ξω}+ augere (λατ.)
.+ augment, auction, wax (αYγλ.)
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To επ[Θετo βαρ0s εivαι παρdγωγo τoU αρ1αιoελληvικo0 βρ(-
Θω=ε[μαι γεματog, εiμαι βαρ0q. Aπ,αυτf1 η λ6ξη 61oυμε δυo oμα-
δεg παραγΦγωv. H πρωη ακoλoυΘε( τov καv6vα πoυ Θθλει τo β
vα μετατρ6πεται σε g κι 6τoι θ1oυμε τo λατιvικ6 επ[Θετo
gravis=βαρ0q. Στ, αγγλικα 61oυμε grave=βαρUq, ooβαρ6q,
aggravate=βαρα(vω, επιδειvΦvω και gravity=βαρ0ητα. ΘυμηΘεiτε
τo g ηq Φυoικηq! Kι επειδf1 τo βαρoq και η ΘλiΨη ε(vαι ταυτooημεq
6woεg, oι Εγγλ6ζoι απ6 ηv iδια ρiζα θxoυv grief=Θ)\iψη,
grieve=Θλ(βω, αλλα και grievance=παρθπovo. Aπ6 τo 1927 υπηρ-
xαv σηv Aγγλiα grievance committees: επιτρoπ6q πoυ αo1oλo0.
vταv με τα παραπovα πoυ εξθφραζαv oι εργdτεq για τιq oυνΘηκεg
εργαoiαq. Aπαρτiζovταv απ6 oυvδικαλιαr6q κι εκπρooΦπouq ηq
εργoδoolαg και καταφεραv oπoυδαiα πρ6oδo oτα αιτhματα τωv
ερYατΦv!

201) Θαρ0g+ gravis (λατ.)
-+ grave, gravity (αwλ.)
+ grief, grievance

H δε0τερη oμαδα λθξεωv ε[vαι απ6 τo βριθ0q=βoρ0q, πoυ θγιvε
brutus αrα Λατιvικ6. Για τoυq Λατ[voυg η θwoια βαρ0q, xωρig 1α-
ρη, 6φταoε vα αημα(vει "αv6ητoq.'κι αργ6τερα'ιcηvΦδηg,. Mθoω
τωv Γαλλικιilv 6φταoε αrηv Aγγλiα με ηv τελευταiα 6woια. Brute
και bruta| (oυoιαoτικ6 + επ(Θετo). Για τouq γευoιγvΦαrεg φiλoυg
μαg'brut, ε[vαι oι πoλ0 .,ξερ69'oαμπ6vιεq, oι "6γριε9.,(γευατικΦg
και... oιKovoμικΦg)l

202) 6μΘΦq.+ brutus (λατ.)
.+ brute, brutal (αγγλ.)

Π6πωv ατ, αρ1α(α ελληvικα ηταv για τouq καρπo0q o Φριμog,
αυτ6q πoυ ε11ε ωριμθoει αrov ηλιo.

ΣικυΘq πθπωv" ηταv τo oημεριv6 πεπ6vι, τo oπolo τρΦγεται μδ-
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vo ωριμo σε α\rrιθεση με τov Koιvov σικU6v, τo σημεριv6 αYγouρι,
πoU τρΦγεται αγouρo. Τo ααrε[o ε(vαι 6τι αrov.oμηρo, ατηv lλι6-
δα και αηv oδ0ooεια, απoτελεi αroργικη πρooφΦvηoη, σαv vα
λθμε .'καλ6 

μoU.,! .,Kριθ π6πov', δηλαδη '.καλ6 μoυ κριαρι',, λ6ει o
Πoλ0φημoq αηv oδ0ooεια (o γvωατ6g K0κλωπαg) αλλd αηv
|λιαδα θxει ηv θwoια τoυ μαλΘακo0, τoU ατovoυ. ',ω πθπov, ω
Mεv6λαε (.'ω μαλθακθ Mεv6λαε.', πρooφωvε(ται o διαoημoτερoq
απαημθvoq o0ζυγog 6λωv τωv επo1Φv) και στov Σoφoκλη βρi-
σκoUμε σrov ''oιδ[πoδα επi KoλωvΦ.'''π6πov,'(φiλε μoυ)! Πεπovα-
κια μoU, λoιπ6v, ακo0oτε πΦg αυτ6 τo αρ1α[o πεπ6vι κατ6ληξε vα
oημαivει κoλoκ0Θα oτ,αγγλικα: ατα Λατιvικ6 6γιvε pepo κι 6φτα-
σε στouq Γαλατεq σαv pepon. Mε δεδoμ6vη ηv παραφΘoρα τηg
γλιbooαg η λ6ξη μεταλλαooεται διαδo1ικα oε popon, pompon,
pompion. Mε ηv τελευτα[α ηq μoρφη φταvει τov 16o αιΦvα oηv
Aγγλiα.

oι Eγγλ6ζoι πρ6oΘεoαv ηv καταληξη τωv UπoκoριστιKιilv -kin
και oημερα θ1oυμε τo pumpkin=κoλoκOΘα.

203) π6πωv -l pepo (λατ.)
+ pumpkin (αwλ.)

H λ6ξη ελαφρ0q και ελq(q 6γιvε ατα λατιvικα levis. Levity oτ,
Aγγλικα η επιπoλαι6ητα, η ελαφρυητα, αλλα και η λθξη |ight=ε-
λαφρ0q εικdζεται 6τι ε(vαι μακριv6g απ6γovog τoU |evis,
A|leviate=μετριαζω, αvακoυφiζω. Kαπoιoι γλωoooλ6γoι ιoxυρiζo-
vται 6τι απ6 τηv iδια ρiζα ε[vαι και oι λ6ξει9 re|ieve=αvακoυφiζω,
και re| ief=αγακo0φιoη.

204) ελαφρ0g + |evis (λατ.)
+ |ight (αwλ.)

Nα τιilρα κι θvαg καταρρακτηξ αγγλικΦv λ6ξεωv ελληvικηg κα-
ταγωγηg:
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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 = εvαλλακrικη λ0oη
214) a|truism = αλτρouισμ6q
απ6 τιg λατιvικ6g a|ius, a|ter πoU με η oειρα τoυg πρoηλΘαv απ6

ηv ελληvικη dλλoq.
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24

Γιατ[ απ'6λα τα 6ργαvα τoυ oΦματog η καρδιατραγoυδηθηκε α-
vα τoυg αιιirvεg και 6xι ,για παραδειγμα, η oπληvα i τo oυκιbτι.,
Γιατ[ απoκαλo0με τρυφερα καπoιov l.καρδια μoυ, καρδo0λα μoυ',
και 61ι, αg πo0με, ..vεφρ6 μoυ, vεφρακι μoυ',;

Eξαιρ6oειg τo '' τζιθρι μoU',, τoυρKικηg πρo6λεUστlξ Kαι η πρo-
σφωηση μιαq . σUYxωρεμ6vηg πια - Θεiαq πρoq η μαvα μoυ.

"ΣκΦτια μ. και πλεμ6vια μ,>, Θυμαται ακoμα και oημερα η μαvα
μoυ vα ηv απoκαλεi η αγαrημεvη ηq Θε[α. Στo πρoπoλεμκ6 Kα-
ατρ6κι η φραση απoτελo0oε - παρα τoυg αvαπOφεUKτoυq σUvειρ-

μo0g...κρεoπωλεtoυ . τρυφερoταη 6κφραoη αδυvαμ[αg πρoq τα
παιδια.

Γιατi, λoιπ6v, η καρδι6 κραταει αvαμφιoβηητα τα oκηπτρα ηq
6δραq τωv oυvαιoΘηματωv μαq; PιψoKιvδυvεUω...μια πρoφαvη ε-

ξηγηoη. l.| καρδια καvει τηv Uπαρξη ηq αιoΘητη oυvεxΦg και α-
διαλε(rπωg. Xτυπαει μθoα αro αr6ρvo απ6 τιg πριilτεg εβδoμαδεq
τoυ βioυ μαg μ6xρι τo Θdvατ6 μαg. Kαι τo oυγκλovιαrικO;Kαπoιεq
φoρθq oυvεx(ζει vα 11τυπαει και μετα τov κλιvικ6 μαq Θαvατo.Mα-
καβριo;.oxι απαραiτητα. Kαι 6xι μ6vo xτυπαει, αλλα θ1ει μια oλ6-
κληρη γκαμα η1ωv πoυ ω1ριo0v μπρoαrα ηq τα μoυoικd 6ργαvα!

To oxiματηg παolγvωαro και απλoπoιημθvo ε[vαι τo παγκ6oμιo
o0μβoλo τoυ 6ρωτα.Kαρδo0λεq με βελη γεματα τα τετραδια τωv
αvυπoιp 1αατωv vεαρΦv κoριτoιιbv.

H υφη ηg επioηg παρoυoιαζει πρωτoφαvη πoικιλ[α. Kαρδι6

χρUΦ, oιδερ6νια, oκληρη,τρυφερη, απo π6τρα,παγερη, ζεαη,
κρ0α, ε[vαι μ6vo ελαxιατεg απo τιg λ6ξεη πoυ 61oυv Xρησιμoπoι-
ηΘεi περιγραφovταg ηv.''Θερμηv επ( ι|.ιυ11ρoioι καρδ[αv 61ει9,,,
διαβαζoυμε αηv Avτιγ6vη τωv μαΘητικΦv μαq χρ6vωv xωρig vα

xρειαζ6μαoτε μεταφραoη, μιαq Kαι τo σUγκεκριμ6vo xωρlo ε[vαι
απ6λυτα καταvoητ6, ακoμα και oημερα.

oι ικαv6ητ6q ηq, τo λιγ6τερo υπερφυoικθq, για 6ργαvo τoυ
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σωματoq.
Πετ6ει, φτερoυγiζε ι, κλα[ε ι, εo11ατωq ΨιΘι]l ρζε τηλεorπικιilg,

κα[γεται, καvει κoυβγιo Kαι παει λ6γovrαq, με αKραiα περ(-
rrrωση τov πρωτ6τυπo oτixo 6πoυ εμφαviζεται σαv
61ημα...Nτελαπαρηoε η καρδι6 μoυ / μπρog αro διαβα ooυ / α-
μ6v δυατ01ημα....' τραγoυδo0oαv oι λαικ6τρoπoι Pωμα[oι τωv
φoιτητικΦv μαg1ρ6vωv!

H oμηρικη λεξη για ηv καρδια ηταv liτoρ. Στηv lλιαδα βρ(oκoυ-
με .'εv δε μoι αυη αfiΘεoι παλλεται ητoρ'., δηλαδη .'μ6σα στo
αrηΘoq μoυ μυπdει η καρδια μoυ''. Σε αλλo αrixo τηq lλιαδαg η
λθξη ητoρ τoπoΘετεiται.'εv κραδ[η'', πραγμα πoυ δεi1vει 6τι αηv
αρxη η καρδια ε(1ε ευρ0τερη αημαo(α απ6 η σημεριvη, oυvΦvυμη
τou oηΘouq t'1τoυ αrθρvoυ. Kαρδ[α, κραδ(η, κ6αρ η κηρ 6λε9 τιg
λ6ξειq αυτ6q τιq σUvαVτoυμε αrov.oμηρo Kαι στouq Tραγικo0g.
Στov Aριατoφαvη'' εK ηq καρδ(αg φιλε(v'' ε[vαι η αγαπη μ6oα απ6
ηv καρδια μαg. Aπ6 τηv iδια ρiζα coη οordis = κσβδtCl, ατα λατιvμ
κα. Aπ6 η γεvικη rrrωση τoυ cor Xωριq καμια αλλαγη l,lπαρεμβo-
λη, η θαrω παραφΘoρα, θ1oυμε cordial = εγKαρδιoq, φιλικoq και
cordia|ity = €Yκσβδι6τητα σr'αγγλικα. Evrυπωoιακ6 ε[vαι τo Yεγo-
v6q 6τι τo heart = Kαβδι6 εivαι απo ηv [δια ρiζα με αλλαγη τoυ λα-
ρυγγικo0 κ oε h(x) και τoυ oδovτικo0 δ οε t (τ).

215) καρδ16.+ cor (λατ.)
.+ cordia|, heart (αγγλ.)

o oπληvτωv αρ;1αiωv 6λλαξε απλιbg γδvog orα vθα ελληvμ
κ& κι θγιvε η αrτληvα.,.Tov oπληvα εκβαλλειv.'αrov Aριαroφα-
vη oημαivει 6τι καπoιog .h6Θαvε, θoκαoε απ6 τη ατεvoxιbρια
τoυ. Kατι παρ6μoιo λ6με κι εμεig fiμερα xρησιμoπoιιbrπαq 6-
μωq αλλo 6ργαvo: ..MoU,πρηξαv τo σUKιbτι.', με ατεvo1ιirρησαv,
με ταλαιπιilρηoαv.Splen στα λατιvικα και sp|een αr.αγγλικα 6-
πoυ εtcτ6q απ6 τo 6ργαvo τoυ oΦματoq σημαιvει..κρυμμθvη oρ-
Yτi, κρuφη καK(α.,.
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216) απληv.+ sp|en (λατ.)
-+ sp|den (αwλ.)

11παρ t1ταν τo oυκΦτι στoUξ αρ11αioυg. Eκτ6q απ6 αυτ6 6μωq
ΘεωρoOvταv και ..θδρα τωv παΘιirv, Θυμo0, φ6βoυ,, αvτiαroι11o ηg
δικηq μαq καρδιαg.

''1-{παρ σUKωτ6v'. ηταv εκλεκτo 6δεoμα, ιδια[τερα αγαrητ6 oηv
αρ1αiα AΘηvα. Πρ6δρoμog τoυ γαλλικo0 φoυα. γκρα ηταv τo σU.
κΦτι τoυ ζΦoυ πoυ εi11ε πα1υvΘεi με o0κα. Πoιog ε[πε 6τι oι αρ1α[.
oι.Eλληvεq δεv ηταv εκλεκτικo( γευoιγvΦατεq; Aπ6 τιξ δ0o λθξειq
αrα v6α ελληvικα oυκωτ6g,σαv ouoιαατικ6 ouκΦτι.To ηπαρ επ6.

ζηoε αη λαικη 6κφραoη .'μoυ κ6πηκαv τα ηπατα''.
Aπ6 τo o0κov oτ.αγγλικα θφταoαv δυo λ6ξει9: SlCiΠoΓΘ=σUKo-

μoυρια, η αρxαiα oυκoμoρoq Kαι τo oυoιααrικ6 sycophant=κ6λα-
καq ..oλωq περιθργωq η τελευταiα λ6ξη δεv θxει voηματικd o16.
ση με ηv ελληvικη oυκoφαvτηq.

217) o0κov -δ sycamore,syοophant (αγγλ.)

B[oq aτ,αρxαiα ελληvικd η vεoελληvικη ζωo0λα μαg. Aκ6μη κι
αv εivαι τραχ0q, μακρ69, αvε6ρταατoq η απλΦq αβ(ωτog, o Σoλω-

μoq τo εiπε πoλ0 ωραiα ''... γλυκια η ζωη κι o θαvατog μαυρ[λα.....
Vita η ζωη ατα λατιvικα και vivere = ζω. Mια αρμαΘια λ6ξεωv απ6 ε.

δΦ οτ.αγγλικα: vita| = ζωτικ6q, vivid, vivacioμ5 = ζωηρ69, survive =

επιβιΦvω, revive = oυvεφθρω, οonvivial= φιλικ6q,oυvτρoφικ6g. To

παραδoξo: viper = o1ιd, επειδη π[αrευαv παλια 6τι τα φ[δια γεv.
vo0oαv 6πωξ τα Θηλαorικ6, δηλαδη 61ι αυγα, αMα ζωvταvσ vεo-

wα.

218) 6ios + vita (λατ.)
-+ vita|, vivid (αwλ.)

ξ1ημαaτ' αρxαiα 6,τι Kαι Φμερα, αλλd και oΦμα...Διερειoαμ6vη
τo oχημα η βακτηρiα.., απ1ριξα τo oΦμα στo μπαστoOvι, βρioκoυ-
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με στιq,.Eκκληoιαζouσεg'' τoU Aριαroφαη. Σηv ..Avτιγ6η,, τou
Σoφoκλη ε[vαι η θκφραoη τoυ πρooιbπou, '.τυραWov oχημα θ-
1ειv'.. Στoυg ',|Γtπε[g.'τoυ Aριαroφdvη εivαι τα ρo01α η o oπλι.
σμ6q.

,.Bαβαιαξ τoυ o1ηματoq!'., δηλαδη ''πω!πω!τι ρo01α,,, oα vα λθ.
με oημερα (xωρ(q vα πα[ρvω 6ρκo 6τι γραφεται θτoQ ,!dλα τιg
κoυαroυμια!,' Schema αrα λατιvικα και scheme=o1εδιαζω, διd-
γραμμα αr,αγγλικd.

219) o1fμo .+ schema(λατ.)
.+ scheme(αγγλ.)
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Mυαηριo, ακρωq γoητευτικ6, η σχ6ση μαvαg.γιoυ!Av η δε(τε

oαv πρ6βλημα πou αvαζητd λ0oη, δυoεπiλυη! H φρoUδικη εξηYη-
oη, oκ6η xovτρoKoπι6! Aγαρμπα o φημιoμ6vog Aυαrριακ69 oxε.
δ[αoε με βιαατικθg πιvελι6g μια καριKατo0ρα ηq μovαδικηg αυηq
σχθσηq, τovtζovταq τερατωδιbg ηv _κατ0 τov iδιo_ επιΘυμ[α
τoυ oιδ(πoδα πρoq η μαvα τou. Παραγκωviζovταq πρoκλητικα
δυo θεμελιΦδειg λiΘoυg τωv αρχαιoελληvικιilv μ0Θωv: τηv ειμαρ.
μ6vη, η μoιρα (η αvατρoπη τηg oπo(αg ε[vαι iδιov μ6vo τωv θεΦv)
Kαι τηv αγvoιατων εκαατoτε πρωταγωvιαrιilv.

Kαι πιi:g θα μπoρo0oε, αραγε, vα πρdξει διαφoρετικd o '.πατ6-
ραq τηξ ι|,lυ1αvdλυoηg,,; Δ6oμιo9 o Σlγκμoυvι Φρ6υvτ ηq εβραι-
κiq ΘεΦρηoηg τoυ κ6oμou rηρε τoυq ελληvικoOg μOΘoυq Kαι _
κυριoλεκτικα_ τoυg .'αλλαξε τα φΦτα.'! Mε απoκoρ0φωμα, βεβα(.
ωq, τov μ0Θo τoυ oιδ(πoδα.

To ''oιδιπ6δειo o0μπλεγμα,, δε 1ρειαοηκε πoλ0 1ρ6vo για vα
καΘιερωΘεi oαv μovαδικ6q τρ6πo9 αvαγvωoηg και oριoμo0 πρo.
βληματικΦv o;4θoεωv Kαι ψUχικωv αoΘεvειΦv. Eκτ6g τoυ 6τι θγιvε
καραμ6λα oτo α16μα ειδικΦv και μη, απoτ6λεoε Kαι τη .μαγια',, τo
"πρoζ0μ( για πoικ[λα καταoκευαoματα στo χωρo ηq λoγoτε-
xv[αg, τoυ Θεdτρoυ Kαιτoυ Kιvηματoγραφoυ.

Eυτυ1ιbg, 6μωq, αrα κε(μεvα τωV αρxαlωv υπαρxoυv κι αλ-
λεq αrιγμ6q πoυ τιvαζoυv στov αθρα τθτoιεg μovoδιαατατεq o-
rπικ69, 6πωξ τoυ αγαrητo0 κυρlou Φρ6uvτ. ,,oυκ εμ6vτo φ[τυ-
μα'., ε[πε μια Σπαρτιdτιooα μαvα για τo δειλ6 γιo τηξ, δηλαδη
..δεv ε(vαι γιog μoU,.. T6ooεριg λ6ξειq καυτθg oαv μoλ0βι, δια-
περααrικθg oαv δηλητηριιirδειg oαiτεg, φovικ6τερεg απ6 τα
β6λη τoυ εxΘρoO. 0 ,'ρiι].lαoπιg',, o ''τρ6σαq,,, αυτoξ πoυ φoβηΘη-
Kε στη μdxη, αυτ6q πoU τo θβαλε αrαπ6δια δεv αvαγvωρiζεται
απ6τη μητρικη αγκαλι6.

Pιwq πρoκαλo0v τα λ6για εκε(vηg τηq αγ6ρωχηq' αυarηρηq
μ6vαq! H απ6ρριψη ε[vαι καΘoλικη. H dρηoη απ6λυτη. o vεαρ6g



εivαι ηδη vεκρ69, κι αg αrθκεται μπρoαrα ηg. 
.Evα 

φτωx6 κoυρθλι
o γιoq, ιivα μεγαλειΦδεg ρακoq6μω9 και η μαvα. Tρ6μει o φoUκα-
ραq o Σπαρτιατηg. o φ6βoq πoυ 6vιωoε ση μαχη δεv ε[vαι τ(πoτα
μπρoαrα oτo αo0λληπτo κεvo πoυ αvoiγεται μπρooτα τoυ. Παι1vι-
δακι ηταv o π6λεμo9| Παvηγ0ρι! H μαvα - τιμωρog τov oπρΦ1vει
τΦρα αε μια ιλιγγιιilδη αvυπαρξiα, σηv παvτελη 6λλειΨη ταυτ6η-
ταξ, σε μιατερατΦδη απoυo(α!

Δεκαδεg αιΦvεg μετα, τo rwεUμα ηg Σπαρτιατισσαq μαvαg α-
vαδ0εται αυτo0oιo στoυq ευαioΘητoυg αrixoυq εv6g 'dvτρα, τoυ
πoηη Γ. Nεγρεπ6vrη πoυ μελoπo[ηoε o Mαvog Λotζog:

,,Δεv εΙvαιΥιoq μoU
o δικαoτηq o Mπεv
6ταv v6γ ρo υ g oκoτιbve ι"

τμγoυδαει η v6γρα μ6vα για τo γιo τηq πoU απαρvι6ται η ρα-
τoα τoυt oι iδιεq τ6ooερι9 λ6ξειq, εκKωφαvτιK6q μ6oα oη βραy0-
ηrα τoυg, ταξιδε0oυv μ6oα αroυg αιιirvεg και φτ6voυv μ6oα απ6
περ(εργεq διαδρoμθq ωq τιq μθρεq μαg. Δεv εivαι εκπληκτικ6;

Moiρo στouq αρ1αioυg ηταv τo κoμματι, τo μερ[διo πoU μαq α.
vαλoγε(, η τUXη, o πρooριoμ6g τoυ καΘεv6q μαq.Aπ6 ηv iδια ρiζα
ατα λατιvικα merx, mercis Kαι merces, mercedis τo μερ(διo, o μι-
oΘ69 και τo εμπ6ρευμα, Στ, αγγλικα ΙΠΘΓCθΠiΓ}=μιoΘoφ6ρog,
mercenary motives=ιδιoτελη κivητρα, αλλα Kσι lTlθΓC}=Q[κτoq. Τo
v6ατιμo;To ιorταvικ6 κ0ριo 6voμα Mercedes (τα ελεη) πoυ 6xει γ[-
vει αvαπ6orταατo κoμματι (μoiρα) τωv φαvτασιΦoεωv τoυ Νεo6λ-
ληvα!

220) γo1ρα + merces (λατ.)
.+ mercenary, mercy (αwλ.)

H αγvoια ε(vαι παραγωγo τoU ρηματoq γιγvΦoκω. l-| ρiζα ΓNo.
6δωoε μιo ατθλειωη oειρα λ6ξεωv, τ6oo ατα ελληvικ6 6oo και



σtα λατιvιK6. Λ6ξειq oι oπobg π6ραoαv o,oλεg τιg ευρωπαiκθg
γλΦooεg. Gnoscere τo ρημα wωρiζω αrα λατιvικd κι αργ6τερα θ-
xασε τo αρxικ6 g κι θμειvε noscere. Aπ6 δω κoιτdξτε τι rηραv oι
Ewλθζoι: ignore = oYVoΦ, recognize = αvαγvωριζω, KnoW Ξ γvω-
ρ[ζω, noble = εUγεvηq (αρxικα oημαιvε πoλ0 γvωατ6g), notion = ι-
δ6α, notorious = διαβ6ητoq.

221) μγvΦoκω i noscere (λατ.)
+ recognize, ignore (αwλ.)

To vεoελληvικ6 πρoζ0μι κατ,ευΘε[αv απ6γovog ηq αρxαιoελ-
ληvικf1g ζ0μηs.To ρtμα ζ6ω oημαivει βραζω. ,.Zει o olvog,αvαφθ-
ρεται στov Πλατωvα. Στ,αγγλικα εκτ69 απ6 τo enzyme=6vζυμo,
πιΘαvoλoγεlται 6τι η λ6ξη juice=1υμ6g ε[vαι oυγγεvηq τηs ζθμηq.

222|ζ(ιιιη+ enzyme, juice (αγγλ.)

Tρθoαq απ6 τo ρημα τρθω=τρ6πoμαι oε φυγf1 απ6 φ6βo.
''Tρειv μ,oUK ε6 Παλλαg.., αvαφ6ρεται στηv lλι6δα. K6πoιoq θ.
xει πρoαrατιδα τηv Θεα AΘηvα πoυ δεv τov αφηvει vα δειλια-
oει. Aπ6 τη ρ(ζα ΤPEΣ- αrα Λατιvικd τo ρημα 1grg1g=φoβαμαι
Kαι teΙror=τρoμoq.Aυτo0oιog o τρ6μo9 και στα αγγλικα! Mε α.
vαπ6φεulαα παραγωγα terrorist=τβoμoκΦηq, terrorism=τρo-
μoκρατiα, terrorize=τρoμoκρατΦ, terrify=1ρoμαζω και
terrific=τρoμερOq (εiτε με αρvητικη θwoια ε(τε με Θετικf1, αvτ(-
στoιXη τoυ Θαυμαoιog).

223) τρ6ω.+ terror (λατ.-αγγλ.)

Aγκdλη η αγκαλια αr,αρxα(α ελληvικd. Eκτ6g απ6 η σημεριη
ηq 6woια ηταv και ''παv τo αrεvιilg περιβ6λλov.'. Στov Aιo10λo
βρioκouμε .'εv αγκ6λαι9.'δηλαδη αrηv αγκαλια και.π6vτιαι αγκα-
λαι', δηλαδη γωv[εq, βραxiovεq ηg Θαλαooαq. Πoραγωγo ηq λθ.
ξηq dγκoq πoυ oημα[vει oτιδηπoτε καμπ0λo η κo[λo, κoιλ6δα και
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φαραγγι. Ancus και angulus αrα Λατιvικd. Στ,αγγλικ0 €δωoαv η
λ6ξη ang|e με δ0o αημαοiεξ' H πΦη εivαι αγκ[αrρι ι$αρ6ματo9
και ψαρε0ω. H δε0τερη ε[vαι γωv[α (o γεωμετρικ6g 6ρog)' Aπ6 ηv
iδια ρiζα θ1oυμε Kαι στα ελληvικα Kαι στ' αγγλικα ηv αγκυρα
(anchor).

224) 6γ1o9, αγκ6λη -+ ancus, angu|us (λατ.)
*l anchoζ ang|e (αγγλ.)
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26

Ξαφvιαoηκαv δυo φhoι - αvαγvιbαrεg με τα τoU oιδιπoδεloυ
τηv πρoηYoUμεvη εβδoμαδα' Kαι μoυ τo ε(παv. Xαiρoμαι. Eιδικα

με τη λθξη ξαφvιαoμα. Γιατ[ εv6xει μια καπoια διακoπη τηq χρovι-
κηq oυv6xειαq. Kι αφoρμη αUηq ηg διακoπηg τoυ 11ρovoυ ηταv
πθvrε- δ6κα δικ69 μoυ αρ6δε9. Mπηκαv oε oκθιpειg μ' αυτd πoυ
διαβαoαv. Δπλη η δικη μoυ xαρα! Πoια μεγαλ0τερη αvταμoιβη για
καπoιov πoυ γραφει, απ'αUτ6 τα πθvτε-δ6κα λεπτα κλεμμθvα απ,
τo 1ρovo τoυg! Mελλovrικα Θα επαv6λΘoυμε, αγαπητo[ μoυ φ[λoι,
αrιg διαφoρ6q μεταξθ ελληvικιbv και εβραικιilv μ0Θωv. E[vαι 6vα
τεραoτιo κεφ6λαιo, απ[Θαvα απoκαλυrπικ6 ηq ι[.lυ1oo0vΘεoηg
τωv δUo λαΦv,

Eμπ0ρετov η ...ερωτικ6ν τo ρiγoq ε[vαι μια πoλ0 εvδιαφ6ρoυoα
περirrrωoη.Aπ6 τo ρημα ριγθω. Avατρηιαζω, τρθμω απ6 κρ0o,
ι|.lυxραivoμαι για αιoΘηματα, '.Eρριγα μαxηv..,αrov 

.oμηρo και
στouq.'Axαρvηq,'τoυ Aριoτoφαη ,'ριγιbv τε και πειvιirv,., Kαμαριb.
ατε τ[ 6γιvε εδΦ. l.{ ρ(ζα τoυ ρηματoq ηταv FP|Γ-., απ' 6πoU τo αρ.
1ικ6 γραμμα, τo δiγαμμα ξ εξ6πεoε. Φαιvoμεvo τηg γλωoooλo-
γiαg πoλU oυvηΘιoμ6vo.

Στoυg Λατ(voυg κατd περiεργo τρoπo τo δiγαμμα παρ6μειvε,
αλλιΦxoι Ewλθζoι Θα εixαv με[vει χωριq λθξη για τo ι|,lυγε[o.
Frigus = ψ0χoq oτα λατιvικα και frigidus = ψUχρ6q. Frigid = ι{.lυ-

Xρoq σr.αγγλικα, refrigerator και σUvΤoμευμθvo fridge = ι|.lυγεio.

225) ρ ry6ω, ρiγoq ] Ιii3il] ;li.ij!i:.}1l,
,,Aυoηρ6v0δωρ,, oτov Πλατωvα ε(vαι τo πικρo vερ6,[oωg

τo γλυφ6. 
,,oivog αυστηρ69', oε αvτlΘεoη με τov'. γλυκιjv o(-

vov'', στov lrτπoκρατn. Austerus αrα λατιvικ6 o τραx0g, o διi-
oκoλog. Austere oτ,αγγλικα και austerity σαv oικovoμικog o-
ρoq η ,..επαρατog λιτ6τη9. Austerity measures τα μ6τρα λιτ6-



τηταq, πoU τcιλαvιζoυv τα τελευτα[α xρ6vια τη vεoελληvικη
πραγματικ6τητα!

226) αυoτηρ6q + austerus (λατ.)
+ austere, austerity (αwλ.)

Nεκρ6q και o αρxα[oq πoητικ69 τ0πog vθκυq.'N6κυq αvδρ6q,,
ατov Hρ6δoτo ε(vαι τo πτΦμα Kαι στηv Avrιγ6η τoυ Σoφoκλη
..Kε[ται vεκρ6g περ[ vεκρΦ,,. Στα λατιvικα 6xoυμε τo ρημα necare Kι
αργ6τερα nocere = βλαπτω. Στ.αγγλικα τιbρα 6xoυμε μια μεγαλη
πoικιλ[α παραγιbγωv: innocent = αΘΦoξ (αυτ69 πoυ δεv εβλαψε),
innocuous = ακlvδυvoq, nuisance = εv6χληoΠ, noxious = δηλη.Π-
ριΦδηq, obnoxious = δυoαρεαroq, πρooβλητικ69 και pernicious =
θαvαηφ6ρog.

227) νεκρ6q _r nocere (λατ.)
+ innocent, noxious (αwλ.)

P6κog για τouq αρ1αioυq t'1ταv ρo01o φΘαρμ6vo και α1ιoμθvo.
Στov ''Πλoθτo', τoU Aριoτoφdη διαβαζoυμε.'...αvΘ,ιματioυ μεv θ-

xειv ρακog,.. Pακη αrov πληΘuvrικo ηταv oι ρυτlδεq τoυ πρooιb-
πoυ. Ruga αrα λατιvικd και σt.αγγλικα raQ = xgμρ6λι. Ragged o α.
π6κρημvog, o απ6τoμo9.

228) ρ6κoq -ι ruga (λατ.)
{ rag (αwλ.)

F{ λθξη εivαι παραγωγo τoυ ρηγvUμι = σπ6ζΦ, κ6βω, κατααrρ6-
φω. Aπ6 τη ρiζα FPAΓ., frangere αrα λατιvικd και fragment = Ko}Ι-

ματι, απ6oπαoμα, fragmentary = σΠoσΠσσl.lστικ6q και fragile = ευ.
Θραυαrog ατ'αγγλικα.

229) ρ'iγvυμl -+ frangere (λατ.)
.ι fragment, fragile (αwλ.)



Τo ρημα τρθμω 6φταoε αvαλλoiωτo μθ1ρι ηv επoxf1 μαg. Aπ6
ηv '.|φιγθvεια εv Τα0ρoιg,' τoU EUριπIδη ,'...ωλ6vαg τρθμωv α-
κραq...' - τρθμouv τα 1θρια μoυ, λ6με κι εμε[g. μθxρι τo αvαγvωρ[.
σιμo Aριαroτελικ6 ''...τρ6μει T.| ΨΦVΠ....., η λθξη και η 6woια 6xoυv
περαoει τoυq αιΦvεg αv6παφεg.Tremere τo iδιo ρημα αrα λατινικα
ιtαι tremulus τo oUσιαστικ6, τo-κoιv6 τρ6μoυλo πoυ δαvειαrηκαμε
με η oειρ6 μαg απ6 τoυq Pωμα(oυg.

Tremor η oειoμικη δ6vηoη και tremb|e = τρθμω. o γερouvδιακ6g
τ0πog τωv λατιvικιirv tremendus 6γιvε επ[Θετo oτ,αγγλικα με δ0o
6woιεq.

Tremendous εivαι ε[τε o τρoμερoq πoU μαq φoβiζει εiτε o εκ-
πληκτικ6q.

230) τρ6μω + tremere, tremu|us (λατ.)
+ tremble, tremor (αwλ.)

Π6λεμoq! Aγριoq, αιματ6ει9, δακρυ6ει9, κακ6q, δυoηχηq, πoλ0-
δακρυq, αrυγερ6q ε[vαι μ6vo μερικd απ6 τα oμηρκα επiΘετα πoυ
τov πρooδιoρiζoυv! Πρoκλητικ6q o Hρdκλειτoq εξακovτiζει β(αια
μια φραoη, πoυ διαo1(ζει τoυξ αΦvεg με απειλητικ6 βoυητ6. Mια
φραση. δυvαμ(τη! ,,Πoλεμog παηρ παvτωv''l Mια φρ6oη, φαρμα.
κερα επ(καιρη, πoU δε λ6ει vα oταματfiσει ηv πoρε(α ηq, πoυ δε
λ6ει vα καρφωθεi αη 1λ6η ηq ειρηvηq Kαι vα μηv ξαvαπεταxτε[
πoτθ.

Piζα τoυ πoλθμoυ τo ρημα πελεμiζω = σ8iΦ, κoυvαω β(αια. Mε
αλλαγη τoU π σε b γ[vεται bellum = πOλεμoq για τouq Λατ[voυg.
Στ.αγγλικα θ1oυμε belligerent = καυγατζηq, πoλεμoxαρηq, rebe| =
επαvααrαηξ, rebe||ion = επαvασταoη.Kαι κdτι ακ6μα: η τα0τιoη
τoυ πoλ6μoυ με γλ6vτι - Kαι αvτιστρ6φωq - υπαρ14ει Kαι σt,αγγλo-
oαξovικα φ0λα. Aδι6ι|.lευαro9 μαρτυραq η λ6ξη reve| = γλεvταω,
απ6 ηv iδια ρiζα.
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231) π6λεμoq.+ be|lum (λατ.)
.+ be||igerent, rdbe|, reve| (αγγλ.)

BραxΛq ηταv και ε[vαι o o0vτoμog, loog μ. θvα βρα1(ovα, Ko.
vτ6q, χαμηλ6q η λiγog.Τα οημεριvα βΦxια εivαι σι. αρ1αiα ελλη-
vικo βρα1εα - στov εvικ6 τo βραxoq - πoυ Φμαιvε ,,ρη16 vερα...
.Evα ωρα[o o0vΘετo επ(Θετo τωv αρ1α[ωv πou βρloκoυμε αrov
Πλατωvα ε[vαι τo βρα1υ6vειρog, αυτ69 πoυ βλ6πει oOvτoμα f1 λi-
γα ovειρα. Brevis o oOvτoμoq ατα λατιvικα και brief ατ'αγγλικα.
Breve επ[oηξ σΓα λατιvικα ηταv η περiληΨη και αργ6τερα τo
γραμμα, η επιoτoλη.

H 6woια ηq περiληΨηg π6ραoε Kαι σr.αγγλικα και καΘιερΦΘη-
Kε παγKoσμ[ωg - ιδια(τερα στo xιi:ρo τωv επηειρηoεωv- o 6ρoq
briefing = σ0vτoμη εvημ6ρωoη

Παραγωγα ηξ λ6ξηq τo ρημα abbreviate = σUvτoUθ0ω Kαι oυ.
oιαoτικ6 abbreviation = σUVτoβ(σ.

232) 6ρoxΦq + brevis, breve (λατ.)
.+ brief, abbreviate (αwλ.)



27
.oταv o fλloqτεvτΦvει τα rdξατoυ Kαι μαξ oημαδε0ει αλ0rητo,

6ταν λιιbvouμε στηv καυτf1 αγκαλια τoν Aλωvαρη, μ6oα σηv η.
φαιαrειακε1 καρδιd τou |oυλ[ou, τι πιo λαxταριαr6 απ6 6vα πoτηρι
κρ0o vερ6;Aυτo τo πofiρι με δρooερ6 vερ6 πou πρooδoκαμε αrα
γεραματα μαq απo τoυg vε6τερoυg, αυτ6 πoυ παραδooιακα μαg
φ6ρvoυv μαζi με τo κθραoμα, γλυκ6 τou κoυταλιo0 η καφθ, αυτ6
τo ευλoγημ6vo vερακι!

Πριv μιo6 περ[πou αιtbvα 6vαg απoυδαiog Aμερικαvoq σUγ-
γραφθαq, o X6vρυ Mλλερ εixε πρooπαΘηoει v,απoKρUrπoγρα-
φηoει αυτ6 τo πoτηρι με vερ6 πoυ 6βλεπε oε 6λα τα τραπεζα-
Kια ηq AΘηvαq! Evτ0πωoη τoυ ε[xε κdvει πoυ τα γλυκα Kαι oι
καφ6δεq ouvoδε0ovταv απ6 αυτo τo.τρUφερ6,πoτηρι με vε-
ρ6l Τ6oo μεγαλη εvrOπωoη πoU τoU αφι6ρωoε καπoιεg oελ[-
δεq! Mε μια διειoδυτικoητα μovαδικη πρoαπαθηoε vα φταoει
στιq ρrΦqηg ελληvικl,1q ψUxηq, κι 6vα ατoιxε(o oημαvτικo μα
δυoεξηγητo ε(vαι για τov X. Mhλερ αυτ6 τo αvαπoφευt<τo πo-
τηρι με vερ6 ! Θρα0σματo ερημιαg, voαrαλγiαg, τρυφερoτηταq,
παρακληoηq Kι εUxαριστ(αq με πρωταγωvιαrη τo φτωx6, πoλυ-
τιμo vερ6!

Aπl τov oξOvoυ Mλλερ ατov Pιboo Kιηματoγραφιατη Ταρκ6φ-
oκι η απ6oτααη ε[vαι τεραατια, xαoματικηl To vερ6 oμωq κι εδΦ
περιooε0ει και μoυoκε0ει τηv oΘ6vη, κdπoυ-καπoυ και τα ματια
τωv ΘεατΦv! Στη ταιviεg τoυ μεγ6λoυ αυτo0 oκηvoΘθη θvαg απ6
τoυg αrαΘερo0q πρωταγωvιαr6g ε[vαι τo... vερ6!

Tαβαvια αr6ζoυv, τo[xoι ''δακρ0ζoυv',, λ[μvεg oαv πoλ0τιμoι κα-
Θρ6φτεq πoυ ioα-(oα ρυτιδιbvowαι απ6 θvα μυαrηριΦδεg αερdκι,
ρυdκια γεματα παλια voμioματα, βρoxη πoυ πθφτει αrιq πλατεg
τωv αvuπoψ(ααrωv ηρΦωv oυvΘ6τoυv κιvηματoYραφικα πλαvα
orιαvιαg εικααrικf1q oμoρφιαq. Tα vερd εκφραζoυv τηv μεγdλη, o-
δυvηρη voατΦγiα τou δημιouργoO για ηv αγαΓημ6vη τoυ, απθ.
ραvη Pωo[α, τα 1ρ6vια πoυ ζoUoε εξ6ριαro9, μακριd απ'ηv πα-
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τριδα τoU σαv αvτικαθεστωτικ6q. oι ταιvlεg τoυ μovαδικ6q αιoΘη.
τικθg εμπειρ(εg!

o ηλιoq πιΘαvδv v,αvt'1κει σε μια μεγαλη oικoγ6vεια λ6ξεωv πoυ
δηλιirvoυv ηv 6woια τΠq ζ6αrηq, τηg Θαλπωρηq και τoυ φωτ69.
E[λη,ολ6α, oεληvη και o6λα9! So| oτα λατιvικα o ηλιog και στ,αγ.
γλικ6 so|ar=ηλιακ6g Kαι so|stice=ηλιooτloιo. Bθβαια, oι αρxαiεg
φυλ6q τηg 86ρεια9 EυρΦπηg λθτρευαv τo Θε6,Hλιo καΘ6τι η εμ-
φαvιoη τoυ ηταv ζωτικηq or1μαoiαq! ΓΓ αυτ6 6λεq oι γλΦooεg ηq
86ρεια9 Eυριilπηq 61oυv παρ6μoιεq λ6ξειq γιατov ηλιo.

Λ0ατε μoυ τΦρα μ[α απoρ[α: γιατ( oι αYγλικθq λ6ξειq 5μn=ηλιoS

^q1sgη=ttoS 
ακouγovται τo [διo;

233) ηλ:os, o6λoq + 
::lJ}::*,,.e (αwλ.)

To τ6ξov ηταv κυρ(ωq oπλo τωv λαΦv τηg Avατoληq. o Aμ
oxUλoq στoUξ .'Πθρσεg'' αvτιδιααrθλλει τo',τoξoυ ριjμα,, (δηλα-
δη τoυq Πθρoεg) με τo ''λ6γxηq ισ10q,. (τoυq.Eλληvεg). Πριv
απ,τov Aιo10λo, ατov,oμηρo, θ1oυμε θvα oωρ6 ρηματα πoυ
oυvoδε0oυv τα τ6ξα. ..Tιταivω.., .,θλKω.., ..αvθλKω,., .tε(vω.., '.ε-
vτε[vω,', '.ταv0ω''.

Παρ6vΘεoη: To τελευτα[o 6xει επιζηoει αuτoυoιo η ελαφρΦg
παμλλαγμθvo oαv'.ταv0ζω',. Στα KαλαμπακιΦτικα .'ταvOΘηKα.. fi
με 6μφαoη ,'ξερoταv0ΘηKα.' ε[vαι λθξειq κoιv6q και... ακρωξ περμ
γραφικθq.

Tιirρα, ''αμπθλιvα τ6ξα.,αrov Πlvδαρo ηταv τα απoτελθσματα
ηq oιvoπoo(αql ..Τoξικ6v 

φαρμακov.,ηταv δηληηριo με τo o.
πo(o dλειφαv τα βθλη! Στα λατιvικα θφταoε μ6vo τo επ[Θετo
(ouvηΘιoμ6vo φαιv6μεvo) toxicum= δηληηριΦδηq κι απ6 εκε(
αr,αγγλικα με ηv (δια oημαoiατo επ(Θετo toxic. Στη 1ημεiα και
αrηv ιατρικη θxoυμε παvω απo μια vτoυζivα παρdγωγα με πριir-
τo oυvΘετικo τo τ6ξo και πιo γvωατ6 τo toxoplasma = τoξoπλα-
σμα.
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234) τ6ξov.+ toxicum (λατ.)
. + toxic (αγγλ.)

oι oμηρικθq περιγραφθq διακρ[vovrαι απo μια θαuμααrη πρoσo-
Xη ση λεπτoμθρεια!Στηv |λιdδα βραζει θvα καζαvι, θvαq..λ6βη9...
κv(oηv μελδ6μεvoq,,... και λιΦvει τo λ(πog τωv κρε0τωv. Mθλδω
και μθλδoμαι ηταv τo oημεριvo λιιbvω. ΠιΘαvoλoγε[ται oτι αρxικα
η λ6ξη ηταv oμ6λδω και oιγα.oιγ6 xαθηκε τo αρxικ6 o. Me|t σt,αγ-
γλικα τo ρημα λιΦvω και αvτ(oτoι;1α στ,αρ11αiα αγγλικα ηταv
smelt!

235) μθλδω + me|t (αwλ.)

Aλωvαρηq o lo0λιog για τouq παλι6τερoυq' o μηvαq ηq σUγκo-
μιδηq. Tα ''AλΦα'. ηταv γιoρτη πρog τιμηv τηg Θεαg Δημητραg,
πρoαrατιδα ηg γεωργ(αq, σηv αρxαiα Eλλαδα. ''Aλωη,,Kαι σηv
Aτrικη διαλεκτo',αλωg,,ηταv τo αλΦvι Kαι o φωτειv6q κυκλoq γ0-
ρω απ6 τov ηλιo η η oελt'lvη. AκριβΦq τo [διo Kαι σr,αγγλικα, μαζ1
με τη vε6τερη θwoια τoU φωτoστθφαvoυ τωv αγ[ωv.

236) oλωη' 6λωq + ha|o (αγγλ.)

.Yδωρ στoυq πρoγOvoug μαξ τo vερδ. .'Nεαρ6v Uδωρ,' τo φρ6.
oκo vερ6 και o,εμαg θφταoε τo επ(Θετo,.vεαρ6v., μ6vo τoυ κι ελα-
φρΦq παρεφΘαρμθvo σε ''vερ6n.

''Γηv Kαι 0δωρ'' εixαv ζηηoει oι Π6ρoε9, δε(γμα υπoταγηg μιαg
xωραq, Yια vα πdρoυv η λακωvικη - κυριoλεκτικα και μεταφoρικα
. απdvηαη ''MoλΦv λαβ6,|

,,Yδαρηg 
φλ(α" αrov Aριατoτ6λη, η xαλαρη, η αδ0vατη. Συγκρi-

vετ6 τo με τo ξεvθρωτoq ηξ σημεριηq vεoλαiαg!Aπ6 τo 0δωρ,
λoιπ6v, θxouμε, χωριq η μεooλαβηση τωv λατιvικΦv, δεκαδεg ια-
τρικo0g, 1ημικo0g, φαρμακεuτικoΦg και μηxαvoλoγικoOg oρoυg με
εvδεικτικo0q τo hydrau|ic=υδραυλικ6q (τo επ[θετo, 61ι τo oUσια-
αrικ6) και hydrotherap}=μξρ9gεραπε[α.
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237) 0δωρ .+hydrau|ic (αwλ.)

Θυμdoτε τoυg xρ6voυq τωv αvιbμαλωv αττικιi:v ρημdτωv oτo
ο1oλεio; Θυμααrε τα περ(πλoκα ρηματα πou oυvδ0αζαv oτoυg
xρ6voυg διαφoρετικεξ ριζεq;.Evα απ,αυτα τα ζ6ρικα ρηματα ηταv
Kαι τo φ6ρω. Kαι τι δε μαg θδωoε αυτ6 τo ιδιoτρoπo διο0λλαβo!
To επiθετo διηvεκηg εivαι παραγωγo τoυ φ6ρω απo η ριζα ENEK-
η ENEΓK- απ6 ηv oπolα oxηματ[ζovται o α6ριoτo9 α,ηvεγκα και
o α6ριαro9 β,ηvεγκov! Mπηκαμε λαΘρα αrα 1ωρdφια τωv φιλoλ6-
γωv η μoυ φαvηκε; Aπδ κεκημ6vη ταx0ητα Kι αq με oυγ1ωρ6-
ooυv!

Παμε τιbρα oτη δαιδαλΦδη εξ6λιξη τoU φ6ρω! =θρετε, τιirρα
πια, Θηo6α9 η περι6ργεια μαg και μiτog τηg Aριαδvηg, τo κoυβαρι
για vα μη xαΘoOμε στouq δαιδαλιbδειg λαβ0ριvΘouq τωv λθξεωv,
τo κ6φι μαq!

Πριbτα πρ6πει vα δo0με μερικ69 απo τιg 6woιεg τoυ ρηματog
αr,αρxα[α ελληvικα. ',oπλα φ6ρω βραxiovι.', στov Eυριπ(δη, .'κρα.

ταω 6πλα oτα x6ρια μoυ,'. '.Γαστ6ρι κoυρov (P6βω'', oηv |λιαδα,
'.ε(μαι 6γκυoq''. .'Aγvαq αlματog xεiραq φ6ρω'., oτov Eυριπ(δη, ,'6.

xω τα x6ρια μoυ καΘαρα απo α[μα''. ,Αvεμog 
φ6ρει vηαg τε Kαι αU-

τoUg',, ατηv oδ0ooεια, '.o αvεμog κιvε[ τα καραβια και τouq iδιoυg'..
nΦ6ρω πημovdg'', oτov Aιo10λo, ,'αvτεxω 

βσoαvα, δυoτυx[εg'.. ,,H

γη φ6ρεc,, αrov Hρoδoτo, .'η γη παραγει,'. ''Aι αμπελoι φ6ρouσιv'',
ατov Ξεvoφωvτα, .,τ,αμπ6λια Kαρπoφoρo0v'.. ''To φ6ρov εκ Θεo0
καλιbg φ6ρειv Xρη.,, σtov',oιδ[πoδα επi Koλωvιb,,τoU Σoφoκλη, ω-
ραiα παρηxηση, σε ελε0Θερη απ6δooη .tιρ6πει vα υπoφ6ρει κα.
vεlg με καλ6 τρoπo 6,τι πρo6ρxεται απ6 τo Θε6,,, δηλαδη η μoiρα
τoU, τηv τ0xη τoυ.

Fero παvoμoι6τυπo τo ρημα oτα λατιvικα. Παρ0γωγα τoυ oι λθ-
ξειg ferti|is = γ6vιμog, fortis = δυvατ6g και fortuna = τ0XΠ. Σxεδov
αυτo0oια τα τηραv oι φλεγματικot Eγγλ6ζoι. Ferti|e = γ6vιμog και
inferti|e = dγovoq, ferti|ity = γovιμoητα και inferti|ity = μη γovιμoη-
τα, ferti|ize = γovιμoπoιΦ, fertilization = γovιμoπoiηoη και fertilizer =
λ[παoμα.
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Δε0τερη oμdδα παραγωγωv λθξεωv απ6 τo fortis, Fort και
fortress τo φρo0ριo, τo κdαrρo, fortitude = η αVτoχη, τo oθ6voq,
fortify = δυvαμιirvω, εvιo10ω και με ελαφρα παραφθoρα τoυ Θθμα-
τog forοe = δ0vαμη, αvαγκαζω, enforοe = επιβαMω και reinforce =
εμπεδΦvω.

Tρiη oμαδα - και oυx[ τελεuτα[α - απ6 τo fortuna. Fortune η τιi-
xη αλλd Kαι η περιouσiα στ,αγγλικα, fortunate = τUχεβoξ, α[oιog
και fortunate|y = ευτυχιbq, unfortunately = δυoτυXΦq.

Πdμε τΦρα oη ρiζα ENEK- η ENEΓK-. Aπ6 τηv iδια ρiζα oι Λατ[-
voι πηραv - με παραφΘoρα τoυ Θ6ματo9. ηv ιiwoια τoυ παραγω,
γεwαω. To ENEK- ε[vαι oυγγεvηg τωv nanc- Kαι nac- Kι 6δωoαv τo
ρημα nasci=γεwαω, μετoxη η2gfμ5=γεWημ6vog. Mε τη xρηoη ηq
λθξηs αro π6ραoμα τoυ xρovou τo c xαΘηκε κι θμειvε natus, Aπ6
τo τελευτα[o αυτ6 θxoυμε μια μεγαλη oμαδα παραγιbγωv στ,αγ.
γλικα. Nation=θΘvog, κατα λθξη oημαιvε ε[δog, ρ6τoα, αυτ6 πoυ θ.
xει κoιvη καταγωγη, κoιvoOg πρoγ6voυg. oι λ6ξει9 nationa|=εΘvμ
κ6q και nationa|ity=εΘvικoτητα ε[vαι oxετικα vεαρ6q, μ6λι9 τριιilv
αιιbvωv. Natura oτα λατιvικα ηταv η γ6wηoη και κατα ουvεκδoxη
τα xαραKηριατικα, oι ιδι6τητε9 με τιg oπolεg καπoιoq ε(xε γεwη-
Θε[, κατ,επ6κταoη η φ0ση τoυ αvΘρΦπoυ. Nature=φUoη ατ'αγγλι.
κα ε[vαι λιγακι πιo μεγαλη oε ηλικiα, 6xει oυμπληριiloει αιo[ωg
τ6ooερι9 αιιbvεg. μg1μ7x|=φUσικog, naive=αφεληq (αρxικη 6woια
o vεoγ6wητog) και native = γηγεvηq, αυτ61Θωv.

Ωρα(α, τελειιiloαμε! Aυτ6 ηταv! 
.Εξoδoq απ, τov λαβ0ριvΘo! M6-

vo vαταKτoπoιηooυμε λiγo τα ευρηματα μαg! Λoιπov:

238) φ6ρω -} fero, ferti|is, fortis, fortuna (λατ.)
+ (ENEK.) natio, natura (λατ.)
.+ ferti|e, fort, fortress, force, (αwλ.)
+ enforce, fortune, fortunate (αγγλ.)
-+ nation, nature (αwλ.)

Piζα εκτ6q απ6 τιg δεδoμ6vεq 6woιεq ηq ριζαq τωv φυτιbv αλ-
λα και τηξ Kαταγωγηg, αrov Π(vδαρo βρ(oκoυμε oτι ε[xε και ηv
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θwoια ηq αrεριαq.'.Tρ[ηv ρiζαv xθovog'. απoκαλε[ o πoιηηg η
Λιβ0η, ΘεωρΦvrαg 6τι η ιη 1ωριζ6ταv σε τρειq ηπεiρoυq. Riscare
αrα λατιvικα oημαιvε αρ1ικα ,,πλθω επικ[vδυvα κovτα ση σtερια'.,
αρα διακιvδυvε0ω. Pioκo και ριoκαρω τα γvωατd αvτιδ6vεια για
μαq Kαι risk=κlvδυvog και διακιvδυvε0ω για τouq Ewλθζoυg.

239) ρiζα -+ riscare (λατ,)
-+ risk (αwλ.)

H λiμvη ατ,αρ1αiα ελληvικα ε[vαι παρdγωγo ρl,1ματoq λε(βω =
αφηvω κ6τι vα 1υΘε(, 1Φvω, καvω orιovδη. Mια δε0τερη ρiζα τoυ

ρftματoq ηταv τo ΛlB- με παραγωγo λιβαg πoυ Φμαιvε ρUακι. 
.'Δα-

κρ0ωv λιβαδεg,. βρioκoυμε αηv',|φιγθvεια εv Tα0ρoιg., τoυ Eυρι-
πiδη.

Koιτdξτε τιbρα 6vαq γ6ρδιo9 δεoμ69 πoυ πρo6κυΨε εδΦ. Στα
λατιvικd |iber t'1τov o ελεUθερog. Kdπoιoι γλωoooλ6γoι ερiζoυv α-
μετακ(ητoι απ6 τιg επαλξειg τωv επιχειρηματωv τoυg. Λεβω oη-

μαιvε αφηvω κdτι vα χυθε[, αρα oυγγεviξ θwoια ε(vαι o ελε0Θε.

ρoq. Av εivαι θτoι, τ6τε oι αγγλικθq λ6ξειq |iberty = ελευΘερiα,
|iberate = ελεuΘερΦvω και |iberal = φιλελε0Θερog 6xoυv ηv Kατα-

γωγη τoυq απ6 εκεlvo τo αρxαιoελληvικ6 λεiβω. Av 6μωq 61ι, τ6-
τε πρθπει vα πθμε αη λθξη ελεUΘερog. Δυαrυ1Φg δεv υπαρ1oυv
αυτηκooι μ6ρτυρεq vα τo επιβεβαιιilooυv η vα τo διαι{:ε0ooυv. Aq
τo oημεΦoouμε με πoλλoOq διαταγμoOq.

2Φ) λεiΘω, λiμYη+ 
il::λffi;j,"| (αγγλ.)

Pυτ(g ατ,αρ1α(α ελληvικα o,τι - δυατυx6q! - και oημερα. Δε βρi-
σκoυμε oυγγεvεiq λεξειg o0τε ατα λατιvικα o0τε στ,αγγλικα.
.oμωq, ιδo0 τo εvτUπωσιακ6: ,,ρικv6g'' ηταv o ζαρωμθvoq απ6 κρ0o

η φ6βo. ΠΦg μπΘρεoε vα βρεΘε( μια oμ6ηχη λ6ξη αroυq αγγλooα-

ξovεg xαρiζovταq oτιq γυvαlκεq τouq τov εφιαλη... ειq τo δηvε-
κ6q;Wrink|e η ρυτiδα ατ,αγγλικ6 (σιμε!)
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241) ρlκv6g -+ wrink|e (αwλ.)

P0αξ τo ρυακι ατ,αρ1αiα ελληvικα. Aπ6 τo ελληvικ6 ρημα ρθω,
ruo τo λατιvικo, rivus η μετo1η, river σr,αγγλικ6 τo πoταμι. Riva|α.
π6 τηv (δια ρiζα o αvr[παλog. Eτυμoλoγικ6 η λθξη oημα[vει αυτoq
πoυ βρ(oκεται κovτ6 αro [διo πoταμι με καπoιov αλλo, o γε(τovαq.
Aλλα oι γε(τovεg πoλ0 ε0κoλα μπoρo0v vα κατoληξoυv αvτ[πα-
λoι, η αvΘρΦπιvη φιjoιg γαρ| Mια Θαυμαoια μεταμφιεσμθvη λθξη
ε[vαι τo ρημα arrive=φταvω, πoυ κατα λ6ξη Φμαιvε ''φταvω σηv
oχΘη η σrηv αKτη,..

242) ρ6'ω.+ ruo, rivus (λατ.)
+ riveη rivaΙ, arrive (αwλ.)

.oμβρoq 
η βρoxη αr,αρxα[α ελληvικα. Tα ,,6μβρια Uδατα'' τoυ

Πιvδαρoυ 6φταoαv αvθπαφα μ6χριq εμαq. ,1oμβρoφ6ρoι αστρα-
παi., στov Aριoτoφαvη, oι αoτραπ6q πoυ φιiρvoυv βρop. .'oμβρo-

Xαρηq.'αυτ69 πoυ xαiρεται 6ταv βρ6xει| Mε αλλαγη τoυ πρΦτoυ
φωvηεvτoq imber oτα λατιvικα κι 6vα περiεργo παραγωγo στ,αγ-
γλικα: imbricate=φdρω επdλληλεg oειρθg, 6πω9 τα λ6πια τωv ιpα-
ριΦv η τα κouKoυvαρια! Nα ΘOμιoαv αραγε oε καπoιov τιq oταγ6-
vεq ηξ βρoxηs πoυ πθφτoυv η μια π[oω απ6 ηv αMη;

243) 6μΘρos + imber (λατ.)
+ imbricate (αwλ.)
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Στoug αρxαιoελληvικoOg μ0Θoυg, αλλα και oτα oμηρικα θrη η
κλoτη δεv ηταv αξι6μεμπη πραξη. KαΘε αλλo!.Hταv δεiyμα Θαρ-
ρouq και αvδρεiαg! Θεo[, ημ[Θεoι, ηρωεg και Θvητol επιδ(δovται
στηv... ευγεvη αυη εvαox6ληoη χωρiq vα 6ρ1oιrrαι αvτιμ6τωπoι
με καπoιo ηθικ6 δiλημμα. Παραδε(γματα; ΑφΘovα!

o l.|ρακληg, λ6γoυ 1αρη, πρ6πει vα κλ6ι|,lει τα μηλα τωv Eαπερ(-
δωv και η ζΦvη ηg αμαζ6vαg |rπoλUηg. AΘλoι ovoμαζowαι oι
δυo αυτθg κλoπθg! Av παμε στιq απαγωγ69 γυvαικιbv o καταλoγog
ατθλειωτogl

o Δ(αq αρπ6ζει ηv EυρΦrη, o Πλo0τωvαq ηv Περoεφoη, o
Παρηq ηv Eλθη, o A1ιλλ6α9 τηv Xρυoηiδα, Kαι γεvικα υπαρxει
τθτoια β[αη κιvητικ6ητα κι αvαταραxη μεταξ0 τωv δ0o φ0λωv
πoυ ελα11ιατεg γυvα[κεg πρ6πει vα κoιμ6vroυoαv ηoυ1εg τη v0-
xτα.

Yπαρ1ει επiαηg θvαg απoκαλuτπικ6g μ0Θog, o μOΘoq τoυ Πρo-
μηΘ6α, τoυ γιoU τωvΤιταvωv.

o ΠρoμηΘθαq θκλει].lε η φωτια απ6 τoυg Θεo0g Kαι η xαριoε
στouq αvΘρΦπoυq, εξoργiζovταg τo Δ[α. Kαταδικαoηκε, λoιπ6v,
v,αλυooδεΘε[ o'θvα βραxo 6πoυ 6vαg αετ69 θτρωγε τo oυκΦτι
τoU.

ΠαρεvΘετικd διαβααrε τι 6γραι|.lε o Gaston Bache|ard, αυτ69 o
απoυδαioq Γαλλoq φιλoooφog oxoλιdζovταq και πρoσπαΘΦvταg
v,απoKρUπτoγραφηoει τov μ0Θo τoυ ΠρoμηΘεα: ',... H αγdrη εivαι
η πρΦη επιατημovικη υπ6θεoη για ηv αvτικειμεvικη αvαπαραγω-
γη ηq φωτιdg. o ΠρoμηΘθαg ε(vαι περιoο6τερo 6vαg ρωμαλ6o9 ε.
ρασΦq παρd θvαq 6ξυrwog φιλ6ooφog και η αvτεκδ[κηoη τωv Θε-
ιbv ε[vαι μια εκδiκηoη ζiiλιαc.'. (H υπoγρ6μμιoη δικη μoυ). AδOvα.
τov vα κρυφτε[ o γαλατικog ερωτιoμ69.

oι κλ6φτε9 λoιπ6v xαiρoυv εκτ(μηoηg και οεβαoμo0. Av ε(vαι
δυvατ6v!

Στα 1ρ6vια 6μω9 τou Σ6λωvα Kαι ηξ voμoΘετικηq τoU πρo-
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oπαΘειαg η κλoπη 6xει απoxτηoει κακη oημαolα και απoτελε(
αδ[κημα.

Aπ6 τoυg μ0θoυg ηq αρxαiαg Eλλαδαg μθxρι τηv πρooωπικl,1
μυΘoλoγ(α τoυ καΘεvoq μαq, μη voμ(ζετε πωg υπαρ1ει μεγαλη α-
π6αrαoη. "...o dvΘρωπog Θ6λει vα ζηoει μια ιαroρiα, Θ6λει vα
δραμoτoπoησει ηv ιoτoρ[α τoU για vα τηv κατααιηoει πεπρωμ6-
vo..,D σημειιbvει κdπoυ αλλo0 o oεβαoτ69 Γαλατηq. Aυτo πρooπα-
θΦ vα σαq πω κι εγΦ απ6 ηv αρxη. ΠΦg vα φτιαξει ηv ιαroρiα
τoυ, λoιπ6v, καπoιog πoυ oτερεirαι φλoγαg εoωτερικηg; Kλθβει,
αγαπητo[ μoυ. Kαι κλ6βει αo0oτoλα, Kαι καλα αv πρ6κειται για μα-
τιθg, αιoΘηματα η φιλια. Av κλθβει, ιδ6εq και ovειρα; Ξθρετε π6ooι
πoβε0ovται με κλεμμ6vα ovειρα; Πoooι αυτoΤκαvoπoιoOvται με
κλεμμθvεg ιδ6ε9;Σκαvδαλιαrηκατε; Mα εivαι η αληΘεια!.oπωg o
πειvαoμ6voq κλ6βει για vα xoρτdoει ηv πεivα τoU' o αvεπαρκηg
γ[vεται κλθφτηg για vα καλ0ι,llει τη α16ρηoη, τηv 6λλειι|.lη, η γι:,-
μvια τoU. Av για τov πρΦτo επιβαλλεται vα υπαρξει αφεoη, για τov
δε0τερo πρ6πει vα υπαρξει oiκτog. Aκo0oτε με, oμωg. Kρατεiαrε
ηv ovειρoπ6ληoη για σαq Kαι τη φωτια oτo τζdκι, για σαq Kαι τo
πλατθ γαλ0ζιo τηg Θdλαooαg. Av καπoιog κλ6φηq καραδoκεi κι
αρπdξει μια orιiΘα τoυ μυαλo0 σαq, μια oτdλα τωv ovε[ρωV σαq,
μη βιααrε(τε vα ΘυμΦoετε. Πoτ6 o κλ6φτη9 δε Θα υπoι|.lιαoτε[ ηv
πυρκαγιθ π[oω απ6 η oπ[Θα, oUτε τov καταρρακτη π1oω απ6 τη
αrαλα!

.'Kλ6πηg.,, ..ληστηq'., ..αρπαξ,' και .φωρ,', τθooερα διαφoρετικα
εiδη κλ6φη ατ,αρxαiα ελληvικα' Tα τρiα oυoιαατικα θxoυv και υ-
περΘετικ6 βαθμ6 σαv vα ηταv επ[Θετα. Kλεπτ[αrατog, φιbρτατog,
αρπαγ[αrατoq, σαv vα λ6με ''Kαι πoλθ κλ6φτη9'' Φμερα|

Kλ6rπω αr'αρxαiα oημαιvε 6,τι και Φμερα, αλλd και φυλ6γω
κ6τι μυoτικ6. Στιq.,Σφηκεg'. τoυ Aριoτoφαη βρioκoυμε τo Xαριτω-
μ6vo ,.κλεπτ6v 

βλ6πει'', δηλαδη 6xει βλθμμα κλθφτη. H ρ1ζα
KΛEΠ- 6δωoε c|epere αrα λατιvικα Kαι στα γoτΘικα h|ifan απ,6πoυ
θ1oυμε τo |ift = κλθβω πoυ σUVαvτo0με oτo shop-|ifter = κλ6φτηq
oε μαγαζi.



244) κλ6τττω + |ift (αwλ.)

Aρπdζω απ6 τα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ μθpι oημερα oημαivει ακρι-
βΦq τo (διo πρσγμα. Aρπαζω κατι βιαoτικα, αλλα και κλθβω φαvε.
ρα. o αρπαξ γ[vεται με αvrιμεταΘεoη ηq πρωηq oυλλαβηq rapax
ατα λατιvικα. Rapacious o αρπακτικ6q και rapacity η αρπακτικ6η-
τα στ,αγγλικα. H αρπαγη 6μωq μιαg γυvα(καg πoια εξθλιξη πρoδ(.
καζε; Rape απ6 ηv iδια ρiζα βιαζω και βιαoμ69. 

,oμωξ διαβdατε
τo Θαυμαα16: αrov Πλo0ταρxo τo αρπαζω 6xει και ηv 6woια τoυ
αvτιλαμβαvoμαι, αρπαζω με τo vou, σUvαρπαζω. Στ'αγγλικα 6.
Xoυμε rapt o αφooιωμθvog oε καπoια δρααrηρι6τητα, ouvεπαρμθ-
vog!

245) αρπ6ζω,6ρπαξ + rapax (λατ.)
.+ rapacious, rape, rapt (αγγλ.)

Φωρ, μια ακ6μα λθξη για τov κλθφη. .Eφταoε 
μθ1ρι εμoq ατη

λ6ξειq κατ0φωρog, επ,αUτoφtbρω, αυτ6φωρo. Fuη furtis oτα λατμ
vικα, furtive o κλεφτ6q oτ'αγγλικα. Furtive glances oι κλεφτθq μα.
τι6q!

246) φωρ -+ fur (λατ.)
-ι furtive (αwλ.)

Δεiγμα, 6vα απ6 τα oUσιαστικα τou δεiκvυμι. Pημα με πoMθg
6woιεg αr, αρxα[α ελληvικα.

Στov.oμηρo με ηv 6woια τou φαvεριbvω'.Θε6q ημiv δε(ξε τθ.
ραq'', στov.'ΠρoμηΘ6α'. τoυ Aιox0λou .,αvτoλdq εγΦ αατρωv θδει.
ξo,', βθ ηv θwoια τoυ διδαoκω, κdvω γvωατ6, ατov Θouκυδlδη
''δε1κvυμι αρετηv, πρoΘυμ[αv, ηv δ0vαμηv', με ηv 6woιo τoυ επι-
δεικv0ω. Dico oτα λατιvικα και indico. Indicate=δειχvω στ,αγγλικα,
αλλα και "βγdζω φλαq'. για... επωxoOμεvoυq!
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247) δεiκvυμl + indico (λατ,)
+ indicate (αwλ.)

To Θαρρog oτ,αρxα[α ελληvικα ηταv θdρoog. ,E1ει κoιvη ρ(ζα με
τo αγγλικo dare=τoλμιil, τηv ιvδoευρωπαικη TEPΣ-.

248) Θdρooq + dare (αwλ.)

l.| ζηλια εivαι μεταγεv6oτερo παραγωγo τoυ ζηλ6ω, ζηλεUω.
Zηλog=ηρ99υμ(α αr, αρxαiα ελληvικα, ze|us ατα λατιvικd. .Eδωοε

δυo παραγωγα στ, αγγλικd: 7g3|=ζηλoξ και jea|ous=ζηλιαρηs.

2a9) ζηλoq + ze|us (λατ.)
-+ zea|,jea|ous 1αγγλ.)

Στ6ριφo9 o oτερε6q αλλd και o αrε(ρog oτ,αρ1α(α ελληvικα,
Δεv εivαι Θαuμααro πoU τo επ[Θετo oτθρφα εivαι κoιv6ταη λθξη
oτα 1ωρια μαq; l-l λι1ξη oυvαvιιθται oτo Θoυκυδiδη με ηv θwoια
τoυ αrαΘερ69, στov Aριoτoφdvη και Aριoτoτ6λη με η δε0τερη
θwoια τoυ oτεiρog. Στερεoq, oτερρ69 και oτε[ρoq καΘΦg Kαι τo
ρημα ατερ6ω, -ιb απ6 η ριζα ΣTEP.. Steri|is ατα λατιvικd. Kι απ6
Kει στ, αγγλικα steri|e=αrε[ρoq-απoστειρωμ6vog, steri|ity=oτεiρω-
αη-απooτε[ρωoη, steri I ize=στε ιρωVω.απoαrειριbvω.

250) oτεριit.+ sterilis (λατ.)
-+ sterile (αγγλ.)

|δ6α oτ,αρxα(α ελληvικα ηταv η μoρφη. ''Τηv ιδθαv πdvυ καλ69'
αrov Πλατωvα ηταv o πoλ0 εμφαv(oιμog, o πoλU ωρα[og, ',τηv ι-
δ6αv μoxΘηρ6g', ηταv αυτ6q πoυ εixε φατoα μoχΘηρoΦ. Σημαιvε ε.
πioηg εiδog η τρoπo, ,.πασα ιδ6α Θαvατou.'στov Θoυκυδ(δη ε[vαι o
''παvτog εiδoυg Θ6vατog',, αrηv δε Πλατωvικη φιλoοoφiα ιδ6ε9 η-
ταv τα αρ1θτυπα, oι αιΦvιoι τ0πoι τoυ 6vτog, α6ρατoι αλλd vooO-
μεvoι, oε αvτlΘεoη με τouq υλικo0g τ0πoυg
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To ρημα εivαι βεβα(ωg τo oρdω, oρΦ. Aπ6 η ριζα F|Δ.6xouμε 6-
μωq τov α6ριoτo ε[δov και απαρ6μφατo ιδε(v. Aπ6 τα αρxαiα ελ-
ληvικ0 idea=ιδ6α αr, αγγλικα και παρdγωγα ideo|ogy=ιδεoλoγiα
και ido|=ε[δωλo'

Aπ6 ηv iδια ρ(ζα FlΔ- 6xoυμε αλλo 6vα κατεβατ6 παραγΦγωv
αια αγγλικα μθoω τoυ λατιvικoO videre=βλ6πω. To γvωoτ6 μαg
video, view=Θ6α, visib|e=oρατ6g, vision=6ραoΠ, oραμα, visua|=o-
rπικ6q, αλλ6 και visit=επιoκθπτoμαι' παω και βλ6πω καπoιov.

251) lδ6α -+ videre (λατ')
+ idea, video (αγγλ.)

Kαλ0rπω oτ,αρxαiα ελληvικα απ6 τα 1ρ6vια τoυ oμt'1ρoυ 6,τι
και fiμερα, σκεπdζω, κρUβω. Mεταφoρικα σKoτΦvω, πεΘα(vω,
"τov δε κατ,oφΘαλμΦv ερεβεfi vυξ εκαλυι]rεv'..

KAΛYB- η κAΛYΦ. η ριζα, απ, 6πoU η καλ0βα. Στα λατιvικα
ce|are = καλ0ΓTΓΦ, κρ0βω. To ρl,lμα εvιoxθΘηκε με τo πρ6θεμα con-
κι θγιvε conce|are. Mθoω των γαλλικΦv θφταoε αr,αγγλικα τo
conceal = κρ0βω. Aπ6 ηv (δια ρ(ζα οell = κελ( και πoλ0 αργ6τερα
κ0τrαρo. Ce||ar = κελ6ρι (τo γvωαr6 αwιδdvειo) και ακ6μα
clandestine = μυoτικ69.

252) καλ0τπω -+ conce|are (λατ.)
a conceal(αwλ.)
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29
Mια απ6 τιq πιo ευγεvικ6g μoρφθq oηv |λιαδα ε[vαι o.Eκτoραg,

γιoq τoυ βαoιλια ηg Tρoiαq Πρiαμoυ Kαι ηq Eκαβηg. To 6voμα
τoU, αv και ΤρΦαg, ελληvικ6τατo. Aπ6 τo ρημα θxω, oημαivει αu-
τ69 πoυ κρατ6ει οταΘερα, με δ0vαμη. Στα πoιηματα ηg Σαπφo0g
6κτωρ ηταv επ[Θετo τoυ Δ[α Kαι τιq αγκυρεq τιq απoκαλo0oαv oι
αρ1α[oι ',6κτoρα9 πλημμυρiδog,,, δηλαδη εμπ6δια τωv κυματωv.
.Eκτωρ, λoιπ6v, τo θρειoμα τηg Τρoiαq.

Ag περπαησoυμε τιi:ρα μαζi τoυ παvω αrα τε[xη ηg βαoαvι-
σμ6ηqπ6ληq.

Bαρι0 η καρδια τoυ f1ρωd μαg. To τiλoqπoυ θρ1εται τo διαιoθd.
vεται, σr,αυτι0 τoU αvηXo0v oι oιμωγ69 ηg Kαοoαvδραg. Λαxα-
vιαoμdvoq φταvει o Πoλυδdμαg. oι oιωvo[ε[vαι αvηoυ1ητικo[. o
.Eκτoραg τov αrαματα με μiα μ6vo φραoη .,Ειg oιωv6g αριαrog, α-
μfvεoΘαιπερi πατρηζ'. Av και πρθπει vα Θεωρηooυμε δεδoμ6vo
τoν oεβαoμo τoυ oτα ιερα και 6oια ηg επoxηg, o .Eκτωρ κρivo.
vταq τιξ αvτιKειμεvικθg oυvΘηκεg, αμφιoβητεi ευΘ6ω9 τoυg ιερεiq
και τoUξ oιωvooκ6πoυg. To ,,θρεισμα ηg Τρoiαg'', η πρooωπoπo[η-
ση ηq γεwαι6ηταq, αυτηg ηq Kατ,εξoxηv αvτρικηg αρεfig, α.
vτιτθooει oτov παvικΘ ηv ηρεμ(α τoυ 0ι{:ιoτoυ xρ6oυg εv6g 0v.
τρα. M6oα στov γεWα[o πoλεμιαrη ouvυπαρχει αρμovικ6 o τρU-
φερ6q oικoγεvειαρxηg. Φιλαει τo Yιo τoU και ην Avδρoμαxη oε
μια απ6 τιq πιo oυγκιητικ6q oκηv6g τou oμηρικo0 6πoυ9. ''Aτρε.
στoξ', ατρ6μητo9, o .Eκτoραg 

βαδiζει oτη μαxη, γvωρiζoιrrαg εκ
τωv πρoτθρωv 6τι ε(vαι xαμθvη. Tρ6παιo γι, αυτ6v Θα ε[vαι κdτι
πoυ δεv επιζητε[, πoυ δεv υπoι{:ιdζεται Kαv: η αιωvι6τητα!

Δεv μπoρΦ vα μηv διαvΘloω τo κεiμεvo με μια ελαφριd v6τα 1ι-
o0μoρ. Yπαρxει και η vεoελληvικη εκδoxη τηq oμηρικηq φρασηq,
πιoη ατo αριστoφαvικ6 rιvε0μα πoυ διαπερvαει τov ελληvιoμ6
και φτdvει μ6xρι oημερα: ,Eιg oιωv6q αριoτog, αμOvεoΘαι περ(
παρηζ'!

Eυγεvηq και γεwα(og oτ,αρxα[α ελληvικα ηταv 6woιεq αλλη.



λθvδετεg. Aπ6 τη λθξη γ6vog, ευγεvηg κατα λ6ξη απ6 καλ6 γ6vog,
υΨηληs καταγωγηg, oα vα λ6με απ6 .'μεγαλo τζακι.'. Στoυg τραγι-
κoOq η 6woια oxετiζεται με τo υι.pηλ6 και γεwα[o φρ6ημα. Eπ(.
oηq ευγεvηg ε[vαι o πoλιjl ωρα(og, 6ξo1o9, ''παρΘ6vog ευγεvηg ε[-
δog'. σηV ''Eλ6η,' τoυ Eυριπlδη ε[vαι ',κoρiτσι πoλ0 6μoρφo.'.
Generosus ατα λατιvικα και στ,αγγλικα o1εδ6v (δια λθξη με ηv
6woια, πλ6ov, τoυ γεwαι6δωρog και generosity=γεwαιoδωρ[α.

253) γ6voq (ευγεvηq) -} generosus (λατ,)
-+ generous (αwλ.)

Γεwα[og ηταv o αρμ6ζωv oη γεvια τoυ η τηv καταγωγη τoυ.
M6vo μια φoρα oυvαvταται αrov.oμηρο ''oυ μoι γεwα[ov αλυoκ6-
ζowι μα1εoΘαι,', σε ελε0Θερη απoδooη ''δεv αρμ6ζει στηv Kατα-
γωγη μoυ, ατη γεvια μoU, v,απoφ0γω τη μαXη'., .'ΓεWα(α σUKα''
αrov Πλdτωvα ε[vαι τα καληg πoι6ητα9 o0κα. ΠαραγωYo τoU
γεwαω 6πω9 και τo γ6vog. 

,oλεg αυτ69 oι λ6ξει9 ε[vαι απo η ριζα
ΓEN - πoυ με αvαδ[πλωση τoυ Θ6ματo9 6δωoε τo ρημα γiγvoμαι
(γιγ6voμαQ. Mια πλειαδα λθξεωv απ6 τo γovιμo αυτ6 ρfiμα σt,αγ-
γλικα μ6oω τωv λατιvικΦv. Genus τo γεvog αrα λατιvικα genera|is
= γgvικ6g, o κατα γ6vη, generafio = γεVια, generator = γεwητωρ,
genita| = γεwητικ6q, genti|is = τoU (διoU γ6voυg, oυγγεvηg, και
genu = γ6vατo. Avτ[ατoιxα oτ,αγγλικα 6xoυμε 9ΘΠΓθ = γ6vog,
genera|, generation, genita|, gent|e και Knee = γ6vατo. Eπioηq gene
= γov[διo.

244) γεwαioξ, { genus, genera|is (λατ.)
_} gene, genera|(αwλ.)

Για τo γovατo πρ6πει v,αφιερΦooυμε ξεxωριαιη παραγραφo.
Av και oαv μ6ρoq τoυ oΦματog ε[vαι μαλλov υπoτιμημθvo, υπdρ-
χει μια ταιviα τoυ Γαλλoυ Pεv6 Kλαιρ με τiτλo πoυ μdλλov ξαφvια-
ζει: ''To γ6vατo τηg Kλαiρηg.,. Γιατ[, λoιπ6v, ε[vαι oημαvτικ6 τo γ6-
vατo;



Γ6vυ αr,αρxα(α ελληvικα. To vα π6oειq αrα π6δια καπoιoυ και
vα τoU πιdoειg τα γ6vατα ηταv απ6 τα xρ6vια τoυ oμηρoυ oημdδι
υπoταγηg και Θερμηq ικεo(αg. ',Αι|.lαoΘαι γoOvωv'', ατηv |λιαδα.'α-
κoυμπαω τo γ6vατo,', ''γovυ σoυ αμπioxειv 1ερ[,' oτιq '.|κ6τιδε9',
τoυ Eυριπ[δη, ,'αγκαλιαζω 

με τα 1θρια μoU τα γovατα σoU.'. Σηv
αρxα[α PΦμη o πατθραg αvαγvΦριζε oαv δικ6 τoU τo vεoγ6vητo
βdζovrdq τo στα γ6vατd τoυ. Genu τo γ6vατo oτα λατιvικα και
genuinus τo αvαγVωριoμθvo παιδ[απ,τov πατ6ρα τoU, τo γvηoιo
τ6κvo. Genuine o γvηoιog και ατ,αγγλικα.

255) γ6vυ -+ genu (λατ.)
-r genuine (αwλ.)

Moρφη ηταv οτ,αρxα(α ελληvικα τd oxημα, 6πω9 και Φμερα.
Σηv oδ0ooεια διαβdζoυμε ''...αλλoq μεv... εiδog ακiδv6τερog π6-
λει αvηρ, αλλα Θεoq μoρφηv θπεoι oτ6φει'', δηλαδη, ',dλλog 6xει
ευτελ69 εξωτερικov, αλλ,o Θεog κooμε[ αυτ6v δια τoυ xαρiομα-
τoq ηq ευγλωττ(αq,', Forma oτα λατιvικα με αvτιμεταΘεoη τωv
ouμφΦvωv μ και φ. Form σr,αγγλικd μαζi με μερικd ακ6μα εvδια.
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(εg λ6ξει9 απ6
τo λατιvικ6 ρημα informare=διατυπωvω, σχηματiζω, διαμoρφιbvω.
Eπioηg η λ6ξη uniform με διilo 6woιεg: oμoιoμoρφog αλλα και στo-
λη εργαoiαq. Eμεiq δαvειαrηκαμε τη φ6ρμα εργαo[αg, τη φ6ρμα
Yια τα γλυκα, ηv αΘλητικη φ6ρμα Kαι ηv 6κφραoη ''ε[μαι - η δεv
εiμαι . oε φoρμα.'. Φoρμαλιoμog ακ6μα αrηv τθxvη ε(vαι η πρo.
oκ6λληoη - και μdλιαrα αυαrηρη - στη μoρφη παρd αro περιεxo-
μεvo και αrηv oυoiα τoυ 6ργou.

256) μoρφιi .+ forma (λατ.)
-+ form (αwλ.)

Τθλog τo 6α1ατo oημε(o αλλα και o φ6ρo9, o δαoμ69. To (διo και



στ,αρXαια ελληvιKα. Aπo τo ρημα τελθω, -Φ η πριilη θwoια, απ6
τov ριζικo τ0πo τλ6ω η δε0τερη. M,αυτηv Θ'αo1oληΘo0με. Av61o-
μαι, υπoμθvω, τoλμΦ vα καvω κατι. To ρημα δεv τo oυvαwoOμε
πoυΘεvα oε εvεoτιirτα. Aπ6 τov .oμηρo 

μθxρι τov Σιμωviδη τov
Kεio αφΘovα παραδε(γματα. Σταxυoλoγo0με τcι πιo αvτιπρoσω-
πευτικα. ,,,|-{τoι εγΦ μεvθω και τληoooμαι'', στηv |λιαδα, ,,Θα με[vω
και Θα Uπoμε(vω.,, ''θτλα πθvΘog'' σtov Π[vδαρo, ,.υπθμειvα, 6δειξα
καρτερiα αro π6vΘog., ,,oU γαρ αv τλα[ηv ιδε(v.,, 'lδεv θα ε[1α τo
Θαρρoq vα δω, δηλαδη vα παρouσιcloθΦ o,αυτo0g (τoυg |rτπε[g).'
αrιg ,.Nεφ6λεg,'τoU Aριαroφ6vη. Aπ6 ηv (δια ρ(ζα τo ρημα αrα
λατιvικα, με παvω απ6 μιoη vτoυζ[vα παραγωγα. Τo|erate σr,αγ.
γλικα Kι ακ6μα toleranοe=αvoχη Kαι toIerant=αvεκτικ6g,
into|erance=6λλειΨη αvoxηg - μιοαλλoδoξ[α, into|erant=μη αvεκτι-
κ6q, μιoαλλ6δoξog. Eπioηg to||=δαoμoξ, φ6ρoq, Yvωσrη λ6ξη πoυ
oυvαvτdμε oτα διoδια.

257) τ6λo9' τλθω.+ tolere (λατ')
-r tolerate, to|| (αγγλ.)

Aμ0vω τo ρημαπρoφuλαooω, Uπερασπ(ζω καπoιov, απoκρo0ω
επ[Θεoη, επικoυρΦ και orταv(ωg αvταπoδ[δω. Στo θργo τoυ Eυριπ[.
δη .Hρακληq Mαιv6μεvog.. βρ(oκoυμε',τoια0τ, αμ0vεθ, Hρακλε(..,
''τθτoια επικoυρ[α παρ61ετε oτov Hρακλη,. Kαι στov .oμηρo .'TρΦαg

αμυvε vεΦvn, δηλαδη ,,απ6κρoUσε, απoμακρυvε τoυq TρΦεq απo
τα καραβια.'' Munio ατα λατιvικα o1υρΦvω Kαι μεταφoρικα πρo-
αrατε0ω, Munitio η o10ρωoη και municepS = ισoπoλ(τΠξ. Munus =
uπηρεoiα. Στ,αγγλικα municipa| = δημoτικ6q, municipality = δημoq
και πoλλα oOvΘετα 6πω9: immune = αvoσoξ, immunity = αVoσ[σ,
community = κoιv6ητα, Communion = Koιvωviα (η μεταλαβια),
communicatθ = εΠtKotVΦvιb, communism = o γvωαr6g - μαλλov...
αγvωoτoq oυoιαατικα - Koμμoυvισμoq και οommon = κoιv6ξ. Aπ6
ηv iδια ρ(ζα 6oo κι αv φα(vεται περtεργo και oι λθξειq munition και
ammunition = πUgo].lCιχικα (κατα λ6ξη αυτd πoυ βoηΘ6vε vα Uπε.
ρααπιoτo0με κατQ.



258) oμΦYω.+ munlo, munus (λατ.)
+ municipa|, communicate, immune (αwλ.)

Πατρη, αη Δωρικη διδλεκτo πατρα και oυηΘθoτερo πατρ[g,
6,τι και Φμερα, η γη τΦv πατθρωv μαq. Bεβαiωq απ6 τo παfiρ.
Patria ατα λατιvικd. Patricius o πατρiκιoq, o ευπατρ(δηg, πoυ 6δω-
σε στ,ηrγλικα δ0o κ0ρια ov6ματα ιδιαiτερα ε0ηxα, τo αvδρικ6
Patrick και τo γυvαικε(o Patricia. o Aγιoq Πατρiκιoq παρεπιμrπ6.
vτωg ε[vαι o πρooταηξ . dγιoq ηq ταλαιπωρημ6vηq |ρλαvδ(αg.
Koιη πατρiq αrov Πλo0ταρ1o εivαι o Aδηq, o Kατω K6oμog. Στ,
αyγλικ6 patriot = παTβιΦτξq (Θυμ6ατε τoυq πυρα0λoug Patriot;),
compatriot - σUβπσTβΦηq, expatriate = εκπατρiζoμαι, εKπατρι-
oμ6vog.

259) πατρiq.+ patria (λατ.)
-l patriot (αwλ.)

Σ6βoμαι or, αρ1α[α ελληvικθ αιΦαvoμαι φ6βo μπρoατα oτo
Θε6, λατρε0ω, τιμΦ, διατ6ζω, δεv τoλμιb. ..Σθβεται και φoβε(ται,.
στoυq'Noμouq.' τoυ Πλοτωvα, .'σ6βoμαι Θεo0q'. ατιg'lκθτιδεg'. τoυ
Aιo10λoυ και στov,.ΠρoμηΘ6α'τoυ ιδ(oυ .ΘvατoOg αYαv oθβoμαf,
δηλαδt'ι "πoλ0 τιμΦ τouq Θvητo0g,. Aπ6 η ρiζα ΣEB- ατα λατιvικα
θ1oυμε sevΘrus = αUστηρ6q, orιoυδα[og και serius = oπoυδαloq.
Avτiατoι1α oτ,αγγλικα sevΘrΘ - αUσηρ6ξ, oκληρ6q και serious =
ooβαρoq.

260) oθΘoμo| + severus, serious (λατ.)
-) sevΘrΘ, serious (αwλ.)

H λθξη ιερθαq αr,αγγλικα ε(vαι priest. H λ6ξη κατdγεται απ6 τo
πρεoβ0τερog=γερovr6τερoq, πoU oυvαvrαμε απ6 τα xρ6vια τoυ
oμfιρoυ. To δαvεlαηκαv oι Pωμα[oι oαν presbyter και κατ6 παρCl-
φΘoρd 6γιvε prester. Στ,αρ1α(α αyγλικ6 θφταoε oαv preost με κατ,
ευΘεiαν απ6γovo τo priest.
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261 ) πρεoθ0,",o* 
] ;;.".:?ff;i:i'", 

.^*.,

Ατρεαroq εivαι o αφoβoq, o ατρ6μητos. Λ6ξη τωv κλαoικΦv
1ρ6vωv τηg αρxαι6ηταg. ,.Ατρεαrog 

μdxαg,, αrov Aιox0λo Kαι ',α.
τρεστoq εv μαxαιq'' αro Σoφoκλη. Στα λατιvικd η tδια oημαoiα oτη
λ6ξη intrepidus - με τo iδιo Θθμα - Kαι στ,αγγλικα intrepid (λεξη
μdλλov σπdvια, τηg αγγλικηg - αq πo0με - καθαρε0oυoαg).

262) 6τρεoτoq -+ intrepidus (λατ.)
+ intrepid (αwλ.)

Τρ6παιov ηταv αηv αρxα1α Eλλαδα πρ6xειρo μημεio, o0μβo-
λo viκηg πoυ αηvovταv 6ταv o εxΘρ6q τρθπovταv oε φυγη.,Eπαιρvαv oι vικητ6g τιg αoπiδεg, τιξ περικεφαλαiεg, τα ξiφη και τ,
αλλα 6πλα τωv αvτιπαλωv τouq και τα κρεμo0oαv oτα κλαδια τωv
δ6vτρωv η τα oτερθωvαv σε παodλoυg πoυ 6μπηγαv αη γη. Av oι
αvτlπαλoι τoυq αφηvαv vα ατηooυv τo τρ6παιov oμoλoγo0oαv
ηv ηττα τoυg. To τρ6παιov αrηvovταv πρog τιμηv τoυ Δiα τoυ
Τρoπαloυ και ηταv απαραβ(ααro. o Θoυκυδiδηq αvαφθρει 6τι πoλ-
λ6q φoρ69 και oι δ0o αvτiπαλoι θαηvαv τρ6παια με τα λdφυρα
ηq μαXηq. Tropaeum oτα λατιvικα. Στ, αγγλικα trophy 6φταoε
α1εδov αυτoυoιo.

263) τρ6παlov -l tropaeum (λατ.)
-ι trophy (αwλ.)
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30
Να ,μααrε o6oι και αβλαβεiq μετα ηv υoτερ[α τηq 6κλειψηq .

πρog μεγαλη απoγoητεUση τωv απαvταxo0 καταoτρoφoλ1γωvl H
σημεριη ειoαγωγη αrιg λ6ξειq ε[vαι μια αληθιvη _κατα τo μεYα-
λ0τερo μ6ρoq_ ιστoρiα, πoU εv μ6ρει διαδραματ|oηκε μπρoαrα
ατα ματια μoυ, 6ταv ημoυv 6ξι-επτα xρovΦv και πρ6πει vα oμoλo.
γηoω καπoιo αδι6ρατo αioΘημα ιερooυλlαq πoU τηv xρηoιμoπoιιb
oε oxθoη με τα αγγλικ6!

''To oφαλμd|

To ελληvικ6 μυαλ6 μoU - για τηv ακρ[βεια μιo6 καoτρακιvo, μιoo
καλαμπακιΦτικo- ξαφvιαζεται 6ταv βρioκει εvαλλαγ6g και σUμμε-
τρ1εg τηg μoiραg oε oυμβαvτα καΘημεριvα. Fl τραγικη ιoτoρ(α πoυ
Θα oαg διηγηΘΦ απoτ6λεoε αvαπ6απααro κoμματι ηq πρoσωπι.
κηq μoυ μυΘoλoγ(αg κι επηρ6αoε - αγvωoτo μ6xρι πoιo βαΘμo - η
oκ6ι|.lη μoυ.

Σε καπoιo xωρι6 . τoυ διευρυμ6voυ Φμερα δημoυ Xαo(ωv . 6.
ναq vεαρ6g αvrραq κoιμαται θξω, ατo 0παιΘρo, φυλαγovταq τα
πρ6βατα. Kαλoκαiρι, πεφταατερα, ηxoι και μυρωδι69 Aυγoυoτιdτι.
κηq v01ταg, βελαoματα, φouρφoυρητα. o Oπvog τoυ (διog με τov
0rvo τωv αρ1α[ωv εφηβωv. =αφvικα πεταγεται φωvαζovταq τρo-
μαγμ6vog. Πιαvει τo πdδ τoυ και μ6oα oτo oκoταδι ι{:αxvει vα βρει
πληγη.Avαoτεvαζει με αvακoOφιoη. Δεv ηταv φ(δι, Στov ι)πvo τoυ
ovειρεOηκε τo τo[μπημα. Kdπoια α6ριαrη αvηoυxlα τov καvει vα
αrριφoγuρiζει τιg επ6μεvεg v0xτεg. Περvαει καιρ69 κι εκε[vη η v0-
1τα oκεπdζεται απ6 η ληΘη.

Διilδεκα xρovια αργoτερα κoιμoOvται ιiξω, μαζ( τoυ, η γυvαkα
τoU και o μικρ69 τoU γιoq. Τo παιδ[ξυπvαει κλα[γovταg και δεlxvει
τov αoτραγαλ6 τoυ. .Evτρoμη 

η γυvαiκα βλ6πει τηv oυρα τoU απo.
τρ6παιoυ ερπετo0 vα 1dvεται μ6oα oτα ξεpα φ0λλα Kαι στo σKo-
τdδι ηg ζεοηs vOxταg. o πατιiραg κεραυvoβoλε[ται απ6 τηv ε.
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κτUφλωτιKη αvαλαμπη ηq αvαμvησηq.
Mε μoυλαρι κoυβαλαει τo παιδ[ μ6oα crrη vOxτα και τo πρω[ φτα-

vει στηv Kαλαμπακα. Ψα1vει αμαξι vα παει τo γιo τoU αrα Tρiκα-
λα, εvΦ τo φiδι τoυ φ6βoυ φαρμακιilvει τα oωΘικα τoυ. Σηv Kαλα.
μπακα 6μωq τoυ ,66J67 τα αμdξια ε(vαι δυoε0ρετα. Kdπoιoq 6.
γvωστoξ πoυ 6ρ1εται ατα Mετθωμ πρoΘυμoπoιε[ται. Στo δρ6μo
τo παιδ( πεΘα[vει. Συwετριμμ6voq o πατ6ραq ΨιΘυρiζει δυo λθξειq
μ6vo:.,EγΦ φταiω!.'.

n εivαι αυτ6 πou φαvερΦvεται στα 6vειρα και μετα τo ξεχvαμε;
Πατi o πατ6ραq δεv μπoρε[. (oωq ακ6μα - vα συγxωρθoει τov εαυ.
τ6 τoυ;

Av oαξ αrεvoχΦρηoε η ιαroρ[α, oυγ1ωρ6αrε με. 
.Aλλωαrε, 6-

πωg λ6ει 1αριτoλoγΦwαg 6vαg αγαπημθvog Aργεvτιv6g πou θxει
πια πεΘαvει: ''.oλoι oι Θεoλ6γoι 61oυv αρvηΘε( αro Θε6 θvα Θα0μα
. ηv ικαvoητα v,αλλαζει τo παρελΘov,'.

Σωq τo ελλειπτικ6 επ[Θετo πoυ 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 U-
γΦq. Sanity oτ,αγγλικα η (ιpυxικη) υγεiα, sanitary = UγειovoμικOq.

264) oωq -+ sanus (λατ.)
..δ sanity, sanitary (αwλ.)

Mια αλλη oμηρικη λθξη για τov σΦo, τov αβλαβη, ε[vαι η λθξη
"αoηΘηg'. Διαβαζoυμε ατηv oδ0ooεια ,και vU Kεv αoκηΘηq ικ6-
μηv εq πατρiδα γα[αv',. Eμβρ6vτηη 6μειvα 6ταv πριv καμπooα
1ρ6vια ουvαιrηoα ηv αγγλικη λθξη .unsοathed'. με ηv [δια ακρι.
βΦq θwoια!

265) αoκηΘiq.+ unscathed (αγγλ.)

Tηv υατερ[α δεv η oυμπαΘΦ ιδια(τερα oαv λθξη, ioωg επειδη α-
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φΘovει σαv vεUρωτιKη Kατaσταση και σUμπεριφoρα. Στα 1ρ6vια
τoυ |rπoκραη υαrθρα ηταv η μητρα και μ61ρι τξ μ6ρεq μαg θφτα.
oε τo 0oτερo, η 6ξoδoq τoυ oπoioυ ακoλouΘεi τov τoκετ6. Yατερι
κ6q, -η, -6v τo επ(Θετo, αλλα μ6vo Θεωρητικ6 ε11ε τρiα γθη. Aφo0
oημαιvε ',o πασ1ωv κατ6 ηv μητραv., μ6vo τo Φλυκ6 ηταv εv
xρησει! Mε 6r<rπωoη τoU -σ- 61oυμε uterus ατα λατιvικd και ηv i.
δια ακριβΦg λ6ξη αrα αγγλικα. 86βαια, δ(xωq καμιd αλλoiωor1απ6
τα αρ1α(α ελληvικα 61oυμε ατα αγγλικα hysteria=υoτερlα και
hysteriο=υoτερικ69.

266) υα16ρα .+ uterus (λατ.)
.+ hysteria (αwλ.)

Kατααrρoφη αr, αρxαiα ελληvικα oημαιvε αvατρorfi , υπoτoγf1,
αιφvlδιo τ6λoq, Θαvατoq Kαι στo Θ6ατρo η σrρoφη τηq δραματικηq
πλoκηg, oπoυ αρxiζει η λ0oη. ',A0η η Kcιταστρoφη τoυ δρ6ματo9
Kαι τo τθλog ηq τραγωδ[αq" γραφει o Λoυκιαv6q. Mε η vεoελλη.
vιKη ηq 6μω9 6woια χρησιμoπoιεlται στ,αγγλικα. Catastrophe για
τoυg εγγραμματouq Eγγλθζoυq η Kαταστρoφη και catastrophic =
Kαταστρoφικ6q. (o Mαλκoλμ Λ6oυρι ατo βιβλio τoυ '.Klτω απ'τo
ηφα(σrειo'' κlvει 6vα πετυ1ημ6vo λoγoπαΙγvιo με η λ6ξη cat =

γdτα και ηv καταστρoφt't. Tηv ovoμαζει γατααrρoφη)l

267) κoτοoτρoφη -} catastrophe (αwλ.)

Δραμα απ6 τo ρημα δΦω, -Φ τo 6ργo, η πραξη, η τραγωδiα και
γεvικα καΘε ε[δoυξ υπoκριαr1. Drama αr,αγγλικd τo Θεατρικ6 6ρ-
γo, dramatic = Θεατρικ6q αλλd και εvτUπωσιακ6g και απ6 ηv 1δια
ρζα drastic = δραoτικ6q.

268) δρ6μo.+ drama, dramatiο (αwλ.)

F{ λθξη ιερ6oυλoq εivαι o0vΘεη απ6 τo ιερ69 και τo ρημα oυ.
λαω, -Φ η κατ,αλλoυg oυλ6ω, -Φ. Aπ6 τo ρημα με ηv πρooθηκη
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τoU στερητικo0 α- θxoυμε τo επ(Θετo αoυλoq = απcιβαβ(σστoq, α-
oφαληg. Asylum αrα λατιvικα και η (δια ακριβΦg λ6ξη oτ,αγγλικ6
με τιq δ0o 6woιεg πoυ 6xει ατα vθα ελληvικα: καταφ0γιo, απαρα-
βiαoτo και iδρυμα για απσρoυq η ιpυxαοθεvε(g.

269) 6oυλov _r asy|um (λατ. . αYYλ.)

Σφαλμα αr,αρxα(α ελλnvικd ηταv τo σκ6vταμα, η ηTΓα, η clπo-
τυx(α και τo λαΘog. Aπ6 τo ρημα oφαλλω = Kαvω καπoιov vα π6-
oει, αvατρ6πω κατα τηv παλη. Στιg,,Σφηκεg.τoU Aριαroφαη βρi-
σκoUμε για καπoιov μεΘυoμ6vo oτι ,,...σφαλλ6μεvog πρoo6ρxε-
ται...',, δηλαδη, ..πληoιαζει τρεκλiζovταq''. Mε θκπτωη τoU αρxι-
κo0 -o. θγιvε fa||ere = εξαπατΦ, oφαλλω. Παραγωγα αr,αγγλικα;
Fai| = απoτυYxαvω, fai|ure = απoτυX(α, fallacy = εσφαλμ6η αyrι
ληψη, fal|acious = εσφαλμεvog, fau|t = λαΘoq, ελdττωμα, fau|ty = ε-
λαττωματικ69, fa|se = λαvΘαoμθvoq Kαι fa|sify = παραπoιΦ.

270) oφdλλω -+ fa||ere (λατ.)
.+ fai|, fault, fa|se (αwλ.)

N6og απ6 τη ρiζα NEF-, KαμιO φoρd εixε και τηv θwoια τoU α-
πρooδ6κητou.,,Tι v6ov;,' στov "Aγαμθμvovα.' τoU Aιox0λoυ εivαι
τo αvτ[αroι1o Kαλαμπακιcbτικo ',Tι Kαvα παρdξεvo;'', H λθξη vεo.
λαiα (v6og+λειbg = λα69) ε(vαι πιo παλια απ6 τov Aιoxυλo. To δε
ρημα vεωτερiζω καμια σX6ση δεv εixε o0τε με τη ημεριvη τoυ
6woια o0τε με... τα καταofiματα vεωτεριoμΦv. Σημαιvε επηειρΦ
μεταβoλ69 με β(αια μ6τρα, αταoιdζω. Στov Θoυκυδ(δη βρioκouμε,,πρoq τouq oυμμdxoυq vεωτερ(ζovταg,,. Novus ατα λατιvικd, neιΛl
αr,αγγλικα, nouveau αrα γαλλικα, nuevo στα ιoπαvικd, neues σrα
γερμαvικα Kαι ny αrα Σoυηδικd. Bλθπετε κoιvη η ιvδoευρωπαTκη
ρiζα NEF-. Aπ6 τα λατιvικd oι Eγγλ6ζoι 6φτιαξαv θvα oωρo παρd.
γωγα 6πω9 nove| = voυβθλα, μυΘια16ρημα, nove|ty = Kαιvoτoμ[α,
innovate = vεωτερ[ζω, innovation = VθΘΤtβtσ[6g, renovate = σVσ-
καιv[ζω και renovation = αvακα(vιαη. Aπ6 τo neιΛ, θxoυμε τo ρημα
rene',v = αvαvεωvω και renewal = αvαv6ωση.
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271) v6og -+ nove| (λατ.)
-} neνγ, nove|, nove|ty (αγγλ.)

Συγγεvθg με η λ6ξη μυρωδια ε(vαι τo αρxαιoελληvικ6 ρημα 6-
ζω. Aκo0αrε θvα ωραio απ6 τoυg "A1αρvε[g,.τoυ Aριαιoφdvη πoυ
δε 1ρειαζεται Kαv μετdφραoη! ''.oζωv κακ6v τωv μαoxαλ(bv.' Kαι α-
πl τιg,,Nεφ6λεg,', ''Kρov[ωv 6ζωv,', αυτ6q πoυ μυρiζει αρxαι6ητα,
o πoλ0 oυvτηρητικ6q| Aπ6 τη ρiζα oΔ- 6xoυμε στα λατιvικα
96q1=μυρωδια και odoro=αρωματiζω. odour oτα βρεταwικd αγγλι-
κα η μυρωδια και odor σr, αμερικαvικα, odor|ess=αoσμoξ Kαι
deodorant=απooμητικ6.

272| 6ζω -+ odor (λατ.)
+ odo(u)η deodorant (αγγλ.)

o πoug, τoυ πoδ69, αιτιατικη τoυ π6δα (και oυxi τov πoυv) Θυ-
μdμαι vα τoviζouv oι φιλ6λoγoι. Mε αλλαγη τoυ βραx6og φωvηε-
vτoq τoυ Θ6ματo9 pes, pedis ατα λατιvικα, pedica=δεoμd (τωv πo-
διΦv) και impedire=εμπoδiζω, Aπ6 τηv [δια ιvδoευρωπαΙκη ρ1ζα
και τo εγγλθζικo foot= π6δι (με μετdπτωση τoU xειλικo0 και oδo.
vrικo0). Aπ6 τα λατιvικ& 6μωq 6xoυμε μια ατθλειωη oειρσ απo
παραγωγα με oπouδαιoτερα: pedestrian=πεζOg, pedal=πηδ&λιo
(πεvταλ τo γvωαr6 μαq αvτιδαvειo), pioneer=πρωτoπoρog (κατα
λθξη αυτ69 πoυ πρΦτog παταει τo π6δι τoU σε μια περιoxη),
impede=εμπoδ[ζω, καΘυoτεριb, impediment=εμπ6διo Kαι
impeaοh=Kαηγoρω.

273) πoυq + pes (λατ.)
-+ foot, pedestrian (αwλ.)

(Kαι η λ6ξη oρθoπεδικ69, απαγoρε0εται δια ρoπdλou vα γραφεi
με -αι!).

ΦOλλov στoυq αρ1αioυg 6,τι Kαι oημερα. Στov -μιooγUvη_
"|rιπoλυτo,,τoυ Eυριπiδη ,,πλεκτα 

φ0λλα'' εivαι τo αrεφαvι. Fo|ium
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ατα λατιvικd. Γvωor6 αvτιδθvειo αro λεξιλ6γιo τωv voικoκυρΦv -
και 61ι μ6vo . η oφoλιατα. Fo|iage = φ0λλωμα or,αγγλικd και foil =
λεπτ6 φ0Μo μετlλλoυ. Πoρτ-φ6λιo κoυβαλo0v τα μovrθλα, δη.
λαδf1 βιβλ(o με πoλλd φ0λλα, αλλl xωρiq γρ6μματα. τι τα θθλoυv
&λλωαrε; . μ6vo με φωτoγραφiεg τoυq' To δικ6 μαq π0ρτoφ6λι τo
πιo κoιv6 αvτιδdvειo. 

i,
274) φι0Mov.+ folium (λατ')

+ fo|iage, foi| (αγγλ.)

Συvτετριμμ6voq ε[vαι μετo1φ,1 τoυ oυvτρβoμαι. Τo τρiβω εivαι 1
παρdγωγo εv6q παλι6τερoυ ρηματoq τoU τε(ρω = τρiβω, βαoαvi-

'' ζω, καταπovΦ. "Aλλa oε γηραq τεiρεc, (= αλλO oε ταλαιπωρo0v τα
] YΙ.lρατεια), βρ(oκoυμε ατov.oμηρo. Aπ6 η ρiζα TEP- αυτo0 τoυ

ρηματoq 61ouμε cπα λατιvικd tero = τρ(βω, detero = φΘε[ρω και
detrimentum = βλαβη; ζημια.Aπ6 τo τελευτα(o 61oυμε detriment =
βλΦη και detrimenta| = βλαβερ6q.

275) τρiEω (τεiρω) .+ detero (λατ.)
.+ detriment (αγγλ.) ι
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31
Λ6vε πωq μια γυvα[κα oαv μ0vα, o0ζυγog ft ερωμθvη μπoρεi vα

φταoει oε πρdξειq απiατευηg oκληρ6ητα9. Δε διαφωvΦ! H Mη-
δεια oκoτΦvει τα παιδιd ηq υπ6 τo κρατoq ενoq, παραvoiko1 πα-
Θoυg,ηαvΦvυμη αvOπαvτρη μητ6ρα αφt'1vει θκΘετo η oκoτιbvει τo
vεoγ6wητo υπ6 τo κρατog μιαq παραvoΤκηq απελπιoiαq μπρooτα
στo KoιvωVικ6 oκdvδαλo. Δυov6ητεq πραξειq για τouq περιoo6τε-
ρoυg αvrρεq, oι oπo(oι Θα o1oλιαooυv με βαρε(q Xαρακηριoμo0g
ηv ηρωiδα εv6g τθτoιoυ ouμβαvτoq. Σiγoυρα δε Θα 6xoυv dδικo .
αv και δεv ε[μαι oiγoυρη για τo κατ6 πooo θ1oυv απ6λυτα δ[κιo.

Ag παρoυμε 6μω9 τα πραγματα με η oειρα: μ[α απ6 τιq Kιημα-
τoγραφικθq ταιvfεg πoU μoU dφηoε πoλλα ερωτηματικα ηταv',To
ατ[γμα,τoυ Πα0λoυ Tαoιoυ' To oεvαριo ηg ταιv[αg - 6πoυ 6παι-
ζαv oι αvερ16μεvoι τ6τε AvτΦηq Kαφετζ6πoυλoq και,oλια Λαζα.
ρiδoυ - ε(1ε - περιληrπικα . ωq εξηq: 6vα vεαρ6 ζευγdριαπo1τd τo
πρΦτo τoυq παιδi πoυ διαπιαrΦvεται 6τι παα;1ει απ6 oOvδρoμo
Nτ0oυv (μowoλιoμ6)'

H vεαρf μητ6ρα μαζi με η μητ6ρα ηq . τo αιΦvιo o0μπλεγμα
τηg πεθερ6q - αφηvoυv τo vεoγθvητo vα πεθαvει απ6 πεivα δivo.
vταg τoυ μlvo vερ6.

H ταιv(α τoυ λεγ6μεvoυ ρεαλιoτικo0 ε[δoυg κιηματoγραφικf1q
γραφηq Θυμαμαι oτι εi1ε επιδραoει παvω μoυ oαv εvo1λητικη ro.
πκi vdρκωoη. .Evα δυo&ρεαro μo0διασμα πoU f1ταv αδ0vατov vα
εvτoπιαrε( απ6 η μια κι απ6 ηv αλλη μια αδυvαμ[α αρΘρωoηq α-
vτιρρηoεωv. Tα λ6για πou εvστικτωδΦg θρxovταv oro α16μα μou
flταv μετρημθvα, για ηv ακρ(βεια η δλo παραπovo φρdoη πoU α-
κoλoυΘε[:',Mα, αUτ6 ε(vαι μεγ6λη αδικ[α., Φρdoη πoυ επαvθλαβα
χωριq (1vog επηειρηματωv.

Π6ραoαv τα;4ρ6vια, απ6xτηoα παιδια και πoτ6 δε μoυ π6ραoε
απ,τo μυαλ6 6τι τ6oo καιρ6 καταxωvιαoμ6vη μ6oα μoυ παραμ6-
vευε η επιΘυμ(α v,απαvfiσω ατo oκηvoΘθη!.oπωq Θα διαβαoετε
6μω9παρακατω, η τιil1η μoυ επιφ0λαooε μιαλαμπρη δικαiωoη.
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Πριirτα.πριilτα σUμφωvιb πωg μια γυvα(κα -αλλα και 6vαq α-
\rΓpαq_ θα 6καvε τo θoxατo κακ6 αro παιδi τηg μ6oα oτov παvικ6
Kαι ηv απελπιo[α ηg. Aυτ6 oμωg Θα σUvεβαιvε αατραπια[α, oαv
6κρηξη, ακαριαiα. AδυvατΦ vα πιoτθιpω, και φαvταζoμαι 6τι Θα
oυμφωvηoετε μαζi μoυ, 6τι δ0o γυvα[κεq Θ,αvτιδρoOoαv αro γoε-
ρ6 κλαμα εvog πειvαoμ6voυ μωρo0 τ6oo dκαρδα. Eivαι αδ0vατov
vα πιαrδQω oτι δυo γυvαlκεg Θ,dφηvαv v,αργoπεΘαivει 6vα πλα-
oματακι -oπoια αvαπηρ[α κι αv ε[1ε_ μ,αυτ6v τov αvαλγητo
τρ6πo. Kαμιd μdvα δεv μπoρε(vα με[vει αoυγκivηη, αλ0γιαη αro
παρατεταμ6vo κλαμα εv6g vεoγ6wητou. Eκτ6g κι αv εivαι ψUχo-
παΘηq, oπ6τε απαλλdooεται.

Aυτη εivαι η πρωη _επιμ6ρoυq_ αvτiρρηση για τo oεvαριo
ηq ταιv(αg. Tη δε0τερη και Θεμελιιilδη 6voταoη μoU τηv απoκ6λu-
ι'Uε πρ6oφατα η iδια η ζωη μ,6vαv αvεπαvOληπτo τρ6πo, πoU Kα-
v6vαg κιvηματoγραφικog oεvαριoγραφog δε Θα μπoρo0oε vα ε.
μrvευoτε(. Πdμε, αγαπητo[ φ[λoι, vα δo0με μαζi αυτη η μovαδικ6
ε0γλωτrη σKηvη, oτo γλ6vτι πoυ ακoλoυΘεiκαπoιo γαμo εδιil αrα
μ6ρη μαq. 

.Εvαg-6vαg o6ρvoυv τo 1oρ6 oι πληoιθατερoι σUγγε.
vεig, κατα τo θθιμo, Kαι.εκε[πdvω ατηv π(oτα φ6ρvoυv μπρoαrd
αro xop6 θvα παλικαρι ακαθoρ(ατoυ ηλικ(αg, καλovτυμ6vo, περι.
πoιημ6vo, με τo xαμ6vo βλ6μμα τoυ μoγγoλικo0 πρooωπε[oυ, To
κλαρ[vo παiζει τo περ(φημo:

'Λεβ6vηg ε[oαη ματια μoυ,
λεβ6wικα yoρε0ειq..."
και καπoια μdτια δακρUζoυv απ6 oυγκivηoη μ,αUτη ηv τρoμα-

κτικη αvτ[oτιξη μεταξ0 τραγoυδιo0 και 1oρευη..Eκπληκη, βλ6πω
μπρoαrd μoυ μετd απ6 τ6oα 1ρ6vια τηv απαvηση στov αγαrητ6
oκηvoθθτη _Kαι τι απαvτηoη! Περηφαη, δυvατη, εκτυφλωτικη,
εκε[ αrα ματια 6λoυ τoυ κ6oμoυ, η εικovα εv6g καημo0 xρ6vωv..Evαg καημog με αvαπαvrητα ''γιατi;'', με παρdλoγεg εvox6g, αλλα
Kαι με τρυφερ6τητα και μεγαλε[o.

Σ,αυη ηv αvΦvυμη μ0vα πoυ δεv 6κρυιpε o0τε διαvoηΘηκε v,
αφαιρθoει η ζωη τoυ διαφoρετικo0 παιδιo0 τηg, o,αUη η '.μdvα-
KoUραγιo,', oε πεioμα τωv απαvταγol κυvικιbv, εivαι ταπειvα αφιε-
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ρωμ6vo τo σημεριv6 αρΘρo.

Παρdvoυg αrov Aιoxθλo o παραφρωv. Παραvoια η μαviα, η πα.
ραφρooOvη. .,oiμoι παραvo[αg,, oτιg,.Νεφ6λεq,, τoU Aριoτoφαvη,.,ω1!τι τρ6λλα.' μεταφραζει o Πoλ. Δημητρακ6πoυλoq. Paranoia =
παρ6voια και paranoid = πoPσvoΤκoq αr'αγγλικα, δυo o1εδ6v oλo.
καlvoυργιεg λ6ξει9. M6λιg διακooiωv περ[πoυ ετιilv!

276) παρ6volα .+ paranoia, paranoid (αγγλ')

Fl λεξη παΘog απ6 τo ρημα παoxω ατ,αρxαiα ελληvικα ε[xε πoι-
κ[λεq θwoιεq: παΘημα, τυ1αio oυμβαv, oυμφoρα, ιoxυρ6 αioΘημα,
μεταβoλη (αro φυoικ6 κ6oμo), ιδιoτητα τωv πραγματωv (oε αvτ(-
Θεoη με ηv oυoiα) Kαι στη ρητoρικη τρ6πo9 6κφραoηq. H iδια α-
κριβΦq λθξη ατ,αγγλικα pathos oημαivει oπoιαδηπoτε oτoιxε[o -
κυρiωg αηv Τθpη_ δημιoυργε( ouvαιoθfiματα oυμπ6voιαg. Πα-
ρdλληλα απ6 η ρiζα ΠAΘ- 6xoυμε ατα λατιvικα τo ρημα Ρatior =
παoxω.

Παραγωγα oτ,αγγλικα ε[vαι oι λ6ξειq patient = αoθεvηq-υπoμo-
vετικ6g, patience = UΠoβoVΠ, impatient = αvυπ6μovog, pathetic =
oικτρ6g-oυμπovετικ6g, sympathy = σUμπOvoια, sympathetic = oυ-
μπovετικ6q.

Aπ6 τη ρ(ζα passus 6xoυμε αr,αγγλικα τιg λ6ξει9 passion = πα-
Θog, passionate = παθιαoμθvog, passive = παΘητικoq, compassion
= σUμπovoια.

277) π6Θo9 -+ patior (λατ.)
.+ passion, patient (αwλ.)

Σκ6vδαλov ηταv η παγiδα και μεταφoρικα o πειραoμoq.
Scanda|um 6γιvε αrα λατιvικα με ηv 6woια ηg παγiδαg κι αργ6.
τερα.,λ6γoq, αιτiα πρooβoληg,'. Scanda| αr,αγγλικα 6,τι και τo vε.
oελληvικ6 oκdvδαλo. Sοanda|ous = σκαvδαλιilδηq, scanda|ize =
oκαvδαλiζω Kαι με παραφΘoρατoυ Θθματog s|ander = σUKoΨoVΤ(b;
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Aπo ηv πρoιoτoρικη ρζα skand- = rηδ6ω πoυ 6δωoε ατα λατι.
vικα τo ρημα scandeΓθ = σK€ιΡΨσλιilvω. Στ,αγγλικα 6xoυμε τιg λ6-
ξειg ascend = αvεβαιvω, ascent = αvαβαση, descend = κατεβαιvω,
desρent = καTαβαση και desοendant = απ6γovoξ.

278) oκfvδoλov -+ scanda|um (λατ.)
.+ scandal, ascend (αwλ.)

. To ζευγ6ρι εivαι παραγωγo τoU αρχαιoελληvικo0 ρt,lματoq ζε0-
Yvυμι = βαζω oε ζυy6.ZΥΓ- τo δε0τερo Θ6μα τoυ ρηματoq, απ,6-
πoU τo oυoιααrικ6 ζυγ6q. Στα λατιvικα τo ζ γ[vεται ι η j. o ζυγ6q,
λoιπ6v, γ[vεται iugum η jugum. Jungere τo ρημα. Παβγωγα ατ,
αγγλικd τo join = εvωvω, oυvδθω, conjunction = o0vδεoμoq,
junction = διαατα0ρωoη, conjugate = κλ[vω (ρt'lμα), σUvαrrτω,
conjugation = oυζυγiα και conjuga| rights = τα oυζυγικα (oεξoυαλι
κα!) δικαιΦματα. Ag oημειΦooυμε εδΦ 6τι, κατα ηv τ6λεoη τoυ

μυατηρioυ τoυ γαμoυ, o κoυμπ6ρo9 αrερ6ωvε παλαι6τερα στouq
Φμoυq τωv vε6vυμφωv θvα 0φαoμα πoυ ovoμαζ6ταv ζυγ69, θΘιμo
πoυ oυvεxlζεται Kαι Φμερα, μ6vo πoυ αιrτ[ για Uφαoμα ατερεΦvει
κoρδ6λα!

279) ζεΦγvυμl, ζυγ6ξ.+ jugum (λατ.)
*+ join, junction (αwλ.)

Toπικ69 αυτ69 πoυ αvηκει σ,6vαv τ6πo, η θwoια τηq λ6ξηq απ6

ηv επoxη τoυ Aριαroτθλη. Topica| oτ,αγγλικd o επiκαιρog.

280) τoπικ69 + topiοal (αwλ.)

Kυvικ6g αr,αρxαiα ελληvικα εi1ε δ0o 6woιεg:6μoιo9 με oκ0λo
και oπαδ6q τoU εμπvεUαrη τωv κUvιKtbv, ρητoρα και φλ6ooφoυ
Avτιoθ6vη' Yπdρxoυv αμφιβoλiεg κατα π6oo η ovoμαo[α τoυg
πρoηλΘε απ6 τo μεγαλo γυμvαofiριo ηq AΘηvαq, τo Kυv6oαρ-
γεq, 6πoυ δiδαoκαv oι Kuvικo[, η απ6 τov 1uδα(o και βρ6μικo τρ6-
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πo πoU ζoθoαv. Kυρι6τερog εκπρ6oωπ6q τouq o Διoγθvηg o
Kυωv. Cynicus oτα λατιvικα. Cynic-cyniοa|=Kuvικ6q (oυoιααrικ6.ε-
π[Θετo αιrr[oτoι1α) και cynicism=Kυvισμ6q oτ, αγγλικα.

281) κυvlκ6q.+ cynicus (λατ.)
-+ οynic, cynical (αγγλ.)

To επ(Θετo κυvικog ε(vαι παραγωγo τoU oυoιαατικoιj κ0ωv=oκ0-
λoq. Canis oτα λατιvικα και στ,αγγλικα οanine=oκυλioιog. Aπ6 ηv
iδια ρ(ζα και η λ6ξη kenne|=σπιτακι τoυ oκUλoυ.

282) κΦωv + canis (λoτ.)
-+ canine, kenne| (αwλ.)

(,'Mα τov κ0vα''=βσ τo oκ0λo, ',μα τov Xηvα''=μα τηv αρoεvικη
1fivα, ,'μα τηv κρdμβηv.'=βσ τo καρμπoλαxαvo, oρκiζovταv oι αρ-
xαioι AΘηvα[oι πoυ δεv ηΘελαv vα xρησιμoπoιηooυv τα ιερα ovo-
ματα τωv Θειilv. o Σωκρατηq oυvηΘωq χρησιμoπoιoυoε τoυq δ0o
πριilτoυq 6ρκoυq, εvιil o Zηvωv o Στωικoq oρκιζ6ταvε αrηv κdππα-
ρη!Avτiατoι1α εμεiq Φμερα ακo0με απ,τoug παλιoτερoυq.'μα τo
ι|.lωμ(',!)

Kαι πoιo ε[vαι xαρακτηριαιικ6 τoυ oκ0λoυ; To 6τι γλεiφει τo α-
φεvrικ6 τoυ. Kυv6ω ηταv τo φιλαω στouq αρxαioυg. .,Λdβε 

γo0vα-
τα Kαι κ0oε xεiραg'' διαβoζoυμε στηv lλιdδα, δηλαδη ''σκ0ι.|.lε Kαι
φλα τoυ τo 16ρι... To ρημα πρoθρxεται απ6 μια παμπαλαιη ιvδoευ-
ρωπαTκfi oυλλαβη πoυ μιμoΟvταv τov ηXo τoυ φΛιo0, ku.η kus-.
Aπoτ6λεoμα; oμ6ηxεq λθξειq για τo φιλi αεα γερμαvικα (kUssen),
oλλαvδικd (kussen), ooυηδικd (kyssa) και φυoικα oτ,αγγλικd kiss.

283) κυv6ω -r kiss (αγγλ.)
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?D\Jι-

Διδαoκω αγγλικα απ6 μαΘητρια. To oξ0μωρo τηq πρ6ταoη9 ε(-
voι γvωατo στoυq παλιo0g KαλαμπακιΦτεq Kαι δε voμiζω 6τι ξεv(-
ζει καvθvαv. Mια απ6 τιg φτω1θg xαρεq μou 6λα αυτα τα 1ρ6vια
ε(vαι β6βαια η επιτυ1[α τωv μαΘητιilv μoU σε διαφoρεq εξεταoειq.
Tα πoλυπ6Θητα πτυx[α ε1vαι oiγoυρα μια αvαμφισβηηη αμoιβη
για 6λoυ9: μαΘητ69, δαoκ6λoυ9 και γovε[q. |-| απ61ηoη τouq κα-
Θ[αταται, β6βαια, πρ6βλημα ιδιαiτερα περlπλoκo 6ταv oι μαΘητθq
κι εμε[g μαζi τoυq πρθπει vα ξεπερ6oouμε τouq oκoπ6λoυg τωv
6μμovωv ιδεcbv τωv γovθωv. 

.Exει καλΦg! Σ, 6vαv κ6oμo πoU Kυ-
ριαρ1ε[ται απ6 τo φαlvεoΘαι και 6xι τo ε(vαι -τo vα 6xει καπoιog
ακλ6vητεg εμμovθq δε[xvει τoυλα1ιoτov πρovoητιK6ητα. Kι 6-
μωq'..

Πoλλεq φoρ6q vιΦθω θιrτovη ηv επιΘuμ[α vα πω στoυq μαθητ69
μoU πoU επ6τυxαv ατιg εξετooειq: .,Ωρα[α!Τα καταφ6ραμε! Eκπλη-
ριiloαμε τo 1ρ6o9 μαg _εoε(g oαv μαΘητ6q κι εγΦ oαv δαoκαλα.
Π6με τΦρα vα μελεηooυμε εξ αρχηq η γλΦooα τoυ Sha-
kespeare Kαι τoU Dickens!

Aφo0 απαλλαxτηκαμε απ6 η μικρ6ητα τωv εξεταoεωv και ηv
αυαrηρη πρoαηλωoη στα τUπικ6, παμε vα βoυτ1ξoυμε στα KρU-
oταλλιvα vερα ηg β6ρεια9 γλιi:ooαg πou ελαxιαrα γvωρiζετε, Nα
πιo0με απ'τιq oκoτειvθg πηγ6q τoυ Stevenson και τoυ Conrad! Nα
γ[voυμε μo0oκεμα στoUξ καταρρακτεq τoU Milton Kαι τoU
Browning! N,αφΦo0με aτη φρεηρη μαγεiα αUfiξ ηg λoγoτεxvι-
κηg παραδooηq πoU δε φταvoυv o0τε θξι o0τε εφτα o0τε εκατ6v
εφτd 1ρ6vια για vα τηv εξαvτληooυμε! Nα μεΘ0ooυμε αvακαλ0-
ΙTrovταq λθξειq oκαλιoμ6vεq ατη Mεo6γειo, στηv αττικη γη' πoυ
ατoλiζo υv oτi14ouq τωv μακριvιirv ΣαξΦvωv !,'.

oυτoπικη, Θα πε[τε, η επιθυμiα μoυ. ΔυατυxΦg! Kαι η vιτoεTκη
βo0ληoη μ, εγκαταλε[πει 6ταv oρΘΦvεται μπρoατα μoυ η πεζη
πραγματικδητα τηq αχoλικηq ζωηq μεoα απ6 τα λ6για τωv μαΘη-
τιbv μoυ. F{ απ6λαυoη ηq αvαγvωoηg εivαι θεio διbρo και η φλo.
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yερ,7 επιΘUμ[α vα εμφυoηoω oτoυq μαΘητ6q τηv αγdπη μoU για τη
λoγoτε1v(α _oπαvbg ευoδΦvεται o, θvα oιjoημα πoυ κυριαρ1ε(-
ται απ6 ηv',rπU1ιoλατρεiα''.

Συγxαρηηρια, λoιπ6v, στoιJq επιτυxovτεg, κoυρ6γιo o, αυτo0q
πoυ Θα ξαvαπρoorιαΘηooυv και o,6λoυ9 μακαρι αυτα τα λ(γα αγ-
γλικα πoυ 6μαΘαv vα γ[voυv αφoρμη για πρoσωπικη αvαζηηoη
στouq ευτυxιoμdvoυg δρ6μoυ9 ηg λoγoτε1viαg. Eξdλλoυ o αv-
δραg μoυ -μαΘηματικ69 ωv_ διατuπΦvει σ, 6vα πρωτoφαv6q
μεiγμα παρρηoiαq και oεμv6τηταξ τo εUρoq τωv γvιboειi:V τoU ωq
εξηq: ''Tα μαΘη1iατικα ε[vαι 6oα τα vερα εvog ωκεαvoO κι εγιil ξ6.
ρω 6οα xωραvε o,6vα πoτηρι,.. H δικη μoυ διατ0πωoη δε διαφ6ρει
oUσιαστικα, απλιbg διαπv6εται απo μια καπoια v6τα _τoλμΦ vα
πω_ γUvαικε(αg αιoΘαvτικ6τηταg. .,H αγγλικη γλιilοoα εivαι μια
θαλαooα κι εγιb τoαλαβoυταω στα ρηχα,'.

Aμoιβη εivαι oυoιαοτικ6 τoυ ρηματog αμεiβω, τo oπo[o εixε πoι-
κiλεg oημαoiεg. Avταλλαooω, μεταβαλλω, διαβα(vω, ειo6ρxoμαι η
εξ6ρxoμαι, αvταπoδiδω. ,'ΤiτιVog, ωg γovυ γoυvog αμε[βωv'' δη-
λαδη ',πηγα[vovταg αργα, κoυvιirvταg αργα τα γδvατα τo 6vα μετα
τo αλλo,' βρioκoυμε oηv |λιαδα. .,Aμε[βω θΦραg.'oτov Hρoδoτo
''μπαivω απ6 τηv πoρτα'.! Στα λατιvικα βρioκoυμε τo ρημα ΠoVθo =
κιvιil και motio = κivηoη. Στ,αγγλικα 61oυμε ΠoVΘ = κιvΦ, μετακo-
μ(ζω, motion = Kιvηση, emotion = oυvα(oΘημα - oυγκ[vηση, com-
motion = αvαστατωση.αvαταραxη, movement = κ[vΠσΠ.κivημα,
remove = απooπΦ-βγdζω, remova |= απ6σπαση. Aπo τηv (δια ρiζα
6xoυμε επioηg ατα λατιvικα τo ρημα muto = μεταβdλλω Kαι σr,αγ-
γλικα mutant + μεταλλαγμθvog, mutation = μεταλλαξη και mutua|
= αμoιβαιoq.

284) oμεi6ω -+ moveo (λατ.)
_} move (αwλ.)

Πρ6βλημα αr, αρxα(α ελληvικα dταv oτιδηπoτε πρoεξε[xε.
..Πρ6βλημα αλ[κλυατov,. στov ,'A(αvτα., τoυ Σoφoκλη ηταv ακρωη-
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ριo κατακλUζ6μεvo απ6 η Θ6λαooα. .,Πρoβληματα lrτπωv 1αλκd"
στov =εvoφιbvτα ηταv o χαλκιvoq εξoπλιoμ69 τωv αλ6γωv και
..πρ6βλημα σΦματog'' ατov Aιαx0λo ε[vαι η αoπ(δα! Mε η σημερι.
vη τoυ 6woια τo βρioκoυμε στov Πλατωvα Kαι τov Aριαroτ6λη'
Prob|ema oτα λατιvικα και prob|em oτ,αγγλικα. Aπ6 τηv iδια ρiζα
(τoυ ρηματoq βαλλω) ιi1oυμε ατ'αγγλικα τιg λθξειg ba||istic=βαλι.
σrικ69, emb|em=θμβλημα, symbo|=o0μβoλo και parable=παραβo-
λη. Γr αυηv ηv τελευτα[α πρ6πει vα κ6voυμε ειδικη μvε[α. To ελ-
ληvικ6 παραβ6λλω βρεΘηκε στα Mεoαιωvικα λατιvικ6 oαv
parabo|are=μλ6ω με παραβoλθg κι 6φταoε στα γαλλικα παρα-
φΘαρμ6vo τo γvωαr6 par|er=μιλαω. Aπ6 δω oι Eγγλθζoι πηραv τo
par|our=oαλovι (κατα λεξη δωμdτιo για oυζηηoη) Kαι τo
par|iament=Koιvoβo0λιo, η πρωη τoυ 6woια 6μω9 ηταv σUζηη-
oη, oυvεδρiαoη.

285) πρ6θλημo + prob|ema (λατ.)
+ prob|em (αwλ.)

286} (πoρo)Θ6λλω + ballistic (λατ.)
-+ par|ouη par|iament (αwλ.)

H ,.6μμoη ιδ6α,' σr,αγγλικα ε(vαι ..obsession,' Kαι ακo0γεται
πραγματικα oκoτειvηlΣκoτειvo και τo παρελΘ6v τηq μιαq και ε[vαι
απ6,ηv iδια ρiζα με τιq λ6ξειq: asSΘss=σξιoλoγΦ, Sedentary=καΘι-
αrικ69, 9961η9ηf=[ζημα, 5129=μθγεΘoξ, subsidy=επιχoρηγηση,
su persede=παραμερiζω.

Tα περιoo6τερα λεξικα αrαματαvε ατo λατιvικ6 sedere=κ6Θo-
μαι..oμωg θ1oυμε oτ,αρxα[α ελληvικα τιq λθξειg θδoq-θδρα=καΘι-
σμα Kαι θζoμαι=καΘoμαι απ6 τη ρ(ζα EΔ-.

287),Eζoμol .+ sedere (λατ.)
-+ obsession, sedentary (αwλ.)

Φα[voμαι αr, αρ1α[α ελληvικα γivoμαι oρατ69, θρ1oμαι αro
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φωq. ,'Φαvεv δε oι εUρ6εq {bμoι',, δηλαδη ,'φ6vηκαv oι φαρδεiq Φ-
μoι τoU'' αrηv oδ0ooεια. .'Φαvε[g δΦoηvog'. ατov ,'Θιδ[πoδα επ(
KoλωvΦ'' γραφει o Σoφoκληg ,,γεwηΘηκα 

για vα ε[μαι δυoτυ11ι.
oμ6voq.'. Παραγωγα τoυ φα(voμαι στ, αγγλικα oι λ6ξειq dia-
phanous = διαφαvoξ και phenomθΠoΠ = φαιv6μεvo' Παραγωγo 6.
μωq τoU φαivoμα1ηταv και τo oUσιαστικ6 φαvταo[α. Σαv φιλooo-
φικog 6ρo9 ηταv η δΦvαμη με ηv oπoh καπoια 6woια γ(vεται φα-
vερη αro voυ, αλλα εκτ6q απo αυτ6 oημαιvε 6,τι Kαι oημερα η λ6.
ξη φαvταoμα. ''Φαytασ(αι και δ6ξαι.,ατov Πλατωvα και oτoυg Στω-
ΤκoOq η λθξη xρηoιμoπoιo0vταv κατα κ6ρov. Phantasia σro λατιvι.
κα και αr,αγγλικα fantasy = φαvτασ[α και fancy = πρoτiμηστl, Kα.
πρ[τoιo.

288) φovταoiα -+ phantasia (λατ.)
+ fantasy, fancy (αγγλ.)

Φρεηρηs απ6 τo φρηv. Φρηv (φραv o δωρικog τ0πoq) ηταv o
μυq πoU 1ωρiζει η Θωρακικη κoιλoτητα. Γραφει o Aριατoτ6λη9:
.'τo0τo δε τo διdζωμα καλo0oi τιvεg φρivαq, o διoρζει τov τε
rwε0μovα Kαι ηv καρδ(αv,'. Στov.oμηρo τo αrηΘog Kαι τo μ6ρoq
γ0ρω απ6 τηv καρδιd. Eπioηq η καρδια ωg θδρα τoυ φ6βoυ, ηg
χαραq, ηq oργηq ,'φ6βoq 

μ, θ1ει φρ6vαg'. Aιo10λog, ',lκ6τιδεq,,.
Freneticus ατα λατιvικ6 αυτ69 πoυ αvαφ6ρdται ατηv καρδι6, ατη
δι0voια. Στ, αγγλικα frantic=φβεvΠρηξ Kαι frenzy=φρεv[τιδα.

289) φρηv + freneticus (λατ.)
-} frantic, trenzy (αγγλ.)

Bo0λoμαι ε(vαι τo ρημα πou χρησιμoπoιεi o .oμηρog 
γιd τouq

Θεo0g αvriγια τo εθ6λω. ,,Eι βo0λει'' σηv .,Avτιγ6η,'τoυ Σoφo-
κλη, δηλαδΠ, ,αv Θθλειq, αv αγαπαg... Volo αrα λατιvικci και
vo|itio=βo0ληση. Volition η βo0ληoη στ, αγγλικα Kι ακ6μα
volu ntΘer=εΘελoιrriq και voI u ntary=εθελovτικOq.
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290} θoιiλoμo! + voιo (λατ.)
+ volition, vo|unteer (αwλ.)

ΦΜγω τo ρημα με παραγωγα φλoξ, φλθγμα, φλεγμovη. Eκτ6q
απ6 η σημεριη τoυ θwoια oημαιvε και εξαrπω, φλ6γoμαι υπ6
πdΘoυq και αvdβω. ,Zευg δια xερδq βελoq φλθγωv.. στoυq ''Eπτα
επi Θf1βαg" τoυ Aιo10λoU, '.KdεσΘα( τε και φλ6γεoΘαc'στov 

,.Ti.

μαιo" τoU Πλdτωvα, 'θuμ6q αvδρε[α φλθγωv,' και παλι αrov Aιo10-
λo. Aπ6 ηv iδια ρiζα θxoυμε αrα λατιvικd f|agro=φλθγoμαι και
113η11x=φλ6tα. Στ, αγγλικO 6xoυμε f|agrant=ξεδιdvτρoπog,
116η9=φλ6γα, f|ammab|e και inf|ammab|e=ε0φλεκτog στ, αγγλικα.

291) φλ6γω -l flagro (λατ,)
.+ f|agrant, f|ame (αwλ.)
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33
Στα μεoαιωvικd 1ρ6vια μια παλια ιταλικη ιαroρiα μεταφραζεται

αrα γαλλικα. To 1562 o Aγγλoq πoηηq Arthur Brooke η μετα-
φραζει θμμετρα oτ'αγγλικα. Περ[πoυ τ6ooερι9 δεκαετ[εg αργ6τε.
ρα, βαoιoμfvog σ,αυτ6 τo πo(ημα, o Σα(ξπηρ γραφει τo πιo γvω-
oτ6 Θεατρικo 6ργo τoυ ,.Pωμα[oq Kαι |oυλι6τα''. H oικovoμ[α τoυ
6ργoυ Θαυμααrη! Mεγαλog μαoτoραg ηg πλoκηg o κoρυφα(oq
δραματoυργog κ6βει τα περιττα: ατo πoiημα η ιoτoρ[α τωv δ0o α-
τUxωv ερααrιbv καλ0πτει μια περ[oδo εw6α μηvιbv _o Σαiξπηρ
oυμπυκvΦvει oλ6κληρη τηv ιαroρlα oε π6vτε μ6vo μθρεg! Στo πo[.
ημα oι πρωταγωvιστ6q ζoOvε μαζi καμπooεg εβδoμαδεq, o Σαiξ-
πηρ τouq επιτρ6πει μovo μια vΦxτα! Mεγαλog μαoτoραq τηg
γλιilooαgo oυγγραφ6α9 oτoλiζει τo θργo με απρooδoκητεq παρo.
μoιιiroειg, εκπληκτικ6q μεταφoρ69 και αμ6τρητα λoγoπα[γvια.

H μεταφραoη απo τα αγγλικα αrα ελληvικα _ακ6μα Kαι η πιo
φιλ6δoξη_ δυoτυ1ιilg αδυvατε( vα μεταφ6ρει πoλλ6q φoρ69 τo
περ[πλoκo αρωμα τωv γλωooικιilv παιxvιδιΦv τoυ Εγγλεζoυ βαρ-
δoυ. Eυτυ1εig 6ooι μπoρo0v vα απoλα0ooυv τo κε[μεvo στo πρω.
τ6τuπo! Λ[γo-πoλ0, 6μωq, η ιαroρ(α oαg ε[vαι, πιστε0ω, γvωαrη. o
Pωμα(og και η loυλι6τα γ6voι δυo oικoγεvειιirv πoυ τιg xωρiζει α-
oβεoτo μlooq -τo αvτiαroιxo, αg πo0με, τηg μαvιατιKηq Kαι τηq
κρητικηg .,βεvτθταg',_ oυvαvτιo0vται κι ερωτεOovται κεραυvoβ6-
λα. Aπoφαo[ζoυv vα παvτρευτoOν κρυφα.Μιo oειρα6μω9 ατυxωv
παρεμβαoεωv και καΘυαrερηoεωv oδηγεi τoυg δ0o εραoτ69 6xι
oε vuφικ6 κρεβατι, αλλα στ.ηv αγκαλια τoυ Αδη. oι δυo oικoγθvει-
εq τελικα oυμφιλιιilvovται, μπρoστα αrα πτιbματα τωv τραγικΦv
vθωv.

Mια απo τιg ωραιoτερεq παρoμoιΦoειg τoυ 6ργoυ βρioκεται
ατηv ΠρΦτη Πραξη, oκηvη πθμπη: o Pωμαiog αvτικρ(ζει για πριil-
τη φoρα ηv |oυλι6τα _χωριq vα ξθρει πoια ε[vαι_ και μovoλoγεl
κoιταζovτdq ηv oτι μoιαζει σαv vα κρ6μεται oτo μdγoυλo τηq v0-
1ταg 6πωq κρ6μεται 6vα αoτραφτερ6 διαμdvτι στo αυτi εv6ξ Aμ
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Θ1oπα! Πιiρα 6μωq απo τoυg 0μvoυg λατρε(αg και παΘoυg πoU α-
ιrrαλλαoooυv oι δυo ερωτoxτυπημ6voι v6oι -ευκαιρ[α για τov με-
γdλo Eλιoαβετιαv6 δραματoυργ6 v, αφηoει μvημειιilδειg αoκηoειg
γλωooικo0 0φoυg_ υπαρ1oυv αrιγμ69 μ6oα αro 6ργo,6πoυ απo-
καλ0πτovται διαφoρεg πτυx6g τηq πρoσωπικ6ηταq αυτo0 τou
Eγγλ6ζoυ _πριilηv ηΘoπoιo0_ πoυ 6ζηoε πριv περiπoυ τετρακ6-
oια 1ρ6vια. Mια απ6 αυτθg τιξ σUγKιvητικθg αrιγμ69 εivαι τα λ6για
πoυ βαζει oτo oτ6μα τηg μητ6ρα9 ηg |oυλιθταq σηv 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 ευγεvη πoυ θxει ζηfioει τo 1θρι ηq vεαΦq'
Kι ακo0oτε πΦg με τα λ6για ηg..' πρoδiδεται o (διoq o σUγγραφ6-
αq. o Π0ρηq περιγραφεται σαv... βιβλio. AκριβΦg! Δεv μπoρΦ vα
φαvταoτΦ 6τι πριv τετρακ6oια 1ρ6vια oι φλεγματικ69 Bρεταviδεq
αριατoκρdτισσεq σUγKιvo0vταv απ6 μια τθτoια καλoλoγικη μετα-
φoρd -π6oo μαλλov oι |ταλiδεg oμ6λoγθ9 τoυg. (Av Θυμαoτε, η
υπ6Θεoη τoυ θργoυ διαδραματiζεται στηv ιταλικf1 Bερ6vα). Θαυ.
μααrε, λoιπ6v, με τι τρ6πo απoκαλ0πτει o Σαiξπηρ τηv αγαπη τoυ
γιcι τα βιβλiα, και μαλιαrα τα ωρα[α βιβλiα, με xρυo6 δ6oιμo. Σε
6,τι ακoλoυΘεi δικαιΦvεται η ακραδαvη πεπo[ΘηΦ μoU oτι ε(vαι
αδOvατov vα κρυφτε[g απ6 τo γρdιpιμo. To γραι|.lιμo ε(vαι καΘρ6-
φηq. Aμελικτog. Eυτυ1ιilg!

Λ6ει, λoπ6v, η Λα[δη τωv Kαπoυλ6τωv, υπ6ρ τoυ Παρη, αrηv
|oυλιθτα (oυγxωρ6ατε μoU ηv απoκoτι6 vα απoδΦoω ελε0Θερα
αrα ελληvικα):

"Διαβαoε τo βιβλio τoυ πρooΦπoυ τoU Παρη και βρεq εκεiγραμ-
μθvη, τηv ευτυx(α με τo μoλ0βι ηq oμoρφιαg. Koiτα πρooεxτικ&
καΘε αρμovικη γραμμf1 και δεg πωq η μια δ[vει oηv αλλη περιεx6-
μεvo _ Kι αυτ6 πoυ εivαι κρυμμ6vo σ,αUτ6v τov ωρα[o τ6μo Θα τo
βρειg γραμμθvo oτιq ακρεg τωv ματιιbv τoυ, Auτ6 τo πoλ0τιμo βι-
βλio ηq αγαπηq, αυτ6q o ερααηg χωριq εξΦφυλλo, 1ρειαζεται θ.
vα καλυμμα για vα oμoρφ0vει..."

Πθρα απ6 ηv αγαπη τoU σUγYραφθα για τα βιβλiα πιστευω 6τι
εδΦ απoκαλ0πτεται και κ6τι ακ6μα <πε(ρωg πιo σημαvτικ6 για
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6vαv dvrρα, εv πρoκειμθvω τov Σαiξπηρ. .ovrαg πρΦηv ηΘoπoι69 o
iδιog βλθπει τη γυvαkα σαv τo xovτρ6, δηλαδη αταΘερ6, εξιilφυλ.
λo πoυ θo ουγκρατo0oε τιg oκ6ρπιε9 oελiδεg ηg ζωηg τoυ, θvα 6-
μoρφα oτoλιoμθvo εξιbφυλλo πoυ θ'αγκαλιαζε, αv θθλετε, αυτ69
τιq oκ6ρπιε9 oελiδεg. Aυη η αloΘηoη ηg .,τακτoπo(ησηg'., τoυ
'.oυγυρ[oματoq,, ηq''oυγκρdηoηg., πoU πρooδoκα θvαg αvrραg
απ6 η γuvα[κα _πριv τετρακ6oια xρ6vια, oτo μoυvτ6 Στρατφoρ-
vr-ov-.Eιβov_ ε(vαι που με oυγκιvεl βαΘ0τατα. Koιτιilwαg γ0ρω
μoυ, ξ6ρετε, βλ6πω πoλλoιig αvτρεg πoυ δεv ευτ01ηoαv σε μια
τ6τoια ,'ταKτoπo[ηση,., σ,θvα τ6τoιo αγκαλιαoμα τoυ oκ6ρπιoυ ε.
αυτo0 τoυg!

.Eργov αr,αρ1α[α ελληvικd η εργαo[α, τo θργo 6πω9 και Φμε-
ρα, "Tα oαυfiq 6ργα κ6μιζε.'σrηv |λιαδα ε[vαι τo oημεριv6',Ko(τα
η δoυλεια σoU''! '.Eργα και ημθραι,.δηλαδfιγεωργικα 6ργα και oι
καταλληλεg μ6ρεq πρoq εργασ(αv, ε[vαι τo γvωαr6 θργo τoυ
Ho(oδoυ. Στo Θε6κριτo τα λoυλo0δια απoκαλo0vται ''φ[λα θργα
μελ(ooαιq'. ΠαΦγωγo τou ρf1ματoq θργω η εiργω πoυ o.ημαιvε ε-
γκλε[ω, κωλ0ω, εμπoδiζω. Urgeo oτα λατιvικα επε(γω, ωΘιir, πιθ.
ζω. Urge ατ,αγγλικα παρακιvΦ και urgent=επεlγωv.

29,2| θ,ργoν .+ urgeo (λατ.)
.+ urge, ιlrgent (αγγλ.)

oικovoμlα ατov Πλατωvα, τov ΞεvoφΦvτα Kαι τov Aριαroτθλη η
διoiκηoη τoυ o[Koυ, αλλα και η oικovoμ(α με τη σημεριvη θwoια'
Economy ατ, αγγλικα, economic=oικovoμικOg (αυτog πoυ αvαφθ-
ρεται σηv oικovoμ[α), economica|=oικovoμικδg, φηv6q Kαι
economics=(orτoυδθq περ[ τα) oικovoμικd.

293) o:κovoμio -+ economy, economic (αwλ.)

To εvδιαφ6ρov εδΦ ε[vαι o oiκog (πριilτo oυvΘετικ6 ηq λ6ξηq).
okoq απ0 τα 1ρ6vια τoυ oμf1ρoυ ε(vαι τo σπiτι, η κατoικiα. Σηv
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|λιαδα η πρ6xειρη ξ0λιvη καλ0βα, η'.Kλισiα,,, τoυ Axιλλ6α απoKα-
λε[ται o[κoq. (Aπ6δειξη 6τι oι πρ6xειρεq αυτ69,,Kλισ[εg,'ηταv ξ0λι-
vεg ε[vαι τo γεγov6g oτι o οτρατ69 6ταv αvαxωρoOoε τιg 6καιγε
επ[ τ6πoU, δεv τιq δι6λυε για vα τιg μεταφ6ρει). Fokoq αρxικα η
λθξη, 6δωoε αrα λατιvικα τo vicus=σUvoικ[α, xωρι6 Kαι
vicinus=Yεiτovαq, γειτovικ6g. Στ, αγγλικα η λεξη vicinity=γειτovια,
oυvoικ[α.

294) oiκog.+ vicus (λατ.)
-+ vicinity (αwλ.)

|αroρiα ηταv ατov Hρ6δoτo, oτov Πλατωvα Kαι αrov Aριαιoτ6-
λη η wΦoη η η μαΘηoη κατ6πιv θρευvαg. .Evα απ6 τα 6ργα τoυ
Aριαεoτ6λη φ6ρει τ(τλo ''Aι περiτωv ζιbωv ισroρ[αι,'. Historia η α.
φηYηση, η ιατoρ[α cτα Λατιvικαt History oτ,αγγλικ6. oι Noρμαv-
δo[ κατακητιig oμωg δεv μπoρoOσαv vα πρoφ6ρoυv τo h (=$ κι 6.
τoι απoxτηoαμε τo εγγλ6ζικo story με ηv iδια 6woια. .oμωg τo
Θαυμαα16 μ,αUτη τη λθξη ε[vαι 6τι μαg θδωoε επioηg τη λ6ξη
storey=$ρρφog. Nα πΦg: |.{istoria αrα εκκληoιαoτικd Aγγλo-λατιvι.
κd ηταv μια oειρα εικ6vωv απ6 xρωματιατ6 γυαλ( (.βιτρΦ.) πoυ
παρouo[αζαv μια ιoτoρ[α ηg Παλαιαg η Kαιηg ΔιαΘηκηq. Aυτ6q oι
εικ6vεq τoπoΘετo0vrαv σ,6vα oυγκεκριμ6vo 0ι.Uog κατω απ,τo τα-
βdvι εv6g κτιρioυ. Mε τo π6ραoμα τoυ 1ρ6voυ εκτ69 απ6 η μερικη
αΜoiωoη ηq λ6ξηq, υrηρξε και μερικη αλλoiωoη ηg 6woιdg τηg
κι 6φταoε vα oημαlvει τo μ6ρo9 πoυ αρx(ζει o επ6μεvog 6ρoφo9
και κατd oυvεκδoxη o 6ρoφoq!

295):oτoρio + historia (λατ.)
-r history story storey (αγγλ.)

Περioδog oτ,αρxα(α ελληvικα τo vα βαδ(ζειg oλ6γυρα, oπoια-
δηπoτε κυκλoτερηg oδ6q, κυκλικη μεταβiβασιq, Kι oτιδηπoτε ouμ-
βαivει περιoδικα. Mε ηv 6woια ηq κυκλικηg μεταββαoηq'η τoυ
τρiπoδog περ[oδog', αvαφ6ρεται αrov ΠλoOταρxo. lδo0 η ιαroρiα:
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oι KΦoι αvθλκυoαv απ6 η Θαλαooα θvα 1ρυo6 τρ(πoδα Kαι τov
θαrειλαv oτo Θαλη (θεωρΦvrαg αυτov τov πιo ooφ6), o Θαλt'lq 6-
μωq τov 6oτειλε αrov Biαvτα, εκε(vog oε αλλov, Φσrιou, αφo0 πθ-
ρασε απ'6λoυq τouq ooφo0g, κατθληξε παλι ατov Θαλη! Period
oτ,αγγλικd η τελε(α (oημεio ατιξηq) και periodica|=περιoδικ6q.
Aπ6 τo δε0τερo oυvΘετικ6 ηq λθξηξ oδ6q θ1oυμε επ(oηg
episode=επεισ6διo, exodus=6ξoδog και method=μθΘoδoξ.

296) περioδoq + period, periodica| (αwλ.)

ΓλΦooα ηταv και εivαι απ6 τov.oμηρo ακ6μα τo δργαvo τoU αv-
ΘρΦπιvoυ oΦματog, αMα και η γλΦooα πoυ μλαμε, η διαλεκτog.
''Π6σαv ιθvαι γλΦooαv.', σηv'.Hλθκτρα', τoυ Σoφoκλf1, μιλαω xω.
ρiq φ6βo, ''κακη γλιitοσα'' η συκoφαvτiα αrov Πivδαρo. G|ossa αrα
λατιvικ6 f1ταv',ξθvη λθξη πou 1ρειαζ6ταv εξηγηση,. και oιγd.oιγd
θφταoε vα oημα[vει απλΦq εξηγτlση. Gloss αr,αγγλικα η επεξηγη-
oη, o oριoμ6q, G|ossary τo γλωooαρι, τo λεξικ6.

297) γλΦooα .+ g|ossa (λατ.)
.+ g|oss, g|ossary (αwλ.)

Kρυφα εivαι επ[ρρημα ηq vεoελληvικl,1q δημoτικηg απ6 τo αρ-
1αιoελληvικ6 ρημα κρ0rπω. Kρ0πη η κρυι|.lΦvα. Crypta αrα λατμ
vικd και crypt ατ,αγγλικα υπ6γειo, Θoλωτ6 δωμ0τιo, υπ6γειo ηq
εκκληolαq 6πoυ φυλαγovταv oι oαρκoφ6γoι επιφαvΦv vεκρΦv.

298) κρ0rπω -+ crypta (λατ.)
+ crypt (αwλ.)

Σειρd ατα xρ6vια τoυ oμηρoυ ηταv τo σκoιv(, η αλυo[δα. .'Σειρα

1ρυoε[η'' αvαφθρεται αηv |λιαδα. Θι Π0ρΘoι, περ(φημoι πoλεμι-
o169 πoυ ζo0oαv oro αημεριv6 |ραv, απoκαλoOyrαv oειραφδρoι,
γιατ[ πετoOoαv θvα oκoιvi αvr[αroι11o τoυ ,.λdσσo. τωv voτιoαμε-
ρικαvιirv'γκ0oυτσo'. Series o ειρμ6q, η oειρ6, η ουvθ1εια ατα λα.
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τιvιKa και η (δια ακριβιbq λ6Εn Kαι στ,αγγλικα. Παραγωγo ηξ λθ.
ξηg και τo γvωoτo αιrrιδαvειo serial (oiριαλ).

299) oεrρ6 -+ series (λατ.)
-+ series, serial (αγγλ.)

Nυφικ6g απ6 τo αρxαιoελληvικ6 v0μφη.,Hταv oπωg και oημερα
η o0ζυγog oυγγεvoOg, η 6γγαμoq γυvα[κα, η vθα oε ιilρα γdμoυ.
Eπioηg κατιi:τερεg Θε6ητε9 απoκαλo0ιrταv N0μφαι 6πω9 Nαiα-
δεg τωv πηγιirv, Nηρηiδεg ηg Θdλαoαg, Δρυdδεg ηg βελαvιδιαq,
Πετρα(αι τωv βραxωv, Λειμωvιαδεq τωv λιβαδιιilv. Nupta αrα λατμ
vικα. Στ, αγγλικα nuptia|=vuφικ6g και nubile=ελκυoτικ6q (μεταφo-
ρικα) και (κυριoλεκτικα) καταλληλog για γαμo.

300) v0μφη + nupta (λατ.)
-) nuptial, nubile (αγγλ')

Σκηη ηταv oηv αρxη τo πρ6xειρo παραrηγμα, η σκια, η σKηvη
τoυ Θεατρoυ αλλ0 Kαι τo oυμπ6oιo μ6oα oε oκηvη. Scena oτα λα.
τιvικΟ και sοenicus = σK1VιK6ξ, Θεαματικ6q. Scene η σlσ|η Θεατρι-
κo0 6ργou, o τ6πo9 (ατυxηματoq) και η σκηη (ζηλoτυπiαg)l
Scenery τo τoπ[o και scenic o 6μoρφoq (για τoπiα).

301) oκηvη.+ sοena (λατ.)
. 

-} scene, scenery (αwλ.)

Bιβλiov UπoKoριστιKo τoυ βiβλoq ηταv η επιoτoλη αrov F|ρ6δo-
τo. Bβλog δε oτov Πλdτωvα ηταv o φλoι69 τou παπ0ρoυ. Στov Aμ
o10λo β(βλos ηταv βιβλio τoυ oπoloυ τα φ0λλα ηταv φτιαγμ6vα
απ,αUτδv τov φλoι6. .'Aι 

βiβλoc'ατov Λoυκιαv6 ηταv τα εw6α βι-
βλ1α ηq |αroρiαg τoυ Hρ6δoτoυ. Bib|us ατα λατιvικd. Bib|e ε(vαι η
εκκληoιαoτικη B βλo g oτ, αγγλικα και b i b| iog raphy=-β ιβλιoγραφ ια.

302) ΘiΘλog + biblus (λατ.)
+ bible, bibliography (αwλ.)
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34
Av voμiζετε 6τι oι καυγdδεq για τo 6voμα εvog παιδιo0 πριv η

μετα η βαφτιoη εivαι vεoελληvικ6 φαιv6μεvo, διαβ6στε τo παρα-
κdτω απooπαoμα απ6 τιg ,'Nεφ6λεg,' τoU Aριoτoφαvη πoυ γρα-
φτηKε περ[πoυ 2.500 p6vια πριv.

Mιλα o ΣτρεΨιαδηg αrηv πρΦτη oκηvη τoυ 6ργoυ oε ,'θμμετρη
παρdφραoη'' τoυ Πoλ0βιoυ Δημητρακoπoυλoυ :

,...αφo0 εγcb και η καλη γυvα[κα μoυ
γεfioαμε αυτ6v τov γιo, τραv6 καuγα
για τ' 6voμα τoυ αρ [oαμε.
Εκεiη fiΘελ' 6voμα με irτπov vα τoυ βαλει:
fi ΞαvΘιττπov fi Xαριrτπov η ΚαλλιπEδηv'
παλι εγιb iΘελα 6voμα Yια τo παιδ[ δικ6 μoυ
τoυ Φειδωv[δη, πoυηταvε καιπατρoYovικ6 μoυ'
Στfioαμε γιαπoλ1v καιρ6 καυγαδεq και βριoiδι
αλλd o υ μβιβαoτη καμε, κα ι τ 6 λog Φ ε ιδ ιrτπ iδη τ ov βγαλαμε...'' !

Γιατi αυτη η επιΘυμiα για 6voμα πoυ ε[xε oυvΘετικo τov [rπo;
Mα γιατ[ ηταv oημdδι αρxovτικηg γεvι&g! oι |ππεig η τριακooιoμ6-
διμvoι ηταv η δεUτερη ταξη τωv AΘηvα(ωv πoλιτιilv με ειooδημα
τριακoolωv μεδiμvωv υγρΦv η oτερεΦv πρoΤivτωv και υπoxρεo0.
vταv vα εκτρ6φoυv 6vαv πoλεμικ6 irιπo και θvαv κoιv6 για τov α-
κ6λoυθo τoυg. |rrπiαg, |rπoδαμεια, |rπoκραηg, |ππoλυτoq, Φ(λιπ-
πog ε[vαι, εvδεικτικα κ0ρια ovoματα πoυ δηλιbvoυv'.μεγdλo τζα-
κι'..

|rιπoτρ6φo9 ηταv επiΘετo πoυ ατ6λιζε τιμητικα διαφoρεq περιo-
χθq τηq Eλλdδαg 6πωq η Θρακη, τo Αργog, ηv E0βoια.

86βαια, δεv μπoρo0με vα ιoxυριαro0με 6τι ε[μααrε .6Θvog

ιrτπ6ωv'.6πω9 περηφαvα δηλΦvει Yια τoυq Aργεvτιvo0g o X.Λ.
Mπoρ1εq..oμωq, εμε[g oι Θεooαλo[ 6xoυμε καπoια παραδoοη
αrηV εκrρoφη και oυvτηρηoη τωv περηφαvωv τετραπoδωv.
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Nωπθg ε(vαι ακ6μα oι πoλ0βoυεg εικ6vεq τηg μεγαληg ζωoπα-
vηγυρηq στouq πρ6πoδε9 τoυ Αη-Λια, 6πoU αγoραζovταv και
πωλo0vταv με σUvoπrικθg -και ακρωq γραφικθg_ διαδικα-
oiεg αλoγα, αγελαδεg, μoυλαρια και μικρ6τερα ζcilα. Φαvταζo-
μαι oτι απ6 καπoιoυg ευφυε[q διαλoγoυg μεταξ0 πωλητΦv και
αγoρααrΦv πρo6κυι{.lε τo αμ(μητo .'εμ, μαλλατα, εμ, γαλατα...', !
Στη oυγκεκριμ6vη φρaση, λακωvικ6qκαl λαγαρ6qo λα(κoq λ6-
γoq μαq δivει, με αrυλ μovαδικ6, τo ε0ρog τωv απαιτηoεωv
πoυ μπoρεi vα θxει καvε(g!

Aκ6μη, μηv ξεxv6τε oτι oι μυθικoi Kθvταυρoι ηταv κovτoxωρια-
voi μαg. o Xεiρωv, .'δικαι6τατo9 Kεvτα0ρωv,'Kατd ηv |λιdδα, η-
ταv διαoημog 1ειρoυργ69, δαoκαλog τoυ Axιλλθα, τoυ Aoκληπιo0
Kαι τoυ |αoovα. Τo 6voμα τoυ ε[vαι δηλωτικo τηq επιδεξι6ητα9
τωv xεριcilv τoυ. (ΠαρθvΘεoη: Eυφυ6στατη παραηρηoη ιστoρμ
κo0: ΠΦg vα μηv ε[vαι ευ6ξαπτo9 o Axιλλ6αg, 6ταv o δioκαλ6g
τoυ ηταv μιo69 αvΘρωπoq.μιo6 Θεριo;).

Πριv αoxoληΘoOμε με τα ετUμoλoγικα, αg παiξoυμε θvα αΘιbo,
αλλd ακρωg απoκαλυπτικ6 _ι|.lυxoλoγικα_ παιxv[δι. Γραιpτε o, 6-
vα xαρτ( τρ[α ζΦα, αυτα πoυ oαq αρ6ooυv πιo πoλ0. .E1ει oημαoiα
η oειρα πρoτ(μηoηg, γι,αυτ6 μηv η διoρΘΦoετε κατoπιv ωρiμoυ
oκθι!εωq. Kρατε[αιε τo xαρτi Kαι στo επ6μεvo κεφ6λαιo Θα δεiτε
ηv εξηγηoη!

To ρημα βαrπiζω δεv ε[vαι oυvηΘιoμEvo στ,αρXαιoελληvικα κε[-
μεvα' 

,E1ει τηv 6woια τou βυθiζω oε vερ6, αλλα πιo πoλ0 xρηoι-
μoπoιεiται τo βdπτω. Στoυg χριστιαvιKo0q xρ6voυg βθβαια γ[vεται
λ6ξη oρooημo. Baptizare στα λατιvικα και baptize αr, αγγλικ6.
Γvωαrη και η εκκληoiα τωv BαπτιoτΦv (Baptists), παρακλαδι τωv
Διαμαρτυρoμ6vωv.

303) 6oτπiζω -ι baptizare (λατ.)
.+ baptize (αwλ.)

ZΦov αrov Πλατωvα τo ζωv πλdoμo, '.παv 6,τι περ αv μετα-
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σXη τoU ζηv ζιbov αv λθγoιτo',, Στoυg .'N6μoυg'' 
η λεξη Xρησι-

μoπoιεiται Kαι περιφρovητικα για 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
XΦρoq μεταξυ επιαrυλ[oυ και γεiooυ. .'Zωδιov.,αrov Hρ6δoτo
ηταv μικρη ζωγραφια, Kαι στoV Aριαroτθλη ζωδιακ69 o κ0κλog
τωv ζωδ(ωv. Στα λατιvικ6 βρioκoυμε τη λ6ξη zodiacus πoυ θγι
vε zodiac oτ,αγγλικα και Ζoo|ogia=ζωoλoγlα, μελ6τη τωv ζιil-
ωv, λ6ξη πoυ δεv υπαρ1ει ατ,αρxα[α ελληvικα. Zoo|ogy σr,αY-
γλικα. To 1829 η Zωoλoγικη ,Evωoη τoυ Λovδlvoυ εγκαιv(αoε
τηv πριilτη 6κΘεoη ζωvταvιi:v αγριωv ζΦωv αro Pητζεvτ,g Παρκ
πoυ ovoμαατηκε Zoo|ogica| Gardens (Zωoλoγικoi Kηπoι)' Σε λi.
γα xρovια oι Eγγλ6ζoι -λατρειg κι αυτo[ τηq σUvτoμiαg_ εi-
xαv κρατηoει μovo τo πριirτo oυvΘετικ6 τηg πρΦτηg λ6ξη9 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 irιπog τo dλoγo στouq αρxα(oυg. (l-| vεoελληvικη
λ6ξη, μΟλλov αταiριααη για 6vα τooo ωρα(o ζιbo, ε[vαι κληρovo-
μιd απ6 τov Πλατωvα, o oπoioq με τη λ6ξη αλoγα εwooOoε τα
ζιbα). To γ6voq τoυ ζΦoυ δηλΦvεται crrov.oμηρo με τηv πρooΘηκη
τωv επιθ6τωv Θηλυq η αρρηv. Στoυq αρ1α[oυg τo Θηλυκo αλoγo, η
φoραδα, Θεωρo0ιrrαv 1ρηoιμ6τερo τoU αρσεvικoO. o,oμηρoq ε-
παιvε[ τιg φoρ6δε9 τoυ E0μηλoυ, αλλα Θεωρεivτρoπη, ,'επovε[δμ

σfov'', vα vικηΘεiαρoεvικ6 αλoγo απo Θηλυκ6. (Avτρικ6g oωβιvι-
oμ69; Mπα!). o αρ1ικ69 τ0πog τηq λ6ξηg πιΘαvoλoγε[ται 6τι ηταv
iκF-og και απ6 αuτη η ρiζα 6xoυμε ατα λατιvικα equus Kαι στ,αγ-
γλικα equestrian=6φιππog, καβαλαρηξ. Mε πρωτo oυvΘετικo τo (π-
πog 61ouμε, 6πω9 και στα ελληvικα; τιq λ6ξει9 hippocampus=ιππd-
Kαμπoq, hippodrome=ιππ6δρoμoq, hippopotamuS=ιrrπoπ6ταμoq.
Kαι β6βαια τα κ0ρια ov6ματα Phi|ip=ιpi\ηπoq, αλλα και Θηλυκ6
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Philippa!

305) (iκF.og) iππoq.+ equus (λατ,)
.+ equestrian, hippodrome (αψλ.)

Φραoιg ε(vαι τo - δυoε0ρετo στouq κλαoικo0g 1ρ6voυq - oUσια.
ατικ6 τoυ φραζω = δε[χvω, δηλΦvω, λ6ω, oκθφτoμαι, voμ[ζω. To
βρioκoυμε αrov Aριoτoτθλη με τηv θwoια ηξ εKφρασηq, τoυ 0-
φouq και αργ6τερα αrov Πλo0ταρχo με ηv θwoια τηg πρoφoρdg,
ηq απαYγελiαg. Στ,αγγλικα 6φταoε μ6oω τηg λατιvικηq phrasis κι
6γιvε phrase. Phrasa| verbs σt,αγγιικd ε[vαι τα περιφραorικα ρη-
ματα, (xαριv απλo0oτευoηg τα ovoμdζoυμε εμπρ6θετα) 6vαg απ6
τoυq εφιαλτεq τωv μαΘητιilv!

306) φρ6o19 + phrasis (λατ.)
-+ phrase (αwλ.)

Λακωvικ6g f1ταv o καταγ6μεvog lF1 o αvαφερ6μεvoq ατη Λακω-
v[α, ηv περιoxη ηq Σπdρηq. Xαρακηριατικ6 τωv ΛακΦvωv t'1ταv
_εκτ6q ηq πoλεμικηq αρεηq_ η βραχυλoγiα. Φημoλoγεlται 6τι
o Φλιrτπog o MακεδΦv θαrειλε κ6πoτε τo εξηq μηvυμα στoυq
Σπαρτιατεg:.Av μπω αη Σπ6ρη, Θαηv ιooπεδΦoω.'. oιΣπαρτια-
τεξ τoU θoτειλαv η μovoλεκrικιi _βεβαiω9 απθvηαη (δικαιΦ-
vovταξ τη φημη τoυg): ,'Av',! Laconicus στα λατιvικd και |aconic ατ,
αγγλικd με ηv θwoια τoυ oOvτoμoq, βρα1θc (με μια καπoια αrυ-
φη v6τα)!

307) λακωvικ6q -+ |aconicus (λατ.)
-+ laconic (αwλ.)

Λαγαρ6q ε(vαι o καΘαρ69, o διαυγηg αrα vθα ελληvικl. Στ,αρ-
1αiα f1ταv o 1αλαρ69, o εξαoΘεvημθvoq, o λεπτ6q, o βαΘoυλ6q.
Aπ6 η ρζα ΛAΓ- 61oυμε ατα λατιvικd τιq λ6ξει9 |anguΘo=ατovΦ,
απoκdμvω, languidus = ατovoq, xα0voq, |axus = 1αλαρ6q και
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|assus = Koυρασμθvoq. Aπ0 αUτεq 61oυμε αr,αγγλικα |anguor = α-
πo1α0vωαη, κo0ραoη, ατov[α, languish και |anguid = αδuvαμoξ, α-
πoκαμωμθvog, |ax=xαλαρ6g και |assitude=κoOραoη,

307) λoγαρ69.+ |angueo (λατ.)
.+ languor (αwλ.)

Aυτd! Mηv ξε1doετε τα τρ(α ζΦα!
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35

A-λ6γωv oυv6xεια αημερα! Δε Θα μπoρo0oα vα κλε[oω τo κε-

φαλαιo "περ( [rιπωv.,xωρ(q vα αvαφερθΦ oη q(θση γυvα[καg.α.
λ6γoυ! Δυo λαμπρα ιατoρικα παραδε[γματα δ[voυv, με 6μφαoη,

χρωμα κι 6wαoη τηv παρoUσ(α ηq γυvα[καq σ,αuτηv ηv αvδρo-
κρατo0μεvη σχεση.

Πριbτα-πριbτα, β6βαια, oι Aμαζ6vεg: Πoλεμικη φυλη γυvαικΦv
πoυ ζo0oε srα β6ρεια παρdλια τoυ E0ξειvoυ Π6vτoυ. Δειvθg ιπ-
πε0τριεg και πoλεμ[oτριεg, θκoβαv τo δεξι6 αrηΘoq, για vα μηv τιq
εμπoδiζει ση xρηση τoυ τ6ξoυ! Δε oαg γεμ(ζει τρυφερ6ητα αuη

η πραξη τoυq;Δεv πρooιωv[ζει, αρgγε, τη σημεριη μαoτεκτoμη;
Αγριεq Aμαζ6vεq εκε(vεg, Aμαζovεg θλιμμ6vεg oι oημεριvθg.

Aυτη η oδυηρη επ6μβαoη παvω oτo oΦμα τoυg γ6vηoε τ,6voμα
τouq: τo oτερητικ6 α. Kαι μαζoξ = μαoτ69. 

,Eφιrιπεq, λoιπ6v, oι
Aμαζovεg, αxιilριαrεg απ, τ' αλoγα τoυg, απαΘαvατiαrηκαv απ6
τoυq καλλιτθ1vεg _για λ6γoυ9 αβρoφρooOvηq η καλαιoΘηoiαq-
παvτα απ6 τα αριoτερd.

Aφηvovταg πioω μαg τoυg αιΦvεg Kαι τα παραλια τηg ΣκυΘ[αg,

φτdvoυμε σαv αστραπη oη Mεoαιωvικη Eυριilπη. H Λαiδη Godiva,

ΙλLα εΚKεwριni -6πωξ Θ, απoδει1ΘεL- αριaroκρατιooα βλθπει
τoυg ακημovεq πoU ζoυv μ6oα αrηv αΘλι6τητα, στo φ6oυδo τoυ
αvτρα ηq, Kαι τoυq λυπαται. Mια xρovια, λoιπ6v, πoυ η ooδεια ε(-
vαι πoλ0 κακη, ζητ6ει απ6 τov αwρα τηq vα τoυq απαλλαξει απ6
τoυg φ6ρoυ9. Eκεivoq δθ1εται, αλλα υπ6 θvαv oρo: vα διαoxloει η
λαiδη τo xωρι6, θφιπrη, Xωριq vα φoραει τ[πoτα. o λ6ρδoq 6βαλε
αroixημα παραβιαζovταg δ0o ΘεμελιΦδειq καv6vεg τωv .'καλΦv

τρ6πωv'': πρΦτov, αv Θεq vα xαρioειg κατι oε μια γυvα[κα, τo κα-
vειg δi1ωg vα Θ6oει9 oρoυq και δεUτερov 6vαg αvτραg δεv βαζεg
αroixημα με γuvαlκα ζητΦvταg τηg τ6τoιoυ εlδoυg υπ6ρβααη' Mηv,

ξεxvατε 6τι ε[μαατε ατo Mεoαiωvα!
o λ6ρδo9, β6βαια, υαrερ6βoυλoq ωv, π(ατευε 6τι η oεμvoητα

ηg λαiδηq δε Θα τoυ αφαιρo0oε τελικα τo ειo6δημα ηg xρovιαg.
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Π6oε9 v0xτεg π6ραοε, dραγε, αγρυπvη η oυμπαΘηg λαiδη μ6oα
oτην καμαριi ηq; Πooα πιοωγuρ(oματα 1ρειdoηκε vα κivει μ6-
Xρι vα παρει ηv τελικη απ6φαcrη; MαvτεOετε, o[γoυρα, πoια ηταv
η θκβαoη τoυ oτoιxηματog:6vα Θαμπ6, εγγλ6ζικo πρωιvo η περη-
φαvη αριστoκρατιooα ατoλιoε τ,αλoγ6 τηg, 6διωξε τoυg υrηρ6-
τεg απ6 κoιrrα τηg, 6βγαλε τα περ[πλoκα φoυαrαvια και μεooφ6-
ρια τηq, 6λυoε τα μαλλια ηq Kαι αργα διθoxισε τo xωρι6 καβαλα
αro μovαδικ6 o0vτρoφ6 τηq. l.l ιoτoρiα oταματα εKε(, σ,αυτl,1v ηv
6vτovα ερωτικlβ1 εικ6vα πoυ μπoρεi vα oκαvδαλ(oει μερικo0g..oμωq, υπdρ1oυv xλια ερωηματικα πoυ αιωρoυvται πioω απ,ηv
εικ6vα. H ζωη τoυ ζευγαριo0 oυvε1[oηκε oπωg και πριv; Eκεivα
τα αιoθηματα ηg λαiδηg, xριoτιαvικ6 η oooιαλiζovτα, ovoμdατε
τα oπωg αγαπατε, καταλαγιαoαv; Πioω απo ηv πικαvτικη επιφα.
vεια uπαρ1ει voμiζω μια απε[ρωg πιo περ(πλoκη ιoτoρ[α, η σX6ση
αvrρα-γυvαkαg, με λ6ξει9 τ6oo βαρ0γδoυπεq 6oo και oυoιααrικd
αv[καvεg, 6πω9 αvταγωvιoμ6g, υπ6ρβααη, περιφρovηoη'..

To κεφdλαιov ηταv επiΘετo oτ,αρxαiα ελληvικd και oημαιvε αυ-
τo πoυ αvηκε αro κεφαλι, τo κ0ριo, τo πιo oπoυδαio. .'Kεφdλαιov
δη παιδεiαg λθγoμεv τηv oρΘηv τρoφηv'', 6γραφε στoUξ'.N6μoUg,,
o Πλdτωvαg και 2.500 xρ6vια τΦρα ιpdxvouμε vα τo εφαρμ6ooυμε
αrα oxoλεiα. lρ"\λη 6woια τηg λδξηq ηταv o αρχηγoq, o πριilτog,
',6,τι περ τo κεφαλαιov,'αvαφ6ρει o Eυπoλιg για τoV Περικλη. Tρ(.
η 6woια τo χρηματιK6 πoo6, 6πω9 και Φμερα.To κεφ- γ[vεται
cap- στα λατιvικα κι 6xoυμε caput = κεφαλι, κεφαλαιo, capita|is =
Θαvαoιμoq. Στ,αγγλικd 61ouμε η λεξη capita| dλλoτε με 6woια
κεφαλα[oυ, xρηματικo0 πoσo0, capitatism = Kαπιταλισμ6g (τo γvω.
α16τατo oικovoμικ6 oιiαrημα), capita|ist (εκπρ6oωπoq τoU πρoη-
γoUμεvoυ), αλλoτε με τηv 6woια τoυ Θαv6oιμoυ 6πω9 capital
punishment = Θαvατικη πoιvη, decapitate = στToKεΨσλiζω, decapi-
tation = απoκεφαλιoμ69.

309) κεφoλη -+ caput (λατ.)
.+ οapita|, decapitate (αwλ.)
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H θvταoη εlvαι παραγωYo τoυ ρηματog τε[vω=τεvτΦvω. Aπ6 τη
ρiζα TEN- 61oυμε αrα λατιvικα τo αvτ[αroιxo ρημα tendo και
tentum=oκηvη (επειδη τθvrωvαv τo ιilφαoμα η τα δ6ρματα για vα
ηv KατασKευαooυv). Στ,αγγλικ6 61oυμε πληθΦρα παραγΦγωv:
tend = τεivω, tendency = τdσΠ, extend = επεKτειvω, παρατε(vω,
δxtensive = εκτεταμ6voq, extension = παραταoτ,l, επθκταση, intend
= σKoπευω, intention = πρ6Θεση, oκoπιμ6τητα, pretend = πρooπoι-
o0μαι, intense = θvτovoξ, intensive = εvTσTιK6ξ, tense = αUτ6q πoU
βρ(oκεται oε υπερ6vταση.τo πιo εvτUπωσιακ6: thin = αδ0vατoq α-
π6 τo τε[vω μ6oω τoυ λατιvικo0 tenuis = λεπτ6q, tenuous = λε.
rπ69, ααταΘηq, αβdoιμog και extenuating = ελαφρυιrrικ69.

310) τεivω.+ tendo (λατ.)
-+ tend, thin, tenuous (αγγλ.)

Mαζ6q η μαα169 απ6 ηv iδια ρiζα με η μαζα πoυ ηταv τo Kαρ-
βθλι, τo φρατζoλακι. ,'Mdζαv 

μεμα1ιbg'. 6φτιαξε καρβ6λι, καλα-
μπoυρiζει o Aριαroφdvηq στouq'.|Ιτπε(g.,, διακωμωδιilvταq τo ηρω-
ικ6 '.μαxηv μεμαxημθvog'.. Massa oτα λατιvικα η μαζα, τo αΘρoι
oμα, αλλd και o oβΦλoq. Mass oτ,αγγλικα η μαζα, η πoo6ητα, o
6γκo9 και massive = μαζικ69, βαρ0q, oγκΦδηq. Mass επ(oηq η λει-
τoυργ[α τωv KαΘoλικΦv.

311) μtζα, μαζ6s -+ massa (λατ.)
-} mass, massive (αwλ.)

Πρθπει vα oημειιilooυμε εδΦ 6τι στ,αρxα(α ελληvικα η λ6ξη μα.
σr6q η μαζ6q χρησιμoπoιo0ιrταv για τιq γυvα(κεg oε αvτ1Θεoη με
η λ6ξη o0Θαρ πoυ ηταv μαατ69 ζΦoυ. '.o0Θαρ αρoυρηg'' σηv
|λι6δα ε[vαι,.η πλoυoιωταη, γovιμωταη χΦρα.'. Uber oτα λατιvμ
κα η αvτ[ατoιxη λ6ξη και udder oτ,αγγλικα. Aπ6 τα λατιvικ0 oι
Eγγλθζoι απ61ηoαv και τo επ[Θετo exuberant=αφΘovog, εvΘoυ.
oιιilδηg, περ[πλoκog.
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312) o0Θαρ + uber (λατ.)
+ uddeη exuberant (αwλ.)

Eκκεvτρικ6g ε[vαι ο0vΘετo επ(Θετo απ6 τo εκ-+κθvτρov KCιι ση.
μα(vει αυτog πoυ απoμακρOvεται απ6 τo κ6wρo. Στ,αρxα(α ελλη.
vικα ouvαvταμε τo θκκεvτρog. Στ,αγγλικα βρioκoυμε η λεξη
eccentriο=εκκεvrρικOg ατα μθoα τoυ περασμ6voυ αιιirvα.

31 3) εκκεvτρlκ6q .+ eccentric (αwλ.)

.Θμωq πρ6πει v,αvαφ6ρoυμε εδΦ τη λθξη κ6wρov πoυ ηταv oξ0
dκρov, αιxμη, κεvτρ(, αγκαΘι, τo μη περιστρεφoμεvo oκθλoq τoυ
διαβηη Kαι τo κ6ιrτρo τoυ κ0κλoυ. Aκ6μα ακoUγεται η παρoιμ[α
.'πρog κ6vτρα λακτ[ζειv,', oταv ματαια αwιατεκ6μαoτε oε κατι.
Centrum αrα λατιvικd και στ,αγγλικα οentre και centra| = KΕWβt-
K6q.

314) κ6vτρov -+ centrum (λατ.)
-> centre, centra| (αwλ.)

Aριατoκρατiα ov6μαζαv oι αρxαioι τo πoλ(τευμα oτo oπoio κυ-
βερvoOv oι αριατoι ωq πρoξ τηv Kαταγωγη, κατ6 τov Πλατωvα.
Στov Aριoτoτ6λη ηταv τo ιδαvικ6 πoλ[τευμα αro oπoio oι αρxo-
vrεq εκλ6γovται εK τωv πραγματι αρ[αrωv, ''αρισrivδηv, Kατ,α.
ξ[αv'. Kι αυτ6 ζητo0μεvo μετα απ6 τ6oε9 1ιλιαδεg 1ρovια. H Πλα-
τωvικη 6μω9 εκδoxη θφταoε αφθαρη ωq τιq μ6ρεq μαg - δυατυ-
χΦq.

315) αρloτoκρατiα .+ aristocrat (αwλ.)

Kαμαρα, Kαι σηv |ωvικη διαλεκro καμαρη, ηταv οκεπαcπη 0μα.
ξα αrov Hρ6δoτo η θdλαμog Θoλωτ69. Camera oτα λατιvικα η
αroα, η καμαρα. |.{ oημεριvη καμερα πoυ δαvειαηKαμε κι εμεig εi.
vαι η [δια λεξη. Aπ6 τo oκoτειv6 Θαλαμo _camera obscura- ηg
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Avαγ6ιrηoηq. Mε ηv 6woια τoυ δωματ(oυ 6φταoε ατα γαλλικα
παρεφΘαρμ6vη chambre κι απo κει σr,αγγλικα chamber=δωματιo,
υπoυργε(o (!). Chamber|ain o υπηρ6τη9 και comrade=συvτρoφoq
απ6 τo ιαπαvικ6 camarada=αυτOg πoυ μoιραζεται τo [διo δωματιo
με καπoιov.

316) καμθρα .+ camera (λατ.)
-> οamΘra, chamber (αwλ.)

T6λoq η εξηγηση τoυ τεστ απ6 τo πρoηγoΦμεvo κεφdλαιo..E1ω
βαoιμεg υπoι}liεg oτι αv δε γρoι|.lατε, τoυλαxιoτov oκεφτηκατε
τρ1α ζΦα: To πριilτo, λoιπ6v, ζιilo πoυ ηρθε oτo μυαλ6 σαq αvτι.
ατoιxεl αηv εικ6vα πoυ 6xoυv oι 6λλoι για σαq (ελπiζω vα μηv
oκεφτηκατε καμια, φερ,ειπε[v, oxιdl). To δε0τερo ζιilo εivαι η ει.
κovα πoυ 6xετε εoεlg για τov εαυτ6 σαq Kαι τo τρ(τo ζΦo ε(vαι αυ-
τ6 πoυ Θα θ6λατε, κατα βdθog, vα ε[στε (ελπ(ζω vα μη βαλατε κα-
vθvα, αg πo0με, oκoυληκι!). Tιbρα πρ6πει vα ξθρετε τι oυμβoλiζει
καθε ζιilo πoυ oκεφηκατε. To αλoγo για παραδειγμα ε1vαι o0μβo-
λo δOvαμηq, εξoυoiαg, περηφαvειαq αλλα και ακαταδεξiαq. o
oκ0λog o0μβoλo π[οτηg, τι αλλo; l-{ γατα κι 6λα τα αιλoυρoειδη
οιiμβoλα oεξoυαλικ6ηταq, και oυvεπιbg απιατ[αg κ.o.κ.
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aΓν,ο

H εβδoμdδα πoυ π6ραoε μαg θδωoε θvαv ατελεiωτo καταλoγo
ζΦωv πoυ Kατεγραψαv _μεταξ0 αoτεloυ και ooβαρo0_ αvαγvΦ-
στεq ηξ σΤRληq. Ελ6φαwεg, oτρoυΘoκαμηλoι, καμfiλεg, τ[γρειg,
πdvΘηρεq, ριv6κερoι, λιow6ρια| Evτυπωαη πρoκαλεi η κυριαρ1iα
τωv ζιilωv ηg ζo0γκλαq. To Θαλdooιo βαoλειo εKπρoσωπε[ται α.
π6 τα δελφ[vια, τα yταπ6δια και τα (απρooδ6κητα) αrρεiδια! (o
φiλoq μαq πoυ τo δισλεξε oαv δε0τερo ζιbo τηq αρεσκεiαq fou
βιαατηκε vα πρooΘ6oει .'Mε 

μαργαριτ6ρι μ6oα',!) 
.E1oυμε ακ6μα

μια oαλαμαvδρα, θvα γouρoυvdκι, 6vαv κo0κo, Kαι μια κoυκoυβα-
για! (To τελευτα(o ηταv επλoγη μαq φiληg με πρoχωρημθvη μυω.
π(α).

Σεργιαvι (τoυρκικη λ6ξη!), λoιπ6v, Φμερα αro ζωικ6 βαo[λειo,
πoυ κατd παραδoξo τρ6πo oι ovoμαo(εq τoυ δεv 6xoυv αλλαξει
o1εδ6v καΘ6λoυ απ6 τα xρovια τoυ Aριατoτ6λη.

o ελθφαq αvαφθρεται oε κεiμεvα τoυ Hρ6δoτoU και τoυ Aριαro-
τ6λη. o πριilτog μλdει για τov Aφρικαvικ6 ελ6φαvrα και o δε0τε-
ρoq για τov lvδικ6 Kαι τov Aφρικαvικ6. To ελεφαvτ6δovro ηταv
γvωατ6 oηv αρ1αiα Eλλαδα απ6 τo εμπ6ριo με τoUξ Φoivικεq.
'.Eλ6φαvτoq oδ6vταg,,αvαφ6ρει o l-{ρ6δoτo9 Kαι στα oμηρικα 11ρo-
vια υrιf1ρxε ρημα ελεφα[ρoμαι=ovειρε0oμαι θoxημα 6vειρα, δηλα-
δη 6vειρα πoυ περvoOoαv απo ηv ελεφαvrιη π0λη τoυ θπvoυ.
E|ephas τo παx0δερμo στα λατιvικα και e|ephant αr,αγγλικα.

317) ελ6φα9 + elephas (λατ.)
.+ elephant (αγγλ.)

ΣτρoυΘoκαμηλog ε(vαι λθξη πoυ βρiοκoυμε στouq ,Axαρvηq,'

Kαι στιq',oρvιΘεg'' τoυ Aριαroφdvη. Σ0vθεη λθξη απ6 τo στρoυ-
Θ6q=οηρμρ,(τι και καμηλoq. Struthium αrα λατιvικα και ostrich ατ,
αγγλικd, πoυ κρdηoαv μ6vo τo πρΦτo oυvΘετικ6 ηq λ6ξηq.

157



318) oτρoυΘ69, αrρouΘoκfμηλog + struthium (λατ.)
-+ ostrich (αwλ.)

'.Kαμηλog αμv6g'' στιq ',oρvιΘεq,,τoU Aριoτoφαvη ε[vαι τo vεo-
γv6 ηq καμηλαg. ,'Kdμηλoι αι Bακτριαvα[και αιAραβιαι'' αvαφ6ρει
o Aριoτoτ6λη9. Kαι oυvεxiζει: '1Διαφθρoυoι δε αι Bdκτριαι τωv
Aραβiωv, αι μεv γαρ δ0o 6xoυοιv 0βoυg, αι δε 6vα μ6vov',.
Came|us oτα λατιvικα και came| αr,αγγλικd.

319) κ6μηλo9 -ι camelus (λατ.)
*+ came|(αwλ.)

H τiγριg ηταv αγvωoη σrηv αρxαiα Eλλαδα μ6xρι τα 1ρ6vια
τoυ Aλεξαvδρoυ. Avαφ6ρεται oμωg ατα γραπτd τoυ Aριoτoτ6λη.
"H τoU Σελε0κoυ τ[γριg'. ηταv δΦρo τoυ βαoιλια ηq Mεooπoτα-
μiαq Σ6λευκoυ πρoq τoυg AΘηvαioυg. Tigris σrα λατιvικd και tiger
ατ,αγγλικα.

320) τiγρlg -+ tigris (λατ.)
+ tiger (αwλ.)

Πdvθηρ, τo oμoρφo αιλoυρoειδ69, μvημovεOεται στα κεiμεvα
τoυ Hρ6δoτoU, τoU ΞεvoφΦvrα Kαι τoU Aριαroτ6λη. Mαλλov 6μω9
Kαι oι τρειq εwoo0v η λεoπαρδαλη. Panthera στα λατιvικd και
panther αr,αγγλικα.

321) π6vΘηρ + panthera (λατ.)
+ panther (αwλ.)

Πρ6πει vα πρooΘθooυμε εδιil Kαι τη λ6ξη παρδoq πoυ oυvαvrα.
με στov.oμηρo. Πdρδαλιg oτov Aριαroτθλη, εwoε[ται αιλoυρoει
δ6q ηs iδιαg oικoγ6vειαξ με τov παvθηρα. Pardus και parda|is ατα
λατιvικα (o.,Γατ6παρδo9,'φημιoμ6vη ταιv(α τoυ εoτθτ Λoυκlvo Bι-
oκ6vτQ. Leopard αr,αγγλικα η λεoπdρδαλιq (και λ6ωv και παρδα-
λιq).
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322) πdρδos, π6ρδαλlq -+ pardus, parda|is (λατ.)
.+ |eopard (αwλ,)

o ριv6κερωg αvαφθρεται στα κε[μεvα τoυ Στραβωvα και καΘ6-
λoυ oε πρoηγo0μεvouq συγγραφεig. Rhinocerus στα λατιvικd και
rhinoceros αr,αγγλικα, Rhino εv oυvτoμ[α.

323) ρlv6κερωq + rhinocerus (λατ.)
-+ rhinoceros, rhino (αwλ.)

Λ6ωv, o βαoλιαg ηg ζoOγκλαq.Σηv |λιαδα Kαι στηv oδ0ooεια
υπαρ1oυv αμ6τρητε9 παρoμoιΦoειq με τo λιovταρι. o Hρ6δoτoq
αvαφ6ρει oτι λιovταρια ζoOoαv oη Mακεδov[α, o Aριαroτ6ληg oτι
υrηρ1αv αrα oρειvα ηg Mακεδoviαg και τηg Hπεiρoυ. Στη MυΘo-
λoγiα εixε πρoUπαρξει o Λθωv ηg Nεμθαq. Στηv..Eιρηvη,'τoυ Aρι-
αroφdvη βρioκoυμε τo περιπαιKτικ6',o[Koι λ6ovτεq, εv μdxη δ'α-
λιbπεκεg,.για τouq δειλoOq. Leo αrα λατιvικα. Στ,αγγλικα η [δια α.
κριβΦg λ6ξη ε(vαι o αατεριoμ69 και |ion τo ζιbo.

324) λ6ωv *ι |eo (λατ.)
-ι |ion, Leo (αγγλ.)

Δελφ[q, τo δελφ(vι, αλλα και εiδog πρωτ6γovηq...τoρπiληq. Mε
η δε0τερη θwoια αvαφθρεται στouq '.|ππε(g'. τoυ Aριoτoφαvη'
.|-|ταv 6γκoq μoλ0βδoυ oε oxημα δελφιvιo0 πoU τηv θριxvαv oτo
κατααrρωμα τoυ εxΘρικo0 πλoioυ. De|phin η de|phinus αrα λατιvμ
κα και do|phin αr'αγγλικα.

H λ6ξη δελφivog (τηg εξoυoiαg) 6xει μια πoλ0 εvδιαφθρoυoα
ιατoρ[α. Στη Γαλλiα δελφivoι ovoμαζovrαv oι αρxovτεg τoυ Bιε.
voυd, μιαg περιoxηg στα voτιoαvατoλικα τηg xιbραg, επειδη τo
oικ6oημ6 τoυq ε[xε τρiα δελφivια. Στα μ6oα τoυ .14ou αιιirvα o
_πoλ0q_ Kαρoλoq τoυ Bαλoυα πo0ληoε αυτη τηv περιοxη αro
βαoιλια, κι εκε(vog η xαριoε αro μεγαλ0τερo Yιo τoυ. Aπ6 τoτε
6λoι oι πρωτ6τoκoι τoυ Γαλλικo0 ατθμματog κληρovoμo0oαv
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τηv περιoχη μαζι με τov τιτλo Dauphin (= δελφivoq; oUσιaσΤιKσ
διαδoxoq). F| λ6ξη υπαρ1ει και στηv πoλιτικη ζωη τωv Eγγλθ-
ζωv.

325) δελφiq + de|phin, de|phinus (λατ.)
+ do|phin, dauphin (αwλ')

oκταπoυq αυτ69 πou 61ει oxτιil π6δια. Στoυg Σκ0Θεg o ιδιoκη-
ηq δ0o βoδιιilv και μιαq αμαξαg! octipes ατα λατιvικd και octopus
αr,αγγλικ6.

326) oιcrατloυq -+ octipes.(λατ.)
+ octopus (αwλ.)

.oαrρεov τo ατρε[δι αr,αρxα[α ελληvικα' Aπ6 ηv iδια ρiζα τo o-
αroUv Kαι τo 6ατρακov. Εξooτρακ(ζω και εξoorρακιoμ6g (ostra-
cize και ostracism αr,αγγλικα) εivαι λ6ξειq πoυ φθρvoυv στo μUα.
λ6 μαq τov δkαιo Aριαrεiδη και τα κριηρια με τα oπoiα ψηφιζε α-
π6 τ6τε o κ6oμoq.

327) 6ατρεov,6oτpoκov + ostrea (λατ.)
.+ oyster, ostracize (αwλ.)

Σαλαμdvδρα, κoιvΦg ,.γκouαrθρα',, 
ηταv _και ε(vαι_ .,ε[δog

oα0ραg πoυ λθγεται 6τι oβt'1vει η φωτια'', αvαφθρει o Aριαroτθ-
ληq. Salamandra oτα λατιvικα και sa|amander oτ,αγγλικ6.

328) oαλoμ6,o," 
: ::',:il:lj:? ..}ili.,

K6κκυξ o κo0κog αr,αρ11αiα ελληvικd. Koκκ0ζω oημαιvε φωvα-
ζω'κo0κoυ,., μιμo0μαι η φωvη τoυ πoυλιoυ. o κo0κog, λoιπov, η.
ταv ιερ6 πoυλi ηg.Hραq και καΘ6ταv ατo oηπτρo τηξ. Cuculus
αrα λατιvικd και cuckoo ατ,αγγλικ6. Kι επειδη τo Θηλυκ6 πoυλiε(-
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vαι σιjμβoλo σUζυγιKηq απιστιαq cuckold στ,αYγλικa o απατημε.
voq σ0ζUγoql

: 329) KΘκκυξ + cucu|us (λατ.)
ι
i 

.} cuckoo, cucko|d (αwλ.)
ι
a

l
t ,
r
ι
I
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37

o γεwαioq και βαρβαρoq τι o16oη μπoρεi vα θxoυv μεταξ0
τoυg; H μiα θwoια, βεβαiωg , δεv αvαιρεi τηv dλλη. To ταλiιrro και
τo xρημα; AυτΟ κι αv ε[vαι τα ζητo0μεvα και 1αρα 

,σ.τov πoυ
τ6,1ει Kαι τα δ0o' H ελεημoo0η Kαι τo παραληρημα; EδΦ τα
πρ6γματα δυoκoλε0oυv και xρειαζεται τερααrια ευρ0ητα πvε0.
ματoq για vα τα oυαxετloειg. o yλoιΦδηq και τo ρετo[vι; Kαλα, αυ-
τ6 ε[vαι ε0κoλo. Σiγoυρα Θα 61ετε καταλαβει .Aπλιbg, δiκηv τυ1ε-
ρo0 παι1yιδιo0- 6πωq αλλωoτε τεivει vα γivει απ0 καΘε απoι|.lη η
vεoελληvικη καΘημεριv6τητ6 μαg. τΦβηξα κ6πoιε9 λθξειq απ6 τα
κιταπια μoυ (κι αλλη τo0ρκικη λεξη!).

Bαρβαρoq αrl αρ11αiα ελληvικα ηταv o μη ελληvικ6g, o ξ6vog
πρoq τα ηΘη και η γλΦooα τωv Eλληvωv' Σηv oμηρικη lλι6δα
βρ(oκoυμε ''Kαρεg βαρβαρ6φωvoι'', σα vα λθμε Φμερα ξεvo-
γλωoooι. o δε Πλατωvαq; Xωρ(ζει τouq αvΘρΦπoug oε δUo μεγα-
λεq κατηγoρiεq: τoυg.Eλληvεg Kαι τouq βαρβαρoυq.

'.Παq μη.Eλληv βαρβαρog,,, λoιπ6v, και μετα τoυq MηδικoUg πo-
λ6μoυq κυρiωq oι Πθρoεq απoκαλo0vταv θτoι. Barbarus oτα λατμ
vικα και ατ,αγγλικα barbarous. .oμωq αrη γλιilooα τωv κατΦτερωv
τdξεωv ηg Pωμαικηq αUτoKρατoρiαg κυριαρχησε τo oυvroμευμθ-
vo barbus πoυ 6φταoε μθoω τωv γαΜικΦv oαv brave = γεwαiog
αr'αγγλικα. Kαι oημειΦατε 6τι εvΦ η ελληvικη λ6ξη γεwαiog θ1ει
σχ6ση με τo γθvog, τηv κατcιγωγη, για τoυq Eγγλ6ζoυq η γεwαι6-
ητα θ1ει 6vαv κ0πoιo βαρβαρo υπαιvιγμo. Aπo ηv iδια ρiζα
bravado ε[vαι μια ιoπαvικη λ6ξη πoυ πθραoε ατ.αγγλικ& με τηv 6v-
voια τoυ πρoκλητικo0 Θ6ρρoυq, κoιvΦq ,'τσαμπoυκα..!

To μπραβo, πoU xρησιμoπoιoOμε απ6 τoυq απ6γovoυg τωv Λα-
τivωv, εivαι αvαφιbvηoη θαυμαoμoU μπρoαrα oε επiδειξη ιoxOog.
oι δε μπραβoι τωv vυ1τεριvΦv μαγαζιιbv. και 6xι μ6vo- δε χρεια-
ζεται v,αvαρωηΘε[τε αv αvf1κouv στouq γεwαloυg η αroυq βαρ-
βαρoυq!

163



330) θdρθαρoq + barbarus (λατ.)
+ barbarous, brave (αwλ.)

Tαλαtrτov ηταv αrα oμηρικα xρ6vια η ζυγαρια, τo ζ0γι. Aκ6μα,
ηταv oριoμθvo βdρoq πoλOτιμωv μετ6λλωv. Aργ6τερα τo ταλα.
vτov Kαι oι υπoδιαιρθσειq τoυ ξταv βαρη και αrαΘμα αio εμπ6ριo
και επ[αηg 1ρηματικ6 πooα. o Hρ6δoτog αvαφθρει τo .'BαβυλΦ-

vειov και τo Eυβoικ6v.'ταλαιrτov. Τo πρΦτo χρησιμoπoιoOvταv για
τo ζ0γιoμα αoημιo0 και τo δε0τερo xρυoo0. Kαι τα δ0o χωρ(ζo.
vταv σε τρειg xιλιαδεq orατηρεg. Στα λατιvικα θγιvε ta|entum και
περlπoυ τo [διo ta|ent 6φτασε στ'αγγλικα με ηv 6woια ηq κλi-
σηq, ηq φυoικηq ικαv6ηταq. Eμεiq τo ξαvαδαvειατηκαμε μ,αυfi
ηv τελεuτα[α 6woια.

Τo εvδιαφ6ρov Kαι 6κρω9 εvτUπωσιαK6 μ'αυη η λεξη ε(vαι 6τι
η 6woια ηq καΘιερΦθηκε σr,αγγλκd απ6 ηv παραβoλη τωv τα-
λαvτωv. Στo Kατα MατΘαiov Eυαγγθλιo διαβdζoυμε 6τι κ6πoιoqα.
φ6vrηq θδωoε ταλαvrα στouq υrηρ6τε9 τoυ. o 6vαq απ.αυτoOq, o
πιo σUvηρητικ6q, τα θΘαΨε για vα τα φυλdξει. o dλλoq τα δ6vεμ
oε με τ6κo και τα πoλλαπλαo[ασε, απoσrιΦvταq τιq επιδoκιμαofεq
τoυ αφ6vη τoυ.

Mε 6λo τo oεβαoμ6, αλλd αυτ6 δεv ε[vαι μ[vι- αoκηoη καπιταλμ
ατικfig oυooΦρευoηq;

331)τΦλαvτoY + talentum (λατ.)
+ ta|ent (αwλ.)

,Eλεog ε[vαι o o[κτog, η oυμ-παΘεια απo τα 1ρδvια τoυ oμηρoυ.
Τo επΘετo ελεt'1μωv τo βρioκoυμε στηv oδ0ooεια Kαι σε κε[μεvα
τoυ Aριαroφdη, εvιb η ελεημoo0vη ε[vαι λ6ξη τωv;1ριατιαvικΦv
xρ6vωv. ΠαρακoλoυΘf1ατε, τΦρα, ηv πoρε[α ηq λ6ξηq μθoα
στouq αιΦvεq. Στα λατιvικl μεταφθρΘηκε σαv e|eemosyna και με
τo πθραoμα τou xρ6voυ 6γιvε a|imosina. Aφo0 ταξiδει.|.lε στιq γερ-
μαvικθg φυλθq θγιvε aa|moes στα δαv6ζικα. Στ'αγγλικ0 6φταoε
oαv o elmesse και τov 17o αιιirvα εi1ε γivει a|ms.To τελικ6 s ηq



λθξηq δεv εivαι εvδεικτικ6 πληΘυvτικo0 αριΘμo0, αλλd τo -σ- ηξ
ελληvικηq.

332) 6λεoξ, ελεημoo0vη + alimosina (λατ.)
+ a|ms (αwλ.)

Aλ0ω ηταv θvα πoιητικ6 ρfiμα πoυ εixε ηv 6woια τoυ ,'εiμαι α-
vηoυ1oq, ταμγμ6voq, εκτ69 εαυτo0, παραληριil.,. Σηv |λιαδα τo
παoiγvωαro''δ ιvειjεσK. αλ0ωv παρ6 Θιv' αλ6 g,', δηλαδη, πε ριφ6ρo.
vταv με 1αμθvα λoγικα αηv ακρoΘαλαooια. Ha|lucinor ατo λατιvμ
κα oημα(vει παραληριil. Στ'αγγλικα, χωριq καμια περαιτ6ρω αλ.
λo(ωoτ1, halluοination=παραισΘηoτl, ha||ucinate=6xω ft πρoκαλιδ
παραιoΘηoειq, ha|luοinatoΨ=oυτOq πoυ δημιoυργεi παραιoΘf1oειq
Kαι για φαρμακα o ιpυ1oδηλωτικ6g.

333) oλ0ω -+ ha||ucinor (λατ.)
.+ ha||ucination (αγγλ.)

Γλoι69 ατ'αρxα(α ελληvικα ηταv η κ6λλα. .'Γλoι69 απ6 ηq 0-
ληg.., αvαφθρεται στov Hρ6δoτo, δηλαδt κ6λλα απ6 τo δθvτρo,
κ6μμι. ΓλoιΦδηq o κoλλΦδηq, στov Πλατωvα. G|uten αrα λατιvικα
και g|ue ατ,αγγλικ6.

334) γλol6q + gluten (λατ.)
.+ glue (αwλ.)

Pητ(vη, η εκ πε0κηg ρ6oυoα, αvαφθρεται αrov lrπoκραη, τo
oημεριv6 ρετo[vι. 

.Aλλoι 
γλωoooλ6γoι πιατi:0oυv πωq η λ6ξη πρo-

6ρ1εται απ6 τo ρημα ρθω, αλλoι 6μωq πιαrε0ouv πωq η λ6ξη εivαι
ξθvη..oπωs Kαι vα,vαι, αrα λατιvικα θγιvε resina, Resin oτ.αγγλι-
κα και resinous=βΠτιvΦδηq .H oημεριη ρετo(vα λαμπρ6 αvrιδα.
vειo απ6 τoυq Λατ(voυg.

335) ρητivη + resina(λατ.)
.+ resin, resinous(αγγλ.)
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Evαg βιαατικog πρ6λoγo9 ε(vαι καλOτερoq αραγε απ6 καΘ6λoυ

πρδλoγo; Eξαρταται. To τυπικ6v κλivει υπθρ τoυ πρΦτoυ. Eξαλ.

λoυ δεv ξεxv6με 6τι τo κivημα τωv vταvταΤατΦv -για τoυq γvωρι-
ζovτεq. αoκo0σε, αoκεi και πιαrε0ω v,ασκε( εoαε[ ακαταμαxηη

γoητεiα στoυq v6oug τωv εkooι 1ρ6vωv. oι vταyrαTατθg, λoιπ6v,

λ6γω ιδεoλoγiαq _και 6xι λ6γω πiεoηξ 1ρ6voυ 6πωq εγιir- θρι-

1vαv σ,6vα κoυτi λ6ξειq αvακατα και μετl τραβoOoαv αrηv τ01η

λθξειq κι θγραφαv πoηματα. Mπoρεi για παρ6δειγμα vα 6βγαιvαv
πθιrτε oOvδεoμoι κι αμ6oωq μετα εφτα επiΘετα. Mε ευλαβεια 6.

μπαιvαv αη oειρα και γραφ6ταv θvα πo(ημα. Aυτα θκαvαv oι vτα-

vταTαr6q πoυ Θεωρoυvται πρlδρoμoι εvoq αλλoυ oπoυδαtoυ κιvfi.

ματoq αηv τθ1vη, τoυ σouρεαλιoμo0. Tηρoυμ6vωv τωv αvαλo-

γιΦv και με δεδoμθvn η ooυρεαλιαrικfi τoι;1oγραφiα ηq τoπιKηq

κoυλτo0ραq, voμiζω δικαιo0μαoτε μια vταvταToτικη παρlΘεoη λ6.

ξεωv: ελαιov, τ6ρvoq, K1δoζ, ts (πληΘ. ivεg), αλλερyΙα. Tελικα

σαv vα θ1ouv μια κρυφη o0vδεoη μεταξ0 τoυq. Δε voμiζετε;

.Eλαιov 
ηταv τo ελαι6λαδo. Στα oμηρικα xρ6vια f1ταv κυρ[ωg τo

λlδι με τo oπoio αλεiφowαv μετα τo λoυτρ6. KαΘε λιπαρη oυσ[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|iva ατα λατιvικd και olive ατ,αγγλικα.

336) 6λorcY -+ oleurn (λατ.)
+ oil(αwλ.)

337} ελαio.+ oliva (λατ.)
.+ olive (αwλ.)

Να μηv ξε1&oouμε 6τι τo oi| oτ,αγγλικ6 61ει και ηv θwoια τoυ

πετρελα[oυ.
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Τ6ρvoq ηταv, 6πω9 και αf1μερα, εργαλεio τωv ξυλouργΦv. Avα-
φ6ρεται oτov l-|ρ6δoτo, ,κUκλoτερηq ωg'απ6 τ6ρvou", ατov Eυρι-
π(δη .,τρo16q τ6ρvω γραφ6μεvoq,' και αrov Aιo10λo ..β6μβυκαq
τ6ρvoυ καματoy'.. Toρvευτ6q fiταv o κατεργαoμθvoq με τ6ρvo.
Tornus αrα λατιvικα και tornare=περιατρθφω. Turnian 6φταoε ατo
μεoαιωvικ6 α1γλικd, θγιvε tιirner κι αργ6τερα turn=γvωρiζω. Σηv
oικoγ6vεια τoυ turn αvηκoυv και oι λθξειg tour=γOρoq-περιoδεiα,
tournament=τoυρvoυα (ατov αθλητιoμ6) και τo αvrιδαvειo (γvω-
α16 και μη εξαιρετ6o) tourist=τoυρiαrαg (κατ6 λεξη αυτ69 πoυ κd-
vει περιoδε1α).

338) τ6ρvoq .+ tornus, tornare (λατ.)
+ turn, touζ tourist (αwλ.)

K0δoq oτα 1ρ6vια τoυ oμf1ρou f1ταv η δ6ξα, η φiμη, ιδiωg η πo.
λεμικη. o oδυooθαg απoκαλε(τα1 "μ6γα κ0δog AχαιΦv" πoU απo-
τελo0oε τιμητικ6ταη πρooφΦηoη. M6λιg τov πρoηγoυμεvo αιΦ-
vα 6καvε ηv εμφdvιof1ηq η λθξη αro εγγλθζικo λεξιλ6γιo, πρo-
φαvιilq απ6 ελληvoλατρεg διαvoo0μεvoυq. H θwoια ηg παραμ6-
vειαυτo0oια.

ω9) Kιnδoq -+ kudos (αwλ')

Kλtvω αrov.oμηρo oημαιvε 6,τι και Φμερα: καvω κατι vα πdρει
κλ(oη. "ErΦv κλ[vηoι τ6λαvτα Zε0g", δηλαδη "6ταv o Δ(αg καvει
η ζυγαρια vα γε(ρει", "TρΦαq δ, 6κλιvαv Δαvαo[,, δηλαδη "oι.Eλληvεg 6καvαv τoυg TρΦεg vα υπo1ωρι,1σouv,,. |nc|inare τo αyτi-
στoιXo ρημα oτα λατιvικα. |nc|ine - o1εδ6v αυτo0oιo oτ,αγγλικo -
και inclination=ταoTl, ρorπ,1. Aπ6 ηv (δια ρiζα θ1oυμε dec|ine=υπo-
χωρΦ (για τιμθg).πθφτω-αρvo0μαι, rec|ine=αvαπα0oμαι.ξαπλιilvω
(κατα λ6ξη γ6ρvω πρoq τα π(oω) και oλωg παραδ6ξωq και τo ρdμα
|ggη=γθρvω με oπoκoπfl τoU cιρKτιKo0 oυμφΦvoυ και 6κταoη τoυ
φωηεvτog τoυ Θ6ματoq

168



340) κλivω + inc|inare (λατ.)
+ inc|ine,lean (αγγλ.)

Πρ6πει v,αvαφθρoυμε εδΦ 6τι παραγωγo τoU κλivω εivαι η κλ(-
vη, πoU οημαιvε αvακλιvτρo ε[τε oε δεirιvo ε(τε για vα κoιμdται
καvε[g. Στov Hρ6δoτo βρioκoυμε.'κλivηv ατριilwυvαι'. και.'εv κλ[-
vη κλlvειv τιvα', Στo Θoυκυδiδη xρησιμoπoιεiται και με ηv 6woια
τoυ vεκρικo0 κρεβατιo0. Kλιvικ6g, λoιπ6v, ηταv αυτ69 πoυ αvηκε
η ταiριαζε oε κλivη, κoιvΦg oε κρεβατι. .oμωg τo επiΘετo αυτ6
περvΦvταq αrα λατιvικα απ6κτηoε ηv θwoια τoυ ιατρo0 πoU επι.
σκ6rπεται τoυg κλιvηρειq αoΘεvε[q. Στ,αγγλικ6 τou 18oυ αιΦvα η
λ6ξη c|inic ε(xε ηδη αιrrικατααrαΘεl απ6 τo c|inica|: Kαι τCι δυo με
ηv θwoια τoυ κλιηρηg. T6λη τoυ 19oυ αιιilvα 6μω9 με ηv επιρ-
ρoη τηq γαλλικηg c|inique Kαι ηq γερμαvικηg k|inik, oι Ewλθζoι
εwoo0vπλ6ov με τo clinic μθρoq 6πoυ υπαρxoυv πoλλd κρεβdτια,
voooκoμε(o

341) κλivη .+ c|inicus (λατ.)
+ c|inic, clinica| (αwλ.)

|q oτov.oμηρo εivαι μυq τoU oΦματoq. Mεταφoρικα ατov Πivδα-
ρo ,ι[vεq Tρoiαg, ε[vαι oι ηρωεq ηq Tρoiαq' Eixε επioηg και τηv θv-
voια ηq δ0vαμηg, ηg ιoxOog. Στov.oμηρo ,'ιg αv6μoιo'' η δ0vαμη
τoυ αvθμoυ, ,,ιερη ιg Tηλεμα1oιo.' o Kραται6q Tηλθμαxoq, ''ιq βηq
Hρακληεiηq'' σrov Hoioδo.

H λθξη εixε αρ11ικα δiγαμμα και ηταv F|Σ. Στα λατιvικ6 6xoυμε
vis=β[α-δ0vαμη, vir=αvδραq Kαι virtus=δ0vαμη, αξ[α, αρετη. Στ,αγ.
γλικα vir iIe=αρρεvωπ6g-αvδρικ6g, vir iI ity=αρρεvωπ6τητα,
virago=αvδρoγ0vαικα και virtue=αρεη. To επiΘετo virtua|=κUβιo-
λεκτικ69 xρησιμoπoιε(ται πλ6ov κατ6 κ6ρov oαv εικovικ6q σηv
θκφραoη .'virtual rea|ity,..

342) lq, v6g + vis, virtus (λατ.)
+ virile, virtual (αwλ.)
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.ooo κι αv σoq φαvε( παραξεvo η λ6ξη βιρτoυ6ζo9 (=virtuoso) εi-
vαι παραγωγo τoU λατιvικo0 virtus με ηv 6woια τoυ ατ6μoυ πoυ
61ει μεγαλη, αξεπθραoη ικαv6ητα.

H αλλεργiα, 6πω9 και η oυτoπ[α με ηv oπo(α ααXoληΘηκαμε oε
παλαι6τερo 6ρΘρo, δεv ε(vαι αρ1αiα ελληvικfi λθξη, 6oo κι αv α.
κoυγεται περ(εργo! E[vαι μια λθξη-επιv6ηση τoU ΓερμαvoO για-
τρo0 von Piquet. Στιg αρ169 τoυ αιιilvα μαg (γ0ρω αrα 1906) o για-
τρ6q xρειααrηκε μια λ6ξη πoυ vα δηλΦvει',αλλαγf1ηg φυoιoλoγι.
ηq κατααrαor1g εv6g ατ6μoυ λ6γω 6γxυoηq ξ6vηq oυoiαg.'. Mη
βρ(oκovταg καμ[α αrα Γερμαvικα και 6vταg ελληvoμαΘηξ, o von
Piquet αxηματιoε η λ6ξη a|lergie απ6 τιg ελληvικθg .αλλog,' Kαι
.,6ργovn. H λ6ξη 6καvε γ0ρω αrα τθooερα xρ6vια vα φτdoει απ6
η Γερμαviα ατηv Aγγλiα και vα γ[vει a||ergy!

3a3) (6λλos+6ργov) .a a||ergy (αwλ.)
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Av υπαρ11ει κατι απoκαρδιωτικ6 ατιq παλι69 δ6ξεq τoυ ελληvι.
κo0 oιvεμα (Λαoκαρη, Φ6vοoυ κ.λπ.), αυτ6 oiγoυρα δεv ε(vαι τo ε-
π[πεδo η τo περιε16μεvo ηq πρooφoραq τoυq στo xΦρo ηq 6-
βδoμηs τ6)αηξ, τ6τε αrα xρ6vια ηq αΘω6ηταq, To απoκαρδιωτι-
κ6 εivαι o τωριv6g π6λεμo9 πoυ αηvouv με τo xρ6vo. H αγωv[α
τoυg, φαvταζoμαι, vα κραηoouv τo αρωμα Kαι τo αvΘoq τnq vε6.
ηταq τιq oδηγε( oε επεμβ6oειq αιoΘητκηg_υπoτiΘεται. l-{ εφιαλ.
τικη ειρωvειατoυ πραγματoq παραμovε0ει, β6βαια, στιq μετεγXει-
ρητικθq παραμoρφΦσειq, τωv oπo[ωv γιv6μαατε αυτ6τπεq μαρτυ-
ρεg. Aδυvατιb vα καταλαβωτo αΙvιγμααυηg ηg λυooαλθαg αvα-
μθτρηoηg με τov _κατα τα dλλα .'παvδαματoρα',_ βαρβαρo χρ6-
vo. Aπ6 τηv αλλη παραε(vαι απλoικ6 vα πειq 6τι oε τθτoιεg περι-
πτΦoειg υπdρ1ει 6λλειμμα γo0oτoυ η ευφυ(αg. Τo παραμ0θι ηq
Xιovατηg, voμ[ζω, πρ6πει vα ξαvαδιαβαorε( πρooεxτικ6, απ,η με-
ρια 6μω9 τηg ταλα[πωρηq βαoiλιooαg. Ag παμε τΦρα αη δoυλεια
μαq:

Aγωv[α ατov Hρ6δoτo και αrov Eυριπ(δη ηταv o αγΦvαg, η .'α-

μιλλα περ( ηq viκηg.'. .|.|ταv επ(oηq η γUμvαστικη αoκηαη, η γ0-
μvαση."Aγιilv δια παoηg αγωviηg θ1ωv'' βρioκoυμε ατov F{ρ6δoτo
Kαι στηv.'Eκdβη', τoυ Eυριπ[δη ,'πoλεμ[ωv αγωv(α". Για ηv Ψυxη,
τη διαvoια, 61ει τηv θwoια τηq στεvo1ιirριαg, τηg αγωv(αq. ,Ev

φ6βω και πoMη αγωv[α,' βρiοκoυμε oτo ΔημooΘθvη. Παρ6γωγo
τoυ αγω, εv6g ρηματoq πoU θδωoε πλo0oια oυγκoμιδη αrηv ελλη-
vικη γλιilooα, 6φταoε oτα λατιvικd oαv agonia αλλα και αrα γαλλι-
κα oαv agonie. Δεv εivαι ξεκαΘαρo αv oι Eγγλθζoι πηραv η λεξη
απ6 τoυq Λατ[voυg η απ6 τoυg Γdλλoυg. Σηv αρχη Φμαιvε
,hvευματικη πρooπ0Θεια,' Kαι η 6woια τηg αrεvo1Φριαg υιoΘεη-
Θηκε κατα τov 17o αιιbvα. Agonize τo ρημα αγωvιΦ αλλα και βαoα-
viζω και agonizing=oδυvηρ6q. Aπ6 τηv [δια ριζα Kcιι τo
antagon ist=αvταγωvιofi g.
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φτoταv Kαι αλλα 6λεγε. ,'AλΦrηξ εiρωv η φ0oει'' αvαφ6ρει o Φι-
λημωv o Kωμικ6g, 6vαv αιΦvα περiπoυ μετα τov Aριαroφαη. Eι
ρωvεiα αvτ[αroι1α ηταv η πρoorιo(ηoη, η πρoσπoηη dγvoια
,'πρog εξερθΘιoιv η o0γxυoιv αvrιπdλoυ'.. MημειΦδηq η .'Σωκρατι-

κf1 ειρωvε[α,', τρ6πo9 σUζηησηq πoU χρησιμoπoιo0oε o Σωκραηg
αrιg κoυβ6vτεq τoυ με τouq ooφιατ69 τωv AθηvΦv. lronia oτα λατμ
vικα και irony στ,αγγλικd, |ronic o ειρωvικ6g.

347) εlρωvεiα -+ ironia (λατ.)
-} irony, ironic (αwλ.)

Aυτ6πηq και τo Θηλυκ6 αυτ6πτι9 o .'ιδ[oιg 6μμαoι βλ6πωv,. ατov
Πλατωvα Kαι στov |-{ρ6δoτo. Aυτoιpiα εivαι λ6ξη τωv ελληvιoτικιilv
1ρ6vωv πoυ θφταoε αυτoθoια αr,αγγλικα πριv περ[πoυ δυo αιΦ-
vεq.

&t8) αυτ6τπηq -+ autopsy (αwλ..)

A(vιγμα η αιvιγμ6g, o αoαφηg λ6γo9, τo αivιγμα στoυq αρ1αi-
oυg. Aπ6 τo ρημα αιv[oσoμαι=μιλιb με αodφειεg, με αιv[γματα.',Eξ
αιvιγματωv., στov Aιο10λo Φμαιvε αoαφΦg, αιvιγματικα.''Δι, αι.
vιγμΦv ερεiv', αrov Aριoτoφαη. Aenigma στα λατιvικα. Enigma
αr, αγγλικα και παρdγωγo τo επ[Θετo e n i g m atiο=αιvιγματικ6q.

349) αiv:γμo a aenigma (λατ.)
.+ enigma (αwλ.)

Γε0ω ατ,αρxαiα ελληvικα ηταv τo oημεριv6 μ6oo ρημα γε0o-
μαι, δoκιμαζω. .'Aλλ, dγε... γευo6μεΘ, αλλι!λωv εγ1ε[αιξ,., σΓlV
lλιαδα, ,,αg δoκιμ6σouμε o 6vαg τov dλλov με τιq λ6γ1ε9'.!
''Γε0oμαι σrρατo0.', στov ''A(αVrα..τoU Σoφoκλη και ''γε0oμαι
π6vωv'. αrov Π(vδαρo. Aπ6 τη ρiζα ΓEYΣ- 6xoυμε ατα λατιvικα
τo ρf1μα gusto με τηv (δια oημαoiα και gustus=γειjση. |δo0 τo
vεoελληvικ6 αvτιδdvειo γo0ατo! Kαι για vα ξεoκov(oετε τα λα-
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τιvιKα σαq τo φλεYματιK6 ',de gustibus non est disputandum.,.
('.Περ[ oρ6ξεωq oυδε(g λoγog'.!!). Στ,αγγλικα θφταoε αυτo0oιo
τoλατιvικ6gusto,μιαδυvατηλεξημεouvιbvυματηζωτικ6τητα
Kαι τov εvΘoυoιαoμ6. Πα(ρvovrαq τo πρ6θεμα dis. θγιvε
disgust-_αηδιαζω, disgusting=qη61qατικ6q κι εvΦ αρxικα τo
o0vΘετo αυτ6 ρημα oημαιvε απλΦg ',δε βρ[oκω κατι τηq αρε-
oκε(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 υπ6ρoxα αδUvαμη γλιbooα πoυ κατoικε[ ε-
vτ6g μαg_ μoιαζει με τεραoτιo καλειδooκoπ.oπoU oυvδυdζει με
Θαυμααrη ευρηματικoτητα 6woιεq και σημασ[εg και απoκαλUπτει
εκΘαμβωτικd τηv κoυλτo0ρα τωv λαιbv, τα πιστε0ω, τιq πρoληι|.lειg
Kαι τιq πρoκαταληΨειq τouq. oι παραvoηoειg 6μω9 καραδoκoOv.
Στιg αρx6g τηg δεκαετ(αq τoU ,80 oι μαxητικ6g φεμιv[oτριεq θφριτ-
ταv στo 6κoυoμα μιαq κλαακliqαπdvηoηg τωv ΘεooαλΦv. Σηv
_λαvΘαoμθvηg διατ0πωσηq_ ερωηση ,'Πoσα παιδια 6Xειq;,, oι
Θεooαλo( παραδooιακd απαvτoUv ''δυo παιδιd κι 6vα κoρ[τoι'', δη-
λΦvovταq επ,ακριβΦg τo φ0λo τoυq _κατα τo αρχαιoεMηvικ6
.'πα(δεq'' Kαι ''κ6ρη.', .oμωq, 

η φεμιvιστικη ερμηvεiα ηg πρ6ταoηq
oδηγo0oε oε εικαo(εg περ[ φυλετικo0 διαxωρισμoO, υπoβiβαoηq
τωv κoριτσιιbv_ 6τι τα κoρlτoια δε ΘεωρoUvταv Kαv παιδια και oι]l-
τω καΘεξηq. H γλωooικη παραδooη 6εν υπoλoγiζowαv,τo γλωo-
oικ6 πρoφαv6g αγvooOνταν (υπoκριτικα) και η επιφαvεια τωv λ6-
ξεωv λειτoυργo0oε oαv κ6κκιvo παv[μπρoαια oε μαιv6μεvo τα0-
ρo. Aτ6rημα;Σαφθαrατα. Mια πρooεxτικη αvαγvωσrl τωv .'σημε[-

,,ιl _ttσ vα ΘυμηΘo0με τov Γαλατικηq Koμψ6τηταq Poλαv
Mπαρτ_ μαg oδηγεi oε vηφαλια oυμπεραoματα. Mηπωg 6μωq η
πρoooxη και η vηφαλι6ητα ε[vαι, αγαπητo[ μoυ, oαφεig εvδε(ξειg
6τι τα εκρηκτικα vιατα απoo0ρowαι αvεπιστρεπri παρα1ωρΦvταg
τη θ6oη τouq ση xρUΦ _μα γκρiζα_ ηρεμiα τηg ωριμ6τηταq; |-|
εριbτηoη εLναι ρητoριn|. H απαvηoη ε[vαι: δυαrυxιilg, vαι!

To καλειδooκoπιo ε(vαι αλλη μια λ6ξη-επιv6ηση τoU Σκωτo6ζoυ
φυoικo0 Σερ David Brewster. o εv λoγω φυoικog τo 1817 επιv6η-
oε 6vα 6ργαvo πoυ περιε[xε xρωματιαrα κατoπτρα τoπoΘεημ6vα
με τ6τoιo τρ6πo Φατε vα δημιoυργo0vται σUμμετρικα oxηματα με
πoλλαπλ69 αvακλαoειg. o ελληvoμαΘηq Brewster τo ovoμαoε
Ka|eidoscope κdvoιrrαg oυρραφη τωv αρ1α[ωv ελληvικΦv λ6ξεωv
.Kαλ6q''=tρρα[og,,.εiδoq,'=σχημα Kαι .,σκoπθω, .(b.'= ΠσpσTQρΦ, ε.
ξετdζω και τo δαvεισε Kαι στouq vεo6Mηvεq!
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351) (κoλ6s+εiδoq+oκoπ6ω)
-+ Ka|eidoscope (αwλ.)
+ Kαλειδooκ6πιo

Kαλ6ω, -Φ ατ'αρxα(α ελληvικα oημαιvε φωv6ζω, πρooκαλιir, o.
voμαζω, επικαλo0μαι τouq Θεo0g: ,'Mαρτυραg καλιb Θεo0g.. στιq
,'Tραx[vιεg'' τoυ Σoφoκλrl, "αραq, αg ooι καλo0μαι,,, πoυ εξηγεiται
''τιg κατ6ρεq πoυ επικαλo0μαι εvαvr[ov σoU. στov ,,oιδiπoδα επ[
Koλωvtb,,, ',o dρxωv ηv δiκηv Kαλε[,' αrιg,,Σφηκεg.,τoU Aριoτoφα.
vη.

CaΙare τo αvτ[αroιxo ρημα αrα λατιvικα. Aπ6 ηv iδια ρiζα KAΛ-
τo παρdγωγo ca|endae=καλ6vδεq πoυ ηταv η πρωη μ6ρα τoU μη-
vα Yια τoυg Pωμαioυg. ovoμdζovταv 6τoι, επειδη ατηv αρ1αiα
Pιbμη oι ημθρεq αuτθg αvαγγ6λλovταv δημ6oια. H παρoιμιιilδηg
θκφραoη'.ειq ταg ελληvικαg καλ6vδαg,'oημα(vει oε ημερoμηv(α α-
v0παρκη, dρα .'πoτθ,, καΘ6τι oι.Eλληvεq δεv ε(xαv τθτoιo o0oη.
μα αvαγγ'ελ(αg τωv ημεριbv. Calendar αr,αγγλικd τo ημερoλ6γιo
τo[xoυ. Eπioηq παραγωγα ηq αρχαιoελληvικηg KAΛ. εivαι τo λα.
τιvικ6 clamarΘ =KPαUYdζω, classis = τdξξ και conci|ium = o0γκλΠ-
ση, συvαγωγη. Aπ6 τo c|amare 6φταoε αr,αγγλικd τo c|amorous =
Θoρυβιbδηq, φωvαoκιjlv, claim = ισχUρ(ζoμαι, exclaim = oVσΨΦV(b,
proο|aim = Kηρ0σσω.

C|assis αρxικα of1μαιvε ''6voπλoι.', '.στρατ69.,. Aπ6 τo γεγov6g 6-
τι ,.Kαλo0vταv.' στα 6πλα. Tov 6o αιΦvα π.X. o Σθρβιoq To0λλιog
xιirριoε τo αrρατ6 oε 6ξι τθτoιεg oμαδεg _οlasses_ αvαλoγα με
η γη η τα xρηματα ηg καΘεμιαq. M,αυτη ηv θwoια ηg 

.'Koιvωvι-

κηq ταξηg'. θφταoε η λ6ξη c|ass αρxικα αrηvAγγλ(α. Xρηoιμoπoη-
Θηκε oμωg ευρ6ω9 και η βαoικt'1 τηg πλ6ov 6woια ε(vαι ,,oxoλικη

ταξη''. Παρdγωγα τα c|assic - classica| = κλαoικ6ξ, c|assify = Tσξι-
voμιb, c|assification = ταξιv6μησrl. Kαι β6βαια c|assy = σβισΤoκPσ-
τικ69, κoμι,|.t6q. Aπ6 τo λατιvικ6 conci|ium oτ, αγγλικ6 6xoυμε
council = σUμβo0λιo, κατα λ6ξη ',oπoιoδηπoτε oιbμα 6xει oυγκλη-
Θε[.'. (Aπ6 τo con- = μαζ( και ca|are). Eπ(oηq απ6 τo conci|ium Kαι τo
εγγλθζικo ρfiμα reconcile, conci|iate = σUβφλιΦvω και conciliatory
= σUμφλιωτιKoq.
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352) καλΦ.+ ca|are, clamare, classis (λατ.)
* calendaη claim, class (αwλ.)

Παιg σr,αρ1α(α ελληvικα τo παιδ[, τo τ6Kvo, εiτε Θηλυκ6, εiτε
αρoεvικ6. ',Πα(δεg αρρεvεg και Θηλεαι', στouq .,N6μoυg'' τoυ Πλα-
τωvα. ,'Aoκληπιo0 παlδεq'' ovoμαζovταv oι Yιατρoi..F|ταv επ(oηg o
δo0λog, o uπηρ6ηq. ΣαvπρΦτo oυvΘετικ6 βρiοκoυμε τη λ6ξη oτιg
αγγλικ69 paediatrics=παιδιατρικη, pedagogy.pedagogiοs=πσlδσ-
γωγικα, pedagogica|= παιδαγωYικ6g και pθdagogue=παιδαγωγ6g.
Σαv δε0τερo oυvΘετικ6 oη λ6ξη encyc|opedia=εγκUκλoπαiδεια. F{
τελευτα[α ε[vαι μεoαιωvικ6q γλωooικ69 vεωτεριoμog (',βαρβαρι-
σμ6q,, κατ,αλλoυg) απ6 ηv ''εγκUκλιov παιδε(αv'. πoυ αvαφ6ρεται
ατov Πλo0ταρχo και f1ταv'.o κ0κλog τηq επισημovικηg παιδε0oε-
ωg, η παg εξ ελευΘ6ρωv γεwηΘεig v6oq εv Eλλαδι 6πρεπε vα
διθλΘη πριv η επιδoΘη ειq ιδιαιτ6ρα9 απoυδdg''.

353) πolq -+ pediatrics, encyc|opedia (αγγλ.)

Miα απ6 τιg λθξειg αr,αγγλικα πoυ αημαlvoυv υπoλoγ(ζω εivαι
τo ca|cu|ate. Av και παραδoξo, 6λκει και αυτ6 ηv καταγωγη τoυ α-
πδ τ,αρ1α(α ελληvικ0. lδo0 πΦg: xαλιξ ηταv τo oημεριvo xαλiκι.
Ca|x ατα λατιvικα η iδια λ6ξη πoυ θδωoε αr,αγγλικα τιg λ6ξει9
calcium = σσβ6ατιo και cha|k = Kιβωλ[α. Yπoκoριαrικ6 τoυ λατιvμ
κo0 ca|x ηταv τo ca|cu|us, κι απ6 εδΦ θxoυμε αrα λατιvικα τo ρημα
ca|cu|are = μετριb με λιθαρακια, με ιpηφiδεg. .|.lταv πια Θ6μα xρ6.
voυ vα φταoει αr, αγγλικd τo ρημα ca|cu|ate = υπoλoY(ζω,
ca|cu|ation Ξ υπoλoγισμ69, calcu|ator = υπoλoγισrηq, αλλα και
ca|cu|us κλ&δog τωv αvιilτερωv μαΘηματικΦv.

35$ x6λξ -+ ca|x, ca|cu|us (λατ.)
+ ca|cu|ate, ca|cium (αwλ.)

Yπoκριπ,1q f1ταv o απoκριv6μεvoq, o ερμηvευηg Kαι Yια τoυξ
AΘηvαioυq o ηΘoπoι6q. ''ovε(ρωv υπoκριτηg', βρ(οκoυμε αrov Λoυ-
κιαv6.-H oημεριvη 6woια ηq UπoKρισiαg -εβμovη τωv βαρια λαΙ-
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κ6v συYχρovωv τραγouδιωv- εivαι πoλ0 μεταγεvθorερη.
Hypocrita αrα λατιvικα και hypocrite ατ,αγγλικθ.

355) υπoκρlτηξ -} hypoοrita (λατ.)
-+ hypocrite (αwλ.)

Θθoιq ηταv η τακτoπo(ηoη, η τoπoΘ6ηση. .'Eπθωv τε Θθoιq" "
ατov Πivδαρo ηταv η oOvθεoη επΦv και'.Θθσιg vlμωv'' η voμoΘε.
o[α oτov Πλdτωvα' Eπioηq',Aθηvαioq θ6oει'' _oε αyriΘεση με τov
',AΘηvα[o φ0oει.'_ fiταv εκε(voq πoU απo1τoUoε τα δικoιΦματα
τoυ AΘηvα[oυ πoλiη Xωριq vα θxει γεwηΘεi αrηv AΘηvα. (Kατι α.
vτ[αroι1o, oα vα λ6με, τoU σημεριvoO ετερoδημ6η).

Τhesis oτα λατιvικα η Θθoη, τo πρ6βλημα και η (δια ακριβΦq λθ-
ξη αr,αγγλικΟ για ηv παvεπιστημιoκη διατριβfi.

356) Θ6olq *+ thesis (λατ. - αγγλ.)

Pητωρ ηταv 6,τι και oημερα: o δημoo(α αγoρειjωv, o δικηγ6ρoq.,.Pητoρεq 
μ0Θωv. βρioκouμε oτov Eυριπ(δη Kαι για τoυq αρ11αioυq

AΘηvαioυg,'ρητoρεg,.ηταv oι δημooiα "αγoρε0ovrεq εv η εκκλη-
σ[α,,''Kαι oι μετερx6μεvoι τo0τo τo επdγγελμα πoλλακιq πρoηγo-
vτo ειq τα αvιbτατα αξιΦματα ηq π6λεωq'' δivovταq 6φΘovo υλικ6
orov Aριατoφαη vα κdvει πλdκεq στouq ,.Aχαρvτ1q, και στouq,|rπηg''. Rhetor oτα λατιvικd και rhetorica = ρητoρικη. Στ,αγγλικα
6φταoε -μ6oω τωv γoλλικΦv_ τo επ(Θετo rhetoric = ρητoρικ6q.

357) ρητωρ.+ rhetorica (λατ.)
.+ rhetoric (αγγαλ.)

ΠαρεvΘετικ6 μ(α φρΦoη πoυ &κoυoα 6ταv ημoυv μαΘητρια oτo
γυμvαoιo. KαλαμπακιΦτηg περf1φαvoξ για ηv πρ6oδo ηξ κ6ρηq
τoυ στo oxoλεio δηλωvε: .,H κ6ρη μoυ δεv ε[vαι απλΦg καλη μαΘi-
τρια' E[vαι ρητoραq.,l
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H απoυolα Θεριε0ει ηv επιΘυμ[α, αγαπητo[ μoυ φhoι! Πρooωπι-

κf1τακτικη και αξ[ωμα. Eλπ(ζω η ελλειψη ηq σηληq vα ηταv βα.
oαvιoτικη και vα ηv αvαζηfiσατε εvαγωviωg. Kαι ζηλoτ0πωg.
01ι, δεv ηταv δoκιμαoiα εoκεμμ6vη, απλΦq o βιoπoριoμ6q (με τo
απαρα[ητo βερviκι τηq κoιvωvικηg καταξiωoηg) τωv ημερΦv μαg
κατθλαβε για λiγεq εβδoμdδεq ευμθγεΘεq τμημα τoυ 1ρ6voυ μoυ.
oι επιΘυμ(εg μαq δε ouv6δoυv π6rrrα με τα καΘηκovrd μαg!Aλ(μo-
vo!

Nα,μαστε, παλι μαζl, εoεlq βετεραvoι αvoγvΦαrεg, πλ6ov, κι ε-
γΦ vεoo0λλε}cη στo ατρατ6πεδo τηq γραφηq. Mπρooτα μαq περ-
vdει o Θρiαμβogτηq ελληvικηq vλιilooαs.

Tακτικ6q=ρ αρμ6ζωv σε ταKτoπoιηoη η διdταξη, ικαvog στo ''πα.
ρατθσσειv.. αrρ6τευμα, ειδικα εv καιρΦ πoλθμoυ.'Τακτικ6q αvηρ.'
αrov ΞεvoφΦvτα ηταv o θμπειρoq αrρατιωτικ69. '.Tακτικη'' (εwo-
εiται τ61vη) η τθ1ψη τoυ ',παμτ0σoεΜ'αrρατ6. Mε ακριβΦq ηv i-
δια 6woια θφταoε -.dγvωαro πΦq- crr,αγγλικ6 ατιg αρ1θq τoυ
17oυ αιιilvα.

358) ταtαlκ6ξ + tactics (αwλ.)

o μOΘoq του Tdvταλoυ ε(vαι λiγo πoλ0 Yvωαr6q. o παμπλoυτog
βαoιλιαq ηq Φρυγiαq και oμoτραπεζog τωv Θειilv τoUg καλεi oε
δε(rwo με... εκλεκτ0 εδθoματα: τo γιo τoυ, Πθλoπα. H απ6λυη
φρ(ηtAλλd oι μ0Θoι θ1oυv τ6τoια 11αρη πou η φριKη εξαvεμiζεται.

F| Δ'β1μητρα αφηρημ6η και στεvoχωρεμ6η απ6 ηv απιbλεια
ηq Περoεφ6vηg τρΦει τo μπρατoo τoυ παιδιo0. oι υπ6λoιπoι Θεo(
καταλαβα[vouv ηv τερατΦδη πρdξη τoυ Tdvrαλou και τov καταδμ
καζoυv oε ακbvια πε[vα και δiιpα. (Nα oαq εξoμoλoγηΘΦ ηv αμαρ.
τ(α μoυ. oι Θεoi τoυ oλ0μπoυ 6ταv εivαι 6λoι μαζ( oυγκεvτρωμθ-
voι καπoυ, Φρεq-Φρεq μoυ Θυμζoυv μαφι6ζικη φαμiλια). Avααrαi-
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vouv βεβαιωq τov Π6λoπα. Mε τo μπρατσo τoU, βθβαια, δεv ξθ-
ρoUμε τι ακριβΦξ 6γιvε.

H εκδ[κηoη τωv ΘεΦv υπoδειγματικη. o Tdvrαλoq μπα[vει
μθoα oε λακo με vερ6, κατω απ6 κλαδια δ6wρωv πoυ ε[vαι γε-
ματα φρo0τα. AπλΦvει τα x6ρια vα φτloει τα φρo0τα κι αuτ6
υι$Φvovται στov ouραv6, oκUβει vα πιε[ vερ6 και τo vερ6 εξα-
φαviζεται.

Πθαrε μoυ τΦρα πιbg oτα ελληvικα δεv 61oυμε καπoιo ρημα με
ρiζα απ6 τov Tdvταλo και oι Eγγλ6ζoι 61oυv τo tanta|ize=βαoαvi-
ζω; Tanta|izing, τo επ[Θετo, βαoαvιoτικ6g. Kαι 6xι μ6vo αυτ6:
tantalus ovoμαζ6ταv, τov πρoηγo0μεvo μ6λι9 αιιbvα, 6vα ε(δoq κα-
ραφαq πoυ μπoρo0σε vα κλειδΦvει. Mπoρo0oεξ μδvo vα δειg τo
πoτ6, 6xι 6μωq, vα τo γευτε[q.

359) T6vταλoξ + tanta|ize, tanta|izing (αwλ.)

o ζηλos πρoσωπoπoημ6vog ηταv γιoq ηq ΣτυY6q και αδελφ69
ηg Biαg, τoυ Kρατoυq Kαι ηq Nkηg κατ6 τov Ho[oδo. Mε τ6τoιo
o6ι πΦg vα μη βγdλει παραγωγo τη ζηλεια - Φμα κατατεΘθv ηg
αvΘρΦπιηg στ6ρησηq και κακ[αq;

Στov Πλατωvα, βθβαια, ζηλoq ηταv η ευγεvηg αμιλλα, αλλl αro
ρf1τoρα Λuoiα βρ(oκouμε και ηv 6woια τoυ φΘ6voυ, ηg ζηλoτυ-
π[αg. Στoυg λ6γoυ9 τoυ Δημooθθvη ε[vαι η δ6ξα, η ευτυx[α, η ευ-
δαιμoviα ..ζηλoq Kαι 1αρα'', '.ζηλov και τιμηv η π6λει φ6ρει,. βρi-
σKoυμε αrα θργα τoυ μεγlλoυ ρητoρα. Zelus αrα λατιvικα Kαι τo
επ[Θετo zelosus. oι Aγγλικθg 2g3|=ζηλoξ και zea|ous=o εvθoυoιΦ-
δηg. .Εxoυμε 6μωq απ6 ηv iδια ρ(ζα jea|ous=ζηλι6ρηg και
jea|ousy=ζηλεια. Πρoo6ξτε τΦρα τo Θαυμαo16. H γαλλικη λθξη
ja|ousie=ζηλεια π6ραoε αr,αγγλικd κατα τov 19o ακilvα σαv πα-
τζo0ρι. Aυτ69 λoιπ6v πoυ ζηλε0ει, κoιταζει μθoα απ6 τo πατζo0ρι
κρυφα, vα μηv τov δoυv!

360) ζηλos -> zea|, zea|ous, jealous, |ea|ousy (αwλ.)
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Bερεvkη ηταv τo ovoμα πθvτε διαoημωv γυvαικιilv ηq αρxαιo-

ηταq. Π6τε βαoλισσα ηq Συρ[αg, π6τε ιoυδα[α πριγκ[πιooα, π6-
τε βαoiλιooα ηq Aιγ0rπoυ, τo 6voμα Bερεvkη τo βρ[oκoυμε oε

γυvαiκεq ευφυεiq και αιΦηoιακθq, 6τυχεq oμωq αηv πλειovoη-
τα τoug.

H πιo γvωoη, η Bερεv[κη B, ηq Aιγ0πτoυ, v0φη αrη δυvαoτεlα
τωv Πτoλεμα(ωv, αφo0 θΘαΨε τov πρΦτo ηg αvrρα, αρραβωvια-
στηκε τov Δημητριo τov Kαλ6, αδελφ6 τoυ Avτlγovoυ Γovατ6, βα.
oιλια ηg Mακεδoviαg. Tov δoλoφ6vηoε 6μωq τov Δημητριo, 6ταv
6μαΘε δτι διαηρo0oε ερωτικ6 δεoμ6 κοt με η μητ6ρα ηq!Aργ6-
τερα παvτρε0ηκε τov Πτoλεμα(o Γ,τov Eυεργθη.

.oταv o Πτoλεμα(og επ6oτρειpε vικηφ6ρoq απ6 μια εκoτρατε[α
αrη Συρiα, η Bερεvkη Θυolαoε _oπωg εixε υπoo1εΘε[- τα μα-
κρια, 6μoρφα μαλλια ηq στη Θεα Aφρoδiη. Aυη η εvθργεια τηg
6καvε μεγdλη εvτ0πωoη αro λα6 ηg Aλεξαvδρειαg Kαι o αστρo.
v6μog K6vωv o Σ6μιo9, Θθλovταq vα κoλακ6ι.pει η βαoiλιoσα, ε[πε
6τι oι Θεo( εi1αv o11ηματ(oει με τα μαλλια τηg Bερεviκηq τov αστε-

ριoμ6',Bερεv[ηq κ6μη.'. Πρoq τιμηv αυηq ηg Bερεviκηq, ovoμ6.
στηKε 6τoι μια π6λη ηq Aφρικηq πoυ αvfiκε oηv KυρηvαΤκη Πε-
vταπoλη. Σ,αυτηv, λoιπ6v, ηv π6λη καταoκευαoηκαv και xρησι-
μoπoιηΘηκαv για πρΦη φoρα τα βερviκια.

Στα λατιvικ6 θφταoε η λ6ξη.γg1gηix=pθτo[vι για ηv καταoκευη

βερvικιιirv, vernis ατα γαλλικd, απ, 6πoU τo ξαvαπηραμε κι εμε[g
και varnish oτ, αγγλικα.

361) Bερεviκη -+ veronix (λατ.)
.+ varnish (αwλ.)

Veteran αr, αγγλικ6 o βετερ6voq, τo γvωστ6 αvτιδαvειo για
μαq. Veteranus στα λατιvικα, παραγωγo τoυ vetus=γθρoq απ,6πoυ
θ1oυμε κoι τo γαλλικ6 γigμx=γεpog, παλι69. Δ0oκoλη η αvi1vεu-
ση ηq καταγωγηg τoυ. Πoλλo( γλωoοoλ6Yoι τo oυo1ετlζoυv με
ηv ελληvικη λ6ξη 6τoq. Vetus, λoιπ6v, o πληρηg ετιilv.
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362) 6τoq -+ vetus, veteranus (λατ.)
+veteran (αwλ.)

Triumph o Θρiαμβoq oτ, αγγλικα, triumphant-o Θριαμβευτικ6q
(oαv τo 1αμ6γελo καπoιωv γuvαικΦv η μθρo τoυ γdμoυ τoυq).

. Θρiαμβoq ηταv o Oμvog αro Bακ11o, πoU τραγoυδo0oαv oι αρ1α[oι
.Eλληvεg στιq εoρταστικ6q πoμπθq πρoq τιμηv τou. Triumphus oτα
λατιvικα και triumph αr,αμ1λικ6.

363) Θρ|αμ6oq -ι triumphus (λατ.)
+triumBh (αwλ.)



42
.oταv o Σαββ6πouλoq τραγoυδo0oε πριv απ6 μια εικooαετlα για

,... μια κρυφη, εκ γεvεηg αιμoρραΥld', Kανεiξ δε φαvrαζ6ταv 6τι

Φμερα Θα μαq ταiριαζε καλθτερα μια'.... κρUφη, εκ γεvεηq.,. ημμ
κραv[α!!' Γθvoυq κατ, εξo1ηv Θηλυκo0, η ημικραviα (η τ6λoq πα-
vτωv o απλ6q πovoκ6φαλog), 6γιvε τελευτα[α τoυ oυρμo0.

H ιλιγγκitδηq μετdΜαξη τoυ Nεo6λληvα σ,6vα ακαΘ6ριατo και

-εK πρooιμioυ- ετερ6κλητo υβρΙδιo καταvαλωτιoμo0, αγ1oυg,

xρημoτιστηριακiξ θξαΨηq και παwελo0ξ θλλειΨηq ατιβαρηq παι-
δεiαq μ6vo πovoκθφαλo μπoρεi vα φ6ρει.

Yπdρ1oυv απ,ηv αλλη κι εκε(voι πoυ ιαxυρiζovται πωq oι ημι-
κραviεg εivαι oημ6δι α.διαΘεηq η κακo-διαΘετειμ6vηg λ(μπιvτo.
Avτιπαρ6ρ1oμαι τo _κατd περιπτιiroειg_ πρoφαvθg τoυ πραγμα-
τoq, για vα σαq Θυμioω 6τι η πρΦη καταγραμμ6η ημικραviα στov
ελλαδικ6, τoυλoxιαrov,1Φρo, f1ταv εκε(vog o ευφυ6ατατoq και ω-

ραιlτατoqπovoκθφαλog τoυ Δ(α, πoυ γ6wηoε ηv ΠαλλδδαAΘη-
vα. Φαvταατεiτε 6λoι oι πovoκθφαλoι vα ε[1αv μια τ6oo δημιoυρ-

γικη 6κβαoη, αvriγια τo αvαμαoημo τωv τετριμμθvωv παρααrαoε-
ωv εv6q μιKρoαστικo0 περιβαλλovτoξ. Για vα μηv πω λo0μπεv μι-
κρoαorικo0.

H',αρμoviα Ψυmq και oιirματog,,πoU ηταv τo αvθρΦπιvo ιδειb-
δεξ ατoυq κλαoικo0ξ 1ρ6voυg 6γιvε πλθov'.σUστoη(α oφΘαλμo0
καιτo6rηq,, αq μoυ επιτραπε[η θκφραoη!

Σε λiγo δε Θα ξθρoυμε τι vα πo0με ατα παιδια, πΦg vα δικαιoλo-

γηΘo0με, τι εξηγηoειq Θα τoυq διilooυμε για τo μαυoωλε[o τωv ι-
δεΦv, αυτΦv πoυ ΘαΨαμε κατω απ6 τoυg δγκoυg τωv xρηματιστη-
ριακΦv oυvαλλαγΦv. Σ,αυτη ηv καταιγ[δα ηq ιδεoλoγικηg ερη.

μoU με τι φυλαγτ6νoπoρευτo0με; To 1ιo0μoρ; E[vαι αρκετ6;

Aιμoρραγiα απ6 τα 1ρ6vια τoυ |rπoκραη ε[vαι η oφoδΦ ρoη
αΦατoq, η oφoδΦ απΦλεια αiματoq. '.Aιμoρραγεi πληΘog'. αrα

γραrπα τoυ μεγαλoυ γιατρo0 ηq αρXαιoηταξ oημα(vει 6τι'.υπαρ.
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Xει σφoδρα αιμoρραY(αi'. ΣOvθετo oυoιααrικ6 απ6 τo αiμα και ρη-
γvυμι θφταoε oτ,αγγλικα αυτoιjoιo τov 17o αιιilvα χωριq ηv πα-
ρεμβoλη τωv λατιvικΦv.

364) αlμoρραγiα -+ haemorrhage (αγγλ.)

Hμικραviα εivαι λ6ξη πoυ βρioκoυμε στo Γαληv6 με ηv θwoια
πoυ θ1ει και oημερα: π6vog αro μιoo κραvio η αro μιoo πρ6oωπo.
Hemicranium αrα λατιvικd. Migraine αrα γαλλικd κι απ6 ηv αρι-
αroκρατiα ηg επoxηq (14og αιιilvαg) πoυ μιλo0oε η γλΦooα τωv
Γαλατιbv π6ραoε ατ, αγγλικ6.

365) ημlκρoviα + hemicranium (λατ.)
-+ migraine (αwλ.)

,Yβριs αrα xρ6vια τoυ oμηρoυ ε[vαι η αυΘαδηq β(α, η αλαζovεiα,
η πρoπ6τεια. H λ6ξη αvαφ6ρεται oυxvd oτηv oδ0ooεια, ειδικα για
τouq μvηστηρεg, ,.μvηofiρεq υπ6ρβιov 0βριv 61oιrrε9,,, ''λ[ηv γαρ
αταoθαλov 0βριv 61oυoιV,,, Στov Ευριπ(δη 0βριg ε(vαι .'κρε[σσω
δαιμ6vωv ε[vαι Θ6λειv'', δηλαδη ,'vα Θ6λει9 vα ε(oαι αvΦτερoq απ6
τoυg Θεo0g,,. Πρoo6ξτε τΦρα: τo παρdγωγo 0βριoμα oτov Hρ6δo-
τo Kαι αrov Eυριπiδη ε(vαι.'πραξιg θραoε(α και αλαζovικη και ακ6-
λαστog,, κι ακ6μα τo ''αvτικε[μεvοv 0βρεωg,,. ,.Τετρασκελ6q 0βρμ
σμα,'σto 6ργo τoυ τελειlταioυ, ,.Hρακληg Mαιv6μεvoq,,, απoκα-
λoOvται oι K6vrαυρoι. o0τε αvΘρωπoι, o0τε ζΦα. Kακωoη ηq φ0-
oηg, πρooβoλη τωv φυoικΦv voμωv.

oι ελληvικηg παιδεiαg γαλλoι φυoιoδiφεq τoυ 16oυ αιιbvα δε
xρειdαrηκε vα oκεφτo0v πoλ0 για vα βαφτiooυv τα πριilτα μπo.
λιαoμ6vα φυτα. 

.Εxovταg 
βαΘια επiγvωoη τηg _αvαρμoαηg (-

σωF επ6μβαoη9 oη φ0oη, τα βαφτιoαv hybrides=υβρiδια. Πo0
τ6τoιoυ9 εvδoιαoμo0g oι oOγxρovεg βιoμηxαvbg γεvετικ6 μεταλ-
λαγμ6vωv πρσι6wωv! Ev παoη περιπτΦoει, η λ6ξη hybrid φταvει
στoυq Ewλ6ζoυq oτιq αρ169 τoυ 17oυ αιιbvα.
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366) 06ρ's + hybride (γαλ.)
+ hybrid (αwλ.)

Ωραioq ατ,αρxα[α ελληvικ0 ηταv o Φριμoξ και ωραιoπΦληg o o.
πωρoπΦληg, αυτ69 πoυ πoυλo0oε vωπo0g καρπo0g. Παραγωγo
ηξ λ6ξηq Φρα πoυ αρxικα oημαιvε oριoμivoq 1ρ6vog, μ6ρo9 τoυ
6τoug, επo1trη. oι Ωρεg oη μυΘoλoγiα ηταv τρειq _Euvoμtα, Δiκη
και Eιρηvη_ φ0λακεq τωv πυλιbv τoυ oλυμπoυ και πρooτdτιδεq
τωv επo1Φv και τωv καρπΦv κdΘε επoxηq. Horae ατα λατιvικd oι
Θεραπαιviδεξ τoU oλOμπou και hora η ωρα, η επoxη. Hour ατ,αγ-
γλικα oυγκεκριμ6vα τα εξηvτα λετπ6 κατα τov Mεoα[ωvα.

367) dlρo (ωραioq) 
] Ι:l? ffii,

H Aρμoviα αrηv αρ1giα ελληvικη μυΘoλoγiα f1ταv κ6ρη τoυ Aρη
Kαι ηq Aφρoδiηq, o0ζυγog τoυ Kαδμoυ. Xρυoo16ρα, -κδιrηoε
μ6vη ηq τo vυφικ6 π6πλo πoU ηq 6καvε διilρo η Θεd AΘηvα_ με-
τρημ6vη και υπoδειγμα oυζ0γoυ κθρδιoε ηv εOvoια τωv ΘεΦv,
πoυ τη θεoπoiηoov.

Στα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ αρμoviα ηταv για τoυq vαUτικoιjg η ou.
vαρμoγη τωv oαv(δωv ατα καραβια Kαι στov Hρ6δoτo ,,ταq αρμo-
v[αq επακτωσαv τη β0βλω', αημα[vει 6τι'.καλαφατισαv τ,αvoiγμα-
τα αvdμεoα ατιg oαviδεg με παπυρo.,.

Στα 1ρ6vια τωv τραγικΦv 61ει απoxfioει Kαι τηv θwoια τoυ
voυ, τoU μυαλo0. o δε Eυριπ(δηq orov'.lΙιπ6λυτo..δε 16vει ηv ευ-
καιρ[α vα πεταξει τη μισoγUvικη τoυ πρ6κα.,δ0αrρoπoq γυvαικΦv
αpμoviα,..

Στov Πλατωvα Kαι τovAριoτoτ6λη εivαι η oυμφωviα, η μoυoικη,
τo μoυoικo o0oτημα. Στα λατιvικα Harmonia η Θε6ητα και
harmonia τo πρoσηγoρικ6 oυoιαατικ6. Harmony ατ, αγγλικα,
harmonic - harmoniouS = σPΗovικ6q και harmonize = φ6ρω σε αρ-
μov[α.

Aπ6 τov 19o αιιbvα και μετα θ1oυμε ηv harmonica=φυooρμOvμ
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κα. (ΘαUμασrε τo εUφU6ξ αvτιδαvειo!). Aυτη η τελευτα[α λ6ξη η-
ταv επιvoηoη τoυ oπoυδα[oυ Aμερικαvo0 Bεvιαμ[v Φραγκλlvoυ
αrα τθλη τoυ 16oυ αιιilvα για καπoιo μoυoικo _υδραυλικ6_ oρ.
γαvo πoU ε(1ε εφε0ρει o (διog.

368) oρμovio -+ harmonia (λατ.)
-> harmony, harmonious (αwλ.)

MαυoΦλειov (και μεταγεv6αrερα μαUσωλεiov) ηταv μεγαλo-
πρεrηq ταφoq αrηv Aλικαρvασσ6, τα λε(ι|.lαvα τoυ oπoloυ εκτiΘε-
vται _πoU αλλo0;_ ατo... επαρατo Bρεταwικ6 Mouoεio τoυ
Λovδivoυ!To μvημε[o αυτ6 καταοκευdoηκε πρog τιμηv τoυ Mαυ-
oιilλoυ, oατραrη ηg Kαρ(αg. Συγκαταλ6γovταv μεταξ0 τωv επτα
θαυμdτωv τoυ αρ1α[oυ κ6oμoυ. oι αρ1ιτ6κτovεq πoυ τo oxεδ[α-
oαv, Σατυρog και ΠυΘ6α9, εixαv YραΨει και βιβλio γι,αυτ6. Mauso-
Ιeum αrα λατιvιKα, ακριβΦg η iδια λθξη και σr'αγγλικα,

369) μoυoΦλεlov *ι mausoleum (λατ.-αγγλ.)

Ta|isman τo φυλαμo, τo γo0ρι, τo xαΤμαλi!T6λεoμα απ6 τo τε-
λ6ω, Φ oτ,αρ1α[α εMηvικα πoυ 6xει 6vα μακρooκελθoτατo λflμμα
απ,τo oπo[o μαg εvδιαφθρoυv oι θwoιεg μυΦ καπoιov αrα μυαη.
ρια, αφιεριbvω. ,.Tετελεομ6vog'. oτov Πλατωvα εivαι o μυημ6vog
ατα Θρηoκευτικα μυαηρια Kαι ατov Hρ6δoτo',Διov0σω τελεΦη.
vαι.,oημα[vει ,,vα 

μυηΘε( καπoιoq ατα μυαrηρια τoυ Θεo0 Δι6vυ-
σoυ,,. T6λεσμα ηταv oι δαπαvεg, τα θξoδα αλλα και αvrικεlμεvo α-
φιερωμ6vo oε καπoιov Θε6. Στoυg Aραβεq θγιvε te|sman. Koι oι
Σταυρoφ6ρoι τo κoυβαληoαv μαζ( τouq π[oω ατηv Eυριilrη -με
ηv θwoιατoυ φυλακτo0.

370) τ6λεoμo .+ te|sman (αραβ.)
-r ta|isman (αwλ.)
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Δεκ6μβρηq| Γεwι6ται o Xριcr6q για μια ακ6μη φoρα, oι εκκλη-
oΙεqoλ6φωτεg. oι Mαγoιμε τα δΦρα, oι' καμιvαδεqκαrιviζoυv, Kιi-
λαwαστιq αYouρoξυrnημ6vεg γειτovι6g κι αvεβαlvouv ση γη τα
"καρκατζdλια,,. Γαλoπo0λεg -καπoιoι πιo πρoxωρημθvoι μαγει.
ρει)oυv φαoιαvo0γ με γθμιoη απ6 καcταvα|

.Aλλα θΘιμα δικα μαg, αλλα επfuκτητα. Για παραδειγμα o AΤ-
Bαoληq, 6xι.ηq Kαιoαρε(αq, αλλa τηq Φιvλαvδiαq' Eiμαcπε

μια απ,τιg τελευτα(εg γεvιθg πoυ δεv περQεvε πoτ6 τov oυ-

γκεκριμ6vo Aι-Bαoλη. Πoυ αγvooOoε ηv 0παρξη τoυ' Για vα
παραφρ6oω μια κoυβθvrα τηg αεlμvησrηq 8oυγιoυκλ6κη, πoλ-
λoi απo εμαg Θα μπoρoUoαv vα πouv, ''o A(-Bαo[ληq τηq ζωηq
μoυ εlμαι εγιb.'.

H πρΦη αvαμvηoη τωv ημερΦv: Kαλαμπακα τoU .t963.1964.

Xιovι πημ6 oαv παγωτ6. Ξαφvικα μθoα αη v01τα, μ6oα αηv α-
παλη oιωrη, δiπλα αro παραΘυρo, τα 6vειρ6 μoυ κoμματζovται
απ6 τoυq διovυoιακo0q ηxouq κoυδoυvιΦv. Mπα[vει o καιvoυργιog
1ρ6vog με φωvθq και κouδoυvloματα.

Πoιαq αρxαiαq γιoρτηg απoμειvαρι ηταv εκε(vη η παραζαλη

γθλιωv και f11ωv;Aπ,τα βαΘη πoιαg μακριvηq παγαvιστιKηq τε-
λετηq εixε ξεφυτριboει αυτη η Θoρυβιbδηq παρ6α πoυ 16Θηκε
ξαv6 μεq αro oκoταδι; Tθooεριq δεκαετ[εq και πλ6ov αργoτε-
ρα, ακ6μα oυγκιvo0μαι σTηv αvαμvηαη εκεlvηg ηq γιoρτιvηξ
v0arαg.

Xριατ6q oτ,αρ11αiα ελληvικα αυτ6q πoυ μπoρεi vα 1ρηoιμε0oει
oαv αλoιφη, .φαρμαKα 11ριαrα" oτov Aιo10λo, ηταv κατι αvαλoγo
τωv σημεριvΦv αλoιφιbv. Aπ6 τo ρημα xρiω. Σαv επωvoμαoiα τoυ
|ηoo0 Φμαιvε o αλειμμ6vog, ακριβηg μεταφραoη τoυ Eβρα(κo0
,.mashiah,', λ6ξη πoυ ελληvoπoιι,1Θηκε oαv'!μεσσ(αq... Christus αrα
λατιvικα και Christ αr,αγγλικ6. Christian o 1ριατιαv6q.
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371) Xρlατ6g + Christus (λατ.)
.+ Christ (αwλ.)

KραηΘε[τε, τιδρα, μηv π6oετε ξερo[, 1ρovι6ρεg μθρεq!Aπ6 η
λθξη 1ριατιαv6g πρoθρxεται Kαι η λ6ξη κρετivog! Av ε(vαι δυvα.
τ6vl!! Kι 6μωq: αrα 1ωρια τωv.Aλπεωv, oπou μιλαvε μια ελβετo-
γαλλικη διαλεκτo, crestin η creitin ηταv μια λ6ξη πoυ χρησιμoπoι.
oOιrταv για τoυq διαvoητικα αvαrηρoυg η γc αυτoOq πoυ 6παo1αv
απ6 vαvιoμ6. H xρηoη ηq λ6ξηq, πoυ of1μαιvε 1ριατιαv6g, γι,αu-
τα τα πλαoματα t'1ταv μια διαθεση vα τovιαrε[ τo γεγov6g 6τι παρα
τα πvεUματικα f1 oωματικd μειovεκτηματα τoυg, δεv 6παυαv vα ε[.
vαι πλ6oματα τoυ Θεo0. |.| λθξη υιoΘεfiΘηκε μθoω τoυ γαλλικo0
cretin oαv κλιvικ6g 6ρo9 απ,6πoυ τov πηραv oι Eψλθζoι αλλα κι
εμεig.

H λθξη church=εκκληoiα εικαζεται 6τι πρoiλθε απ6 ηv ελληvι-
κf1 κOριoq' Kυριακ6g ηταv αυτ69 πoυ αρμoζε oε κ0ριo, δεαπoη, η-
γεμ6vα. Kυριακ6v (εwoεiται δΦμα) ηταv η εκκληo(α, τo oπ[τι τoυ
Kυρ[oυ, o olκog τoυ Θεo0. .oλεg oι τευτovικθg γλιbooεq θ1ouv πα.
ρ6μoιεq λ6ξειq για ηv εκκληoiα: Kirk, Kirche Kαι oι Ewλ6ζoι
church. oι Λ[vτελ-Σκoτ 6μω9 αμφιoβητoOv oυτf1 ηv ετυμoλoγικη
εξηYηση Θ6τowαg τo ερΦημα: πΦg oι β6ρειoι λαoi rηφv αυη
ηv ελληvικη λθξη και 61ι ηv περιoo6τερo διαδεδoμ6vη εκκληo[α
(λατιvικα ecc|esia);

372) κ0ριoξ.+ church (αwλ.)

Mαγoq αrα γραπτα τoυ Hρ6δoτoυ ε(vαι αυτ69 πoυ αvηκει ατη
Mηδικf1 φυλη τωv μ6γωv, ιερ6α9 και ooφ69 αvδραq τωv ΠερoΦv,
o oπo(oq ερμηvευε τα 6vειρα. Στα 1ρ6vια τoυ Σoφoκλη 6μωξ t'lταv
oυvΦvυμo τoυ απατεΦvα.

Mαγε[α η Θεoλoγ(α τωv μdγωv. 'Mαγε[α η 2ωρo6oτρ0υ,'αvαφθ-
ρεται στov Πλατωvα και στov Aριαroτθλη 'ηv γoητικf1v μαγεiαv
oυδ,θγvωoαv oι μlγoι.,. Magus ατα λατιvικ6. Στ,αγγλικα o πληΘυ.
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vτιK6q Magi για τoυg ooφo0g επιoκ6rπε9 τoυ vεoγθιnητoυ |ηoo0
και magic η μαγε(α.

373) μ6γoq + magus (λατ.)
_ι Magi, magic (αγγλ.)

Chimney η καμιvαδα αr,αγγλικα. Aπ6 ηv αρ11αiα ελληvικη λ6ξη
κ6μιvoq πoυ ηταv τo καμ(vι, o κλβαvoq, o φo0ρvog,πρog 1Φvευ-
oιv μετOMωv, 6πηoιv πηλlvωv αγγε[ωv, κεραμωv και πλ[vΘωv',,
αλλ6 και πρog ''6rπηoιv κρ6ατo9'' ατov Hρ6δoτo. Caminus αrα λα-
τιvικd και caminatus αuτ6q πou διαΘ6τει φo0ρvo. Aπ6 τα λατιvικα
θφταoε αrα γαλλικd oαv cheminee κι απ6 εKε( στ'αγγλικα με ηv
6woια τηg εατ(αg, μθxρι τov 19o αιΦvα. Σταδιακd απ6κηoε ηv
θwoιαηg καπvoδ61oυ, ηq καμιvαδαg.

374) κ6μvos.+ caminus (λατ.)
.+ chimney (αγγλ.)

Caro|s τα καλαvrα, τα xριστouγεwιατικα τραγo0δια ηg αγγλo-
oαξovικf1q κoυλτoOραq, θλκoυv ηv καταγωγη τoυg απ6 ηv ελλη-
vιη λθξη .'1oρα0ληg.,. Λ6ξη πoυ oυvαvταμε στouq εMηvιoτικo0g
1ρ6voυq και δηλΦvει τov αυληη xoρo0, αυτ6v πou oυvoδε0ει τov
1oρ6 με αυλ6. Chorau|a αrα λατιvικθ, 6φταoε ατ,αyγλικd μ6oω
και πdλι τωv Γαλλωv με ηv 6woια τoυ ''1oρωδιακo0 αoματoq.,,
Aπ6 τη λεξη xoρ6g θ1oυμε επ(oηg αr,αγγλικα τιg λθξειq choir=χo-
ρωδiα και chorus=oμdδα 1oρo0.

375) 1oρoΦληg.+ choraula (λατ.)
.+ caro|(αγγλ')

376) 1oρ6q.+ choiη chorus (αwλ.)

Miα απ6 τιg αψλικθq λθξειq πoυ oημα[vει ',καρκατζdλι'., μικρ6
δαιμovικ6 πλdoμα, κακ6 πvε0μα εivαι η λ6ξη imp..ooo κι αv ακo0-
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γεται παραδoξo ε[vαι παραφΘαρμθvo τo αρ1αio εMηvικ6 επ[Θετo
θμφυτog. .'.Ερωq 6μφυτoq τoιg αvθρΦπoιg.'αvαφθρεται αro Πλα-
τωvικ6 ,'Συμπ6σιo',, ,,θμφυτog η αρετη.', αλλα και,,η μεv 6μφυτoq
o0oα επιΘυμ(α ηδovΦv,'. |mpotus τo λατιvικ6 δαvειo με ηv 6woια
τoυ μoq1ε0ματoq. lmpe αη γλΦooα τoυ ToΦoερ τo καιvo0ργιo
βλααrαρι. Στo Mεoα(ωvα ε(1ε ηδη αρxioει vα Xρησιμoπoιε(ται και
αrα vεoγ6wητα. M61ρι τov .16o αΦvα εixε εξελιxΘε( oε ζωηρ6, α-
ταχτo παιδdκι κι ακoλo0Θωq σε... διαβoλdκι! Παιδακια τoυ... Δια.
β6λoυ Kαι τα μικρ6 δαιμovικd πλαoματα πoU 6καvαv... ζημι6q!

377) 6μφυτo9 + impotum (λατ.)
-+ imp (αwλ.)

Φαoιg ηταv πoταμι ηg Koλ1iδαg. Φαoιαv6g ηταv αυτ69 πoυ
πρoθρxovταv απ6 ηv περιoxη τoU πoταμo0 αυτo0. ,'Φαoιαv6q 6ρ.
vιg', τo γvωατ6 πηv6. Στιg ''oρvιθεq,'τoυ Aριατoφdvη γ[vεται λo-
γoπα(γvιo με τιq λ6ξει9'oυκoφαvrικ6q' και',φασιαvικ6g'.! Στα λα-
τιvικα phasianus και pheasant αrα τραπθζια ηq Awλικiq αριστo-
κρατiαq τoυ μεoα[ωvα.

378) φαolαv6q (6ρuq)'+ phasianus (λατ.)
* pheasant (αwλ.)

Kααrαvα, τα γvωατ6 και στouq αρxαioυg, η ,'κdρuα Kασταvα(α.'.
Λθγεται δτι η ovoμαo(α τoυg πρoθρ1εται απ6 ηv π6λη Kααrαvαiα
αrη Mικρd Aoiα. Castaneae στα λατιvικd Kαι στα γαλλικα τoυ Mε-
oα(ωvα chastaine. Chesten αρ11ικα η λεξη αr,αγγλικα Kαι με ηv
πdρoδo τoυ 1ρδvoυ και ηv πρoΦηκη ηq λ6ξηq nut=KαρUδι 6γιvε
τo or1μεριv6 chestnut.

379) κ6oταvo .+ castaneae (λατ.)
.+ chestnut (αγγλ.)
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ΠρΦη πριilτoυ α0ριo κι αμη1αvo τo 2000 Θ,αρ1[oει vα ξετυλ[-
γεται μπρoατα oαg μαζi μ,αυτθg τιq γραμμ6q. Δε Θα oαg ευ1ηΘιb,
κατα τα ειωΘ6τα, ',υγε[α, 1αρα κι εUτU;1(α.,'.. μ6vo!Auτα voμ(ζω α-
πoτελo0v τα',εK τωv oUκ dvευ,..

Θα ,Θελα 6μω9 vα οαg ευ1ηΘΦ τo... αδ0vατo! Kατd τo o0vΘημα
τoυ Mαη τoυ ,68 ,,E(μαoτε 

ρεαλιoτ69, ζητdμε τo αδι)vατo.,, Θα σαg
ευ1ηΘΦ μ,6λη η δθvαμη πoυ μπoρo0v vα,xoυv η v,απoκτηooυv
oι λθξειq, vα ξαvαβρε[τε τιg γε0oειg Kαι τιξ μυρouδι6q τωv παιδμ
κΦv oαq 1ρ6vωv. Θα oαg ευ1ηΘΦ vα τρθξετε στα σKovισμθvα oo.
κακια τωv μακριvΦv παιδικΦv καλoκαιριιbv. Θα oαq ευχηΘΦ vα Kα-
Θ(oετε πdλι με παγωμθvεg μ0τεg κι αυτια γ0ρω απ,τηv τριζατη ξυ-
λ6ooμπα. Nα ovειρoπoληoετε! Tα 6vειρα πou θγιvαv oλoκα0τωμα
ατo βωμ6 τωv επιvoηoεΦv μαq! Nα oυvαvηΘε[τε για μια φoρ6 α-
κ6μα μ,εκε(vo τo παιδ[ πoυ Φρεg-Φρεq αμφιoβητεi, π[oω απ,τα
πατζo0ρια δεκαετιΦv, τoυq -6τoι κι αλλιΦr διφoρoOμεvoυq
καρπo0gπoυ δρ6Ψαμε αro π6ραoμα τoυ 1ρ6voυ. Mελoδραματιη
για πρωτoxρovια; Δε Θα τ,αρvηΘΦ, φ[λoι μoυ..|διov τoυ μεσoγεια-
κo0 ταμπεραμθvτoυ και τo μ6λoq και τo δραμα! .F{δη Θα τo ,χετε

πια καταλαβει 6τι oι λθξειq ε(vαι απλιbg τo πρ6q1ημα: μθoα αηv
εwρoπ[α τωv καιρΦv ψαxvouμε 6xι β6βαια η oωηρiα, απλα τιg
αλκυovlδεq μ6ρεq ηq ψUχηq μαq!

oλoκαυτθω εivαι ρημα πoυ βρioκoυμε στηv .'KOρoυ Av6βαoη',
τoυ ΞεvoφΦvτα Kαι oημαlvει ''πρooφθρω θμπυρov Θυo[αv εξ oλo-
μελΦv Θυματωv'l. Σε απλα ελληvικα Θυoιαζω παvω oε φωτια ζΦα
με δλα τouq τα μθλη μθxρι vα καoOv τελεiωg. Πoλ0 μεταγεv6ατε-
ρo παραγωγo τo 0υσιαστικ6 oλoκα0τωμα με τηv θwoια τoυ καθε.
τ[ πoυ καταoτρ6φεται oλoκληρωτικ6 απ6 η φωτιd, Kαι μεταφoρι-
κα η oλoκληρωτικf1Θυolα για κdπoιo ιδαvικo. Ho|ocaust αr,αγγλι-
κ6 και πρωη φoρα oυvαvταμε. η λθξη αrov περ(φημo πoηη
John Mi|ton, αrα τ6λη τoυ 17ou αιΦvα.
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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..τoυ Aιox0λou '.ει καρπ69 θαrαι Θεoφατoιoι Λoξi-
oU.., ''αv επαληΘευτo0v oι xρηoμo[ τoυ Aπ6λλωvα.,, και σrov
Σoφoκλη ,'oυκ εξαγoυoι καρπ6v oι ιpευδε(g λ6γoι''. Koιταξτε
τιbρα η δαιδαλΦδη εξ6λιξη ηg λεξηq: Carpere τo ρημα αrα
λατιvικα oημαιvε απocrrιιb, δρ6πω τouq Kαρπo0g, αρπαζω. (Θυ-
μηΘεiτε τo Xoλυγoυvτιαv6 '.Carpe diem', σrov ''K0κλo τωv Xα.
μθvωv Πoητιbv'.). Aπ,αυτ6 τo ρημα βγηκε τo λατιvικ6 carpita,
κoμμ6τι 6γριoυ, ακατθργααroυ υφαoματoξ πoU θδωoε σΓ,αγ-
γλικo τη λεξη οarpet=Xαλi. To Uφαoμα αυτ6 αρxικα φτιφ1v6ταv
απ6 μαλλ( πoυ κατd καπoιov τρ6πo τo.,ξεπouπo0λιζαv'', τo μα-
δoOoαv λiγo.λ(γo, 6πω9 6καvαv oι γιαγιαδεq μαq vημα ''γv6Θo-
vταg,.τo μαλλι.

Δε0τερη λ6ξη πoυ 6φταoε αr,αγγλικ0 ταξιδε0ovταq μθoα
στoυξ αιιbvεg Kαι στιξ γειτovι6g τηq EυρΦπηq ε(vαι τo
sοarce=σπαvιoq. Aπ6 τo o0vΘετo ρημα excarpere=διαλθYω, σηv
καΘoμιλoυμ6vη τωv Λατ(vωv ειxαμε η μετo1η excarpsus=διαλε-
1τ69, αρα orιOvιog. Θι Noρμαvδoi_με η μαviα τouq vα κ6βoυv τα
δυoκoλoπρ6φερτα oημεiα μιαq λθξηq_ καταφεραv τo λατιvικo
exοarpsus vα τo κdvoυv excars, ηταv λoιπov ζητημα λiγωv δεκαε-
τιΦv vα φταooυμε στo σημεριv6 αγγλικ6 scarce.

Aλλd δεv τελειΦvoυμε εδιil. H εγγλθζικη λθξη για η σUYKoμι-
δf1, harvest, 61ει η ριζα ηq στo carpere πoυ πρoθρxεται απ,τov
αρ1αιoελληvικ6 καρπ6.

|δo0 πΦg: τo carpere 1ρηoιμoπoηΘηκε αρxικα αrηv εγγλ6ζικη
γλΦooo Yια vα δηλιiloει ηv επoxη κατα ηv oπolα γ[vεται η σU-
γκoμιδf1τωv καρπιirv, δηλαδη τo φΘιv6πωρo. M6χρι τov 18o oΦvα
η λεξη harvest (παραφΘoρd ηg λατιvικηg) xρηoιμoπoιoOvrαv με
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ηv εWoια τoU φΘιvoπωρoυ, 6πωq η γερμαvικη λ6ξη herbst (τηq i.
διαg ετυμoλoγικηq ιατoρiαq).

381) κoρπ6q -+ carpere (λατ.)
, .a carpet, scarce (αwλ.)

+ harvest

Τo μελ6δραμα ε(vαι πoλ0 καιvoOργια λ6ξη, o0vΘεη 6μω9 απ6
τιq αρχαιoελληvικθg μ6λoq=qgμq, ηχoq, μελωδ(α και δραμα=θρ.
γo, τραγωδ[α. Moυoικ6 ε[δoq, δρ6μα πoυ oυvoδεOεται απ6 μoUσι-
κη, oπερα. Me|odrama αr, αγγλικα και me|odramatic=μελoδραμα-
τικ69.

Aξiζει vα oημειΦooυμε εδΦ 6τι η ελληvικη λθξη μ6λo9 με ηv
6woια τoυ ακρoυ 61ει μακριv6 oυγγεvη τη λεξη ma|=αρΘρωoη,
αrη διαλεκτo τωv κατoΙκωv τηq Koρvoudληg, περιo1ηq τηg voτιαg
Aγγλiαg.

Mια αλλη λ6ξη πoυ βρioκoυμε αrov Euριπ(δη και αrov Πλατωvα,
η μελωδiα 6φταoε oυτo0oια αr,αγγλικα με ηv iδια 6woια πoU η
xρησιμoπoιo0με κι εμεig oημερα: me|ody.

382) (μ6λoq+δρ6μo) -r melodrama (αγγλ.)

383) μελωδiα -+ me|ody (αwλ.)

Evτρoπ(α ατov |rrπoκραη ηταv o oεβαoμog, η vτρoπη. ,,Δ6λιoι
ειrrρoπ[αι'' εivαι αλλo0 τα .,δ6λια oτριφoγυρioματα',, oι ραδιoυρ.
γ[εg, τα τε1vdoματα. Δεκdδεg αιΦvεg αργ6τερα o Γερμαv6g φυoι
κ69 Rudo|ph Clausius 1ρηoιμoπoiησε τηv iδια λ6ξη, entropie, για
vα ovoμαoει η μαΘηματικη oυvdρηση πoU περιγραφει τα Xαρα-
κηριoτικ6 ηq κατααrdoεωg εv6q oυαrηματog η η oυvαρηoη
πoυ χαραKηρ(ζει ηv καταoταoη αταξ(αg εv6g oυατηματog. Σηv
κυβερvητικη ε[vαι τo μθτρo ηg απoυoiαg πληρoφ6ρησηq σε μια
πληρoφoριακη διαδικαo(α. Kατα oυvεκδoxη η αβεβαι6ητα πoυ θ-
xει ox6η με η φ0ση εv6qπληρoφoριακo0 ουoηματog. o Γερμα-
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v6q επισrημovαq (πoU διατ0πωoε τo δε0τερo v6μo ηg Θερμoδυ-
vαμικηg) ηξερε αραγε τ6oo καλd ελληvικα η μηπωq ε(1ε ηv εvτ0.
πωoη 6τι επιvoo0oε 6vαv καιvo0ργιo 6ρo απ6 τιg ελληvικ6q λ6-
ξειg εv και τρorfi κατα τov αδ0vαμo ιo1υριoμ6 τoυ γλωoooλoγoυ
John Ayto; Πριilτη καταγραφη παvrωq ηq λεξηq σr, αγγλικα,
entropy, oυvαvταμε γ0ρω αrα .|870.

384) εvτρoπiα.+ entropie (λατ')
-+ entropy (αwλ.)

Aλκυoviδεg μ6ρεq απ6 τα xρ6vια τoυ Aριoτoφlη κι ακ6μη πιo
παλια ηταv oι δ0o εβδoμαδεq μ6oα αro 1ειμιilvα πoυ ηρεμoOv oι
Θαλαooεg και oι αλκυ6vεq xτiζoυv τιq φωλιθg τoυq. AλκυΦv τo Θα-
λαooιo ''ι1Θυoφαγov.' πoUλ[ πoυ κατd λαΘoq κdπoιog τoυ 6βαλε
δαoε[α κι 6τoι θφταoε αr,αγγλικd oαv ha|cyon, Kαπoυ αrα μθoα
τoυ 14oυ αιιilvα.

385) αλκuΦv.+ ha|cyon (αwλ.)
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ΛΓτJ

Παραoκευη 15 Γεvdρη τoυ 1999 δημooιε0ηκε δειλα-δειλα τo
πριilτo αρΘρo τηg .,Mθθεξηg''. Παραoκευη oημερα 14 Γεvαρη τoυ
2000 oυμπληρΦvεται ιivαg oλoκληρog xρ6voq. Nηπιo, πoυ γιoρτα.
ζει τα πρΦτα τoυ γεv6Θλια, η oηλη!

Bαπτiζεται, λoιπ6v, σημερα η σηλη oηv κoλυμπηθρα τηg
πvευματικηg ιδιoκηoiαg και αλε[φεται -o1ι', με 6λαιoV' και λαδι'.,
κατα η xαριτωμ6vη, πρooφιλη Kαλαμπακιιilτικη 6κφραοη-, αλλα
με τo Θ, τo o0μβoλo ηq τwεUματικηg ιδιoκτηo[αg, τo .'K6πUραιτ''

για τoUξ αγγλoμαθεig!
Πρ6πει vα εUxαριστηoω τoυg πoλ0 v6oυg αvαγvιboτεq μoU oι o.

πo[oι με τιg αΘΦεg ερωfioειg τouq απoKαλ0πτoυv 6vα ακ6μα ξε-
1αoμ6vo χαραKηριστικ6 ηq vι6τηg: τηv περι6ργεια! Σ, αυτo0q
τoυg τελευτα(oυg αλλωατε απευΘ0vεται πρωτ[αrωg αυfi η πρo-
oπαΘεια καταγραφηq τωv ελληvικιilv λ6ξεωv πoυ 61oυv περαoει
αr,αγγλικ6. Kαι vαι! η εργαo(α αυη ε[vαι αυθεwικη και 61ι αvrι.
γραφη.

Eπετειακ6 τo oημεριv6 δημoo(ευμα, και δεv μπoρΦ v,αvtιστα.
ΘΦ αrov πειραoμ6 v, αvαφθρω θvα απ6 τα πρΦτα ox6λια για τη
αrηλη πoυ απoκτα ειδικη βαρ0ητα μιαq Kαι πρoηλΘε απ6 γvωαrη
φιλ6λoγo.

''ΓλαφUρd.'xαρακτηριoε η αγαπηη φiλη ετo0τα εδιil τ,αρΘρα
και μ,αvαγKασε vα Ψαξω αη λ6ξη γλαφυρ6q. Eκτ6q τωv γvω.
αrιirv εwoκirv: ,.λε[og, oτιλπv6g, επιτηδειog, κoμψ6q, λεπτ69, ω-
ρα[og, v6oτιμog και ακριβηg'., η λ6ξη αρ1ικα ηταv oμηρικ69 1αρα.
κηριoμ69 τωv πλo(ωv δηλαδη ''Ko[λog, βαΘoυλ69.'. Στηv oδ0o.
σεια.'γλαφυρ69 λιμηv,'ηταv τo λιμ6vι με μεγαλo βαΘoq, Kαι σηv
lλιαδα,'π6τρη γλαφυρη,.o κoiλoq βρdχoq, δηλαδη η oπηλια.

Mε xαρoπoιε( ιδια(τερα vα oκ6φτoμαι 6τι για καπoιoυg αυτd τα
γραφτd ε[vαι πλo[α για ταξ(δι, λιμαvια για αραγμα η τo πιo καλ6
π6τρε9, oπηλι6q για περιoυλλoγη !
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Αρθρov αrov lrπoκραη ηταv η αρΘρωoη, μ6λoq τoυ oΦματog η
η αKρη τωv oαrιi:v. ''ΑρΘρα τωv κ0κλωv..σrov "oιδiπoδα'' τoυ Σo-
φoκλft ε[vαι τα μ0τια, '.oUδθ τι αρΘρov ηq φωvηq,,, ',Kαvιlvα απ6 τα
6ργαvα ηq φωvηq', ατov Aριoτoτθλη. Σηv',ΠoιητιKf1,'τoυ τελευ-
τα[oυ ε[vαι και τo 6ρΘρo ηg γραμματικf1g.

Artus αrα λατιvικd η αρΘρωoη, η oυμβoλη oατιilv και τo αΦρ9.
Articu|us τo λατιvικ6 Uπoκoριστικ6 πoυ θφταoε ατ,αγγλικα oαv
artic|e μθoω τωv Γαλλικιilv, Aρ1ικα artic|e ηταv πρ6ταση, .μ6ρoq,

μιαq σUμφωviαg η ouμβoλαioυ. To ρημα articu|are ατα λατιvικα of1-
μαιvε,11ωρiζω oε κoμμdτια,' και oιγα-oιγα 6φταoε vα oημαivει'.μι-
λαω καΘαρα.,Kαι με ηv τελευτα(α αυη θwoια 6φταoε αr,αγγλι.
κα τo ρημα articulate.

386) 6ρΘρov.+ artus, articulus (λατ.)
+ article, articu|ate (αwλ.)

Aπ6 τo αρΘρov θxoυμε αr,αρ1α(α ελληvικα η λ6ξη αρΘρiτιq
πoυ ε(vαι 6,τι και Φμερα, δηλαδη η φλεγμoη τωv αρΘρΦoεωv. o
|rπoκραηg διατυπΦvει τov oριoμ6 ηg v6oou πριv 2.500 περ[πoυ
xρ6vια ωq εξηq: .'AρΘρ[τιq vo0oog 6ταv θxη, λαμβαvει πUρ και o-
δ0vη τα dρΘρα τoυ oΦματog, λαμβαvει δε και oξ6η, και εξ αλλoτε
αMov τωv 6ρΘρωv oξ0τεραi τε Kαι μαλακΦτεραι κατααηρ[ζoυoιv
αι oδυvαι,. Arthritis Kαι για τoυg Λατ[vouq πoU βoλειlηκαv με πα-
μπoλλεq ελληvικ6g λ6ξειq και ακριβΦg η iδια λ6ξη 6φταoε αvαλ.
λoiωη μ6χρι ηv Aγγλiα τov 16o αιιilvα'

38Q αρΘρiτlq -ι arthritis (λατ.-αγγλ.)

.Eλαιov τo oημεριv6 ελαι6λαδo, απ6 τα oμηρικd xρ6vια. 
.Λoεσ-

oαμθvω και αλειιpαμ6vω λ[π,ελα[ω'. διαβdζoυμε αrηv |λιαδα, f1ταv
κυρiωg τo λdδι πoU χρησιμoπoιo0vrαv μετα τo λoυτρ6 η πριv απ6
ηv παλη και dλλεg γυμvαoτικ6q αoηoειq. .'Eλα[oU 6ζειv'., δηλα-
δη ,,μυρtζειq λαδλεq'' f1ταv περιπαικτικη 6κφραση για 6ooυq o0-
1ραζαv ατιq παλα[ατρεq. ,Eυιilδεg.', ',ρoδ6εv,' Kαι ,λευκ6v'' ηταν
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μερικα xαρακηριστικl επtΘετα τoυ λαδιo0. Σηv Aθivα, επioηg,
"θλαιov'. ηταv η αγoρα 6πoυ γ[vovταv oι αγoραπωληo(εq λαδιo0,
τα'λαδαδικα" πoυ λ6με Φμερα κυρiωq oτη Θεooαλov[κη. Στov
M6vαvδρo για 6vα ραvτεβo0 πoυ δ6Θηκε oτα λαδ6δικα, διαβ6ζoυ-
με ,'αvαμθvω σε... πρoq τo0λαιov.'! oleum ατα λατιvικα η o|ivum
κατα τo πιo... λατιv6φερτo! oi|e αrα MεoαιωvικΟ γαλλικα και oi|
ατ'αγγλικd 61ι μ6vo τo ελαι6λαδo, αλλd Kαι τα πασηq φ0oεωξ 6.
λαια. Στov 19o αιιilvα αημαιvε ηδη και τo πετρθλαιo.

388) θλoιov + oleum (λατ.)
+ oi|(αγγλ.)

AυΘ6vηq εivαι λθξη αρxαiα ελληvικη πoυ βρ(oκoυμε ατov Hρ6.
δoτo, τov Eυριπiδη και τov Θoυκυδiδη. Eivαι η iδια λθξη με τov αU.
τo6vη τoυ Σoφoκλf1 και oημαivει ''φovιαg με τα δια τoU τα x6ρια'.,
πατρoκτ6vog η αυτ61ειρα9. Σαv επ(Θετo oτov Aιαx0λo ''αυθ6ιrη9

φ6voq. oημα(vει o φ6vog πoυ εκτελ6στηκε μεταξ0 μελιjlv ηq i-
διαq oικoγ6vειαg.

Στα 1ρ6vια τoυ Bυζαvτioυ ε[xαμε αυΘ6ιrηg=x0ριoq, δεoπ6ηq
και Θηλυκ6 αυΘ6vτριo, πρ6δρoμoυq τωv KατoπιvΦv αφθvη και α.

φ6vrραg.
Aπ6 τo Bυζαvrιo τo δαvεlαrηKαv Kαι oι To0ρκoι! Στ,αγγλικα 6-

χoUμε authentic=αυΘεvrικ6g-πρωτ6τυπoq, εvΦ η αρxιη τoυ σημα-
o[α f1ταv,,αυταρ1ικ69..

389) αυΘ6ιπηq + authentic (λατ.)

l.{ π6τρα εivαι αρxα[α ελληvικη λ6ξη απ6 τα xρ6vια κι6λα9 τoυ
oμηρoυ. '.Λεioq πετρδωv", δηλαδη .'xωριq π6τρε9, xωρig βρα-
XoUξ.', περιγρ6φεται 6vαg γιαλ69. Kαι ξαvα αηv oδ0ooεια',oUκ
απ6 δρυ6q oυ δ,απ6 πθτρηq.',,δεv φυτρωoεg o0τε απ,τα δαoη o0.
τε απ,τoυq βρα1oυξ.', δηλαδη ''θ1ειq γovεlg και πατρ[δα,. Petra
ατα λατιvικα η iδια λ6ξη, 6πoυ μαζi με δε0τερo oυvΘετικ6
o|eum=λαδι 6φτιαξε τo petroleum=λαδι απ6 βραxoυg, απ6 η γη.



To petro|eum 6;φταoε αυτo0oιo ατ,αγγλικα τov 16o αιΦvα. Mε τo
π6ραoμα τωv αιΦvωv 16Θηκε η λατιvικη κατ6ληξη κι θμειvε
petrol=βεvζffi. Aλλεq λ6ξει9 απ6 ηv oμηρικη π6τρα σΙ αYγλικα
ε(vαι τo Ρetrify=ng1ρΦvω και μεταφoρικα μ6vω ,.o0ξυλog,, Kαι
parsIey=μαιδαvog!

390) π6τρα -+ petro|eum (λατ.)
.ι petro|(αwλ.)

l-l εγγλ6ζικη λ6ξη για τov μαιδαv6 δεv ε[vαι παρα τo ελληvικ6
πετρooEλιvov μεταμφιεομθvo με αγγλooαξωvικη πρoφoρ6! To
πετρoo6λιvov ηταv τo o6λιvo τωv βρα1ωv Kαι στα .'Γεωπovικα,,

τoυ Aριoτoτ6λη βρioκoυμε ,'πετρoσελιv(ηg o[vog'', κραo( πoυ πα-
ραoκευαζ6ταv απ6 τo αvr(αroιxo φυτ6.

Petroselinum βεβαiωq για τouq Λατlvoυg xωρ(q vα βαλoυv τo
μυαλ6 τouq vα κoυρααrεl για ovoμασ[εg. Στα xρ6vια ηq αKμηq
τηg PωμαTηq Aυτoκρqτoρ(αq η λθξη ειxε πληρωq εκλατιvιoτε[ και
ε[xε γ[vει petrosi|ium. Στoυq Γαλλouq 6φταoε oαv peresi| κι απ6 κει
oι Eγγλ6ζoι τo 6καvαv perci|, perοeIy, parse|y και τελικ6 pars|ey.
Παρεπιμm6vτωq o βρεταwικ6g μαiδαv6g ε1vαι θvα καταπρασιvo,
αγευαro και παvτελιilq αooμo xoρταρακι!

391) πετρoo6λlvov + petrose|inum (λατ.)
+ pars|ey (αwλ.)
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Θα flταv μεγαλo ι{6μα αv ιoxυριζ6μoυv 6τι διαβαoα ooη πoiηoη

Θα ηΘελα vα εixα διαβαoει. Σαφιilq και oxι απ6 απoι|,lη πoo6ηταq.

l-| αvαγvωoη πρoUπoθ6τει xρ6vo και μαλιαrα xρ6vo πoιoτιK6, πoU

δυαrυχΦq υφiαταται πλθov oε δ6oει9 εκπληκτικηg φειδo0g.
EυτυxΦq υπηρξαv καπoια xρ6vια επloηq εκπληκτικηg 6κταoηq,

απ, 6πoU μπoρΦ v,αyrληoω αrηρ(γματα γι,αυτα πoυ γραφω.
A(φvηq σ,θvα κεiμεvo _κdΘε αλλo παρα πoιητικ6 και oμωg κα-

Θαρ6αιμα πoητικηg γραφηq_ τoυ oπoυδαioυ Eλ0τη. Tυπιilθηκε
τo 1978 με τiτλo..Avαφoρδ αrov Avδρθα Eμπειρko.'και απoτελε[

6vα εiδog απoxαιρετισμo0 o,6vα φiλo. o Eμπειρiκoq ε(χε ηδη πε-

θdvει τρ(α 1ρ6vια πριv, τo 1975. Γραφει, λoιπ6v, o πoιητηg ε[κoοι

και πλθov xρ6vια πριv:
..Zo0με αrov αιΦvα ηq ευκoλ(αq. Eδω π6ρα ωg και τα λ6για, ε.

αv δεv ε[vαι τoυ καφεvε[oυ, δuoκoλε0ovται vα περαooυv - μια
περirπωoη πoυ v'αυτoκτovηooυv oλoι oι Ma|larm6* τoυ κoομoυ. Fl

ιαrορ(α αυτη, 6πω9 Θα ,λεγεq Kι εσ0, δεv 6xει τθλog. Περαoαμε α-

π6 ηv αιΦηματoλoγ(α αηv υπεραιΦητιoμ6 κι απ6 κει στηv ε-

γκεφαλικ6ητα κι απo Kει στηv πoλιτικoπolησrl.Tα παvrα Θα ,λε.

γεg εivαι ικαv6g vα ooφlζεται o αvΘρωπog φτ6vει vα μηv Uπoχρε.

ωΘε( vα κoιταxτεi καταπρ6oωπo. Kι απ6 τηv πλευρα τoυ κoιvo0:

vα μηv εκτεθεt αvεπαv6ρΘωτα''. Kαι.συvεxiζει: ''Mια απ6 τιq πιo με-

γαλεq ηδovθq εv6q oυγγραφ6α ε[vαι oτι εκτ(θεται αvεπαv6ρθωτα.
Eαv δεv εivαι κρυι.|,livoυg <vαγvωθι μ6τριoq_ ξ6ρει oτι θα καvει

τ6xvη απ6 τιg αδυvαμiεg και oπ6 τα λαΘη τoU, παει vα πει Θα τιg

μετατρθι,|.lει σε αρετ69''.

H θκΘεoη και η απoκαλυι],lη _πoυ απoτελε[ κoρ0φωμα τηq 6κθε-

σηq_ τoυ γρdφowoq στα ματια τoυ αvαγvΦαη λoιπ6v. Tι πιo λε-

τπoμερθg Ψυxoγραφημα! Πρooωπικoi δαiμilvεq και αyyελoι, αρε-

τ69 και ελαττΦματα, xαρ6q και τμaμαrα, φωv6g και xριilματα,

γoΦαrα κι αγαπεq, 6λα μαζi και ταυτ6xρovα διαλ0oιrrαι και oυvΘ6-

τouv ηv εξαioια διαφαvεια ηq γραφηq' TαKτ, ειρωvε[α, λεrπoη.
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τα, Xιo0μoρ -Kαι φUσιKα η απoυo(α τouq- περvαvε μ6oα απδ τιg
λθξειg, πριv τα Θαυμαorικ6, μετα τα ερωηματικα, μθoα στιq απo-
αrρ6φoυg.

''Πdρε η λεξη μoU.', λθει o Eμπειρiκoq.'δΦoε μoυ τo 16ρι σoU'..
Nα, επιτ6λouq' μια oυvαλλαγη εκτ69 εμπoρtoυ. Δivειq και πα(ρ-
vειg ;trωρ(g o0τε vα πoυλαg o0τε v,αγoραζειg.

Παρd τιg,πuξ λαξ, πρooπαΘειεg v,αλωΘε(, κι αυτη η ερωτικηq
αiγληq yoρταaτι6η ox6φ γραΨ,9"Yτ9S:.9Y.9\Ψιilοη,παραμ6vει, εU.
τυxιbg, αλιi:βηη!

Xoρτog ατηv |λιαδα ηταv η αυλη αγρoτικηq κατoικ(αg, oπoυ φυ-
λαγovταv τα β6δια,,oτov Π(vδgρo'J.XQρτo.ι λθovτog'. o τ6πoq 6πoυ
τρ6φεται τo ζΦo. Συvεκδoxικα η τρoφη τωv ζιbωv και ιδια[τερα
τωv μεγαλ6σωμωv (βooειδη-0λoγα). Στo 6ργo τou Ξεvoφιbvτα
',KOρoυ Avαβαoιg,', ''16ρτo9 Ko0φoq', ε[vαι τo ξερo xoρταρι. |-{ortus
oτα λατιvικα o λα1αv6κηπoq και cohors η σωματoφUλακη (πραιτω-
ριαvιilv.oυγκλητικιbv) πou δι6μεvε αrηv αυλη ηq κατoικ(αq τωv υ-
ι|,lηλd ιαrαμεvωv αξιωματoυxωv. Στ, αγγλικd 6xoυμε η λεξη
ho rticu |tu re =κηπo υρικη.

392) x6ρτoq -ι hortus, cohors (λατ,)
+ horticu|ture (αγγλ.)

''Πυξ, λαξ και δαξ'' ηταv μια απ6 τιg εVτυπωσιαKθg εκφραoειg
πoυ μαΘα(vαμε στιq πριilτεg ταξειg τoU γUμvασioυ, Σε απλα εΜη-
vιKα',με γρoΘι69, κλωτoιθg και δαγκωvιθq''. Σηv |λιαδα αξιoμη-
μ6vευτεg oι αρετθg τωv ηριilωv: ,,πυξ αγαΘ6q Πoλυδε0Kηg',, λ6-
γoυ 1dρη, δηλιbvει περηφαvα o .oμηρoq. ''Eξαιρετικ6q στιq γρo-
Θι6q, αrηv πυγμαx(α.,πoυ απoτελεi αλλωατε μθλoq ηg (διαq oικo-
γ6vειαq λθξεωv μαζi με τov πυγμαxo και ηv πυγμη. Pugnus η
πυYμη, η γρoΘια αrα λατιvικd με αλλαγη τoυ 1ειλικo0 oυμφΦvoυ
τoυ Θ6ματo9, Pugi|lus UπoκoριστιK6 τoυ pugnus και pugna η σU-
μπλoκη, o καυγαg, η μαχη. 

.Eτoιμα και τα δαvεια _oxεδ6v αυτo0-
σια- Yια τoυg Eγγλθζoυq. Pugnacious o καuγατζηg, pugnent=δρι-



μιjq, oδUvηρ6g, καυσrικ69, repugnant=αταιριαστoq, απoκρouστι-
κ6q, pu g i| ism=πUγμαχια και pugi|ist=o πυγμαxog.

393) πυξ.+ pugnus (λατ.)
.+ pugnacious (αγγλ,)

H λθξη Παvδαιμ6vιo 6oo κι αv φα(vεται κι ακo0γεται ελληvικ6.
ταη, ε[vαι επιv6ηoη τoυ John Milton αrov πoiημα τoυ '.Paradise
Lost'' (o 1αμ6vog Παραδειoog) πoυ γρ0φηKε στo δε0τερo μιo6
τoυ 17oυ αιΦvα. Παvδαιμ6vιo μ6oα αro μακρooκελ6q πo[ημα τoυ
Αγγλoυ πoηη ovoμαζεται η... πρωτεOoUσα ηq K6λαoηq. Σ0Φε-
η λ6ξη απ6 τιq ελληvικ6g παv Kαι δαiμωv ακo0γεται 6vτωg... oκo.
τειvη ατ,αγγλικ0. H o0γ1ρovη 6woια τηg λ6ξηq πoυ δαvειoτηκα-
με κι εμεig εivαι εξ6λιξη τoυ 19oυ αιΦvα.

394) (παv+δαiμωv) + pandemonium (αγγλ.)
+ παvδαιμ6vιo (ελλ.)

N,αvαφ6ρoυμε Kαι τoυg δα[μovεq επ( τη ευκαιρ(α. ,o1ι τoυg
πρooωπικo0q, αλλα τoυξ αρxαιoελληvικo0g.

Δαlμωv απ6 τα oμηρικα xρ6vια ηταv o Θε69, η Θε6ητα, η θεiα
δ0vαμη. .oταv αvαφθρoιrταv μαζ( 

.'θεo[ και δαQovεg'', θκφραση
πoυ ακ6μα Xρησιμoπoιo0με, oι δαiμovεg ηταv Θε6ητε9 κατΦτε.
ρηq τaξηq. Στα 1ρ6vια τoυ Λoυκιαvo0 δαlμovεg εivαι oι ι].lυxθq τωv
πεΘαμθvωv. Daemon αrα λατιvικd και αυτo0oιo demon αr,α1nyλι-
κα.

395) δαiμωv + daemon (λατ.)
+demon (αwλ.)

H αγγαρεiα και oι αγγελoι 6xoυv καμια o1θoη μεταξ0 τoυq; Φαμ
voμεvικα, μαλλov κακ6γoυατo αατε(o μπoρεi vα χαραKηριατεi
μια πρo<πταΘεια αvε0ρεoηg κoιvΦv oτoι1ε[ωv. Kι 6μω9, αγαrητoi
μoυ!Aγγαρoq ηταv o 6φιrπo9 ταxυδρ6μoq. Λ6ξη και oξiωμα περ-
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σιKηq Kατcιγωγηq. Στo αxαvθg Περoικ6 κρατog oι αγγαρoι ηταv
πdvτα o' ετoιμ6τητα _σε oριoμ6voυq oταΘμoUg αvα ηv επικρα-
τεια_ vα μεταφθρouv τιq βαoιλικ6q παραγγελiεg, Θυμααrε τo
,6γγαρov πUρ'' πoυ xρηoiμευoε για vα φταoει η εiδηoη ηg αλω-
σηq ηq Tρoiαg oτιg Mυκηvεg; Διαδo1ικα αvαβαv φωτιδg απo ηo[
oε vηo( μθxρι vα μαΘευτε( τo v6o o,6λη ηv Eλλαδα, πoυ περ[μεvε
τ6oα 1ρ6vια. Mια ωρα[α αvαπαρdαrαση τoU',αηιαρoυ πυρog'' U.
παρ1ει ατo Πoλεμικ6 Mouoεlo τηg AΘηvαg.

Fl λ6ξη 6γγελoq o αγγελιoφoρog τωv oμηρικιbv 1ρ6vωv, λoι-
π6v, Θεωρε[ται oυγγεvηq εκε(vηq ηg περoικηg! ''Αγγελog κακιbv
εμΦv,,αrηv Avrιγ6vη τωv o1oλικιitv εγxειριδ[ωv μαq. Ange|us για
τoυg Λατivouq Kαι eng|as ηδη απ6 τα μθoα τoυ 10oυ μ.X' αιΦvα
για τouq Αγγλoυg. H oημεριvη εγγλ6ζικη λ6ξη ange| πρoηλΘε απ6
τo angele τωv Γαλλωv. Αλλα παραγωγα;Ange|ic - ange|ical = oYYδ-
λικoξ.

396) θγγελog -+ ange|us (λατ.)
+ ange|(αwλ.)

.Eλκog εivαι τo τραUμα, η πληγη πoU παρoUσιαζει φλεγμovη.
',EλKει μoχΘiζovτα κακΦ oλooφρovoq 0δρoυ,' oηv |λιαδα .'βασαv[.

ζεται με κακ6 τρα0μα απ6 oλθθριo φlδι',. Στoυg κλαoικo0g Aτιι.
κo0g Δημooθ6vη, Aιoxυλo και Σoφoκλη θxει Kαι μεταφoρικα ηv
6woιαηq Kατcιστρoφηq.

EλκoπoιΦ τo ρημα πρoξεvΦ 6λκη αλλα και μεταφoρικα ξOru
παλι69 πληγ6q. U|cus τo 6λκo9 αrα λατιvικα Kαι τo ρημα u|cero α.
vτ(αroι1α. U|cer και u|cerate oυoιααrικ6 και ρημα ατ,αγγλικα.

397) 6λκo9 + u|cus (λατ.)
+ u|cer (αwλ.)

- Γdλλog πoιηηg τoυ oυμβoλιoμo0.
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Παvrα μou πρoξεvo0oαv εvτ0πωoη oι αvΘρωπoι πoυ δημιoυρ.

Υo0ν oκηv6qδημoo(ωq..ooo αβoλα κι αv αιoθαvεται καvε(g μπρo-
oτα ατα oυvαιoΘηματικα ξεonαoματα εvog oυγγεvη, φ[λoυ, γvω.
αro0 η δγvωoτoυ αvΘριbπoυ -πραγμα πoλΦ oυvηΘιoμθvo ατα

καΘ,ημαg_ δεv μπoρεi παρα v, αξιoλoγηoει μαλλov αrα Θετικα

μια τ6τoια θoρυβιbδη εκδηλωoη τωv εσωψUxωv τoU.

Θετικ6; Γιατ(; Γιατi o 6vΘρωπoq πoυ ξεoπαει μπρooτα oε αλ-

λoυg, xωρ(g vα υπoλoγiζει τo Koιvωvικo oo0ooυρo, καvει μια Θαυ-

μαoια αoηoη Ψυμκηg υγιειvηq. Πρocrrατε0ει τov εαυτ6 τoυ απ6

τυ1ov εμπλoκη καταπιεoμ6voυ oυvαιΦηματoq και δ[vει 6τoι oτo

πρoβλημα τoU μια καπoια θεατρικη α[γλη, μιαq Kαι υπαρxει αKρoα-

ηριo!
ΣυηΘωq τo περιστατικ6 ξε1vι6ται απo τov ηρωα η ηv ηρωiδα

τoυ oυμβαvτog, καΘιbg η ληoμovια κυβερvαειτov oυvαιoΘηματικδ

τoυq κooμo.
,ooo Θετικη εivαι για τov αμεoα εvδιαφερ6μεvo μια τ6τoια oυ.

vαιoΘηματικη εκδηλωoη, τooo αρvητικη ε[vαι για η oυvrριπτικη

πλειoι}ηφiα τηq oμηγυρηq τoυ. Σε βαθμo πoυ μπoρεi κdπoιoι vα

γlvoυv αγoραφoβικoi'
AoφαλΦq θα ξ6ρετε πoλλo0q, αvτρεq και γυvαlκεg _oυvηθ6-

στερα γυvαiκεg πρθπει vα oμoλoγησω_ πoU βγαζoυv τα πρoβλη-

ματα τoυg oε κoιvη Θθα, εκλιπαριilvταg αoυvεlδητα τη oυvδρoμη

τωv αλλωv, σαv τov δloκoπoυ θβγαζαv παλια oτηv εκκληo[α.

BλαoφημiαΘεωρΦ ηv 6πoια καηγoρiα πoυ τυxov εκτoξευτε[

εvαvτiov αυτΦv τωv ατ6μωv. Πθρα απ6 τηv αvωριμ6ητα τoυg δεv

θxoυv κακ6q πρoΘθoειq, τoυvαvτlov!Aγvoo0v oδυvηρα τιξ Koιvω.

vικ6g επιπλoκθq τωv μικρoαατικΦv αx6oειbv τouq πoυ ουvεπαγε-

ται η δημooιoπolηoη τoυ ouvαιoθηματικo8 τouq κ6oμoυ.
Aφηαrε πoυ εoxατωq KυριαρXεi 6vαq καΘωoπρεπιoμ69 πou

φλυαρε[, ',γκαρ[ζε( απ6 μακρια ωg κεv6g περιεxoμθvoυ! Tα0τα και

παραμθvω ακραιφvηg Θαυμαατρια των ''oκλ6βωy τωv παΘδv
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τoUξ.,, πoυ γραφouv στα παλαια τouq Uπoδηματα τιq εvδεδειγμ6.
vεq Koιvωvικθq σUμπεριφoρεq!

Σκηη ε[vαι oτoυg κλαoικo0g xρ6voυg ηg Aρxαiαq Eλλαδαq η
καλ0βα, τo παραrηγμα, η ξ0λιvη σKηvη τoυ Θεατρoυ. .'Σκηfiv πoι.
εiv" βρ(oκoυμε στo Θoυκυδiδη και ''σκηvη δημoo[α.'oτov Ξεvoφιb-
vτα ε[vαι τo oυμπ6oιo πoυ γivετbι μ6oα oε σKηvη. Eπiαηg ε[vαι η
κατoικ[α, o vα6g.

Scaena Kαι scena ατα λατιvικα η σKηη τoυ Θε6τρoU, τo Θ6αμα,
η επ(δεξη. Scene η σκηvη τou Θεατρoυ oτ,αγγλικd, o τ6πo9 (the
scene of an accident=o τ6πoq εv6g ατυxf1ματoq) αMα και γεvικ6-
τερα oηvη (ζηλoτυπiαq, αg πo0με!)l SCΘΠΘΨ=Toπ(o, scenic=ωραi-
og (για τoπ[α).

398) oκηvη -+ scena (λατ')
*} sοene (αwλ.)

To ρημα Kυβερv6ω υπdρxει αη γλιbooα μαg απ6 τα xρovια τoυ
oμηρoυ. ,'Nηα κυβερvηoαι', oηv oδ0ooεια, με ηv 6woια τoU o-
δηγΦ, διευΘ0vω. H wωαrη παρoμoiωoη μιαq π6ληg η εv6q κΦ-
τoυq σαv πλo[o πoυ 1ρειαζεται Kαπεταvιo, κυβερηη δεv ε[vαι
καιvoOργια' o Eυριπiδηq στιq ''|K6τιδεq,. αvαφ6ρει ,,π6λιq κακΦg
κλυoυoα δια κυβερvl,1ηv καK6v''.

Gubernare τo ρημα ατα λατιvικd και gubernator o κυβερvf1ηq.
Mε ελαφρd αλλoiωoη governer θφταoε ατα γαMικα, κι απ6 εκε(
πηραv oι Eγγλ6ζoι: Qovern=KuβερvΦ, QoVθΓΠoΓ=KUβερvητηq,
government=Kuβ6ρvηCη Kαι governess=γκoυβερvαvτα, \rrαvτα.

399) κu6ερvιb -+ gubernare (λατ.)
{ govern (αwλ.)

H λθξη agoraphobia=αYoβαΨoβiα καταγραφηκε στα Eγγλ6ζικα
για πριbη φoρα τo 1873 oτo ιατρικ6 περιoδικ6'.Journa| of Menta|
Science,.. o oρoq απoδiδεται oτov γιατρ6 C. Westpha| και ερμη-
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vε0εται ''o φ6βoq τωv αvoιχτωv χ(bρωv.,. Λ6ξη-επιv6ηoη, o0vΘεη
απ6 τιg ελληvικ6g αγoρα και φ6βo9, δεv ηταv η πριilτη. Eixε πρoη-

γηΘε( η λ6ξη hydrophobia=υδρoφoβiα oτα μ6oα τoυ 16oυ αιιbvα. H
ελληvιη λεξη φ6βos xρησιμoπoιεiται οαv δε8τερo oυvΘετικ6 _

και 6xι μ6vα_για oυμπτιilματα oωματικΦv και διαvoητικιbv διατα-
ρφ1Φv: photophobia=φωτoφoβ[α, acrophobia=φOβoξ τoυ Uι}oυq,
c|austrophobia=κλειoτoφoβ[α.

.Θλεg αυτθq τιg λιiξειg τιg ξαvαπηραμε απ6 τoυg φ[λoυg Eγγλ6-

ζoυq μ6oω τηg |ατρικηg.

400) αγoρ6+φ6Θoq * agoraphobia (αγγλ.)

Yπαρxει αrα αρxαiα ελληvικ& τo ρημα δ(Kειv=ριXvω πoυ θ1ει
παρ6γωγo τo oυσιαστικo δioκoq.

o δioκog ηταv αρxαio ελληvικ6 αγιilvιoμα, ιδ(ωg ατη Σπ6ρη.
Σηv αρxη λiΘιvog Kαι με oπη oτo κ6vrρo, για vα περvαvε ιμαvrα
με τov oπo[o εκoφεvδovζ6ταv. Διoκθω τo ρημα με ηv θwoια ρi.
1vω δ[oκo.

Disοus ατα λατιvικα και disc oτ,αγγλικα. .oμωq υπαρ1oυv ακ6μα
δ0o παρdγωγεq λθξειq. To dish=πιdτo-φαγητo και desk=θραvlo.
Mε ηv παρoδo τoυ xρ6voυ τo λατιvικ6 discus χρησιμoπoιo0yrαv
για oτιδf1πoτε ε(1ε κυκλικ6 σχημα, για τα αvτ[oτoιxα πι6τα ηq ε-
πoχηq. .oταv lvαg τ6τoιo9 δ(οκog oηρiζovταv oτα π6δια καπoιoυ
πou ηταv καΘιατ6q, μπoρo0με vα υπoθ6ooυμε 6τι ηταv o πρ6δρo-
μog εv6g Xαμηλo0 τραπεζιo0, ηq ταβλαq τωv 1ωριιbv μαg, 6πoυ
πoλλoi απ6 μαq πρoλ6βαμε και φαγαμε καΘιoμ6voι αrαυρoπ6δι
γ0ρω-γ0ρω!

401) δioκoq *+ discus (λατ.)
-l disc, dish, desk (αγγλ.)

To ρημα βλαoφημ6ω αr,αρxα[α ελληvικα oημαιvε περ[πoυ 6,τι
και oημερα. Λθξη πoυ oυvαvταμε πoλ0 oυ1vα oε κεiμεvα ρητoρι-
κ6 (|ooκρdη-ΔημooΘθvη). Σηv "Πoλιτε[α.' τoυ Πλdτωvα βρ(oκoυ.
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με 
,'βλασφημ6ω ειq Θεo0g,' Kαι στouq',Noμoυg'', ,'παρααrαg τoιq

βωμoig βλαoφημ(αv παoαv βλαoφημε[,..
B|asphemare τo ρημα ατα λατιvικα και b|astemare ση ..δημoτι-

KΠ,,, Qξ πo0με, τωv Λατ[vωv. Blasmer oτα γαλλικd και blame=καη-
γoρΦ ατ, αγγλικα. Στα εκκληoιαoτικo λατιvικα παρ6μειvε τo
blasphemare και π6ραoε ατo λεξλ6γιo ηq KαΘoλικηg εκκληοiαq
τo b|aspheme=βλαoφημιir, αυτo0oιo.

402) 6λαoφημ6ω + b|asphemare (λατ.)
.+ b|ame, b|aspheme (αwλ.)

.Evα απo τα πιo ακoμι.|.lα, αλλα 6κρωq περιγραφικα ρηματα ηg
vεoελληvικηg ε[vαι τo γκαρiζω. Mακριv6g απ6γovog τoU αρXαιo.
ελληvικoO γηρ0ω=ι!dλλω, μιλιb..oxι μovo θφταoε μ6xρι τιg μ6ρεξ
μαg, αλλα 6δωoε και παραγωγα σε λατιvικd και αγγλικα. Garrio
αrα λατιvικα φλυαρΦ, κελαηδιb και κoαζω και garru|us o φλOαρoq.
Garrulous αr,αγγλικα o φλ0αρog.

403) γηρ0ω -+ garrio (λατ.)
-+ garrulous (αγγλ.)

Σκλαβoq και Σλαβog ε(vαι η iδια λεξη. YπεvΘυμiζει τη μoiρα τωv
ΣλαβικΦv φυλιbv μετα ηv κατακηoη τoυg απ6 τoυg Bυζαvτιvo0g.
Sc|avus αrα λατιvικα και S|ave=σκλαβoq αr,αγγλικα. Παρ0γωγα
ηg iδιαg λθξηs ens|ave=σκλαβΦvω-υπoδoυλΦvω, slavery=6ρμ.
λε[α, s|avish=δoυλoπρετtηq.

404) Σλd6og + Sc|avus (λατ.)
+ s|ave (αwλ.)
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Δεv ξιiρω αv Θα oυμφωvηoετε μαζi μoυ _η θλλειιpη αιrriλoγoυ
ε[vαι 6vα απ6 τα ooβαρ6τερα μειovεκτηματα τoU γραrπo0 λ6-
γoU- 6τι υπdρxoυv καπoιεg oτιγμ69 εκτυφλωτικ6ξ αrη ζωη μαq
πoυ η 6woια yρ6voq και oλα τα σUμπαρoμαρτo0vτα ακυριilvεται,
εκμηδεviζεται.

Koρυφαiα σΓιγμη για μια γυvα[κα τo κλαμα τoυ vεoγ6wητoυ
παιδιo0 τηg. ΠαρελΘ6v, παρ6v και μ6λλov oυvωΘoOιrται αστραπι-
α[α oε τoUη ηv κoρ0φωση, για π6οo; Λ(γα δεuτερ6λεπτα; ΛiYα
λεrπα; Kι oμωg εivαι τo αρωμαηqαιωvιoτηταg πoυ αvαδ0εται με-
γαλειιilδηq, αo0λληπτη μ6oα oτo τρoμαγμ6vo κλαμα τoυ μωρo0.
Eυλoγημ6vεg oτιγμ69!

,o1ι, δεv εtναι Θεωρiεq6λα αυτα πoυ γρ0φω. E(vαι η μαγε(α, βα-
φτ[αrε ηv oπωq Θ6λετε, ηq πoιησηq oε κdΘε καθημεριv6, τετριμ-
μθvo, κoιv6 oυμβαv. Aυτα πoυ Yραφω δεv 6xoυv τ(πoτα τo αvαπo-
τρεπτo, ε[vαι απλα o τρδπog .'πoU αισΘαvoμαι.ηv πραγματικ6η-
τα,,, 6πω9 λθει o Mπ6ρxεq, θvαg Aργεvτιv6g oυγγραφθαg πoU α-
γαπΦ πoλ0 Kαι τoV 61ω αvαφ6ρει επαvειλημμ6vα. Δεv ε(vαι εγκε-
φαλικα καταoκευ6oματα oι πρoταοειq πoυ διατυπΦVω με περιooη
πρoooxη. Eivαι μαλλov _Kαι μη σαq ξεγελαει τo ,oξυμωρov,_

δημ6oιε9 εκμυoτηρε0oειg.
To Θ6μα τηg αιωvι6ηταg 6xει βαoαvioει λαμπρo0g αιoxαoτ6g

ηg δυτικηg κouλτo0ραq και oι Θεωρ[εg πoυ διατυπΦΘηκαv εivαι
παvτα μθοα απo ηv αρσεvιKη _επιμ6vω- Θειilρηoη τoυ κooμoυ
Kαι τωv μεταφυoικΦv ερωτημdτωv.

Γιατ[ oι γυvαiκεg Θεωρo0v η Θ6oη τoυg μ6oα αrov κooμo δεδo.
μ6vη; Γιατ( δεv τιg απαo1oλoOv ζητηματα φιλoooφικd oηv [δια 6-
vταση και 6κταoη 6πω9 τoυg αvτρεq; Pιι[.loκιvδυvεOω μιαv απαrrη.
oη εν θερμιb: γιατ[ η γυvα(κα ε[vαι δημιoυργOq ζωηq ακ6μα κι αv
δε φ6ρει αrov κooμo μια ζωη, υπαρxει φ0oει μ6oα ηg η δυvατ6.
ητα ακ0ρωσηq τoU xρ6voυ.
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Xρ6vog oτα 1ρ6vια τoυ oμηρou ηταv 6,τι και oημερα, η επo;1η,
oριoμ6vo xρovικ6 διαατημα, χρovικη περioδog. Aργoτερα στoUξ
Aτrικo0g ouγγραφεig ''dλλog 1ρ6vog,ε[vαι τo παρελΘ6v και',λoι-
π6q xρ6voq'' σrov ΔημoΦ6η τo μ6λλov. ,,Xρ6vια voσηματα', αrov
lrιπoκρ6η 6,τι ακριβΦg εwooOμε και oημερα.

Στα λατιvικα π6ραoε τo επ[Θετo 11ρovικ6q, λθξη τωv ελληvιαrι.
κιbv xρ6vωv και σr,αγγλικα μια vιoυζivα λεξειq - ηq φυoικηg κυ.
ρiωq. Σηv καθoμιλoυμ6η περιoo6τερo κoιv6g τo chronic|e = χβo-
vικ6q, chronic = χρ6vιoq, chrono|ogy = xρovoλoγ(α και anachro-
nism = 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 Aρι-
αroτ6λη και στov ΞεvoφΦvτα, '.πασα ε0ooμog και αρωματικf1 βo-
τ6vη η ευΦδηq καρπ6q φυτo0 η αυτ6 τo φUτ6V',.

Πρooo1η, μηv τo μπερδ6ιpouμε με τo αρωμα=6ργωμα! Aroma
ατα λατιvικ6 και αυτo0oιo σr,αγγλικα μπηκε ατη γλΦooα Τωv Kα-
τo[κωv ηg γηραιαg Aλβι6vαg μ6λι9 τov πρoηγoOμεvo αιιitvα, γ0-
ρω στα 1820. Παραγωγα τηg λ6ξη9: aromatic=αρωματικ6g,
aromatize=αρωματiζω και πoλ0 πρ6oφατα μια εξ oλoκληρoυ ελ-
ληvικη λθξη η αρωματoΘεραπε(α αγγλoπoιηΘηκε σαv
aromatherapy.

406) 6ρωμo -+ aroma (λατ..αγγλ.)

Aπ6 τo ρημα Θεωριit θ1oυμε μια πλo0oια oυγκoμιδη λ6ξεωv βε-
βα(ωq αrη γλΦooα μαq αλλd Kαι σΓ,αγγλικα. .,Γηv πoMηv ΘεωρΦ,,
ατov F{ρ6δoτo με ηv 6woια τoυ βλ6πω, παραηρΦ. ''To0τo Θεω-
ριil, ει αληΘη λθγω.,oτov ΔημooΘ6vη με τηv 6woια τoU oκ6πτoμαι,
κρ[vω. Στov Aριατoτ6λη .'Θεωρεiv 

μαλλov τoυg π6λα9 δuvdμεθα η
εαUτo0q,, με ηv θwoια τoU παραηρΦ, εξετdζω. Στ,αρ1αιoελλη.
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vικo Kειμεvα τo ρημα ειχε επiσηq τιq 6woιεq τoU φιλoσoφω, πα-
ραKoλoUΘω σαv Θεατηq, ε[μαι πρεσβεUτηq τηq π6ληq και ειμαι α-
πεσταλμθvoq vα ρωησω σε μαvτειo.

Θεωρ[α εivαι η παραηρηoη, η Θ6α, η oκθι|;η, η εξ6ταoη, o φιλo.
ooφικ69 oυλλoγιoμ6q' Theoria αrα λατιvικα και theory σr,αγγλι.
κα. H λ6ξη 6φταoε oηv Aγγλiα αrα τ6λη τoυ 16oυ αιΦvα, υιoΘε-
fiΘηκε ',αυΘωρε[ Kαι παραxρημα''και oυvoδε0τηκε απo τα παρα-
γωγα theoretica|=ΘεωβΠτικ6q, theorize=ΘεωρητικoπoιΦ.

407) Θεωρiα .+ theoria (λατ.)
theory (αwλ.)

Aκαταvlκητoq o πειρασμoq v,αvαφ6ρω τov περιπαιxτικ6 αιixo
τoυ M. Pαoo0λη -με απoδ6κτε9 τo0g πdoηg φυoεωq κεvoOg Θε-
ωρητικoλ6γouφ_ .'... κι απ6 θεωρiεg vερoζoOμια.' !

Θα f1ταv επioηg μεγαλη παραλειι|.lη μoU αv εδΦ δεv αvαφ6ρω
και τo ΘεΦρημα λεξη.εφιαληg για πoλλo0g μαΘητ69. Τo ΘεΦρημα
ηταv oυvιilvuμo τoU Θεαματog ,'Θεωρηματα και ακρoαματα,' βρ(-
σKoUμε oτo Δημooθθη. Στoυg ',N6μoUq'' τoυ Πλατωvα ε[vαι η
γιoρη, ,'6oα Moυoιilv ωo[v θ1ετε Θεωρηματα''. Σκ6ι.pη, θεωρ[α οτo
6ργo ..Mετα τα ΦUσικα,'τoυ Aριαroτ6λη και τ6λo9 στouq μαθηματι
κoUq με διατ0πωoη τoυ Eυκλεiδη ''πρoταoη πoυ μπoρε[ v,απoδει-
1Θε(''.

Τheorema στα λατιvικα και theorem ατ,αγγλικα. Nα μηv ξεxα-
σoUμε Kαι τo teorema τωv ιταλικΦv, πoU δαvεiαrηκε εμrιvευoμ6vα
o Πιερ-ΠOoλo Παζoλ(vι, για vα βαφτioει μια oπoυδα(α αv και Uπερ
τo δ6ov εoωαrρεφf ταιviα τou.

tlO8) ΘεΦρημo .+ theorema 1ιατ.1
.+ theorem (αwλ.)

To Θ6μα, παραγωγo τoυ περiπλoκoυ ρηματog τ(Θημι, εivαι λ6ξη
τωv ελληvιατικΦv 1ρ6vωv και oημα[vει ,'τo τεΘειμ6vov, τo κε[με-
-vov,,, δηλαδη xρηματα πoυ 6xoυv κατατεθε[ oαv εγγ0ηoη, Θηoαυ.
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ρoq, πρ6ταση η υπ6Θεoη, ζητημα Kαι στα Bυζαvτιvα 1ρ6vια αrρα-
τιωτικ6 διαμ6ριoμα.

Thema αrα λατιvικα τo θ6μα, αλλα και τo ωρooκ6πιo. Theme αr,
αγγλικα και thematic=αUτ6q πoυ αvαφθρεται σ, θvα Θ6μα. oι
Ewλ6ζoι ovoμαζoυv επioηg theme parks τα παρκα ι}υ1αγωγiαq
(oτυλ NτiovεUλαvτ) και theme Songs τιg μελωδ(εg πoU ''vτ0vouv.'

μoυoικα τιg ταιv[εg.

409) Θ6μα.+ thema (λατ.)
+ theme (αwλ.)

Τo επ[Θετo Θερμ6q oημαιvε στouq αρxα(oυq 6,τι και Φμερα, η-
πιαg Θερμoκραoiαg. Σωρεiα τα παραδε[γματα στα κε[μεvα με πoι.
κiλεg απoκλioειg ηg βαoικηg oημαoiαg. ',Θερμα λoετρα'' τα θερμα
λoυτρα oηv lλιαδα, .'Θερμ69 και αvδρεiog'' στov AvτιφΦvτα, ρf.
τoρα τoU 5oυ π.X. αιΦvα, ',Θερμ6ταται γυvα[κεg" ατιg ,,Θεoμoφo-

ριαζoυoεg'' τoυ... πικαvτικoυ Aριαroφαvη.
Thermae oτα λατιvικα oι Θερμ69 rηγθq Kαι σr,αγγλικα δεκαδεq

oι λ6ξει9 ηq φυoικηg, ηg ιατρικηq και τηq xημεiαg με πριbτo oυv-
Θετικ6 thermo.. N, αvαφ6ρoυμε εvδεικτικ6 τo επiΘετo
thermal=Θερμικ6g, αλλα και Θερμ6q σαv χαραKτηριoμ6q rrrlYωv,
thermometre=θερμOμετρo (λ6ξη πoυ επιv6ηοαv oι Γ0λλoι στιq αρ-

x6g τoυ 17oυ αιΦvα και δαvειoτηKαμε κι εμε(g) καιthermos τo Θερ.

μ6q πoυ επ(oηg εivαι αuτo0oιo τo ελληvικ6 επiΘετo και καταγρα.

φηκε σro εγγλθζικo λεξλ6γιδ ατιg αρx6g τoυ 20oυ αιΦvα.

410) Θερμ6s + thermae (λατ.)
-+ therma|(αγγλ.)
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o μαφι6ζικo9 κωδικαqτηg oιωπηg, η διαβ6ηη omerta ε(vαι 6vα

απ6 τα πιo χαρακτηριαrικα oτoιxε(α τηg ιταλιαvικηg κoυλτo0ραg
πoυ πoτ6 δεv Θα μπoρo0oε vα ριζιitoει αrηv Eλλαδα.

Mε δεδoμ6vη τηv αγdπη - τi λ6ω;- τo πdΘog τoυ,Eλληvα για τo
λoγo, τηv κoυβθvτα, τη φλυαρ[α, πoτ6 δεv Θα μπoρo0oε vα ευδo-
κιμηoει εδΦ αυτ6 τo αvησUχητικd εoωαrρεφ69 o0ατημα αξιιi:v!

Eπιπλ6ov η ελληvικη κouλτo0ρα δεv 61ει vα παρouσιdoει αρ6-
vεq με μovoμαxoυg και θηρiα πoυ αλληλooπαραooovται ,6πω9 η
αρ1α(α Pιilμη,o0τε ζΦα πoυ βαoαv(ζovται απ6 6vαv εκκεvτρικα
και διφoρo0μεvα vτυμθvo ταυρoμαxo υπo τιq ιαx6g τωv παραλη-
ρo0vτωv Θεατιbv, oπωg η |oπαv[α, Παρ0 τηv ημιγραμματoσUvη
τoU τo ελληvικo oτoι1εio παραμθvει βαΘια oυμαvιoτικo.Tα ταUρo-
καΘαι|.lια oτη Θεooαλ(α Kαι σ,αλλα μερη τηg Eλλαδαg δεv περι-
λαμβαvαv βαoαvιoτηρια τωv ζΦωv.,Hταv ακρoβατικθq αοκηoειq
με καταληξη τηv αvαπ6φεUKτη Θυo(α τoυ ζιiloυ και τo αυτov6ητo
oυμπ6oιoμετ6'

Aυτ6q oι διαφoρ6q τωv μεσoγειακci:v λαιi:v δεν παλoυvνα περι-
κλεioυv αroιxε(α απoκαλυπτικα ηq ιδιαιτερ6ηταq τoU xαρακfi-
ρα,τηq Ψυxηq καΘε λαo0 xωριαrd,

Θα κoλλo0oε, αραγε, κ6πoυ εδιb, η λ6ξη κoφivr; KαΘ6λoυ.Συμ-
φωvΦ.E[vαι, 6μωξ, μια λ6ξη κoιvη οε ελληvικα, ιταλικα Kαι ισπαvι.
κα, μιαg και 6λη η Mεooγειog μαζε0ειτα αταφ0λια Kαι τιq ελι69 oε
κoφ[vια!

Συvε1Φg αvαφ6ρoυμε λθξειq πoυ δαvε[oηκαv oι αλλoι απo
μαq.Για v, απoδΦooυμε, 6μω9 τα τoU Kαioαρog τω Kα(oαρι, αg
δo0με ηv αvτ(ατρoφη πoρε[α: αv voμ(ζατε 6τι o κιδδιξ, τoυ κιbδμ
κoq (oυoιααrικ6 αρoεvικ6 τρ(ηg κλioεωg) εivαι o(γoυρα αρ1αiα
ελληvικη λ6ξη, τηv πατηoατε, λυπαμαι! E(vαι τo λατιvικ6 codex =
αrθλεxog, κoρμ69, βιβλ(o, καταλoγog,oυγγραφη, κιbδιξ, Aρ1ικα
ατα λατιvικd ηταv,'ξ0λιη επιφdvεια περαoμθvη με κερ[πoU χρη-
oιμoπoιo0vταv για γρ6ι|.lιμo''. Eπειδd 6μω9 oι καιvoOργιoι voμoι



Kατa Kαv6vα γραφovταv παvω σε τ6τoιε9 ξ0λιvεg πλακεg, θφταoε
vα oημα(vει o0αrημα voμoΘετικΦv διαταγματωv. Πηραμε εμεig
τov κιbδικα και oι Eγγλθζoι τo code = κΦδικαq και decode = σΠoKΦ-
δικoπoιΦ.

411 ) codex (lιατ.) 
1 χf:ilil}

To vεoελληvικ6 φλυαρΦ ε[vαι παραγωYo τoυ αρ1αιoελληvι-
κo0 φλ0ω. Φλ0ω ατα κε[μεvα τoυ lτπoκραη oημαιvε υπερ1ελi-
ζω, αvαβραζω και oτov Aιq40λo ,'μαηv 

φλ0oαι.', φλuαρΦ μd-
ταια.Γvωoτ6τατo παραγωγo η φλ0κταιvα, η φoυoκαλα απo θ.
γKαUμα η απ6 δdγκωμα εvτ6μoυ, λθξη πoυ χρησιμoπoιεlται ακ6-
μασηv ιατρικη.

F|uo oτα ελληvικα τo ρημα ρ6ω,αλλα και υπερ1ειλiζω, πλημμυ.
ρtζω. Πλημμ0ρα και τα παραγωγα τoυ αr, αγγλικα:

aff|uent = αφΘovoq, πλoθoιoq, fluctuate = κUμαιvoμαι,
fluent = ευ;trερηq, fluid = Uγρ6q, inf|uence = θrξPεσζω,
superf|uous = αφΘovoq, f|ux = βorl.

412) φλ0ω + fluo (λατ.)
.+ f|uid, flux (αγγλ.)

Συμπ6oιov τo φαγoπ6τι,η oυvδιαoκθδαoη.Πλατωvαg, ΞεvoφΦ-
Vταq Kαι Πλo0ταρxoq θγραι|.lαv διαλ6γoυq με τov τ(τλo αυτ6v.o
Aριαroφαvηq στouq ''Aχαρυ,lq,, μαq δ(vει ηv πληρoφoρlα 6τι τo
oυμπ6oιov γιv6ταv μετd τo δεiπvo.Aπ6 τo oυμπ[vω με παρlγωγα
oυμπ6η9= o0vτoφog oτo πoτo (απ6 τα xρ6vια τωv AττικΦv oυγ-
γραφθωv) και σUμπoτιK6g=qμ15g πoυ αρμ6ζει oε oυμπ6oιo, o φαι.
δρ6q, o αvoι1τ6καρδog. To τελευτα(o επ(Θετo 6δωoε ηv εuκαιρiα
ατov Aριoτoφαvη vα γρ6ιpει ατιq .,Σφηκεq',, ....'KαταKλιvε(g πρo-
oμαvΘαvε ξυμπoτικ69 ε(vαι και ξυvoυoιακ6g...'', διKαιtbvovταq
τouq απαvτα1o0 πoυριταvo0q 6τι τou 1ρει6ζovταv μια 1oυφτα
...ππθρι αrη γλΦooα!
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Symposium αrα λατιvικα και αυτo0oιo or,αγγλικα.
Aπ6 η ριζα ΠoT. θ1oυμε επ(or1g τo potion=φiλτρo (μαγικ6 η ε'

ρωτικ6), potab|e=π6oιμoq, poison=δηληηριo.

413) oυμπ6orcY -} symposium (λατ.-αγγλ.)
+ potab|e (αwλ.)

Πα0ω απ6 τα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ or1μα(vει αταματιil, Kατα-
πα0ω,καταπρα0vω,εμπoδζω.''Πα0ω τ6ξov.. oηv oδ0ooεια, αφt'1-
vω τo τ6ξo μoυ vα ξεκoυραατε(, '.παUω τov v6μov'' καταργιil τo
v6μo αηv Hλθκτρα τoυ Eυριπ(δη. Στoυg Aττικo0g η πρoαrακτικη
.'πα0ε!,. ε[vαι τo vεoελληvικ6 '.παι{ε!.., Pauso αrα λατιvικd παθω
αMd και αvαπα0oμαι, pause = Πo0Φ και πα0αη αr'αγγλικd, pose
= πoζαρω, position = Θεση Kαι repose = ξεκoυραζoμαι.

414) πoιiω -l pauso (λατ,)
+ pause, position (αwλ.)

Kλε(ω orα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ of1μαιvε 6,τι και oημερα, κλεivω,
εμπoδiζω,κλειδΦvω. Σηv oδ0oοεια ',κληισεv δε θ0ραq,., θκλει-
oε,αμπαρωoε τιg π6ρτε9. ,Xθραg βρ6χoιoι κεκλημ6vα.. ε[vαι τα
1θρια πoυ τα περιoρlζoυv o11oιvια, Θηλειθg,τα δεμ6vα x6ρια oηv
''Avδρoμαxη.' τoU EUριπiδη και αrηv,'Eλθη'.,,'6ρKoιq κεκλημεΘα'',
μαg περιoρiζouv oι 6ρκoι, θxoυμε δεoμευτε[ με 6ρκoug, δεv μπo.
ρo0με vα μιληooυμε.

C|udo και claudo oι δ0o τ0πoι τoυ ρf1ματoq πoυ oημαivει κλε[vω
ατα λατιvικd.Tα δυo διαφoρετικα Θθματα τωv λατιvικΦv ρημdτωv
θδωoαv ατ'αγγλικα παρ0γωγα 6πω9 τα:

inο|ude = περικλειω,exc|ude = απoKλειω,exc| usive = απoκλειστι-
κ6q, conc|ude,conc|usion = σU[πθβαivω,oυμπ6ρασμα, prec|ude =
απoτρθπω,clause = πρ6ταoη (oτηv αρ1η oημαιvε κατ6ληξη, κλεi-
σιμo μιαq πρ6ταoη9), close = κλε[vω, c|oset = vτouλaπα, μικρ69
,κλειατ6q 1Φρoq ,c|oister = μovαfiρι, επloηq κλεια169 Xωρoq.
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415) κλεiω -+ cludo (λατ.)
.+ close (αγγλ,)

Av voμ(ζατε 6τι τα κoφlvια ηταv λθξη vεoελληvικη,αρβαv[τικη η
τo0ρκικη,καιρog v' αvαΘεωρηoετεlKoφιvog ε(vαι λ6ξη πoυ βρi.
σKoυμε oτιg .' .oρvιΘεg'' τoυ Aριατoφαvη Kαι σt' .,Aπoμvημovε0μα-

τα'' τoU ΞεvoφΦvrα.Yπαρxει μαλιαrα στouq ''A1αρvηg'' τoυ Aρι-
ατoφαvη τo επ(Θετo κoφιvιbδηg, 6μoιoq με κoφ[vι,xαρακτηριoμ6g,
vαι μεv αKoμψoq, αλλα περιγραφικ6τατo9

Cophinus,αυτoυσιo, αrα λατιvικ6.Cofin ατα γαλλικα τo κoυτi,

μπαo0λo η καλδΘι. Πoιog ξ6ρει oε πoιoυ αvτιγραφ6α η μεταφρα.
αrη ατιγμια(α αμ6λεια τo .f- δπλαoι6oηκε κι 6γιvε coffin oτ' αγ-
γλικα. Aπo κoυτ[, λoιπ6v, 6φταoε vα oημα(vει τo κouτi, δηλαδη τo

φ6ρετρo, ατιg αρx6g τoυ 16ou αιΦvα.

416) κ6φtvog+ cophinus (λατ.)
+ οoffin (αγγλ.)



50

Πoλλθq φoρ6g,διαβαζovταg κατι, υπαρxoυv oτιγμ69 πoU μια
φραση, μια παρoμoiωoη,κατι αγγiζoυv μθoα μαq και oτιγμια[α
αrαματ6με τηv αvαγvωoη υπoμειδιιbvταg! Aυη η ατιγμιαiα αφαi.

ρεoη,εκτ6q απ6 τo μειδ(αμαπoU τη σUvτρoφε0ει loωg vα'1ει, 6τσι
',ατακτωg ερριμθvεg., και αrdλεq Θαυμαoμo0,vooταλγlαq (για πoιo
πραγμα αραγε;), απoρlαg και oυvεvoxηg! Aυτ69 oι oπovιεg και πo-
λ0τιμεg στιγμεq, ε[vαι πoυ καvoυv τηv αvαγvωoη αvαvτικατ6ατα-

η. Euτυχιilξ!

Noμiζω πωg 6vαg εξαoκημ6vog αvαγvιboηg, επιλεκτικ69 και α-
παιτητικ69, δεv μπoρε( παρα vα κovτoατ6κεται πo0 και πo0 . 6λo
και πιo απ6vια με τo πθραoμα τoU xρ6voυ . oε καπoιεg φρ6oειq
πoυ διαβαoε με αγαπη και oυγκ[vηση για ηv στιγμια[α απ6λαυoη
πoU τoU X6ριoαv.

Eivαι η εγγ0τηg πoυ vιΦΘoυμε με τov δημιoυρYo; Mα θα μoυ πε[-
τε τι ε(δoυq εγγUηq εivαι αυτη πoυ vιιbθoυμε διαβαζovταq ηv με.
γαλoπρεπη παρηxηση τoυ Σoφoκλη oτov '.oιδ[πoδα T0ραWo'',
',τυφλ69 τα τ,Φτα, τovτε voOv, τα τ'oμματ'εi.';

Πρoo6ξτε τη oειρα τωv λ6ξεωv, διαβααrε τιq αργα, ξαvαδιαβα.
αrε τιq!Δεv βρorrηξε τiπoτα μ6oα ατo κεφαλι η τo αηθoq oαg;
Av βθβαια απ6μειvε εκε( μθoα κατι αλΦβητo απ6 τov βoμβαρδιoμ6
ηg κoιvωvlαg τoυ Θb6ματog.

Θ Σoφoκληq δεv Θα μπoρo0oε vα περιγραφει μ' αυτ6 τα λ6για
καπoιov η καπoια πoυ γvωρiζετε; Δε vιΦΘετε oαv vα πατατε κovτα
aτoν κρατηραηφαιoτε[oυ; Koχλαζoυv τα αιoΘηματα π[oω απ6 τιg
λ6ξειq,τρ(ζoυv απειλητικα oι oυλλαβ6q,δovεlται o αvαγvΦoτηg -
π6oo μαMov εκε[voq o τυ14ερog AΘηvαioq πoυ πρωτακoυoε τo λ6-

γo τoυ Σoφoκλη ατo αρxαlo Θθατρo!
o δημιoυργδq oτ,αγγλικα ε(vαι creator. Δ6oτε τη δαιδαλΦδη

oυγγ6vει6 τoU με τ,αρ11αiα ελληvικα. Kραivω εivαι πoιητικ6 ρημα
απ6 η ρiζα KPA. πoυ oημαivει εκτελιb, εκπληριir, δημιoυργΦ.',oι
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ρ. 6τUμα KραιvoUσι,. στov.oμηρo εξηγειται ..αυτα (τα 6vειρα) βγα(-
voυv αληΘιvα''. Eπ(oηg θxει ηv 6woια τoυ εκτελo0μαι, λαμβΟvω
τ6λo9, καΘoρiζω. Στιg ''|κ6τιδε9'' τoυ Aιox0λoυ ''K6κραvται ψηφoq'.
oημαivει.'η ψηφoq 6xει oρισrεi.,.

Creo oτα λατιvικα εκτελιb, κτ[ζω, δημιoυργΦ, Aπ6 ηv παΘητικη
μετoxη τoυ ρηματog, creatus, κoιτdξτε πooo πλo0τισαv τo λεξιλo-
γι6 τoυg oι Aγγλooαξovεg: create_δημιoυργιil, creation= δημιoυρ-
γ[α, creative=δημιoυ ργικ69, creator = δη μιoυρY6q.

417) κραivω -+ creo(λατ.)
+ create (αwλ.)

Kαρα ε[vαι oτov.oμηρo Kαι στouq Aττικoυq πoιητθg τo κεφαλι.
''Πoλιov τε κdρη πoλι6v τε γ6vειov', περιγραφει o.oμηρog τo στα.
xτ( αλoγo ατηv |λιαδα.

o Σoφoκληq χρησιμoπoιεl η λ6ξη περιφρααrικα αvτ( oκ6τoυ
τoυ ov6ματoq τωv πρωταγωvιστιirv oτιg τραγωδiεg τoυ. o oιδ(-
πouq απoκαλε[ται ',oιδ(πoυ Kdρα'' και ,'αδελφ6v |oμηηg Kαρα.,
σrov,'oιδ[πoδα T0ραwo''.

',Ω φ[λov καρα'' διαβ6ζouμε oτov.'oιδ[πoδα επ( Koλωvιil,'τoυ μ
δ[oυ και,'φiλov καρα,' σrov,'Aγαμ6μvovα,' τoU Aιo10λoυ. .o;1ι, τo
τελευτα[o δεv μεταφραζεται ,.φ(λε 

μoυ κdργα,,, 6πωq xαριτoλo-
γo0oαμε κdπoτε αro oxoλεlo. Mεταφραζεται απλιilg ''φ[λε μoυ'',
''αγαrητ6 μoυ,'!

Στα κλαoικα λατιvικα δεv βρ[oκoυμε vα 61ει φτdoει η ελληvικη
λ6ξη. .oμωg αrα τ6λη τηg Pωμαικηg αυτoκρατoρiαg ouvαvταμε τη
λθξη cara = πρ6σωπo. Σαv καΘρ6φηq ηq ι|.lυ11ικηq μαg δι6Θεoηq,
τo πρ6oωπo γ[vεται chere αrηv αγγλovoρμαvδικη διαλεKτo και
φταvει στouq Eγγλθζoυg oαv cheer = εUΘυμω,θχω ει}Θυμη διαΘε-
αη. Στιg αρχ6q τoυ 18oυ αιιbvα εμφαviζεται για πρΦη φoβ oτα
γραrπα τoυ Danie| Defoe (oημαvτικo0 xρovoγραφoυ και μυΘιoτo.
ριoγρdφoυ) με ηv 6woια τoυ κραυγ0ζω, φωvαζω εvΘαρρuvτικ6,
ζητωκραυγαζω.
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418} κ6ρo -r cara (λατ.)
+ cheer (αYγλ.)

Kραηρ,παραγωγo τoυ ρf1ματoq κεραwυμι, f1ταv αγyε[o πoυ
xρησιμoπoιo0vταv για ηv κραoιv τoυ o(voυ (εξ oυ και τo σrιμερι.
v6 κραo(). oι αρ1α[oι, ωq γvωατ6v, ΘεωφOoαv βαρβαρικη σuvη-
Θεια τo vα π[vει καvεlq ..6κρατov o[vov.., δηλαδt κραo[ πoυ πρoη-
γoυμ6vωq δεv ε[1ε αvαμι1Θε( με vερ6.

Στα oμηρικα 6τη, o κρατηραq δεoτι6ζει αηv εiooδo ηq βαoιλι.
κηq αiΘoυoαq ,oυviΘωξ αor1μθvιoq t και κ6πoιεq φoρθq oλ6κλη-
ρoξ επιxρUσωμ6vog. Στov Πivδαρo ,.κραfiρ αoιδΦv.. εivαι μια ω.
ρα[α παρoμo(ωoη για ηv θμrwευor1 τωv πoιητΦv και στov επιvoη.
τικ6 ooo και ιoβ6λo Aριατoφαvη o oυκoφαvηg περιγβφεται σαv
'.κρατηρ κακιbv,!

Aργ6τερα αrov Aριατoτθλη ε(vαι τo ατ6μιo ηφαιατε(oυ,,επειδη
τo κo[λωμα τoυ Θυμ(ζει τα 1ε[λη τoυ oμΦvυμoυ αγγεioυ. Crater
ατα λατιvικ6 Kαι με τιq δ0o 6woιεgηq λ6ξηs.Aκριβιbq τo [διo και
ατ. αγγλικα απ6 τιg αρ1θg τoυ 17oυ ακbvα.

419) κρoτηρ +crater (λατ. - αYγλ.)

To <πηΘoq ατ.αγγλικα ε[vαι chest.'Aκρωq εvδιαφθρoυσα η κα.
ταγωγη τoυ.

K0αrιq εivαι μια λθξη πou επθζηoε αro ελληvικ6 λεξιλ6γιo απ6
τα 1ρ6vια τoυ oμηρoυ. o Aριατoφαηq. περιγραφικ6τατoq. σrιq
,'Nεφ6λεg.,, 

γραφει oτι o α6ραq φoυoκΦvει τα oOwεφα ..Φσrτερ

κOαrιv φυoα,.! 
..K0στιg oφΘαλμo0.,εivαι τo μθρoq πoυ πρoεξθΧει

κ6τω απ6 τo μlτι.o Πoλεμiωv,ooφιcrrηq τωv ελληvιoτικΦv 1β.
vωv, ηoσovog μ6λλov orιoυδαι6ηταq, μαq αφηoε μια μθΘoδo α.
vαγvιilριoηq τωv .. μ6Θυoωv !

,.H κ0στη oφΘαλμo0 κατωΘεv πρoκεiμεη,oιv6φλυγαq σημαι.
vει,., θγραιpε o Πoλεμiωv κι απoμ6vει o,εoαq vα διαπιαrΦσετε αv
6vτωg o εv λ6γω 6ξζε μεγαλ0τεφ μερiδιo φημηξ.

Cisfa 6γιvε η κθαrιq oτα λατιvικ6. Kαι 61ι μ6vo. Σiμαιvε επioηq
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καvιστρι και Koυτι (για 11ρηματα).
Δ0o παραγωγα θπλαoαv τα λαρ0γγια τωv αγγλooαξ6vωv φΘεi-

ρovταξ ελαφρΦq η λ6ξη: cistern = στθρvα, δεξαμεη και chest =
Θωρακικt κoιλ6ητα αηv αρ1η (toωg λ6γω τoυ 6τι περικλε[ει oαv
κoυτ[ ηv καρδια και τα πvευμ6vια με τα πλευρd) κι αργ6τερα αη-
Θog. Chest ε(vαι επ(oηq τo μπαo0λo και chest of drawers = θπιπλo
με oυρτdρια.

420) κ0oτlq.+ οista (λατ.)
-+ cistern,chest (αγγλ,)
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l-| αvαγvωoη μoU Θυμiζει διαφoρεg xειρωvαKτιKθg εvαo1oλη-
oειq, 6πωq τo vα rιλiκειqη vα πλαΘειq κατι| o αvαγvΦoηg κρατd-
ει στα 16ρια τoυ, κυριoλεκτικα oτιg παλαμεqτoυ, τo 6ργo εv6g
oυYγραφ6α, μuΘιoτ6ρημα, πo[ημα, αρΘρo εφημερiδαg - εv πρoKει.

μθvω. Avαλoγα με τov σUYχρωτιoμ6 και τov συγχρovιoμ6 τωv
δ0o η σχ6ση τouq μπoρε[ vα κoρυφωΘε[ oε αιoΘητικη απ6λαυoη
και oυvαιoθηματικη εγγ0τητα η oε αv[α,δυoφoρiα και απ6τoμη
διακoπη ηg αvαγvωoηg.

EUλoγo τo ερΦτημα πoυ δημιoυργε[ται: πΦq αξηγεiται η εγγ0-

ηq με αvΘρΦπoυg πoυ θζηoαv Xιλιαδεq xρovια πριv , 1ιλιoμετρα
μακρια; F| απOvηoη εivαι μiα και μ6vη: η αυΘεvrικ6ητd τoυg!Σε

μια επoxη (και κoιvωv(α) oπoυ περιooεUει η ξηραoiα ηg πρooπo[-

ησηq, η αυθεvτικ6ητα καπoιωv ατoμωv - πoτ6 oμαδωv - απoμ6vει
oαv μovαδικη τηg ελπiδα vα βγαλει καπoτε χυμo0q.

H εγγ0ηg, λoιπov, με τιg ρiζεg μαg, π6ρα και μακρια απ6 πρo-

γovoπληκτεg φαvφαρεg.
Nα 6vα τθτoιo oυγκιvητικ6 παραδειγμα απ6 τov .'Aγαμ6μvovα',

τoυ Aιo10λoυ. Σε καπoια στιγμη τoυ θργoυ o μεγαλog τραγικ69

γραφει ''... εUvηv ovεiρoιg oυK επισΚoπoυμ6ηV'πou εξηγε[ται
ατα vεoελληvικd ''κρεβατι πoυ δεv τo επιoκ6τπovrαι 6vειρα,'! Δεv
voμ(ζω 6τι Θα υπηρxε αλλoq τρ6πo9 πιo παραστατικ69 ,για vα πε-

ριγραΨει κdπoιoq τηv αUπviα..oμωq δεv oαg γεμiζει τρυφερ6ητα
τo παρoπovo π[oω απo τιg λθξειq, oυγκρατημθvo 6oo και αξιoπρε-
πθq; oι αιιilvεg πoU μαq 1ωρiζoυv απ6 τov Aιox0λo αvαιρo0vται

μ'αυτ69 τιg τ6oοερεq λ6ξειq. To μαρτ0ριo τηg αUπviαq πoυ βαoα-
v(ζει μεγαλα μuαλα,αλλα και απλo0g Θvητo0g εlvαι μια,κρυφη
πληγη, πoυ μoιραζoμαστε μαζ( τoυ.

Πλθκω ε[vαι 6vα ρημα πoυ επ6ζηoε αυτo0oιo oη vεoελληvικη -

μετρεiαrε π6ooυq αιιi:vεg- απo τα oμηρικ6 1ρ6vια. Στρiβω, oυ-
αrρ6φω, πλ6κω oι 6woι6g τoυ. ''Πλoκαμoυg 6πλεξε φαειvo0g"
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σrηv.'|λιαδα.,, ''θπλεξε γυαλιατερθg κoτσ[δεg,,. Aπ6 η ρζα ΠΛEK-
θ1oυμε αrα λατιvικα τo ρημα p|icare = διπλΦvω. Παρdγωγα σt'αγ-
γλικα παμπoλλα με πρoεξ61ov και ακρωq o0ψ1ρovo (λθξη τoυ
20o0 αιιbvα) τo p|ywood = To (γvωαr6 oε 6λouq μαg) voβoπαv.
Eπ(oηg βρioκoυμε εκε(η τηv παμπαλαια ελληvικf1 ρ(ζα oαv δε0-
τερo oυvΘετικ6 ατιq λ6ξειq two-p|y και three.p|y και σε μια oειρ6
λ6ξεωv, 6πω9 accomplice = ouvεργ6g (αυτ69. πoυ εvεπλαη),
comp|icate = πεβιπλθκω, explicit = σαφηq (xωρiq περιπλoκ69),
imp|y = υπαιvioooμαι και perplex = πβoκαλιil o0γ1υoη, μπερδε0ω.

421) πλ6κω.+ p|icare (λατ.)
+ comolicate
+ p|ywood, accomp|ice (αγγλ.)

Mou ε(vαι 6μω9 αδ0vατo vα ouvεxloω 1ωρig v.αvαφ6ρω μια U-
πooημε(ωoη oτo λημμα πλθκω τoυ μεγ6λoυ Λεξικo0 τωv Λ(yrελ-
Σκoτ. Avαφ6ρεται λoιπ6v κατα λθξη .,Δ0σκoλo vα μη oυoxετioη
καvε[g τιg τo Λατιvικo f|ecto πρog αυταq ταg ρ(ζαg'. Av ιoxOει αυτη
η διαπ(αrωor1, ιδo0 τι αλλo θφταoε ατ' αγγλικα απ6 τo πλ6κω:
F|ecto αrα λατιvικα oημαιvε λυγiζω, καμrπω, διπλιbvω. F|exus η
παΘητικη μετo;trη κι απ6 δω θxoυμε ατ'αγγλικα f|ex = λυY[ζω,κα-
λΦδιo, flexibIe = ευλ0γιoτoq, ευπρooαρμoστoq, ελαατικ6q
f|exibi|ity = εUλUγισια, ελααrικ6ητα, ref|exes = αvακλασtικ6.

422) πλ6κω -+ flecto (λατ.)
+ flex,f|exible (αγγλ.)

Πλdooω ατ,αρ1α[α ελληvικα ε(vαι τo oημεριv6 πλ6Θω, δ[vω
σχημα, μoρφη, .Πλαooω εκ rηλo0 ζιbov.' Kαι',αγγε(ov πλαooω κη-
ριvov' βρloκoυμε αrov Aριατoτ6λη.To ρημα χρησιμoπoιoOvταv
για μαλακθq ε0πλαorεg oυobg 6πω9 o πηλ6q Kαι τo κερL Στιq
,,Σφηκεq, τoυ Aριαroφαvη διαβαζoυμε ,ηv υδρ[αv πλdooαι,' και
αrιg,'Nεφθλεq"',6πλαττεv θvδov oιK[αq,., δηλαδη'.6φτια1vε oπ[τια
απ6 rηλ6.., Aπoκλειατικ6 αrα Πλατωvικ6 κεiμεvα 61ει ηv θwoια
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τoυ διαμoρφωvω Kαπoιov μ6σω αvατρoφηq και εκπαιδεUσηq.
..Πλασσω ταg ι.|.lυxαg τoιg μOΘoιq, τα σΦματα ταιq 1ερo[v.'αvαφθ-
ρεται στηv,,Πoλιτε[α''.

,oταv λoιπ6v oι αρ1αloι ημΦv πρ6γovoι θλεγαv πλααrικ6q εwo-
o0oαv αuτ6v πoυ μπoρo0oε vα παρει oxημα,vα πλααrε[. Στov',Τ[-
μαιo', τoU Πλατωvα διαβαζoυμε'.μ1...τωv oωματωv πλααrικωταη"
και o [διog o Πλατωvαg βαφτιoε με τov 6ρo .'πλασrικα[ τ6xvαι'' τη
γλυτπικη και ηV αγαλματoπoι[α. P|asticus oμoiωg τo επ[Θετo αrα
λατιvικ6 και plastic oτ,αγγλικα με τηv αρ;trαiα ελληvικη oημαoiα.
Δuorυ1Φg, μ6vo μ6xρι τιg αρx6q τoυ 20oυ αιΦvα. Aπ6 τo 1909
βαφτiζεται 6τoι τo γvωαr6 oυvΘετικ6 υλικ6, oημα κατατεΘ6v τoυ
o0γ1ρovoυ πoλιτιoμo0, επικερδ6oτατo λ6γω κ6αroυq απ6 τη μια,
καταστρoφικ6τατo για τov πλαvητη μαg απ6 τηv dλλη.

423) πλαoτικ69 .+ plasticus (λατ.)
.+ p|astic (αwλ.)

Eμπλlooω τo o0vΘετo ρημα με τιg 6woιεg τoυ περικλε[ω,επα-
λε(φω,πρooκoλλΦ,επικoλλιb..'Tov κηρ6v εμπλατroυoι., βρioκoυμε
ατov Aριoτoτ6λη και οτov lrrπoκραη ,,τω δακτ0λω εμπλαooεταf .

Eμπλαατ6g,-η,-ov o επαλειμμ6vog' .,Eμπλααrov φαρμακov,,
orov |rπoκραη εivαι τo θμπλαoτρo, η αλoιφη. o δε Γαληv6g γρα-
φει ''6μπλααrρov.,, ακριβΦg 6πωq τo λ6με Φμερα!

Στα λατιvικα μεταφθρΘηκε ακριβΦg τo [διo: emplastrum. Kατd
τη διαρκεια τoυ Mεoα(ωvα 6γιvε plastrum κι 6φταoε αr' αγγλικα
oαv p|aster = ε0πλαστo Uλικ6, γUψoq, τov 14o αιΦvα.

424) εμπλooτ6q + emp|astrum (λατ.)
-+ p|aster (αwλ.)

Παλαμη oτov.oμηρo ηταv 6,τι και oημερα. Σηv |λι6δα .'πασxειv

τι uπ.Αρηog παλαμαωv',, εξηγεiται "παΘα[vω κατι απ6 τα 1θρια
τoυ Αρη", δηλαδt καπoια β(αια πραξη. Mεταφoρικα ε(vαι η επιv6η.
η, η μ6Θoδoq, τo τθ1ναoμα και τo 6ργo τωv xεριιilv. Στov,oρθ-
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σrη,. τoU EUριπιδη ''παλαμη πυριγεvηq'' ειvαι τo εργαλεio πoU
γεWηΘηKε απ6 τη φωτια,δηλαδη τo ξiφoq. Pa|ma στα λατιvικα,o-
μoiωg η παλdμη, αλλα και τo φoιvικ6δεvτρo. Aυη η δε0τερη θv-
voια ηq λθξηs πρoηλΘε απ6 τo γεγov6g 6τι oε καπoιov Pωμαio τα
κλωvαρια τoυ δθvτρoυ θOμιoαv τα δαxτυλα τoυ xεριo0!Kαι oι δ0o
6woιεg τωv λατιvικΦv θφταoαv αr.αγγλικα oαv palm'

Pa|mistry = 1ειρoμαvτε[α.

425) παλ6μη + palma (λατ.)
+ pa|m (αwλ.)

Επιoκoπε 0ω αr' αρxα[α ελληvικα oη μαιvε παραη ριil, εξετα-
ζω,βλ6πω.Παραγωγo τoυ ρηματoq τo oUσιαστικ6 επioκoπoq Φ.
μαιvε φ0λαξαg, επoπηg, κατασKoπoq Kαι για τoυq ΘεoOq ηταv o
πoλιo01og ,o πρoαταηg,.Nεκρo0 γ. επ[oκoπoι'' ηταv oι φ0λακεg
σtηv.'Avtιγ6η..τoU Σoφoκλη Kαι στo (διo 6ργo',vuκτ[ωv φθεγμα-
τωv επ[oκoπog,. ε(vαι περιφραστικα o Bακ1oq, o ',φUλακαq,πρo.
σrαηq τηq vυKτεριvηg κoυβ6vrαg',. Episcopus στα λατιvικα o επμ
σΓαηq, o επιθεωρηηg κατα καπoιov τρ6πo'

Aργ6τερα η λ6ξη πθραoε oτα εκκληoιαατικα λατιvικα με ηv
6woια τoυ επιΘεωρηη, 6Xι πλθov oριoμ6voυ απ6 ηv πoλιτε[α,
αλλα απ6 ηv εκκληoiα' Σηv καΘoμιλoυμθvη 1αΘηκε τo πρΦτo
φωvηεv Kαι τo xειλικo -π- θγιvε -b., biscopus. Aπo κεi και π6ρα η-
ταv Θ6μα λiγωv αιιbvωv vα φταοει η λεξη οτ,αγγλικα.Tov 9o αιιil-
vα εμφαv(ζεται τo bishop oτo αγγλooαξωvικo λεξιλoγιo και λ[γo
αργ6τερα, τov 12o αιιbvα τo oOvΘετo archbishop = αρXιεπ[σKoπoq

426) επioκoπoξ -} episcopus (λατ.)
-+ bishop (αγγλ.)

Πληγη αr.αρxαiα ελληvικα ηταv τo κτ0rημα κυρ(ωg με ξiφoq
η με αλλo 6πλo. Παραγωγo τoυ ρηματog πληoσω (τo πλητrω xρη.
oιμoπoιo0με Φμερα) απ6 η ρiζα ΠΛAΓ-, Πλαγα αη Δωρικη δια-
λεκτo. 'Πλαγα[ σιδαρoυ', τo xτυπημα o[δερoυ η ξiφoυq αrov Π(v.



δαρo, '.oτ6ρvωv πλαγα['' τα 1τυfiματα oτo αrf1Θog αrηv ',Hλ6-
κτρα,. τoU Σoφoκλf1. Mεταφoρικα,,πληγα[ βι6τoU,' αrιg',Eυμεv(δεg.,
τou Aιαx0λoU, oι oυμφoρ69, τα xτυrιf1ματα ηg ζωηq και αrov
uA[αvτα,,τoυ Σoφoκλη '.πληYη Θεo0,,, η oυμφoρd πoυ αταλΘηκε α-
π6 τo Θε6. Aυτo0oια η λ6ξη απ6 τoυg Δωριεig στoυq Pωμα[oυg'

P|aga ατα λατιvικα τo πλf1γμα,τo τρα0μα,η ouμφoρl,η βλαβη,η
ζημιd. P|ague oτ.αγγλικd η μεγ6λη oυμφoρα, η μ6oτιγα, η παvo0.
Ωα και oαv ρημα μαατiζω.

427}πληγ'i *+ plaga (λατ.)
.+ plague (αwλ.)
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oμoλoγΦ αvερυΘρ(αoτα η μεγαλη μoυ αδυvαμ(α για τα κooμη.

μαrα τoυ γραrπo0 λ6γoυ. Mεταφoρ6g, παρoμoιΦoειg, παρηxη.
σειq, αvακ6λoυΘα oxηματα, oξ0μωρα αxηματα, γεvικιilg τα καλo.
λoγικ6 αroι1ε[α (βρiΘει η αρxαιoελληvικη γραμματεiα) αoκo0v μια
ιδιαiτερη επiδραoη σηv Uπoφαιv6μεvη . πραγμα παoιφαv6q αλ.
λωαrε και στα ''αvα xεβαq,,dρΘρα.

H γυvαικεiα φυoη ...αvαπ6δραoτog.Aρ6oκεται αrη διακ6oμηoη
,αrα αroλ[δια. Aπ6 ηv αλλη oμωg πλευρα voμζω oτι πρθπει vα υ-
παρ1ει και εκλεκτικ6ητα. 'oxι ξερα oτoλiδια τoυ oωρo0, αλλα
πoλλιbv καρατ[ωv.

Eivαι καιρ69 vα Θ6ooυμε καπoια μικρα ζηfiματα',επ[ ταπητoζ',
πoυ oυδθπoτε αγγ[xηκαv, ΘεωρoOμεvα ωq αoημαvτα 6πω9 η voι-
κoκυρoo0η και τo α16λιoμα.

Θα oαq πω 6vα απλ6 παραδειYμα για vα καταλαβετε τiεwoιb.
.'Kλαivε τα ρo01α γι.αvΘρωπo!'', λθει η μαμα μoυ, λεg και μιλdει
για yr1ρεg και τεΘλιμμθvoυg oυγγεvε[g, Xωριq v,αvτιλαμβαvεται
τo ε0ρoq ηg ooφiαq πoU εKστoμiζει. Φραoη πoU Xρησιμoπoιε( για
κdπoιεq ωρα[α vτυμθvεq κυρ[εg πoυ δεv διαΘ6τoυv τ.αvαλoγα oω-
ματικα πρoo6vτα. H φρdαη απ6 μ6η απoτελε[ τη βαc,rt μιαg κα.
πoιαg ovτoλoγlαq τωv πραγματωv, δεv voμiζετε; Aραγε κλα(vε τα
ρo01α;

M6vo κλα[vε;Θρηvo0vγoερα, Θα 6λεγα, μερικθq φoρ69!

K6oμημα ατo 6ργo'.K0ρoυ Av0βασιq..τoU ΞεvoφΦvτα ηταv τo
ατoλiδι, 6πω9 ακριβΦq και αf1μερα.

..Tα πoλ6μou κooμηματα'. βρloκoυμε στouq ''N6μoUg'' τoυ Πλd-
τωvα. Παραγωγo τoU ρηβατog κooμ6ω, -Φ πoυ εixε διαφoρεq 6v.
voιεg απ6 τα xρ6vια τoυ oμηρo: ταKτoπoιΦ, παραταooω αrρατ6,
καΘηoυ16ζω, ετoιμαζω, κυβερvΦ, τιμΦ, αroλiζω.

Aπ,6λε9 αυτ69 τη θwoιεg 61ει διαoωΘεiαrα vθα ελληvικα μ6-
vo η τελευτα(α. Γυvαικεioq δdκτυλog; Πoτθ δεv μπoρεi vα ε(vαι
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Kαvειq σιγouρoq!
Kooμητικ6g ατov Aριoτoτθλη ηταv o επιτηδειoq σηv τακτoπo[-

ηση,στη διαταξη. Aυτo τo επiθετo oαv cosmetic 6φταoε αηv
Awλiα τov 17o αιιbvα, με τηv [δια αρxαιoελληvικη 6woια, xωριq
λατιvικη επ6μβαoη. Mε τo π6ραoμα τωv αιΦvωv τo cosmetic θγιvε
oυoιααrικo και μαλιoτα πληΘυvτικoU αριθμo0: cosmetics = KCtλλυ.
vτικα

428) κooμητlκ6q + cosmetics (αwλ.)

Nα oημειιbooυμε εδιil 6τι απ6 τo oυσιαστικ6 κ6oμo9 = ταξιξ,
διαταξιg θxoυμε επiαηq cosmopo|itaΠ = KoσβoΠoλ(ηξ και cosmo-
naut = κooμovα0ηq.

Ξηρoq ηταv o ξερ6q, αιrrlΘετo τoυ υγρ6g.Στov Aριατoφαvη.'ξη-

ρo[ τρoπoι,' ε[vαι oι αυαηρoi Kαι'.ξηρα', εivαι η 6vuδφg γη. ''Να0q
επi ξηρo0 πoε[v., oημαιvε ..ρixvω τα καρdβια αη ατεριl'" σfov
Θoυκυδ(δη. Στηv ''K0ρoυ Avαβαoη.. τoυ ΞεvoφΦvτα τo ',ξηρ6v τoυ
πoταμo0', ε[vαιη κo(η τoυ πoταμo0.

Xerography = ξηρoγραφiα, ovoμαorηKε στα μθoα τoυ 20oυ αιιil-
vα η μ6Θoδoq φωτoγραφικηg απoτ0πωσηq πoU δεv 1ρηoιμoπoιoU-
oε υγρα εμφαvιoηq, o πρ6δρoμoq τωv φωτoτυπιΦv. Xerox oημα
κατατεΘ6v ηq γvωσηq αμερικαvικηq εταιρε[αq.

429) ξηρ6s Φ xerography (αwλ.)

Koιτ6ξτε τΦρα η θαυμααrη περιπλαvηor1 τωv λ6ξεωv.
o A6τιo9, γιατρ69 Kαι σUγγραφ6αg τoυ 6oυ μ.X. αιΦvα, αρ11iα.

τρoq στη βαoιλικη αυλη ηg Kωvαrαvrιvo0πoληg, αvαφ6ρει τo ξη-
ριov η ξηρ6v, απoξηραvrικη oκ6vη πoυ xρησιμoπoιoOvταvγιαηv
περιπolηoη τωv τραυματωv.

oι Αραβεg, δυo βηματα πιo π6ρα, πηραv η λ6ξη πρoταooovταq
τo αραβικ6 6ρΘρo a| και η φαρμαKευτικη εκεivη oκ6vη θγινε a|iksir.
oι αλ1ημιατ69 τoυ Mεoα[ωvα 11ρηoιμoπoiηoαv η λεξη για ηv oυ-
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σια πoU Θα τoυg 6διvε τη δυvατ6ητα vα μετατρθψouv σε xρυo6
6λα τα ευτελη μ6ταλλα -ευγεvηg φιλoδoξiα!. καΘιbg επioηg Kαι vα
xαρiooυv ηv αΘαvαo(α crτoυg Θvητo0g. E|ixir of |ife = ελιξηΡ.o τηq
ζωηg αvαζητo0oαv απ6 τoτε oι αvΘρωπoι, αvυπoιp(αστoι Yια ηv
κλωvoπolηoη πoU Kυoφoρo0oαv oι μελθτεg τηg γεvετικηq λiγoυg
αιΦvεg αργ6τερα!

'ti}O) ξιiρ'ov + a|iksir (αραβ')
*+ e|ixir (αγγλ.)

Kερατιov oτα κε(μεvα τoυ Aριαroτθλη ηταv τo μικρ6 κ6ραq, o
oκελετ69 τηg λ0ραg, μικρ69 αυλ69 και στov πληΘυvτικ6 ',τα Kε-
κυρτωμθvα ακρα τηg μητραq''. 

.|.lταv επioηq .,βαρoq τι oταΘμo0,, [.
σov πρoξ 2 και2l3 χdλκoυq=1 /3 oβoλoU.

Kερατ6α οτov Aριατoτ6λη ε[vαι η xαρoυπι6,τo δ6vτρo πoU πα-
ραγει ξυλoκ6ρατα,ovoμαo(α πoυ παραπ6μπει oτo oxημα τωv Kαρ.
πιilv τoυ πoυ Θυμζoυv κ6ρατα.

oι απ6ρoι τωv XαρoUπιΦv xρηoιμoπoιo0vταv oαv μθτρo ζυγ(.
σμαToq πoλιJ μικριbv πoooτητωv xρυooO και πoλOτιμωv λ[Θωv. Tα-
κτικη πoυ καΘιερΦΘηκε απo τoυg Αραβεg πoυ ov6μαoαv girat (κι-
ρατ) τo βαρoq πoυ ιooδυvαμoUoε με τ6ooεριq κ6κκoυ9 xρυoo0.To
μθτρo αυτ6 υιoΘετηΘηκε απ6 τoυg |ταλo0g carato, τoυg Γ6λλoυ9
οarat,τoυg Eγγλεζoυq carat κι θφταoε ξαvα o.εμαq oαv καρdτι.

431) κερ6τlov -+ girat (αραβ.)
+ carat (αwλ.)

l.| λ6ξη τdπηg εivαι oμηρικη! ''Tαπητα φ6ρεv μαλακo0 ερ[oιo'',
αrηv oδ0οoεια Kαι .'oOλωv τε ταrητωv'', ..ταπηo[ τε παρφυρ6oι.
σιv..σηv |λιαδα.

Πoλ0 διαoκεδ6ζω 6ταv ακo0ω τoυg πλαv6διoυg vα διαλαλo0v
τηv πραματεια τouq ..''ταπητεg,6xω, καλo0g ταπητεg!,' Bρε[τε μια
λ6ξη απ,αυτθq πoυ vα μηv εivαι καΘαρ6αιμα ελληvικη, Mηv ξεχvα-
τε 6τι καλ69 oτ'αρxα[α ελληvικd ηταv o 6μoρφo9.
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Tapes αrα λατιvικ6.Στα μεoαιωvικα αγγλικα 6φταoε η λεξη
tapestry=υφαvτO για τov τo(1o,ταπετoαρiα επ[πλωv.

432) τ6τιηs + tapes (λατ.)
+tapestry (αwλ.)

Xηρα αrηv |λιαδα f1ταv 6,τι και Φμερα. "Tα1α ff1ρη ooυ θooμαf
λθει η Avδρoμαxη αrov.Eκτoρα. Kαι oε dλλα oημεiα τoυ iδιoυ θ-
πouq,'' μηηρ Xiβη',, 

.'xηραι γυvα[κεg,.. Mεταφoρικα o εγκαταλε-
λειμμ6vog, o αrερημθvoq. ..Xηρα μ6λαΘρα,.ατov Eυριπ[δη ε[vαι τα
αδεια, τα θρημα παλdτια.

l.leres, (γεv. heredis) o κληρov6μoq σrα λατιvικα. Eυv6ητo, μιαg
και η 1ηρα καπoιoυ αυτ6ματα γivovταv και γ[vεται ακ6μα Kληρo-
v6μog τoυ εκλιπ6vτog.

Heir o κληρov6μoq αr,αγγλικα με ελαφΦ αλλoiωoη τoυ Θθμα-
τoq. 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.)
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To επικε(μεvo καρvαβαλι Θα ηταv μια περiφημη δικαιoλoγiα ε-

ξε0ρεoηg εv6g πρoλ6γou για τo oημεριv6 μαg ραvrεβo0..Eλα o.
μωq πoU η επικαιρ6ητα δεv μπoρε[ -πoτ6 δεv μπoρo0oε- vα λεμ
τoυργηoει oαν oφoυγγdρι Kαι vα οβηoει η βαΘ0τερη αιτ[α αuτΦv
τωv εκμυστηρευτικΦv oημειωματωv.

E ρη μΦs η ι|.lυ1η,αγαπητoi μoU,..KUvηγα μovαxη'. 6πω g στo αμε.
ρικαvικo μυΘια16ρημα και κρατd ερμητικd κλειατ6 τα μυαrικd ηg
πoυ κdπoιεg αrιYμθq εvεo( αvακαλ0τπoυμε. E(vαι oαφΦg π6ραv
τωv δuvατoητωv μoυ vα γραι!ω για τo καρvαβOλι,μιαq Kαι vιΦΘω.
. εiμαι η μ6η; . μαρτυραg και καμιd φoρα ηρωiδα ατ6λειωτωv,α.
vo0oιωv και εξoυΘεvωτικΦv μεταμφι6oεωv τριακ6oιεq εξηvτα π6-
vτε μθρεg τo 1ρ6vo!

Yπoy1vδριαεμμovη για ηv πoι6ητα τωv διαπρooωπικΦv oxθ-
σεωv; Δεκτη η θvαrαoη. H ειρωvε[α τoυ πραγματog 6μω9 ε[vαι o-
τι σ,αυτd τα γραπτα εδΦ καπoιoι αvαγvωρiζoυv πραγματα πou
πoτ6 δεv φαvταατηκα. Aλλα ε[παμε! H αvαγvωoη ε(vαι εvαox6λη.
αr1πoλλθq φoρεq δυoκoλ6τερη απ6 τo γραι!ιμo.

Σπ6γγo9 αηv |λιαδα Kαι ηv oδ0ooεια ηταv 6,τι και fiμερα,τo
oφoυγγαρι. ',Σπ6γγoισι πoλυτρητoιoι τραπθζαq vζov',, δηλαδη ',θ-
πλυvαv τα τραπ6ζια με oφoυγγ6ρια πoU εi11αv πoλλθg τρ0πεg,.και
',σrι6γγω αμφi πρ6oωπα και αμφω 1εβ, απoμ6PWU.., δηλαδη
,πλ0vε τo πρ6oωπo και τα δυo ooυ 1θρια με oφoυγγαρι.'. o αρ;trαι-
6τερoq τ0πoq ηταv oφ6γγoq.

Aπ'αυτ6v τov τ0πo -με απιilλεια τoυ αρxικo0 σ- στα λατιvικα 6.
xouμε τo fungus = σπoYYΦδηg μ0κηταq λ6γω ηq μoρφoλoγiαg
και τoU αxl,lματoq πoυ Θ0μζε oφoυγγαρι.AκριβΦq θτoι θφταoε αr,
αγγλικα αrιg αρ169 τoυ 16oυ αΦvα σαv περιεκτικ6 6voμα Yια τα
μαvιτ6ρια.

Eκτ6ξ δμωqαπ6 τo fungus cπα λατιvικα θ1oυμε απ6 τov orι6γγo
και η λ6ξη spongia = oπ6Yγoq, πoριilδηg λ(Θoq. Λiγo πριv τo 12o
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αιωvα βρioκoυμε αro εγγλ6ζικo λεξιλ6γιo τo Sponge = σπoYγoq.
AληΘεια, Θυμαατε τo δικ6 μαg oπ6γγo αrov π(vακα, φτιαγμ6vo α-
πo λωρ(δεg μαλλιvoυ υφdoματog τυλιγμ6voυ oε oxημα oαλιγκα.
ριo0; Τov σπ6γγo πoυ αφηvε 6vα φευγαλ6o ελικoειδεq σXημα 6.
ταv τov 1τυπo0oαμε ελαφpα πdvω αrov π[vακα ηq ταξη ε; Aυτα
πριv ηv ειoβoλη τωv φηvΦv και αδιαφoρωv oυvΘετικιilv σφoUγ-
γαρκilv.

434) oπ6γγo9 *r fungus, spongia (λατ.)
-+ fungus, sponge (αwλ.)

H λεξη ερημ(τηg τωv πρωτoχριατιαvικΦv 1ρ6vωv εivαι παρdγω-
γo ηq αρxαιoελληvικηq ερημiαq. Hταv αρ1ικα o αoκητηg, αυτ6q
πoυ ζo0oε αrηv 6ρημo. Σημερα μπoρε[ vα βαφτιαrε[ 6τoι o απ6-
xωv απ6 τιq κoιvωvιK6g oυvαvαατρoφ6q! Σπoυδα(oq εκπρ6oωπo9
τoU ασKητισμoυ και πατ6ρα9 τoU μovαXιKo0 βioυ o Mθγαg AvτΦ-
vιog. Γvωατ6τατog o ιδι6μoρφη9 τεxvικηq π1vακαq τoυ lερΦvυμoυ
Mπoq "oι πειραoμol τoυ Aγ[oυ Avτωvioυ".

Hermit η λεξη αr,αγγλικα απo τo λατιvικ6 heremita τωv λατιvμ
κιirv τoυ Mεoα[ωvα.

435) ερημiα + heremita (λατ.)
*+ hermit (αwλ.)

Eρμητικ6g εivαι 6vα επ[Θετo πoλ0 μεταγεv6ατερo τoυ oλ0μπι-
oυ Eρμη και δεv αvαφ6ρεται Kαv σ'αυτ6v. Πρoκειται για 6vαv αλ-
λov Eρμl,1, τov Eρμη τov Tριoμθγιστo, σUγγραφ6α ηg 6ιpιμηg ελ.
ληvιαtικηg περι6δoυ, τ6λη τoυ 2oυ-3oυ μ.X. αιιi:vα. Πoλλoi Θεω-
ρo0v 6τι δεv υπηρξε καv τ6τoιo πρoσωπo, 6τι ηταv εικovικ6g oυγ-
γραφθαg, Στα μεoαιωvικα xρ6vια oμωq πloτευαv 6τι ηταv Aιγ0-
πτιoq ιερθαg τηg επoxηq τoυ MωυΦ και τoυ απ6δωoαv μια oειρα
πραγματε[εξ, 6πoυ oυγκλlvoυν πλατωvικα, oρφικα, πυΘαγ6ρεια
και στωικα ατoι1ε(α. Toυ απoδ6Θηκαv επ[oηg μελθτεg παvω αrη
μαγεiα Kαι ηv αλxημεiα, με απoτ6λεoμα η λθξη ερμητικ69 vα Kα.



ταληξει σUvΦvυμη ηq λ6ξηq αλ1ημικ6q.
Eπιαrf1μovαq Kαι εφευρ6ηq αυτ6q o μυαηριιirδηq Eρμηq λθvε

πωg εt1ε αvακαλ0ιpει θvα τρ6πo vα κλε[vει δo1ε(α αερoαrεγΦg
Kαι στα τ6λη τoυ .17oυ αιΦvα ατo λεξιλ6γι0 τωv Ewλ6ζωv η λεξη
hermetic εi1ε ακριβΦξ αUη η oημαo(α.

436) Ερμιis + hermetic(αYYλ.)

Στov ,oμηρo 
ηρωq ε[vαι τιμητικ6 επ[Θετo πoυ δ(δεται 6xι μ6vo

στoυq αρxηγo0q τωv Eλληvων, αλλα εv γ6vει στouq πoλεμιoτ69.
.,Hρωεg Δαvαo(,. αrηv lλιαδα Kαι ..σr[xαg αvδρΦv ηρΦωv', oηv
oδ0ooεια.

Στα κεiμεvα τoυ Hoioδoυ oι ηρωεg ε[vαι υπεραvω τωv αvΘρΦ-
πωv, αλλα υπoδεθαrερoι τωv δαιμ6vωv, oι oπoioι με η οειρα
τoυq ηταv 6vα oκαλ( πιo κατω απ6 τouq Θεo0g. Θαυμαoτε ooφη
διαταξη ταξικf1q.τρ6πov τιvα. oιiλληψηq τωv ovrωv!

l-{ero oτα λατιvικα, herois η heroina η ηρωiδα και heroicus o ηρω-
ικ69. Στ,αγγλικα απ6 τα τθλη τoυ 16oυ αιΦvα η λ6ξη hero δηλωvε
τo γεwαlo η Θαuμααr6 αvτρα.

H θwoια.κ0ριo πρ6οωπo μιαg ιατoρ[αg'. αvαπτιixθηκε oτα τ6λη
τoυ 17oυ αιιbvα.

437) ιiρωs -+ hero (λατ.-αγγλ.)

Yπo16vδριog ατα κε$εvα τoυ Aριαroτ6λη ηταv αυτ69 πoυ βρi.
σκovταv κατω απ6 τoυq x6vδρoυq τoυ oαro0 τoυ oτ6ρvou,..παθη
υπox6vδρια', αvαφθρει. Στov |rιπoκραη υπox6vδρια ε[vαι τα μα-
λακd μθρη τoυ oΦματog πoυ βρioκovται κατω απ6 τoυg x6vδρoυg
τoυ ατηΘoυq και παvω απ6 τov αφαλ6. ',To δεξι6v υπoxovδριov'',

γρdφει o μεγdλoξ γιατρ6q ηξ αρ1αι6ητα9.
Aυτ6 λoιπ6v τo συγKεKριμθvo μ6ρoq τoυ oΦματoq Θεωρo0vrαv

κατθ τo Mεoαiωvα η θδρα ηq μελαψ1oλiαq, ηq καταΘλιΨηq και

γι. αυτ6 η λ6ξη xρησιμoπoιoOvταv με ηv θwoια ηg δυoΘυμiαg,

ηqακεφιoq.
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Σημερα υπo1ovδρ[α ε[vαι ''vεUραoθ6vεια πoU χαραKηρiζεται α-
π6 μεγαλoπoiηoη ηg oημαo(αq oυvηΘιoμdvωv σωματικΦv εvo-
1ληoεωv..και αυτη ακριβΦg η oημαo(α θ1ει και or'αγγλικα.Xρει-
ααηκε 6μω9 vα περ0oει απ6 τα λατιvικα.

438) υπo16vδρlov + hypochondria (λατ.-αγγλ.)

Eιρωvεiα oηv αρ1α(α AΘηιn ηταv η πρooπoiηoη, η πρoorτoηfi
αγvoια .,πρoq εξερθΘιoιv η o0Yχυoιv,. αvτιπαλou. Σηv''Πoλιτε[α.,
τoυ Πλατωvα ηταv τρ6πo9 σUζηησηq, πoU μεταxειρζovταv o Σω.
κραηq εvαyr(ov τωv σoφιστΦv. Στo Δημooθθη θ1ει ακ6μα ηv
θwoια ηξ ραΘυμiαq, ,.τηv ημετθραv βραδυητα και ειρωvε(αv,,α-
vαφ6ρει o μεγ6λo9 ρητoραg ηg αρ1αι6ηταq. Δεv μειδι0τε αro α-
Koυσμα ηq φρασηq; H αυτoκριτικη απoτελε[ ακρoγωvιαio λiΘo
τωv λ6γωv τoυ, αιιbvεg πριv ηv αvακαλ0ι{,loυv oι μαρξιατθg.

lronia αrα λατιvικα ελλεiι!ει διφθδγγωv και irony ατ. αγγλικα.
Παρdγωγα τo επiθετo ironic = ειρωvικ6g Kαι τo επiρρημα ironically
= θιβΦVιKo.

439) εlρωvεiα -r ironia (λατ.)
-+ irony (αwλ.)
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T( Θα μπoρo0oε vα ε(vαι πιo γoητεuτικ6 απ6 μια γιoρτη παρα τo

τ6λo9 αυηq ηq γιoρηq;
oι φf1μεq, τα λ6για πoU ηv ακoλoυΘo0v,oι dδειoι δρ6μoι, oι 6-

δειoι xΦρoι μετα τo ξεφdvτωμα, τ,απoμειv6ρια ηq γιoρτιvηg α-
τμ6oφαιρα9, ταλαιπωρημθvεg oερπαvτlvεg,μια μαoκα πεταμθvι1,
6vα κoμματι φαvταχτερ6 πλααrικo ατo ρε(Θρo τoυ πεζoδρoμ(oυ,
μια φηvη, xαλαoμθη oφυρ(μρα, μ,εμφαvη παvω ηq τα oημ6-
διo ηg XαΦq Kαι τoU κεφιo0 πoυ ε[vαι ηδη παρελΘ6v.

M.αρ6ooυv αυτα τα ευτελf1, πεταμθvα oημαδια ηg γιoρηg πoυ
π6ραoε.Moυ φταvoυv αυτα τα λiγα πoυ περ[σσεψαv και καvεig
δεvαπoζητd. Τα κoυβαλαω τριαvτα - τριαvταπ6vτε 1ρ6vια.

Γιγαvrιo 6ργo.Πoλλθq φoρθq αβ&oτo1τo. Στoλζω μ. αυτα η
σ16ρησrl στιξ Yειτovιθg και oτιg αuλiqηg γλυκ6πικρηq Kαλαμπ6.
Kαq τoυ , 65-'70, 6ταv κoλλo0oαv τα δα1τυλα μαg απ6 η λoυκoυ-
μ6oκovη, μετριbvταg τ,απoκριατικα λoυκo0μια, ιrτυμθvoι με πα-
λι6ρoυ1α και τoiπεg, 6ταv γελo0oαμε βαζovταq τo 1θρι μπρoαrα
αro ατ6μα, λεg κι ηταv αμαρτ(α τo γ6λιo μαq.

Nooταλγ(α, παραπovo η και τα δυo, δεv ξ6ρω. Γρατooυvαω vυ-
11τοτικα τιq λ6ξειq oαv xoρδθq παλιαg κιΘαραq, θoτω κι θvαq αv α.
κo0oει αυτα πoυ γραφowαι, τ6τε καλΦg γρdφovται.

Φημη ατ,αρxαiα ελληvικα ηταv η πρoφητικη φωvη, o 1ρηoμ6q,
η πρoφητεiα, o oιωv6g, o λoγog για καπoιov Kαι τo 1αρακηρα
τoυ, αγγελ[α, κoιv6g λ6γo9, παραδoor1.

Παραγωγo τoυ ρηματoq φημι κι αυτ6 απ6 η ρiζα ΦA - πoυ 6δω-
oε τo ρt'1μα Ψαω = φωτ(ζω, λdμπω. Θ oδυoo6αq απευΘ0vεται στov
αvακτα τωv ΘεΦv Δ[α..φημηv τιq μoι φdσΘω,,κι εκε[voq τoU απα-
vτα με μια βρovΦ αηv oδ0ooεια! Στov l.oιδ[πoδα T0ραwo.,τoυ
Σoφoκλη με ηv 6woια ηq πρoφητε(αg.ε[τε τoυ ΘεΦv φημηv α.
κo0oαg, εiτ.απ.αvδρ6q,, και \oυ ovεiρoυ η φημη" αrov Hρ6δoτo.
,Φημαξ τε και μαιrτεiαq,,στov..Φαiδωvα" τoU Πλ6τωvα και στov α.
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vατρεπrιK6 Aριoτoφdη'.φημη γ. υμiv 6ρvιg εoτ(', !
Φdμα η iδια λ6ξη oη διαλεκτo τωv Δωριθωv Kαι 6τoι ακριβιbg 6-

φτασε, αλλαζovταq αλφαβητo, αrα λατιvικα. Fama για τoυq Pω-

μαioυgηφημη,oλoYoq.
Fame σr'αγγλικα, αφo0 π6ραoε πριbτα απ6 τoυg Γαλλoug. Πα-

ρdγωγα τα επ(Θετα famous=διασημoq και i nf amous=διαβoητoq.

440) φημη.+ fama (λατ.)
+ famous (αγγλ.)

oι Γiγαvrεg καταγραφovται σηv oδ0ooεια oαv φυλη αγρ(ωv
πoU Kαταστρdφηκε απo τoυq Θεo0q. Xαρακτηρiζovται .,υπ6ρΘυμoι,

λα6q αταoΘαλog.'.
oι Kι)κλωπεq ηταv... κoλλητo( τoυg. ''K0κλωπ6g τε και αγρια φU-

λα Γιγdιrrωv,', βρ[σκoυμε ξαvd αηv oδ0ooεια. Στη ',Θεoγoviα,.
τoυ Ho(oδoυ παριαrαvovται σαv γιoι τηq Θεαg Γα(αg.

Σαv επ[Θετo η λ6ξη γlγαg ε[vαι o δυvατ6g. ',Zεφ0ρoυ γ(γαvτog
αΟρα,' διαβαζoυ με στov'.Aγαμ6μvovα', τou Aιox0λou.

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[Θετα γιγαvrειog πoυ σU-
vαvταμε ατo Λoυκιαv6 και γιγαvτιαlog αrov A[oωπo τo Γραμ-

ματικ6 6δωoαv τo λατιvικ6 giganteus'To oυoιααrικ6 gigas 6-

φτασε επioηg ατα λατιvικα και αvτiατoιxα πθραoαv αr'αγγλικα
τα gigantic και giant με παραφΘoρα τoυ Θ6ματoq μ6oω τωv γαλ-
λικιbv. Παρ6γωγα gigantism και giantism = γιγαvτισμ6g και
giantess = Θηλυκ69 γιγαq'

Eπioηg βρioκoυμε ατ' αγγλικα τo πρ6Θεμα giga- και η λ6ξη
giant oαv πριitτo oυvθετικ6 oε ovoμαo(εg φυτΦv και Θαλαooιωv
ζΦωv, αλλα και αη φυoικη Kαι ηv τε1voλoγiα. Δυo αvrιπρoσω-
πευτικα παραδεiγματα τo gigawatt πoυ ιooδυvαμεi με 6vα διoεκα.
τoμμ0ριo βατ και τo gigabyte πoυ ιooδυvαμεi με 1'073.741.824
bytes!



tl41) γiγαq -+ gigas (λατ.)
+,giant (αwλ.)

H αυλη ε(vαι τ6oo παλια ooo και η ελληvικη γλιilooα. Στηv |λια-
δα o A1ιλλ6αq ειxε αυλη γ0ρω απ6 η σKηvη τoU Kαι ατηv oδ0o-
σεια τo δωματιo τou Tηλ6μα1oυ ηταv αrηv αυλη. Στα 1ρ6vια τoυ
oμηρoυ ηταv o αvoιxτ6g x6ρoξ μπρooτ6 απ6 ηv oικ(α πoυ ε[xε

γ0ρω-γ0ρω μικρα κτioματα Kαι αrη μ6oη τo βωμ6 τoυ ',Διog Eρκεi-
ou".

.l.{ταv o Xωρoq πoυ μαζεOovταv 6λη η oικoγθvεια, αλλα χρησι-
μευε ταυτ61ρovα σαv μdvrρα για τα ζΦα. Mετα τov,oμηρo αυλη

ηταv τo τετραγωvo γ0ρω απ6 τo oπolo ηταv xτιoμ6vη μια oικ(α και
εixε περιαr0λιo με π6ρτε9 πoυ oδηγoOσαv στα διαμερ[oματα τωv
αvδριbv.

Au|a αvrlαroιχα η λ6ξη ατα λατιvικα. oι oυvηΘειεg oμωq τωv
Pωμαiωv αριστoKρατιbv δημιo0ρYησαv μια καιvoOργια λ6ξη, τo
au|aeum = τo παραπετασμα, η αυλα[α.,Hταv δε τo aulaeum πoλυ-
τεληq κoυρτivα πoυ πρooτατεuε τιq Pωμαικ6g oυvτρoφιθg απo α-
διακριτα βλ6μματα αrα υπ6αrεγα τωv αυλΦv τoυg. Mεταφραζo-
vταq τη λ6ξη αrα ελληvικα ξαvαδαvειoηKαμε τηv αυλαiα.

Mε τo π6ραoμα τoυ xρ6voυ η αυλη και au|a oημαιvε αγρoτικη
oικiα, 6παυλη Kαι η παραφΘoρ6 ηq γλΦooαq ηv μεταμoρφωoε
oε villa = βiλα απ,6πoυ η δαvεioηκαv oι Eγγλ6ζoι, αλλ6 κι εμεig
oι vεo6λληvεg δημιoυργΦvrαg μια ακ6μα φαvταolωoη και απωΘη-

μ6vo.

442) αυλη + vil|a (λατ.- αγγλ.)

KiΘαριg oτα oμηρικα.Eπη ηταv τo μoυoικ6 6ργαvo πoυ Φμερα
ovoμαζoυμε κιΘαρα, υιoθετΦvrαg τη λατιvικη παραλλαγη τηq λ6.

ξηq.Eπιvoηoη τoU φτερωτo0 Eρμη oε αvrιδιααroλη με τη λ0ρα
πoυ ηταv εφε0ρεoη τoυ Aπ6λλωvα, αv και πoλλθq φoρ6q τα δυo
6ργαvα δεv διακρivovταv μεταξ0 τoυg. E(xε σχημα τριγωvικ6 και
εrπα 1oρδ69 πoυ αργ6τερα αυξηΘηκαv oε εwια και 6vτεκα.
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Στo ,.Mθγα Λεξικ6'' τωv Λ[vτελλ-Σκωτ τovζεται επovεΛημμθvα
6τι .,αδ0vατov ητo vα δι6φερε (η κιθαρα) απ6 ηq λ0ραq η ηq
φ0ρμιYγoq''.

Aξ(ζει, voμζω, εδΦ μια παρθvΘεoη: κιΘαριαrηg ηταv αυτ6q πoυ
μ6vo 6παζε κιΘdρα, εvιil κιΘαρωδ6q αυτ69 πoυ 6παζε αλλα ταu-
τ61ρovα τραγoυδo0oε. o πρΦτog απoκαλo0vταv και ΨιλoκιΘαρμ
αηs.

Δεv oαg κ6vει εvτιjπωoη 6τι 1ιλιδδεg 1ρ6vια μετα η vεoλαlα
xρησιμoπoιε( τo ι.UΛo- oαv πρΦτo oυvΘετικ6 oε παμπoλλεg λθξειg;
,oπωq ιpιλoβαριθμαι, ιpλoκouρααηκα, κλπ.

Cithara τo μoυoικ6 6ργαvo αrα λατιvικ6, gitar ατ. αραβικα,
guitarra στα ισπαvικd,guitare αrα γαΜικα κι απ6 τoυg Γαλλoυq 6-
φτασε τελικα και σηv Aγγλiα oαv guitar,

lt43) κiΘαρlq.+ cithara (λατ.)
.+ guitar (αwλ.)
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55

o διαλoγoq πoυ ακoλoυΘεi εivαι πθρα για πθρα αληΘιv6g.
- Φαlvovται πoλ0 αυτ69 oι τρ(1εq; ρωτo0oε η φiλη μoυ για τov U.

φθρπovrα μ0ατακα κdτω απ6 η μUη ηq.
- Mωρθ, σαv τo μoυoτdκι τoυ Kαραιoκdκη,απdvηoε η αλλη ειλι-

κριvθαrατd.
Aκo0oτε, αq μoυ oυγ11ωρεΘεi αυη η εYγUηq πoυ vιιbΘω για τo

μεγdλo oπλαρ1ηγ6 τoυ 1 821, Kι αq μηv ΘεωρηΘει ιερoσUλια η πε-
ριπαικτικt'1 xρηση τoυ ov6ματ6g τoυ. o Kαραιoκακηq ε[vαι μια βρo-
wερηιoτoρικrl μoρφη πoU σUγκεvτρΦvει π6vω τηg τα πιo αvτιφα.
τικd - και γι.αυτ6 γoητευτικα - αroι1ε[α. .,Γιog καλ6γρια9',, Θαυμα-
στε τo oξ0μωρo πoυ oφραγ(ζει ηv 0παρξη τoυ ηρωα απ6 η γθv-
vηof1 τou κι6λαql Θεooαλ6q, απ6 τo Mαυρoμdτι ηq Kαρδiτoαq,
μαq γεμiζει περηφdvεια: αv κι θδραoε απ6 τ, Αγραφα και κ6τω, εt.
vαι o μovαδικ6g αγωvιαηq πoυ oηκΦvει επ6ξια τo β6ρo9 ηq ιε.
ρηξ αγαvdκησηq πoU vιΦθoυμε Yια τo γεγov6g 6τι κυριαρyo0oαv
oι Πελoπowl,1oιoι- αrα ηρωικα εκε[vα 1ρ6vια, και 61ι μ6vo τ6τε!

Σ0μμαxoq περιαταoιακd τoυ Aλt'1 - Παoo, τυπικ6 δεiγμα τωv πα-
λιvδρoμηoεωv ηq ελληvικηg ι].lυ1oo0vΘεoηg.

,'oξ0Θυμoq,', μαq Θυμ[ζει κατι απ6 τov 0μηρικ6 A1ιλλεα Kαι ''αι.
αχρoλ6γoq καΘ' υπερβoληv,,τιvdζει στov αθρα καΘε πρoorταΘεια
vα λouαrεioτo φωq ηq αγιoπo[ηoηq. o Θlvατ6q τoυ oυvoδε0η-
κε απ6 ηv παvωλεΘρiα τωv Eλλf1vωv ατo Φ6ληρo τo 1827 ' σημει-
oλoγικα dκρωg εvδιαφ6ρoυoα εξ6λιξη, Kαι τo oπoυδαι6τερo, π6.
θαvε πριv αρ11(ooυv oι μεγαλεg πoλιτικθg (vrριγκεq ηq vε6τερηg
ελληvικηg ιoτoρiαg.

AΤω αrα oμηρικα.Erη και στouq Tραγικo0g oημαιvε ακo0ω. Στα
vεoελληvικα επ6ζηoε η μετo1η τoυ o0vΘετoυ ρηματoq επαiω ,oι
επαiovrεg. ',N6oτωρ δε πρΦτoq κτ0πov diε., βρtoκoυμε αηv |λιΦ-
δα και δεv xρειαζ6μαστε καv μεταφραση Kαι αro (διo 6πo9'.oUκ
αΙειq, d τε φησ[;,, δηλαδη .,δεv ακo0q αυτα πou λθvεΙ,

Audio τo ακo0ω ατα λατιvικd απ6 ηv iδια ρiζα. Aπ6 τo Θθμα τou
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λατιvικo0 ρηματoq oι Eγγλ6ζoι 6φτιαξαv 6vα oωρ6 λ6ξειq:
audience = ακρoατηριo, audio και auditory = σKoUσTtKoq, audition =
ακρoαoη (εμεig Xρησιμoπoιo0με τo γαλλικ6 ovrιoι6v) και audi-
torium = α[θoυοα διαλθξεωv.

444) α.iω + audio (λατ.)
_r audience (αwλ.)

Λαoκω ατα oμηρικα.Eπη και αργ6τερα στouq Tραγικo0g Φμαμ
vε καvω κρ6τo, βρovτιb, Yια τα ζιbα κραζω και για τoυq αvΘρΦ-
πoυg κραυγ6ζω, φωvαζω μεγαλ6φωvα, διαλαλΦ. ''Λακε δ'ασrιig.,,
δηλαδη'.βρovηξε η ασπ[δα',, .,λακε δ' 6στεα'', δηλαδη',τα κ6καλα
6απαoαv τρiζovταg'', ,,λακε πυρ[ 0λη,', δηλαδη ..τριζoβoλo0oαv τα
ξ0λα αrη φωτια'.'

''Τ[ λ6λακα9;'' σroug'' Aχαρvηq'. τoυ Aριoτoφαvη και σrov,'Aγα.
μ6μvovα., τoυ Aιo10λoυ.',',ελασKov oλoλυγμ6v,', δηλαδη,'6βγαλα
κραυγη. l .

Aπ6 ηv (δια ρiζα 6xoυμε oτα λατιvικα τo ρημα |oquor= λθγω, o-
μιλιil με τo υλdxιoτov μιΦ vτoυζlvα παραγιilγωv.

Aπ6 τα λατιvικα φταvει oτ,αγγλικα oτα μ6oα τoυ 17oυ αιιbvα τo
επ(Θετo |oquacious = φλ0αρog, πoλυλoγαq Kαι τo oυoιααrικ6
|oquacity = πoλυλoγiα, φλυαρ[α. E(xαv πρoηγηΘε( 6μωq τα o0vΘε-
τα e|oquence = EυΨβαδεια Kαι e|oquent = εUφραδηq, κ6πoυ οτιg
αρxθq τoυ .14oυ αιιbvα'

4'15) λ6oκω + |oquor (λατ')
-+ |oquacious, e|oquent (αwλ.)

M6δω αr.αρxα(α ελληvικα oημαιvε κυριαρxΦ, πρoorατε0ω, βα-
oιλε0ω. Aπ, αυτ6 τo ρημα βρioκoυμε αηv oδ0ooεια'. μ6δωv α.
λ69.., o αρXovταq τηg Θαλαooαq, και oη .'Θεoγoviα.,τoU Hoioδoυ
η Mθδoυοα, η γvωoτη Γoργ6vα.

Στo Σoφoκλη o ΠooειδΦvαq απoκαλε[ται .'og Aιγα[oυ μ6δειq
πρωv6g, δηλαδη ..αυτ69 πoυ εξoυoιαζει τ.ακρωτηρια τoυ Aιγα[oU,,
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Kαι στηv .'Avτιγ6η,' τoυ Σoφoκλη o Δι6vυoog απoκαλε(ται
',og.. μθδειg... Eλε υoιviαg Διo0g εv κ6λπ0ιg.,.

M6δoμαι στη μ6ση φωvη εξηγε[ται πρovoιb, φρovτiζω, αλλα και
μη1αvε0oμαι,επιvoΦ, ο1εδιdζω κι απo αυτ69 τιg 6woιεg τo Θηλυ-
κ6 Mηδεια.

Παρθvθεoη με(ζovog oημαo[αg: Πρωτdκoυoα τ'6voμα Mηδεια
ατιq πριilτεg ταξειg τoυ α1oλεtoυ μαζi με τoU |αoovα. ,oμωg ταυ.
τ6xρovα τo ακoυγα σε μια ακρωg κωμικη εκδoxη τoυ μ0Θoυ, 6ταv
καπoιog oυγγεvηg μoυ απoκαλo0oε 6τoι -δραματικα και πoμπωδθ.
στατα- τη o0ζυγo και μαvα τωv παιδιιilv τoυ καθε φoρα πoυ π[-
στεUε 6τι η φρovτiδα τηg για τα παιδια τoυq ηταv ελλιπηqlAυτα
αrηv Kαλαμπdκα τoυ ,70-'75.

Παραγωγικoταη η ρiζα MEΔ - θδωoε ατα λατιvικα oωρεiα λ6.
ξεωv: medeor = φρovτiζω, περιΘαλπω, remedium = φoρμακo,
modus = μθτρo, 6ριo, ρυθμ69, τρoπoq, moderor = μετριαζω και
meditor = σKθπτoμαι, μελετΦ.

Σ1εδ6v αυτo0oιεg oι εγγλ6ζικεq λθξειq. δαvεια μ6oω τωv λα-
τιvιKιbv, ξεπερvαvε τιg εκατo! Kαταγραφoυμε τιq πιo oημαvτικ6g:
mediate = μεooλαβιb,medica| = 1q1ρικ6g, medicine = ιστPιKΠ . φaρ-
μακo, remedY = Θεραπε[α, meditate = διαλoγ[ζoμαι, meditation =
διαλoγιoμ69, modify = αλλαζω, τρoπoπoιΦ, medium = μ6oov (αrov
πληΘυvτικ6 τα γvωoτα Kαι μη εξαιρετ6α media), η969 = μ6δα,
τρ6πo9, model = μovr6λo, moderate = μθτριog, μετριoπαΘηg,
modest = μετριoφρωv, modesty = μετριoφρoo0vη. Aκ6μη και η λθ-
ξη modem ηq o0γχρoηg τεxvoλoγiαg αλλα και η μoδlαrρα (oω-
α16τερα μoδiαrα) Kαι τo γvωoτ6 αvτιδαvειo μovr6ρvog 6λκoυv
ηv Kαταγωγη τoυg απ6 εκε[vη τηv αρχαιoελληvικη λθξη μ6δω
πoυ xαριoε πλoυoιoπαρoxα τoυq χυμoUq ηq.

'M6) μ6δω -+ medeor (λατ.)
+ medium (αwλ.)

Λo0ω,με παλι6τερo τ0πo τo αoυvα[ρετo λo6ω, ηταv oτ,αρxα(α
ελληvικα τo oημεριv6 πλθvω, λoΦζω.



.'Λo0σαι τov vεκρ6v. σrov Hρ6δoτo ηταv τo πλ0oιμo τoυ vε-
κρoθ,6θιμo ελληvικ6 πoυ διαηρεiται μθ1ρι Φμερα..'ΛoΦΦαι πoταμolo ρol,1oιv'' αηv''oδ0ooεια,. Kαι cπηv,.|λιαδα,'
μια ακρωq γoητευτικη περιγραφη εv6q ααrεριo0 πoυ μ6λιq αvθτει-
λε:',λελouμθvog Ωκεαvoio'., δηλαδη .'πoυ 

μ6λι9 λo0cπηκε στα vε-
ρατoυ Ωκεoro0.,.

.'Λελoυμθvoq τω φ6vω', ατo Λoυκιαv6 ε[vαι o'' βoυηγμ6voq στα
α[ματα', και,.λo0oΘαι υπ6 Δι6q'. αrov |-|ρ6δoτo',αUτ6g πou 6γιvε
μo0oκεμααπ6η βρoXη...

Luo ατα λoτιvικ6 ακριβΦq τo [διo και o0Φετo diluo = διαλ0ω,vε-
ρΦvω και Po||uo = μoλθvω, μια[vω. KατευΘε[αv απ6 τα λατιvικα σr'
αγγλικ6 di|ute = αραιιilvω uγρα και dilution = αραιω(πl, καταγρ6φo-
vται για πρΦη φoρd oτα μθoα τoυ 16oυ αιΦvα. Ekε πρoηγηΘεi
τov 15o αιΦvα η εμφ6vιoη τoυ pollute = μιαιvω και τo oυoιααrικ6
po||ution 61ovταq αρ1ικΟ Θρηoκεuτικt'1 διαoταoη,εvιb Φμερα δη-
λΦvoυv περιβαvτoλoγικf1 ρ0παvση.

'l47) λo0ω.+ diluo,polluo (λατ.)
'+ di|ute,po||ute (αγγλ.)
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Γιco

Συγκιvo0μαι αφαvτααrα 6ταv παρακoλoυΘιb μια Θεατρικη παρα-
σταση. Aκ6μα κι 6ταv αυfi δεv εivαι τiπoτ.αλλo παρα 6vα απλ6,
η1oλικ6 σκετξ. Στηv περ[πτωση τoU επαγγελματικo0 Θεατρoυ η
oυγκivηoη πιαrε0ω 6τι πρo6ρ1εται απ6 τov Θαυμαoμ6 πoυ vιΦθω
για ηv πρoαπαΘεια πoυ καταβ6λλεται απ6 τoυg ηΘoπoιo0g vα υ-
πoδυΘoUv καπoιoυg αλλoυg, vα υπoκριΘo0v.

Στιg o1oλικ6q παρααrαoειg 6μωq αuτ6 πoυ oηv αρxη με καvει
να yαμoγελαω, κι αργ6τερα αvoiγει τιg βρ0oεg τωv ματιΦv μoυ,ε[.
vαι ακριβΦg η αδυvαμ(α τωv παιδιΦv vα υπoκριΘoυv. F| αθω6ητα
και η ευτu1ηq dγvoια ηq Uπoκριτικηq τθXηq ε(vαι o μαγικ69 oυv.
δυαoμ69 πoυ ιpαλιδiζεt τα φτερα oπoιαoδηπoτε πρoorιαΘειαq για
επιηδευoη. Tα παιδια μ,θvαv απ(oτεuτo κι αvεξηγητo τρ6πo με-
τεvoαρκιbvowαι στoυq ηρωεq πoU ερμηvε0oυv κι αυτ6 γ[vεται α-
β[ααrα,oαv vα 6xoυv καταβρo1Θ(σει η μ6Θoδo Σταvιoλαφoκι κι 6.
λoυq τoυq ΘεωρητικoOq τoυ Θεατρoυ.

Φριι<τα oδυvηρη αvτiΘεoη με τoυq επαγγελματ(εg ηΘoπoιoUg
πoυ xρειαζεται v, απoγυμvωΘo0v απ6 oυμπεριφoρ69 κι επ[κητα
XαραKηριστικα μ6xρι vα φταooυv αro ρ6λo τouq, πoU χρειαζo.
vται επ(πovεg πρoαπdΘειεq Yια vα ξεφλoυδ[ooυv - 6xι παvτα επι-
τυ1Φg - 6λα τα ι!ε0τικα,τα δηΘεv, πoυ oκεπαζouv τo dγραφo κoμ-
ματι τou εαυτo0 τoυq για vα εγγρ6ι{,loυv παvω τoυ τov ηρωα πou
υπoδOovrαι.

.'Παιδ6q εατ[v η βαoιλε[η',, oιjτωg η αλλωq. Mε ηv [δια oo.
βαρ6ητα πoυ παiζoυv τα παιδια,ερμηvε0oυv Kαι τouq Θεατρι
κo0q ρ6λoυζ, μακρια απ6 μελoδραματικ69 iι ζαxαρωμ6yεq U-
περβoλθq.

Aφιερωμδvo αη μovακριβη Θυγατ6ρα μoU.

Σx6διog αr.αρ1α(α ελληvικα oημαιvε επiτ6πoυ, κovτιv6g. .Σ;66-

δια βθλη,'oτιg,,Xoηφ6ρεg..τoυ Aιo10λoυ ηταv τα ..xρηoιμα πρog
ηv εK τoυ oυαrαδηv μαχη,,. Σdμαιvε επ(oηg εK τoU πρoxεQoυ,
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πρ6χειρoq, απρoσδ6κητoq. ,.Σχ6διoq π6voq'' και ,.σχ6διov πoτ6v''
ηταv αvτioτoι11α .,o ξαφvικ6q π6vog', Kαι ..τo πρ6xειρo πoτ6,,.
Schedius ατα λατιvικα o πρ6xειρoq, πoU αργ6τερα 6δωoε oηv
καΘoμιλoυμ6vη τωv Pωμα[ωv τo ρημα schediare = Kαvω κατι βια-
ατικ&. Schizzare αrα ιταλικα καvω oκiτoo, ζωγραφiζω πρ61ειρα,
απ. 6πoυ rfiραμε εμεig τιg λθξειq oκlτoo-oκετq και oι Ewλ6ζoι
sketch.

448) oxtδloq + schedius (λατ.)
+ sketch (αwλ.)

Mειδιdω αrα oμηρικα.Erη Φμαιvε xαμoγελΦ και βρ[oκεται oε
ελαxιατoυg τ0πoυg (γ.εvικ6 αoρloroυ με(δηoε και μετo169: μειδη.
oαg-μειδι6ωv) αηv ,.|λιαδα.,και τηv ''oδ0σσεια''. Aργ6τερα σUvα-
vταμε κι dλλoυq τOπoυq τoυ ρf1ματog:,,μειδιΦoα'' σrιg'.Θεσμoφo.
ριαζoυoεq', τoυ Aριατoφαvη, ''μειδιαv'. στov ,.Παρμεviδη.. τoU
Πλ6τωvα και'.μειδιασασα'' στoug ατ(xoυg ηq Σαπφo0q.

H διαφoρα τoU ,.γελαv,απ6 τo .'μειδιαy'. 6xει φταoει αv6παφη
μθxρι η c,rlμεριvη vεoελληvικf1. Koιταξτε π6oo 1αριτωμ6vα ε[vαι
διατυπωμ6vη oε 6rπαιoτη καΘαρε0oυoα αυη η διαφoρα σro ..M6.

γα Λεξικ6v ηq Eλληvικηq Γλιbooηg): ,'H μεταξ0 τoυ γελαv και μει-
διαv διαφoρ6 ε(vαι 6τι τo μεv .tιρΦτov oημα(vει γθλωτα πληρη, τo
δε δεΦτερov απλΦg ηv επ( τo γελαατικιirτερov διααroλf1v τωv
1ειλ6ωv, τo 1αμ6γελov, Φστε υπlρ1ει τιg κλiμαξ εv τω μειδηoαι
γελαoαι τε,,!

Aυτ6 τo ρημα πρoθρ1εται απ6 μια παμπαλαη ριζα ΣME|. πoυ με
τo πθραoμα τoυ 1ρ6voυ θ1αoε τo αρxικ6 o.. Δεv τo θ1αoαv 6μωq
oι γερμαvικθq και oι oλαβ6φωvεq φυλθ9.Aπoτ6λεoμα τo χαμoγε-
λιb oτ, αγγλικα ε[vαι smile, ατα ooυηδικα smi|a, ατα δαvθζικα
smi|e και αrα ρωoικ0 smejat,sja.

tl49) μεlδ16ω + smi|e (αwλ.)

H λθξη ψαλιδι ε(vαι στ'αγγλικα scissors. Mακριv6g απ6γovoq



τoυ αρXαιoελληvικoιi ox(ζω! To ρημα 61ει επιζηoει αυτo0oιo αrη
vεoελληvικη απ6 τα Xρovια τoυ Ho[oδou και τou Πivδαρoυ. ,,Σ1[ζω

ριv6v ov01εooι,'σrov Hoioδo εξηγεiται', xωρ(ζω, βγαζω τo δ6ρμα
απo τo oιilμα τoυ ζιboυ με τα VOxια'' Kαι στov επικ6 Π(vδαρo ',σx[σ-
oε κεραυvιil ZεOq xΘ6vα..εξηγε[ται '.o Δ[αg xΦριoε με κεραυv6 τη
ψ1,.. Στov Hρ6δoτo,'Nε[λog μθoηv A[γυπτov o1iζωv.'oημαlvει 6τι
,.o Nε(λog 1ωρiζει τηv A[γυπτo αrη μ6oη,. και'' Nε[λog ο1(ζεται τρι-
φαo(αq oδo0g,.oημα[vει 6τι',o Nε[λog διαιρε(ται oε τρ[α μ6ρη, oε
τρ(α ρε0ματα''. Eoκεμμ6vo τo τελευτα[o παραδειγμα για vα δε[τε
6τι ακ6μα και η oιiγxρovη λ6ξη τριφαoικ69 υπηρxε Kαι σηv αρχαι-
6τητα!

Sοindere τo αιrτ[ατoιxo ρημα αrα λατιvικα. ΠαΘητικη μετoxη
scissum .Aπ6 εδιil 6φταoε oτ'αγγλικα τo scissors = ψαλιδι, αφo0
περιπλαvηθηKε στη 1ιilρα τωv ΓαλατΦv oαv cisoires. Aπ'τo λατιvμ
κ6 scindere θ1oυμε επioηg oτ'αγγλικd τιg λ6ξει9 incision = ToβT.l,
οoncise = o0ιrτoμoq, schism = σχισμα.

450) o1iζω.+ scindere (λατ.)
-r." scissors (αwλ.)

Miα απ6 τιg λ6ξει9 πoυ fiμαιvαv φρικτ69, φρικαλ6o9 ηταv τα ε-
π[θετα oμερδαλθog και oμερδv6g αrov,oμηρo.

EπiΘετo πoυ χαραKτηρiζει αrηv,,oδUoσεια,' τov 0δυoo6α αηv
αΘλια καταoταση πoυ βριoκ6ταv 6ταv τov ξ6βραoε η Θαλαooα
αrηv oτερια. ..Σμερδαλεα κεφαλf1,,περιγραφεται τo γvωστo τθραg
Σκ0λλα και'.σμερδαλ6oq.xαλκ6g', τα 6πλα πoυ ακτιvoβoλo0v φρι-
κτα, ..oικ[α oμερδαλ6α,,xαρακτηρiζεται επ[oηq o Αδηg, o Kατω
K6oμog σrηv,,lλιdδα.,.

Aπ6 ηv iδια ρiζα,6xι μ6oω τωv λατιvικιi:v, αλλd μθoω τωv φυ.
λΦv ηq Kεvrρικηq EυρΦπηq, φταvει αr'αγγλικd η λεξη smart=πo-
vαω,τooUζω.Σαv επ[Θετo η iδια λεξη τov 11o αιΦvα oημαιvε oδυ-
vηρ6q.oι δυo oημεριv6g 6woιεg 6ξυπvog και κoμΨ6q εμφαvioη-
Kαvτov 17o και 18o αιιbvααvτiατoι1α.
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451) oμερδoλ6og -+ smart (αγγλ.)

Av oαg αρ6ooυv oι εικαobg, υπαρxει και oυvθxεια: (oωq, λ6vε
κ6πoιoι γλωoooλoγoι, απo ηv [δια ρiζα 6xoυμε ατα λατιvικd τo
ρημα mordere = δαγκΦvω. Aπ6 τηv παΘητικη μετoxη τoυ ρηματog,
morsus, 6xoυμε αι,αγγλικd τιg λ6ξει9 morsel = δαγκωvια, μικρ6
κoμματι, mordant = oξ0ξ, καυcrrικ6g (για αrυλ, πvε0μα η oκθι|,'η)
Kαι remorse = τ0Ψειξ, πoU μεταφoρικd μαq δαγκιbvoυv.

Σακxαρ αrα γραπτα τoυ γιατρo0 ΓαληvoO ηταv 6,τι Kαι η σημε-
ριvη ζαxαρη, oUσ[α γλυκαvrικη πoυ 6βγαιvε απ6 καπoιo ιvδικ6
φυτ6. E[vαι λ6ξη αvατoλiτικηg πρoθλευoηg: sukkar για τoυq Αρα-
βεg και jagara για τouq κατo[κoυq τηg μακριvηg Mαλαιoiαg. Aπ6
τα Eλληvικα πθραoε στα μεσcιιωvικd λατιvικα oαv saccharum.

Sukere στα μεσαιωvικd Γαλλικα και γ0ρω αrov 13o αιιilvα φτα-
vει η λθξη oτo εγγλ6ζικo λεξιλ6γιo σαv sugar.

452) o6κxαρ.+ saccharum (λατ,)
.+ sugar (αwλ.)
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Στιq.,Xoηφ6ρεq'' τoυ Aιo10λoυ ''θρηvε[v πρoq, τ0μβoy',ε[vαι θ-
vα 6ξυπvo λoγoπαiγvιo αvτiαroιxo με τo σημεριv6.,στov τoixo μι.
λαg.για αΦρΦπoυq πoυ δεv πρoo61oυv η δεv Θ6λoυv v'αKo0-
ooυv. Avr[οτoι1η 6κφραoη η vεoελληvικη ..σroυ κωφo0 τηv π6ρ-
τα, oσo Θθλειg βρ6vτα,,. Eυ1αριoτo ξαφvιαoμα τo γεγovog 6τι oι
αρ1α[oι ημιbv πρ6γovoι μαq κληρov6μηoαv -πληv τωv αλλωv- ε-
κειη, η δικι6 τoug αioΘηoη xιo0μoρ. 'Yμγoι παλι αr,αρxααα ελ.
ληvικα; E0λoγα.

To oυγκιvητικ6 ξαφvιαoμα μπρoαrα oε λ6ξει9 πoλ0 κoιv6g,πo-
λ0 oυvηθιoμθvεg 6πω9 η δ[αιτα, o oακκog, o θεικ69, αλλα και oε 6.
1ι τ6oo oυvηΘιoμθvεq Kαι η Yv6ση 6τι oυτ69 oι λ6ξειq γεwηθη-
καv εδιil-αv και 6xι απαραiητα oηv Kαλαμπακα- πρooπαΘιil vα
oαg μεταδιboω παvω απ6 θvα 1ρ6vo τΦρα.

Δεv ξ6ρω αv τα Kαταφ6ρvω παιrrα. Αλλωατε τo γραι|.lιμo θυμi-
ζει...και τi δεv Θυμtζει. Θυμiζει κατ'αρxηv ..ψαρεμα,Nαι, vαι,μη γε-
λατε!

Aλιε[α ηg υπoμovηq, ηq σKεψηq,τηq 6μπvευoηg. H 6κβαoη δε,
oπαv[ωg δεδoμθvη.Kαι καλα 6ταv τoιμπαvε ,oταv oμωg δεv υπαρ-
xει o0τε λ6πι;

Eo0 ε[oαι εκε( βoυτΦvταg τo μoλ0βι σoυ,η ''λεξιoεσσα'' Θαλαo-
oα ε[vαι εκε(,τα Ψ6ρια, oι λ6ξειg δηλαδη,oμωg πo0 πηγαv ,βρε παι-
δ[ μoυ, αvαρωτι6μαι πoλλ69 φoρ6q. 

.Eτoι 
γ(vεται και με τo γραι't.lι-

μo..oπoιog 61ει ταλαιπωρηΘε( αro ιp6ρεμα, Θα καταλαβει τiεwoΦ!

T0μβoq ηταv τo μθρoq 6πoυ Θαβovrαv τo oΦμα τoυ vεκρoO, πα-
vω στo oπoio oυooωρε0ovταv xΦμα oχηματiζovταg λoφακι. Σηv
''oδ0σσεια.'βρioκoυμε .\ω Kεv oι τ0μβov επolηoαv Παvαxαιoi', και
ατηv'.lλιdδα,,,.τ0μβov xε0αι,..

Tumulus ατα λατιvικα τo λoφακι αλλ6 και o 6γκoq.
Tumour o 6γκo9 ατ'αγγλικα, 6ρoq επαρατog ηg o0γxρovηq ια-

τρικηg.
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453) τ0μ6oq + tumu|us (λατ,)
+ tumour (αγγλ.)

Anthem εivαι στ,αγγλικα o 0μvog, nationa| anthem o εΘvικ6g 0-
μvog, λθξη- παραφΘoρα απ6 τo αρxαιoελληvικ6 αvτlφωvog. Avτι-
φωv6ω στouq Tραγικo0g oξμαιvε απoκρivoμαι, απαvrΦ. ..ΘUδ.α-

vτιφωvε[q, αλλ, απoπτ0ειg λoγoυg,. σrιg,.EUμεv[δεg'. τoυ Aιox0-
λoυ εξηYεiται ''δεv απoκρlvεoαι,απλΦg φτ0vειg τα λ6για'' και στov
Avακρ6ovrα ''αvτιφωv6ω.Eρωτα'. εξηγεiται .'ηxιir μελωδικα ειq α-
πα\rησιv.,για τov ηxo ηs λ0ραq. To επ[Θετo αvτ(φωvog π6ραoε
ατα λατιvικα oαv antiphon Kαι χρησιμoπoιηΘηκε ευρ6ω9 αro τελε.
τoυργικ6 τωv KαΘoλικΦv. Tov 10o μ.X. αιΦvα η λεξη antefn εixε
φταοει ατo εγγλθζικo λεξιλoγιo, η αγγλooαξovικη παραφΘoρα
τoυ ελληvoλατιvικoO antiphon εμφαv6οτατη' Mθxρι τo 15o αιΦvα
εi1ε εξαφαvιατε[ τo -f- και η λεξη 6γιvε antem,αvαrπ0σοovταg
αργ6τερα τo -th-. H αρ1ικη 6woια τoU αvτιφωvικoq με τo πθραoμα
τωv αιιilvωv χαΘηκε Kαι τov 18o αιιbvα oημαιvε πλθov '';troρωδιακ6
κoμματι εκκληoιαoτικηg μoυoικηg.'. Aπ6 τov 19o αιΦvα και μετα
παγιιbΘηκε oαv εΘvικ6g Uμvog

454) otπlφωv6ω + antiphon (λατ.)
*r anthem (αwλ.)

Δια[τo στoUξ Τραγικo0g ηταv o '' τρ6πo9 ζωηg, ιδiωq εv oχθoει
πρoq τηv τρoφηv, τov ιματισμov και ηv o[κηoιv.,. Στov F|ρ6δoτo
..δ(αιταv πoιε[oθαι'' oημαιvε ,,περvαω η ζωη μoU', Kαι',δ[αιταv ε-
πoιηoατo τωv πα(δωv'' εξηγε[ται ''εKαvε τα παιδια vα ζηooυv...

Στov Aριαroτ6λη και τov Aριoτoφαvη η λ6ξη 6xει επioηg ηv
6woια ηq κατoικ[αg. Στov |rιπoκραη 6μω9 θ1ει ακριβιbg τηv 6v-
voια πoU 6xει και oημερα, δηλαδη .,πρoδιαγεγραμμθvog τρ6πo9
ζωηq,,.

Diaeta ατα λατιvικα. Kαπoιoι γλωoooλoγoι ιqxυρlζovται 6τι 6-
11ει o1θoη με τo λατιvικ6 dies = μ6ρα, επειδη o1ετiζovταv με ηv
καΘημεριη καταvαλωoη τρoφηq.



.oπωq Kαι vα.vαι τo diet = δ[αιτα θφταoε αr'αγγλικα τov 13o αμ
Φvα μ6oω τωv γαλλικΦv. Aπ61ηoε δε παραγωγα τα επiΘετα
dietary - dietetic = διαιητικ6q και τo oυoιαατικ6 dietetics = η διαι.
ητικη επιαημη.

H λθξη και 6,τι αυτη oυvεπ6γεται,ταλαιπωρoΦoε μθxρι πριv
δυo.τρειq δεκαετ[εq μ6vo αoΘεvε(q.Σημερα ταλαιπωρε[, πoλλθq
φoρθq αvαiτια, τηv σUvτριπτικη πλειoι{.lηφ[α τoυ γυvαικε[oυ πλη-
Θυoμo0,

'l55) δioπα.+ diaeta (λατ.)
+ diet (αwλ.)

Στ, αρ1α(α ελληvικ6 υπαρxoυv δυo λ6ξει9 διαφoρετικθg: odκ.
κog η oακoq ηταv τo oημεριv6 oακ(, φτιαγμ6vog απ6 τραx0 μαλ-
λιvo 0φαoμα. Στιg'.Eκκληoιαζoυσεg,, o Aριατoφdvηg, αvεξαvrλη.
τoq σε εφευρετικoητα,περιγραφει τα γ6vια μιαq γUvα[καg''oακov
πρoq ταιv γvαΘoιv 61ειv,'!

Τo oυδθτερo oακoq (γεv. oακεoq) ατov.oμηρo Kαι τov l-{oioδo
f1ταv η ααrι[δα. oι πιo παλι69 αoπ[δεg f1ταv φτιαγμ6vεg απ6 πλθγ.
ματα κλαδΦv η απ6 ξ0λo, oκεπαoμ6vo με θvα fl περιoo6τερα δθρ.
ματα βoδιo0, και κ6πoυ-καπoυ ηταv oκεπαoμ6vεg με μεταλλικθg
πλdκεg. H ααπiδα τoυ Aiαvτα ε[xε εrπα βoδιvα δ6ρμoτα και τo 6-
γδoo ατριbμα ηταv απ6 μθταλλo. H αorι[δα τoυ Axιλλθα ηταv με.
ταλλικη με πθvτε επαλληλεqπλδκεg.

Saccus αrα λατιvικα, sack σr'αγγλικα με τρειq 6woιεg: σακ(, α-
πoλ0ω, λεηλατΦ. oι δυo τελευτα[εg θwoιεg πρoθκυι|.lαv απ6 τo
γεγov6g 6τι o απoλυμθvoq εργατηq μdζευε τα εργαλεiα και τα
ρo01α τoU σε oακi και oε oακ[ μαζευαv η λεiα τouq oι πλιατoικo-
λ6γoι.

tl56) o6κκoq .+ saccus (λατ.)
+ sack (αwλ.)

Δ(oq, 6πω9 dλλωατε δηλΦvει ξεκαΘαρα η λθξη, ηταv o κατα-
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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[α 

γυ-
vαιKωv'' αrηv .,oδUooεια.. εξηγεiται ''εUγεvεαrαη μεταξ0 τωv
γUvαιKΦv.', "δ(oι Axαιo['' oι εUγεvε(q Axαιoi Kαι ,'δ[ov πUρ., η
Θαυμαcrrη φωτια.

Divus και divinus o Θεικ6q ατα λατιvικα,εvΦ deus o Θεoq. Γ0ρω
αια μιoα τoυ 14oυ αιΦvα καταγραφowαι στ, αγγλικα oι λθξειg
deity = Θε6τητα και divine = Θεικ6q. Δαvειo oτ'αγγλικ6 και ατα ελ-
ληvικα η vτiβα πoυ αρxικα χρησιμoπoιoυvταv για τιq πριμαvτovεg
ηq 6περαq.

Eαxατωg η λεξη vτiβα xρηoιμoπoιε[ται oπωq και η λ6ξη Θεα
oυλληβδηv για ηΘoπoιo0g, μovτ6λα,ακoμα και ηλεπαρoυoια-
στριεq, xdvovταg 6τoι ηv αρxικη, ισχUρR ηq 6woια'

457) δioq + divus (λατ')
-ι divine (αwλ.)
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o μεγαλoξ Γαλλoq κoιvωvικ6g αvΘρωπoλ6γoq και εισηγηηq
τoU στρoυκτoυραλιoμo0 αηv αvθρωπoλoγiα γραφει καπoυ:

,'Σε oριoμθvoυg πρωτOγovoug μυΘoυq, η λαΘεμ6η πρoφoρα λθ.
ξεωv και η λαΘεμθvη Xρηση γλιilooαg καταταooovται μαζi με.ηv
αιμoμιξiα oαv φρικαλ6ε9 παρεκτρoπ69 ικαv6g vα πρoκαλ6ooυv
Θ0ελλεg και καταιγtδεg'', (C|aude Levi-Strauss, 1 969).

Στη δικη μαq κoιvωv(α ηq εικ6vαg .κατα πoλλo0q εικovικηq
πραγματικ6ηταq πλθov. η λαΘεμ6η χρηση γλΦooαg δεv πρoκα-
λεi πια παρ6 oτιγμιαloυq καγxαoμo0g, αvτε και Kαμι6', καταιγ(δα
oε φλυτζOvc' κατα ηv πρooφιλη θκφραoη τωv Αγγλωv.

Φυoικ6 δεv μιλ6ω για τηv απoλαυoτικη xρηoη λθξεωv δυov6η-
τωv απ6 αvθρΦπoυg πoυ αγvooOv τηv ακριβη oημαo[α τoυq. Aυτ6
μ6vo τρυφερ6ητα με γεμ(ζει με ακραιφvη παραδεiγματα δuo πo.
λ0 πρooφιλε[q μoυ εκφραoειq:,, .,H ταv η Kαπιταv,., Kαoτρακιvη
εκδo1η τoυ oπαρτιdτικou ',H ταv η επ( ταg'', απ' oπoυ 6xει εξo-
αερακιoτε[ με ιδιoφυη τρ6πo η ιδ6α τou Θαvατoυ και τo δε0τερo ε-
πioηg ιδιoφυ69',Eγιb τoυ μλαγα κι αυτoq Yρo0v,αγ6ραζε.', η \rΓ6-
πια παραλλαγη τoυ ''αγρ6v ηγ6ραζε,.και βεβαiωg oυμφωvΦ απδ-
λυτα, γoυρo0vι αγoραζε!

.o1ι, τ6τoια oλιoΘηματα μ6vo τρυφερ6ητα μπoρo0v vα πρoξε-
vηooυv. Mιλαω γι. αλλα oλιoΘηματα, κoιvιilg τερατoυργηματα, 6-
πoυ λαΘoq λ6ξει9, oε λαθoq oτ6ματα πρoκαλo0v φρικαλε6ητε9,
δυαrυxΦg μη αvι1trvε 0oιμεg !

Στ,αρxα[α Eλληvικd o. ευφημισμoi δε(xyoυv αuη ηv πρoσε-
xτικη xρηoη ηg γλιbooαq και απoτελo0ν δoμικ6 αroιxε[o ηq.Σε
λαvΘαvoυoα κατααrαoη επιζε[ ακ6μη αυτ69 o πρωτ6γovoq φ6βoq
για ηv ιερη διdκριoη αvdμεoα σrη φ0ση Kαι oτη γλΦooα, αv και
αoφαλΦq εξαoΘεημ6voq, κυρlωg με τouq vαυτικo0g vα πρoσπα-
ΘoOv vα εξευμεvlooυv τιg Θαλαooεq Kαι τ. ακρωτηρια!

Eυφημiα στouq Aττικo0q oυγγραφεig ηταv η Xρηση εuolωvωv
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λ6ξεωv, η Θρηoκεuτικη oιγη, η απoxη απ6 δυoo[ωvη γλΦooα'..Eυ-
φημια στω.,στιg'.oρvιΘεq', τoυ Aριαroφαvη εivαι φραση πoU επι-
βαλλει oιωπη πριv τηv πρooευxη. Στα Πλατωvικα κεiμεvα σUvα-
vταμε .μεfεUφημiαg διδαoκειv.' και'.εv εuφημ(α δει τελεUταv''
στouq,'N6μoUg'' και στov ''Φα(δωvα'' αιrr(ατoιxα. Στov ρητoρα Aι-
ox(η ,.δια ηv τωv λ6γωv ευφημ[αv,'ερμηvε0εται ..για τoug Kα.
λo0g και ευvoικo0g για τηv π6λη λ6γoυ9,,. Eιδικα oτov Πλ6τωvα
ε(vαι o ευφημιoμ69, ''6voμα καλ6v και 6vτιμov δια κακov πραγμα''.

Παραδε(γματα: Eυμεviδεg αvτ[ Eριv0εg,ευφρ6η (καλη ιilρα) α.
vrl vQgα. Σηv',Hλ6κτρα'' τoυ Σoφoκλη η vOxτα απoKαλε[ται.,α.
αrερoεooα ευφρ6vη,.. Eυφημιoμ6g ε(vαι μεταγεv6oτερη λθξη πoυ
6φταoε αi.αγγλικα μ6λι9 τov 17o αιΦvα με ακριβιbg ηv (δια ελ-
ληvικη 6woια.

Euphemism ,λoιπ6v, τo oUσιαστικ6,αλλα και ρημα euphemize =
μιλdω με ευφημισμo0q,επ[Θετo euphemistic και επ[ρρημα euphe-
mistica|ly = KσT. 8UΨΠβιoμ6v.

458) εuφημio + euphemism (αγγλ.)

Δ6μo9, απ6 τo δ6μω = oικιδoμιb, μζω,ηταv αrα 1ρ6vια τoυ
oμηρoυ η oικ(α t μ6ρoq ηq oικ(αq,δωματιo. Eivαι o1εδ6v απo-
κλειoτικα λ6ξη τωv πoιητιilv, oτη Θθαη τoυ oiκoυ η ηg oικiαg.
.l-|ταv επloηq η κατoικ[α τoυ θεo0, o vα6g: ',Διog δ6μo9'', ..δ6μo9

Aρτθμιδog,,, .. Eρε1Θηoq πυκιv6v δ6μov,'αrηv',oδ0oσεια', ε[vαι ''o
αrερε69 olκog τou Eρε1θ6ωg'', δηλαδη o αrερε69 vαoq ηq AΘη.
vαq.

Για τα ζΦα δ6μoq ε[vαι η μdvτρα, o oταβλog Kαι στov Eυριπ(δη .,

κ6δριvoι δ6μoι,.εivαι', κιβΦτια απ6 ξθλo κ6δρoυ',.
Domus εivαι ακριβΦq η iδια λ6ξη εκλατιvιoμ6vη, με περ[πoυ

τρειg vτoυζivεq παρdγωγα σTη γλιbooα τωv Pωμα[ωv και 6λλεq
τ6oε9 αrη γλΦooα τωv κατolκωv ηq Yηραιαq Aλβι6vαq.Δεν Θα
καvω κατα1ρηση ηq υπoμoηg oαg, αρκo0μεη σε αvτιπρoσω.
πευτικα δεiγματα τ6oo αrα λατιvικα 6oo και αr. αγγλικ6:
Domesticus = oικιακ6ξ, domiοi|ium = oιKημα, dominor = KUPιαβχΦ,
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domo = εξημερΦvω. Eλαφραπαραφθαρμ6vεg και με αγγλooαξo-
vικη εμφαvιoη εivαι αvτ(oτoι1α: domestic, domici|e, dominate, do-
mesticate.

tl59) δ6μoq + domus (λατ.)
.ι domestic (αwλ.)

ΛαvΘαvω oτ'αρ;1αiα Eλληvικα oημαιvε περvαω απαραηρητoq,
διαφευγω ηq πρoσo1ηq καπoιoυ, αλλα και αφηvω κ6τι vα μoυ
διαφ0γει, ληoμovΦ. Στnv oμηρικη ,'|λιαδα'. .,6λλov τιvd λf1Θω μαρ-
vαμεvog., εξηγεiται,.πoλεμαω 1ωρig vα φα(voμαι'' Kαι στηv,,Θδ0o-
σεια'.,.παvταq ελαvΘαvε δακρuα λε[βωv.' εξηγεiται'.θκλαιγε κρu-

φα απ. 6λoυ9''. Στov Hρ6δoτεo ''φov6α ελdvθανε β6σKωv'' απoδ[-
δεται,.διθτρεφε τov φovθα xωριq vα τo γvωρiζει.'. Ση .,Θεoγov[α.,

τoυ l.{oioδou .'6πωq λελαθoιτo τεKo0σα'' oημα[vει'.για vα γεWη-
oει απαρατηρηη, xωριq vα η δει Kαvε[g,.

Aπ6 η ρiζα ΛAΘ- 61ouμε ατα λατιvικα τo ρημα |ateo = λαvΘα.
vω, κρ0βoμαι και η μετoxη εvεργητικηg φωvηq latens = λαvΘα-
vωv, κρυφ6q. Aπ6 η γεvικi rπΦση ηg μετo11ηξ αυηξ 6xoυμε αr'
αYγλικδ τo επ(Θετo latent = oε λαvΘdvoυoα κατ6oταση Kαι |atency
= λαvΘαvoυoα κατ6oταoη. H εμφdvιΦ τoυq αro εγγλ6ζικo λεξι.
λ6γιo δivεται με εγγλ6ζικη ακρiβεια απ6 τo λεξικ6 Websteι,s ατα
1638.

'160) 
λovΘ6vω -+ lateo (λατ.)

'+ |atent (αwλ.)

ΛαγαΦq αr.αρ1αiα ελληvικα ηταv o xαλαρ6g, εξαoΘεvημθ.
vog,1αOvog, κoλoq, βαΘoυλ6q. Στιg ''Eκκληoιζoυoεg.' τoU
Aριατoφovη ..ταq λαγαρ6q,, εξηγoιjμε τιq ..1αλαρ69 κoιλιθg,'.
Xαραι<τηριατικ6 ηq καμηλαq ε(vαι',αυ;1ηv λαγαρ69 κατα τηv
oυγκαμrηv..στov ΞεvoφΦvτα Kαι στov Φιλ6ατρατo .,λαγαρΦg

ιrιπαζεoΘαι,' εξηγε[ται.,ιrτπε0ω 1αλαρ6, χωριq vα ζoρiζω τo d-
λoγo,.. Yπαρxει ακ6μα και'. σr(xog λαγαρ69,'o ατovog, o αoΘε-
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vηq ατ(xog πoυ 6xει βρφ1εiα oυλλαβη ατo μ6oov και 6xι μα-
Kρα.

Aπ6 η ρiζα ΛAΓ-- θxoυμε ατα λατιvικα |angueo = ClToVΦ, αoΘε.
vιb,languidus = ατovoq, αoΘεvηg, αvευρog, χαλαρ6q Kαι languor =
ατov[α, vωΘρoητα' Eπioηq μια δε0τερη oειρα παραγιilγωv ε[vαι oι
λατιvικ6q λ6ξειq |assus = Kouρασμθvog, lasso = κoπιdζΦ, καταπo-
vιil και |axo = χαλαρΦvω,αvακoυφ[ζω, |axus = xαλαρ6g, |axitas = α-
vεση, εUρUχωρ(α. Aπ6 τα λατιvικ6 oμo(ωg ατ,αγγλικα 6φταoαv
o1εδ6v αvθπαφεq oι λθξειg: |anguor = στoV[σ, vωΘρ6τητα, αδρd-
vεια, |anguoΓoUS = απoχαUvωμθvog, |anguid = αδ0vαμoq, vωθρ6q
και' |anguish = στoV6.Kσι βεβα(ωq μια δε0τερη οειρα λ6ξεωv 6-
πωg |assitude = κoUραση, αδυvαμ[α,|ax = χαλαρ69, |axative = 1α-
λαρωτικog και |axity = xαλαρ6ητα..

461) λαγορ69 + |angueo (λατ.)
+ |anguor (αwλ.)
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59
Yπαρ1oυv λθξειq πoυ xαθηκαv ατo π6ραoμα τωv αιιilvωv.YπOρ-

xoυv αλλεg πoυ εξακoλouΘo0v vα υπαρxoυV Kαι vα χρησιμoπoι-
oOvται με ηv iδια f1 παραπληoια θwoια, μετα απo δεκdδεq αιω-
vεq.

Mια απ6 τιq λ6ξει9 πoυ 6xoυv xαΘεiγια παvτα ε[vαι η λ6ξη καv-
Θξ. |-| oυγκεκριμ6vη λθξη - πρoq δ6ξαv τηq παρατηρητικ6ητα9
Kαι ηq λεmoλoγlαq τωv πρoγ6vωv μαq. ηταv η γωv(α τoυ ματι-
o0,η ακρη ηq KOYχηq τoυ ματιo0. Mια dλλη λθξη πoυ δεv αvτεξε
αro π6ραoμα τoυ xρ6voυ ε(vαι τo επ(Θετo δoλιy6q' πou oημαιvε
μακρ0g ε[τε με τηv θwoια τoυ μηκoυg ε(τε με τηv θwoια ηq χρo-
vιηg διαρκειαg.

Avr[θετα oι παolγvωoτεg vεoελληvικ6g καλαπ6δι και 1αλkι ε-
π6ζηoαv oτo πδραoμα αιΦvωv,απ6 τιg αρxαιoελληvικ6g καλαπoυq
και1αλtξ.

Mυoηριo η επιβ(ωoη f1 61ι τωv λθξεωv.Εivαι 6ραγε η αvΘεκτι.
κ6ητα τouq σUvυφαoμ6vη με τη χρησιμ6ητd τoυg;.H μf1πωq εi-
vαι η oυvεxηg αφαiρεoη ''πρoαπdθεια,'vα πρoσαρμ6ζεται η γλΦο-
σα στιq εκααroτε αvαγκεgτωv επo1Φv;

To ρημα τ6γγω ηq αρXαiαq ελληvικηq oμolωg τo βρioκoυμε oε
παραγωγα τωv αγγλικΦv,6xι 6μω9 και στηv vεoελληvικη.Φαvτα-
ζoμαι πωq υπ6ρxει καπoια αvαγκαι6ητα π[oω απ6 ηv εξ6λιξη
ηq γλΦooαg. Avαγκαιoητα η voμoτ6λεια,6πωg πρoτιματε.

KαvΘ6g αrα γραπτα τoυ Aριοτoτ6λη ηταv η ',γωv[α τoυ oφΘαλ-
μo0', και αργ6τερα η λθξη χρησιμoπoιεlται απ6 τoυg πoητ6q με
ηv θwoια τoυ ματιo0. Canthus ατα λατιvικα ηταv,'η oιδηρα αrε.
φαη τoυ τρoxoO,'και,τo xελoq καvαταq η πoτηριo0',.

Στα μεoαιωvικα λατιvικd βρioκoυμε τo ρημα decanthare =;tr0vω
πρooεκτικd υγρ6 απ6 6vα αγγεio σ,θvα αλλo. Pημα πoU xρησιμo-
πoιo0oαv oι αλxημιoτθg 6ταv μεταγγιζαv τα διαφoρα υγρd απΘ
μπoυκ6λι oε μπoυκαλι πρoo6xovrαq τo (ζημα vα μθvει αrov π6τo
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τωv δoxειωv.
To ρημα decant ατ,αγγλικ6 θφταoε τov 17o αιΦvα με τηv iδια α-

κριβιilq 6woια και δημιoυργηΘηκαv τα oυσιαστικα decantation =

μεταγγιoη υγρωv και decanter = Kαρaφα.

462) καvΘ6q.+ canthus (λατ.)
+ decant (αwλ.)

Mια απ6 τιq πιo αξιoπερ(εργεg oυo1ετ(oειg μεταξ0 αγγλικΦv κι
ελληvικΦv ε[vαι εκε[vη πoυ αφoρα τo o0γxρovo αγγλικ6 ρημα
indu|ge πoυ εξηγεiται αvαλoγα με τα σUμφραζ6μεvα απoλαμβα-
vω, Kαvω τα 11ατηρια κ6πoιou, κακoμαΘα[vω, παρα;4αΤδε0ω, K.o.κ.
Ξθρouμε με oφΘαλμoφαvi βεβαι6ητα 6τι ε(vαι αγγλoπoιημθvo
τo λατιvικ6 indu|geo = σπoλαUβαvω,παραχωριil,ευvoΦ, επιμελo0-
μαι, σUYχωρΦ. Ωs εδΦ καλα. Δ6αrε 6μωq καπoιoι μελεητθq πΦξ
oυv6δεoαv τo .du|g- τoυ λατιvικo0 Θθματog με τ,αρ1α[α ελληvικα.

ΠιΘαv6v, λ6vε, vα ε(vαι παραγωγo τoU επιΘ6τoυ δoλιβq = μα.
κρι3g πoυ xρησιμoπoιεiται αrα oμηρικd Eπη για vα περιγρd$ει τo
μακρoq, 6πωq,.θγxεα δoλιβ'' = oι μαKρι6q λ6γXεq και,'δoλι16v
δ6ρU,', η xρovικη δι6ρκεια, 6πω9 .V6ooq δoλιf1,'και ,.v0ξ δoλι.
1η,', αλλα και τιq δυo oημαo(εq μαζi 6πω9 .' δoλι1η oδ69.'. H Ψηλ6-
φιoη δε αrα oκoτειv6 oυvε1[ζεται με τov καΘ6λα oεβαα16 ισxUρι-
oμ6 τoυg 6τι αρxικη 6woια τoυ indu|geo ηταv.μακρα παραμovη".
.oλoι 

μαg αλλωαrε γvωρiζoυμε 6τι 6ταv κdπoυ Θθλoυμε vα πCιρα-
μθvoυμε επ[ μακρ6v, υπαιvιoo6μαστε ηv θwoια ηq απ6λαuαηq η
θαrω ηq ε0voιαq!

463) δoλη69.+ indu|geo (λατ.)
.+ indulge (αwλ.)

Περιτ16 vα πρooΘ6oω 6τι τo ρημα oυvoδεOεται απ6 τo επ(θετo
indu|gent = επιεικηq, ευvoικα διακε(μεvog Kαι τo oυoιαoτικ6
indu|gence = επιειKεια, απ6λαυo11, αλλα και θφεαη αμαρτιΦv oτo
PωμαιoκαΘoλικo τυπικ6!
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Kαλαπoυg η καλoπoυg ε[vαι μια λ6ξη πoυ oυvαvrαμε αrov Πλα.
τωvα και oημαivει καλαπoδι,τo γvωαr6 τωv υπoδηματoπoιΦv.
Σ0vΘετη λ6ξη απ6 τo καλov με περισπωμ6vη, πoυ δυαrυxιbg ε[vαι
αδOvατov vα γραφεi με τo μovoτovικo o0oτημα, πoU oημαιvε ξ0-
λo και πoug = π6δι.

Qa|ib oτ' αραβικα τo καλαπ6δι. oι γλωoooλ6γoι δι[oταvται:θ.
φτασαv αr'αγγλικd μ6oω τωv EλληvικΦv λ6vε oι μεv για τιg λθ.
ξειg ca|ibrq = διαμ6τρημα και ca||ipers = διαβΠτΠξ.

.o1ι, λ6vε oι δε: 6φτασαv στ'αγγλικα απ6 τo αρχαιoελληvικ6
καλαπoυq.,oπωg καταλαβα(vετε ε[vαι δ0oκoλo v' απoφασ[σει κα-
vεlg vα δικαιιiloει η μια η ηv αλλη πλευρα, μιαq Kαι ατo π6ραoμα
τ6oωv αιιbvωv δεv υπαρ1ει καvεlg αυτηκoog μαρτυραg v€ι μαξ
διαβεβαιΦoει για τo αληΘ6q η 6χι τωv ιoxυριoμιbv Kαι τωv δ0o .oxι
αvταγωvιστικα- αvτiπαλωv oμαδωv. Γεγov6g oμωg αvαμφισβηη.
τo παραμ6vει 6τι τo εγγλ6ζικo ca|ibre πρof1λΘε απ6 τo ιταλικ6
calibro

464) καλατloυq -lca|ibre (αwλ.)

Xαλιξ αr,αρxαiα ελληvικα ηταv τα xαλ[κια πoU Xρησιμoπoιo0.
vταv σηv τoιxoπoι(α.

Ca|x oτα λατιvικα τo 1αλkι αλλα και η ψηφoq, καΘΦg oι Pωμα(oι
χρησιμoπoιoOoαv xαλkια, 6πω9 oι AΘηvαioι 6αrρακα, σrιq ψηφo-
φoρbg. Ca|cu|us τo UπoKoριστικ6 oτα λατιvικd και ca|cu|are τo ρη.
μα υπoλoγiζω. Aπ6 η μετoxη τoυ λατιvικoO ρηματoq 6xoυμε αr'
αγγλικα τo calcu|ate =.υπoλoγ(ζω, ca|cu|atioΠ = UΠoλoγιoμOg
ca|οu|ator = υπoλoYισfig, αριΘμoμη1αvη. Aπ6 τov λατιvoπoιημ6vo
1dλικα 6xoυμε επioηg ατ'αγγλικα η λ6ξη ca|cium = αoβ6αrιo.

To 1808 o Ewλ6ζoq μηxαvικ6q Sir Humphrey Davy, επιv6ηoε
τo ca|cium, ioωg λ6γω τoυ γεγov6τog 6τι τα περιoo6τερα xαλkια
ηταv απ6 πετρΦματα αoβεα16λιΘoυ.

,Evα αλλo παρdγωγo απ6 τoυg ταπειvo0g xαλικεg εivαι ατ,αγ-
γλικα και η λ6ξη cha|k = κιμωλiα.

Kαι vα πιilg: απ6 τoυg Pωμα[oυq oι γερμαvικθg φυλ6q πηραv τo
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ca|x Kαι τo θκαvαv ka|k.
H τελευτα[α αυτη λ6ξη 6φταoε ατ'αγγλικα oαv cealc πριv τo

Mεoα[ωvα. Mε ηv παραφΘoρα ηg γλΦooαg 6γιvε cha|k.

465) x6λ'ξ + ca|x (λατ.)
+ ca|cu|ate (αwλ.)

Tθγγω ε[vαι θvα ρημα πoυ oυvαvrαμε στoυξ Aτrικo0g σUYγρα-
φεiq με τηv 6woια τoυ υγρα(vω, βρθxω.

Στoυq ..N6μoυg'' τoυ Πλατωvα βρioκoυμε ''τ6γγω τoυg π6δαqll ,

Kαι στouq'.Π6ρσε9.. τoυ Aιox0λoυ,,δακρυσι κ6λπoυ9 τθYγouoι,'.
Στov .,Θιδiπoδα T0ραwo'' τoU Σoφoκλη ..6μβρoq ετ6γγετo'. εξη-
γε(ται,'6πεφτε βρoχη''' Στov Πivδαρo θ1ει ηv 6woια τoυ ηλιδΦ-
vω, βαφω,..τθγγω λ6γov ιpε0δε('.

Tingere για τouq Pωμα[oυg τo ρημα με τιq θwoιεg τoυ βρθ1ω,
αλλα και τoυ βαφω. Tinctus.η μετo1η απ'6πoυ oι Eγγλ6ζoι δαvεi-
στηKαv και δημιo0ρYησαv τιg λ6ξειq tincture = βαφη, tinct = βαμμθ-
vog, tint = 1ρωατικη oυσ[α, tinge = xρωματ(ζω. .

466) τ6γγω + tingere (λατ.)
.+ tincture (αwλ.)
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o Aγαμ6μvovαq πρθπει vα x6oει τηv κ6ρη τoU, αv και αvιilδυvα

τελικd, για vα μπoρ6oει vα ξεκιvηoει o ελληvικ6q ατ6λoq Yια ηv
Tρoiα.

o oρφθαq πρ6πει vα 11αoει ηv ωραiα Eυρυδ(κη για vα μπoρθ-
σει vα δημιoυργηoειτη μελωδiα.

o oιδ(πoδαg vα 16oει τo φωq τoU για vα μπoρθoει vα δει καΘα-
ρα!

Aργ6τερα o Φαouαr πρθπει vα;1αoει ηv ψUχη τoU για vα κερδ(-
oει ηv αιΦvια vε6ητα.

Λiγo αργ6τερα o Πρωτoμααroραg πρ6πει vα xαoει ηv αγαπη-
μ6vη τoυ oθζυγo γιCι vα μπoρθoει vα oλoκληριboει τo γιoφ0ρι τηg
Αρταq!

To δριμ0 αρωμα τηq απιilλειαg διαπερvαει τιq ωραι6τερεq oελ(-
δεq ηq λoγoτε1v[αξ. AvnσυXητικ6. Δεv voε[ται δημιoυργiα, xωρiq
Θυo[α. Kαι δη γυvαικΦv(!) στη σUvτριπτικη πλειoι|.lηφiα.

Θι vfyτεgπoυ διαα1iζoυv oι ηρωεg τωv θργωv μθ1ρι vα καταλη-
ξoυv oτιq oδυvηρ6q απoφαoειg τouq' oι μαΙαvδρoι τωv oυλλoγι.
ομΦv τoug 6xoυv πρooφ6ρει αrηv παγκ6σμια γραμματεiα εξαioι-
oυg μovoλ6γoυq' v6ι<ταρ και βdλoαμo ταυτ61ρovα για xεiλη φλo-
γιoμ6vo απ6 φυoικ69 και μεταφUσικ6g αγωviεg..ooo 

για τoυq υπ6λoιπouq, αυτo[ κoιμoOvται 6xι τov θrvo, αλλα
τoν ληθαργo τωv ,'πτω1Φv τω πvε0ματι', και oυδoλωg τoυq αφo-
ρoOv τ6τoιoυ εiδoυg ζηηματα. Eυτυxεig, βεβαiωg, απo μια απo-
ψη!

Δεv μπoρΦ vα πρoxωρησω, αv δεv υπoβdλω εκ vθoυ ηv εvo.
1λητικη και [oωg αφελft εριilτηoη:',Γιατ[ τα Θ0ματα ηq εκdατoτε
Θυoiαg l!ταv αrηv oυvτριπτικfl πλειoιpηφiα τoυg γυvαiκεq Kαι oι
Θιjτεg παvτα αvτρεg;., (Mειδ(αμα) !

Mελωδ(α ηταv σr,αρ1αiα ελληvικd 6,τι Kαι Φμερα, η ωδη, τo
τραγo0δι τoυ 11oρo0 αrιg τραγωδ[εg, oι λθξειg μαζi με τη μoυoιη.
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Στoυg',N6μoUq', τoυ Πλατωvα βρioκoυμε 
,μελωδ(αg πoιητf1g,. H

λ6ξη μθλoq, εκτ69 απ6 μθλog τoυ oΦματoq, Φμαιvε f11og, μελω-
δ(α, μoυoικη.

Me|odia αrα μεoαιωvικα λατιvικα και me|odie ατα γαλλικ6. Aπ6
τoυq Γαλλoυg rηραv oι Eγγλ6ζoι η λθξη Kαι ηv πρoodρμooαv
αrη γλΦooα τouq σαv me|ody. Παρlγωγα τα επiΘετα me|odic .

me|odious = μελωδικ6q.

467) μελωδio -+ me|odia (λατ.)
'+ melody (αwλ.)

N0ξ oτ,αρ1αiα Eλληvικα η v0μα. Στα 1ρ6vια τoυ oμiρoυ η N0.

χtα σαv κ0ριo 6voμα ηταv η Θεd ηg v0μαq, Θυγατθρα τoυ Xαoυg.
Για oκεφτε[τε, ηρoυμ6vωv τωv αvαλoγιιbv, Φμερα δεv μπo-

ρo0με vα μιληooυμε για xαoτιK6q v0xτεq, ακ6μα κι 6ταv εfμαoτε
παραδoμθvoι ατιξ αγκαλεq τoU Moρφθα;

F{ Ν01τα, δαιμovικη Θεα, δεv βγrζει αηv επιφ&νεια αvoμoλ6-

γητα πdΘη, αvατρθπovταq ηv τθξη ηq μθραq; Eυτυ1ιbq πoU τα
περιoo6τερα 6vειρα τα ξε1vαμε, τα παiρvει η NOxτα μαζi ηq! Για
vα τα κoυβαλl,1oει δριμ0τερη, βεβαiωg βεβα(ωq, ηv επ6μεη v0-

1τα!
Nox αrα λατιvικα, night ατ,α\n/λικα, nuit ατα γαλλικα, notte ατα

ιταλικα, noche ατα |orιαvικd, nacht ατα Γερμαvικd και oλλαvδικ6.
H ταυτ6ητα τωv λ6ξεωv δεi1vει κoιvη καταγωγf1 oπ6 μια πα-

vαρxαη ρiζα NOKT-. Piζα τθτoιαq δι)vαμηg πoυ 6λεq oι Eυρωπα(-
κθξ γλιbooεg 61oυv α1εδ6v oμ6ηχεq λ6ξειq.για η φoβερfl κ6ρη
τoυ X6oυg.

Aπ6 τα λατιvικα oι Eyγλ6ζoι τΦραv Kαι τo επiΘετo nocturna|=vυ-
κτ6βιoq

468) vuξ -+ nox (λατ.)
.+ night, nocturnal (αwλ.)

o Mαhvδρoq, o γvωατ6ξ πoταμ6q ηq Kαρiαg, f1ταv φημιoμ6.



voq .'δια τoUξ ελιγμo0g αυτo0'' κατ0 τov |.{ρ6δoτo. To πoτ6μι υ-
παρ11ει ακ6μα και τ, 6voμl τoυ ε[vαι πια τo0ρκικo: BUyUk
Menderes.

,Hταv τ6oo γvωoτ6 oηv αρ1αι6τητα για τα αvαρiΘμητα στριφo.
γυρ(oματα ηq Koιηq τoU πoυ θφταoε vα γ[vει oυvΦvυμo τoυ ε-
λιγμo0 61ι μ6vo αrα πoταμια και ρυ6κια, αλλd και αrα κooμηματα
και στα q16δια πoυ ατ6λιζαv αγγε[α, ρo0xα και θπιπλα ηq επo-
xηq.

Maender και Maeandrus στα λατιvικα και meander αr,αγγλικα
6πoυ oαv ρημα 61ει Kαι τηv 6woια τoυ περπλαvι6μαι αoκoπα.

'169) Mαiovδρoq + Maeandrus (λατ.)
.+ meander (αwλ.)

N6κταρ ωg γvωατ6v ηταv τo εκλεκτ6 πoτ6 τωv Θειilv. o.oμηρoq
αvαφθρει 6τι τo v6κταρ ηταv κ6κκιvo.

Σηv'|λιαδα'. ''Π6τvια.|.lβη v6κταρ εωvo16εc. και στηv ''oδ0σ-
σειαn .,κ6ρασoε δε v6κταρ ερυΘρov'.. Σηv:,|λι6δα.'επ[σηg τo εκλε-
κτ6 κραo[ απoκαλε[ται ,vθκταρog απoρρΦξ,' Kαι στo .,ΣUμπ6σιo..

τou Πλατωvα,.μεΘυoθηvαι τoυ v6κταρog',.
AπαγoρεOovταv vα τo πιouv oι αvΘρωπoι γιατ[ 6τoι θα γlvovrαv

αΘαvατoι! H δε Θ6τι9 πλθvει τo oιilμα τoυ Πατρoκλoυ με v6κταρ
για vα τo πρoφυλdξει απ6 τη ΦΨη!

Aπ,αυτη τηv παvαρ1αιη καταγραφη τηg περιπoιησηξ τωv vε-
κρΦv επ6ζηoε μ61ρι oημερα αrην oρΘδδoξη Eκκληo[α η oυvηΘεια
vα βρ61εται o vεκρ6g με κραoi πριv τηv ταφη. H α0ρα τoυ αταβι-
oμoυ πoυ δια16εται αrιg επαvαλαμβαv6μεvεg επ[ εκατovτ6δεq αι-
Φvεg κιvfioειξ σε σUγκεKριμθvεg τελετθg δεv oαg φ6ρvει αιoΘημα-
τα αvακo0φισηq Kαι αγαλλiαoηg; E[vαι oαv vα βριoκ6μαστε σηv
καρδια ηq αιωvι6ηταξ, σαv v, απoτελo0με κoμμoτι τηg, 6oo
διαρκo0v αυτ69 oι γραμμθg, πoυ διαβαζετε αυτη τη σrιγμη.

To v6κταρ, λoιπ6v! o Πivδαρog απoκαλε[ μια απ6 τιg Ωδθg τoυ
"vθκταρ 1Uτ6v., και φρovτ(ζει vα oβt'1oει τα ixvη ηg θπαρoηg πou
κρΟβει η φραση oυμπληρΦvovταg ''Moισαv δ6σιv'', 6τι η Moιjoα
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τoυ η χαρισε ηv ωδη!
Nectar oτα λατιvικ0 κι ακριβιbg τo iδιo oτ,αγγλικd, δηλιilvovταg

μεταφoρικg oπoιoδηπoτε γλυκ6 η εκλεκτ6 πoτ6.
Nectarine τov 17o αιΦvα ηταv επ[Θετo πoυ oημαιvε .'σαv v6-

Kταρ',..Eτoι ovoμdαrηκαv τα γvωατα ρoδακιvα, ovoμαolα εμπvεU-
σμεvη απ6 τη γερμαvικη λ6ξη nektaφ111gigh=ρoδακιvo-v6κταρ.

470) v6κταρ -+ nectar (λατ.-αγγλ.)

ΛηΘαργoq αr,αρxαiα Eλληvικα ηταv αυτ6q πoυ ξεxvo0σε γρη-
γoρα, o επιληομωv. Σαv oυoιαoτικ6 αrα κε[μεvα τoυ |rπoκραη
Kαι τoU Aριoτoτ6λη ηταv o,τι και oημερα, η ληθαργικfl καταoταoη.
Ληθαργ(α oτα κε[μεvα τoυ ΓαληvoO ηταv 0πvog βαΘ0q κατ6πιv α-
vαιoΘηοiαg.

Lethargia τo αvr[oτoι1o oυoιαoτικ6 αrα λατιvικd και lethargy αr,
αγγλικd, oπoυ εμφαvlαrηκε τov 14o αιΦvα.

471) λ'lΘαργoq.+ |ethargia (λατ.)
+ |ethargy (αwλ.)

Πρ6πει εδΦ v,αvαφ6ρoυμε 6τι τo oυoιααrικ6 ληθη (πoυ 6δωoε
τo παραγωγo ληΘαργog) δαvεiατηκαv oι Pωμα[oι για vα ovoμα-
ooυv θτoι τo πoταμι πoυ oδηγo0σε στov Kατω K6oμo τιq ι{.lυx6q
και βεβαiωg πρoκαλo0οε ληoμovι6 στouq ταξιδιΦτεq.

}-l δ0vαμη τηq επιρρoηq ηq σUγKεκριμ6vηq λ6ξηs φα(vεται απo
τo 6τι η λατιvικη λθξη |etum=Θαvατog 6γιvε τελικl |ethum!Aπ6 ε.
δΦ oι Ew:λθζoι απoκτo0v τo επ(Θετo |etha|=Θαvατηφ6ρoq, λ6ξη
πoU Kαταγραφεται αro Ewλεζικo λεξιλ6γιo στξ αρxθq τoυ 17oυ
αιιbvα.

472) ληΘη + |ethum (λατ.)
+ |etha|(αwλ.)
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Ια 11εiλια τι o1θη μπoρε1vα θxoυv με τα βρdγXια τωv ι!αριΦv;

.|oωq, κdπoιog μακριv6g μαq πρoγovoq στιq παραλiεg τηg 86ρεια9
EυρΦτηg vα παραηρηoε κ0πoια σrιγμη αμη1αvα τιg τελευτο[εg
στιγμ6q εv6g ι{.lαριo0 πoυ ε[xε ιpαρ6ιJ.lει.

.|oωq, 
βλ6πovταq τα βρdψ1ια vα κιvo0vrαι, τηv ιbρα πoυ τo ι.pαρι

1αρoπαλευε, φαvτααηκε 6τι αυη η Kιvηση ηταv βouβη oμιλiα!
H κραιπαλη τωρα τι ox6oη μπoρεi vα θxει με τouq

κoμιooαριoυq; E, καλα! EδΦ ε(vαι ''ηλ[oυ φαειvoτερo',6τι δεv εivαι
τυ1α[α η καταγωγη ηξ λθξηq.oι κoμιooαριoι διdφoρωv καθεoτιil-
τωv π6vτα διηγαv .'β[ov τρυφηλov,, επιoUρovταq τιg μυαrικ69 κα-
rdρεq τωv απλιilv αvΘριilπωv.

lAλλεq δ0o λιiξειg με τιg oπobξ Θ,αo1oληΘoUμε Φμερα ε(vαι o
κ6λπoq και τo γραoiδι. H ιiκφραoη .'τoυ ηρΘε κoλπog,' δεv 6xει
σχ6ση με ηv ελληvικη λθξη κ6λπoq.

Eivαι απ6 τo ιταλικ6 ρημα colping = xτUπιb, πληττω και co|po
apoplettico ε[vαι αrα ιταλικα η απoπληξ(α.

Τo γραoiδι επioηg ε[vαι θvα πoλ0 εvδιαφθρov αvτιδαvειo τηg
vεoελληvικηg απ6 τ' αγγλικα.

K6λπog ηταv τo μ6ρoq τoυ oΦματog απo η ζΦvη μ6xρι τo λαμ
μ6.,.Πα[δ, επi,κ6λπov 6xouoα' περιγρ0φεται η Avδρoμαχη αrηv
''|λιαδα.'. .l.{ταv ακ6μα η πτυxη, τo μπ6λικo πoυ oxηματιζαv oι 1α-
λαρθg εoΘητεg. Στov Π[vδαρo ,'κρ0ι.|,lε δε παρΘεv(αv ωδ[vα κ6λ-
πoιg.,εξηγε[ται',θκρυι|.lε ηv εγκUμoo0vη τηg με τιg xαλαρ6q rπυ-
χ6q ηq εoΘηταq''!

Tρiη θwoια ηq λ6ξηq κδλπog ηταv oπoιoδηπoτε κo[λωμα με-
ταξ0 Θαλαoσαq και,αrερι69, o κ6λπo9 6πω9 και of1μερα, αλλα
μπoρo0oε v,αvαφ6ρεται μ6vo αrn oτερια και τ6τε εξηγo0vταv
κoιλαδα, πεδιαδα.

.'Eρμιoηv Aoiηv τε, βαΘ0v κατα κ6λπov ε1o0oαg'' σrηv ,.lλια-

δα,'ε[vαι δυo πoλειg'.πoU 6;troυv βαθεig κoλπoυg'., o 0μηρικ69 αr(-
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Xoq πoU εv6τwευσε τo Πωργo Σεφθρη.
.,K6λπog Aργε[og'' αrov Πivδαρo ε(vαι .,η κoιλαδα τoυ Aργoυq..

και,,ειq τoυg ευαvΘεig κ6λπoυ9 λειμιbvog.' στouq .,Bατρα1oυq' τou
Aριατoφdvη εξηγεiται',σr, αvΘισμθvα κoιλΦματα τωv λιβαδιΦv,'.
Co|pus oτα λατιvικα, 6πoυ με παραφΘoρα 6γιvε co|phus.

Go|phe oτα γαλλικα κι απ6 εκε( 6φταoε oηv Aγγλiα oov gu|f =
κ6λπoq τov 14o αιΦvα. Παρσγωγo τo ρημα engu|f = καταπ(vω (με.
ταφoρικα για κ0ματα η oρμητικα vερ0).

473) κ6λπoq -+ οolpus (λατ.)
-+ gu|f (αwλ.)

Γρ6orιq η κραατιq ηταv ατα xρ6vια τoυ γιατρo0 Γαληvo0 τo
;1oρταρι, τo 1λωρ61oρτo, τρoφη τωv ζιilωv. Παρdγωγo τoυ ρημα-
τoq γραω = Tβ(bΦ, ρoκαviζω. Gramen η xλ6η oτα λατιvικ6, gras
στιξ γερμαvικ6g φυλ69 Kαι grass oτ,αγγλικα,

Δεv ηταv δUoκoλo κατ6πιv vα 6Xoυμε παρ6γωγo ρημα graze =

β6oκω. To ρημα καταγραφεται ατo εγγλθζικo λεξιλ6γιo τov 17o
αιιbvα με ηv 6woια τoU ..γρατσoυvαω ελαφρα''.

47 4) 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(oηq και η καταρα. '.Θ6τιδoq εξα(oιov α-

ρηv'' αηv .,oδ0σσεια', με ηv πρ6η θwoια Kαι ''εξ αρ6ωv μη-
τρ6q..., η ρα Θεo(oιv π6λλ,αxθoυo,ηρατo'. αrηv .,lλιαδα.. με η
δε0τερη θwoια και oμoiωg στouq .'Noμoug', τoυ Πλατωvα.,η τoU
voμoυ αρα..

Mε κεφαλα(o η Aρα ηταv η πρooωπo[ηoη τoυ oλ6Θρou και ηq
εκδiκηoηg Kαι τo θργo ηq ηταv παρ6μoιo με αυτ6 τωv Eριv0ωv.
Mια διαφoρα τoυg ε[vαι τo 6τι η Aρα απoκαλε[ται.'δειv6πoυq,', εvΦ
η Eριv0g,'1αλκ6πoυ9.' στιg τραγωδiεg τoυ Σoφoκλft. Στιg,'Euμεvf.
δεg., τoυ Aιo10λoυ 6μω9 oι Eριv0εq λθvε 6τι απoκαλo0vται Aρα[



στov κατω κ6oμo, κατω απ6 η γΙ1.
oro αrα λατιvικd τo ρημα λθγω, παρακαλιb, orator τo oυoιαατικ6

ρητoραq και πληθog αλλωv παραγΦγωv.
orator o ρflτoραq ατ'αγγλικd Kαι τo o0vΘετo ρtμα adore = λα.

τρε0ω, τoυ oπoioυ η αρ1ικη θwoια ηταv ,πρooε01oμαι πρ6q'..
oratorio, τo 1νωα16 αvrιδ6vειo και για μαq, μoUσιKη o0νΘεoη Θρη.
oκεuτικoO περιεxoμ6voυ.

475) oΦ + oro (λατ.)
.+orator(αwλ.)

To πoιητικ6 ρftμα oρvυμι εt1ε ηv €woια τoυ διεγε(ρω, σηt{Φvω,
παρoτρ0vω. ..Zευg Φρoε μd1εoΘαι,. σηv "|λιdδα,' εξηγε(ται'.o Δ(αg
τov παρ6τρυvε vα πoλεμηoεf Kαι η πρoστακτικη ,'6ρoεo.,εξηγε[-

ται ''σηκω! 6vτε.'. (Kαμμiα σχθση με τo vεoελληvικ6 n6ρσε,'παΦ-

γωγo τoυ oρiζω).
Δε0τερη θwoια τoυ ρι,1ματoq ηταv ξυπv6ω, oηκΦvω καπoιov απ,

τov Orτvo. .oρoαq εξ, ευvηq" oηv .|λιαδα.' εξηγε[ται,.αφo0 σηκω.
Θηκε απ,τo κρεβατι.'. Eixε επ(oηq ηv 6woια τoυ crr1κΦvoμαι, ετoι-
μ6ζoμαι vα κ6vω κ6τι. Σηv "Θδ0oσεια, ,oι δ,ε0δειv Φρvuvτo.. ε-
ξηγε(ται "ετoιμαζovταv vα κoιμηΘo0v'.

orior ατα λατιvικα τo ρftμα με π6μπoΜε9 oημαo[εg: σηκΦvoμαι,
αvατθλλω για τ,ααrθρια, γεwΦμαι και καταγoμαι. Aπ6 η μετo11η
τoυ λατιvικoO ρηματoq oriens 61oυμε ατ, αγγλικα τo επ[Θετo και
oυoιαoτικ6 orient = αvατoλικ6q, αυτ69 πoυ βρ[oκεται πρoq ηv Kα-
τε0Θυvoη τoυ αvατ6λλovτoq ηλ(oυ. Eπ(αηq παβγωγo ηg iδιαq
λθξηs ε[vαι τα ρt'1ματα orientate Ξ πpoσαvατoλiζω, disorientate = α-
πoπρoσαvατoλiζω και τα oυσιαστικ6 orientation=πρooαvατoλμ
oμ6q και disorientation = σΠoΠβoσσVατoλιoμ6q.

476) 6ρYυμl + oriri (λατ.)
.+ orient (αwλ.)

Aπ6 ηv tδιo ρiζα 61oυμε ατα λατιvικd τo oυσιαστικ6 origo = γθ.
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vεση, αρxη. Στ' αγγλικ6 θxoυμε τα παραγωγα origin=καταγωγΙl-
πρoo6λευoη, origina|=πρωτ6τUπog, origina|ity=πρωτoτυπ[α.

477) 6ρvυμl + οrigo (λατ.)
.) origin (αγγλ.)

Xεiλoq ηταv απ6 τα oμηρικα 1ρ6vια 6τι και oημερα. l.Xεiλεoι γε-
λαω'. σηv ''|λιdδα'. εξηγεiται.'γελ6ω μ6vo με τα 1ε[λη,61ι με ηv
καρδια μoU". ',Xελεoιv αμφιλαλoιg, ατoυq "Bατρd1oυq,,τoυ Aρι.
αroφαvη ε(vαι η',αKαταπαUσtη oμιλ[α'.

Gills or,αγγλικα τα βρdψ1ια τωv ι{.lαριιilv, xbρiq παρεμβoλfl τωv
λατιvικΦv. H λεξη περιπλαvηΘηκε μαλλov oτιq φυλ6q τηq Kεvτρι-
κηq Eυριbrηq Kαι oι Εγγλ6ζoι ηv πηραv ελαφριilg μεταλλαγμ6vη
απ6 τoυg Γερμαvo0gη τoυq Σoυηδo0q.

478) 1εiλog + gill (αγγλ.)

Kωμαζω oτα 1ρ6vια τoυ l-{o(oδoυ oημαιvε 6ρ1oμαι oε καταατα-
oη ευθuμiαg 1oρε0ovrαq και τραγoυδΦvταg, πoρε0oμαι σε παvη-
γυρικη πoμrη, γιoρταζω τραγoυδΦvταq. ',N6oι κΦμαζov Uπ,oU.
λo0'' στov Ho(oδo και'.κωμαζω oυv ετα[ρoιg, σtov Π(vδαρo.

Comissor oτα λατιvικα,.κραιπαλιb'(!) oργιdζω. Aπ6 ηv (δια ρiζα
θ1oυμε oτ, αγγλικd commisslon=επιτβoπΠ και commissarY=εKπβ6-
σωπoq. H λεξη 61ει μαλλov αρητικ69 καταβoλθg μιαg και xρησμ
μoπoιo0vrαv απαξιωτικd παλαι6τερα.

489) κωμ6ζΘ -{ colnissor (λατ.)
-r commission (αγγλ.)
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Εi1α υπoo1εθεi παλι6τερα vα γραψω εδιb, oτo πρoλoγικ6 oη-

με(ωμα, για τιq ΘεμελιΦδειg διαφoρ6c τωv μ0Θωv, διαφoρωv λα-
Φv, 1ωρ[q v,oγvoηooυμε, αoφαλΦg, τιg oμoι6τητ6q τoυg!

To θ6μα ηg Θυo(αg εv6g πoλ0 αγαrημ6voυ πρooιbπoυ, για πα.
ραδειγμα, απ6 κdπoιov oημα(voιrrα ε[vαι κoιv6 oε πoλλo0g λα-
ouq.

ΘεμελιΦδειq oι μ0Θoι αrηv καταv6ηση ηq rιvευματικ6ηταg
τωv διαφ6ρωv λαΦv. Eiδωλo αvεατραμμ6vo στov καΘρθφη τωv
γoητευτικΦv αuτιbv παραμυΘιΦv oι αvτληι|.lεξ τωv αvΘρωπoκε-
vτρικΦv Eλληvωv απo η μια Kαι τωv Eβρα(ωv, ..τoU περιo0oιoυ
λαo0 τoυ Θεoι],,απ6 τηv dλλη.

H γραφiδα απoκαλυπτικη Θα μαq oδηγηoει αβ[ααrα oε καπoια
oυμπερ6oματα, μακριo απ6 oργιoμθvεg αvτιπαραΘθoειg.

Ag παρoυμε, 6τoι πρ6xειρα απ6 η μια τη Θυoiα ηg |φιγ6vειαq
αrηv Aυλ(δα, με Θ0η τov πατθρα ηq τov "αγαυ6', Aγαμθμvovα,
βαoλια τωv MυκηvΦv και αρχηYo0 ηq εκαrρατε[αg αηv Tρo(α
και απ6 τηv αλλη τη Θυo[α τoυ |oαακ, YιoU τoU Aβρααμ, γεvαρxη
τωv Eβραiωv. Πρog Θεo0, δεv Θα εμπλακo0με oε Θεoλoγικd πρo-
βληματα. oι δυo ιαroρiεg μαg εvδιαφ6ρouv εδιir, απ6 απoι|.lη καΘα.
ρα αιoΘητικη.

H Θυo(α αrηv Aυλiδα λ(γo-πoλυ γvωατη. H αrτvoια ταλαιπωρε(
τα πληρΦματα τωv Eλληvικιilv πλoiωv Kαι Yια vα φυoηξει ''o0ριog
dvεμog.,απαιτε[ται η Θυoiα τηq αγαπημ6vηg κ6ρηq τoυ Aγαμ6μvo-
vα.

oι Θεoi εμφαviζovται στoυξ ευvoo0μεvo0q τoυg αrραηγo0q,
μλαvε, εκφραζoψv απ6ι!ει9, oλoι ξθρoυv τo πρ6βλημα και η λ0-
ση πoU απαιτε(ται.

Mε βαρια καρδιd o Aγαμθμvovαq παpvει ηv απ6φαoη και λ6γo-
ιrrαq ψθματα.στηv Ιφιγ6vεια η φ6ρvει αηvAυλiδα 6πoυ ηv oδη-
γε( αro βωμ6 - τελευτα[α σΓιYμη η Θεα αλλαζει γvωμη και oη Θθ-
ση ηq Θυoιdζεται θvα κριαρι, εvΦ η lφιγθvεια μεταφθρεται .'εv
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Tαυρoιg.. ι6ρεια ηq Θεαq. Φυo6ει.,o0ριog,. o αvεμog Kαι τα πλo[α,
επιτ6λouq, ξεκιvαvε για τηv Tροiα!!

Παμε τΦρα oη δε0τερη ιατoρ(α. Eβδoμηvτα xρ6vια 6ζηoε o
Aβρααμ περιμθvovταg v,απoκτηoει γιo. 

.oμωq oκ6μη κι 6ταv oι ελ.
π(δεg τoυ φα(vovταv παρ6λoγεq και αδ0vατεq, η λoγικη τou, ηταv
παραδoμ6η ατη βαΘια π(ατη τoυ ατo Θε6. To αδ0vατov λoιπ6v,
γ[vεται πραγματικ6ητα.

o Θε6q . πΦg Θα μπoρo0oε vα πθoει αλλωαrε oε αvrφαoεξ;-
τoυ 11αρiζει τov πoλυπ6Θητo γι6 για vα διαιωv(oει τo γθvog τoυ.

Tα 1ρ6vια περvo0v, o |oαακ, o oγαπημ6voq γιoq μεγαλΦvει.
.oμωq 

η xαΦ δεv διαρκε[ πoλ0, - τρoμερfl η φωvη τoυ Θεo0 απευ-
Θ0vεται ατov Aβρααμ, τov εκλεκτ6 τoU και τov υπoβαλλει σηv
τρoμερ6τερη δoκιμαo(α πoυ μπoρε[ vα oυλλ6βει o vo0q τoU αv-
ΘρΦπoυ. ,Λαβθ τov υι6v σoU τov αγαπητ6v, ov ηγαrηoαg, τov loα.
6κ, και πoρεUθητι ειq ηv γηv ηv uΨηληv και αvθvεγκov αυτov ε.
κεi ειg oλoκαρπωoιv εφ,εv τωv oρ6ωv, ωv αv σoι ε[πω" (Γ6vεoιq).
Kαι πραγματικα ξεκιvαει o Aβρααμ xωριq vα μιληoει oε καv6vαv
vα εκτελθoει ηv απoτρ6παια παραγγελ[α.

Tρε(ξ μ6ρεq πoρε0εται μαζi με τo γω τoυ μθoα oη oιωπη, μθ1ρι
vα φταoει ατο βoυv6. Eκεi, ηv Φρα πoυ ετoιμαζεται vα Θυoιαoει
τov αγαTημθvo τoυ γι6, εμφαv[ζεται 6vα κριαρι πoυ Θυoιζεται
αrη Θθoη τoυ loαdκl Πατ6ρα9 και γι69 γυρvαvε oτo σrι(τι, θ1ovταq
κερδioει τα παvτα!

Θα oυvε1[ooυμε 6μω9 ηv αMη φoΦ.

E(δωλov απ6 τα 1ρ6vια τou oμηρou ηταv τo oμo[ωμα, τo φα.
vτασμα. ''BρoτΦv εiδωλα καμ6vtωv'' αηv 'oδ0oσεια.' ε(vαι oι
'σκιθg τωv vεκρΦv'...Hταv επiαηg "πdσα αUλoq μoρφη'' oτov'Aγα-
μ6μvovα', τoυ Aιo10λoυ αη φρdoη "oκιαq ε[δωλov''.

Στov Aριατoτθλη και τov Πλdτωvα ηταv η εικ6vα πoυ αvταvα'
κλαται ατo vερ6..Hταv επloηg η εικ6vα, η oμoι6ηq. ,,Γυvαικ6g εi-
δωλov 1c0σεov'ατov Hρ6δoτo και αrov |ooκραη ,.λ6γo9 ε(δω-
λov ι!υ1ηq..

|do|um η iδια ακριβΦs λθξη ατα λατιvικα, απ,δπoυ oι Eγγλ6ζoι
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rηραv, κ6βovrαg η λατιvικf1 καταληξη τo ido| = ε[δωλo Kαι τα πα-

ραγωγα τou: idolater = ειδωλoλατρηg, idolatry = ειδωλoλατρηq Kαι
idolize = λατρε0ω, οαv εiδωλo.

Φ0) εiδιoλo.+ idotum (λατ.)
+ idol (αwλ.).

Γραφ(s orα Πλατωvικd κεiμεvα ηταv τo καλαμι, τo εργαλεio με
τo oπolo 6γραφαv π6vω oε κθριvoυq π(vακεg και τo εργαλεio πoυ

xρησιμoπoιo0oαv για oκαλιoμα oη γλυrπικη.
Graphium ατα λατιvικα, 6φταoε oτα γαλλικd oαv grafe, 6πoυ με

ηv εξ6λιξη ηq γραφηq, oημαιvε πλθov κovτuλoφ6ρog. }| oμoι6-

ητα τoU κovτυλoφ6ρoυ (τo αr6λε1oq με ην γραφiδα) με διjo τε.

χvητa oυvδεδεμθvoυg μio1oυq φυτΦv γθwηoε τηv μεταφoρικη
or1μαoiα τoυ μoq1εUματoq'

Στα τ6λη τoυ 14oυ αιιbvα η λθξη graff = μ6o1ευμα, καταγβφη-
Kε στo EYγλ6ζικo λεξιλ6γιo και παρ6μειvε η iδια μ61ρι τov 19o αμ

ιilvα. Mθ1ρι τov 2Oo αιιirvα εi11ε απoκτf1σει τo t ηg καταληξηq, κι θ.

γιvε graft. Στα μθoα τoυ 19oυ αΦvα ατηv Aμερικη η λ6ξη κατα-

γβφεται και με ηv θwoια ηq διαφΘoρdq. .|oωq απ6 ηv ιδ6α τoυ

μoo1ε0ματoξ, εv6q ξθvoυ oΦματog, πoυ πρooτ[Θεται, αλλoιΦvo.
vταq μια δεδoμ6η κατ6αταoη.

481}γρoφiq -r graphium (λατ.)
.+ graft (αwλ.).

Aγαυ6q αrov.oμηρo ηταv επiΘετo πoυ 1αρακηριζε βαoιλε(g η
ηρωεq. Στα 0μηρικ6,Erη, f1ταv, λoιπ6v, o 6vδoξog, o ευγεvf1g, o
'επιφαvf1g ηv καταγωγηv.'. ''AγαUoi μvηoηρεg, Φα[ηκεg.'Kαι nα-

γαυt'1 Περoεφ6vεια,. ΠαΦγωγo τoυ ρηματoq γα[ω, τo βρioκoυμε
ση φρaση 'κ0δετ γα(ωv.. αrηv'.lλι6δα'. και εξηγε(ται'.καμ6ρωvε,

1αiρovταv για η δ6ξα τoυ'. Aπ6 η ρiζα ΓAF. η ΓAY. θδωoε ατα
λατιvικ6 τo ρημα gaudeo - 1αiρoμαι Kαι τo oυoιααrικ6 gaudium =

1αρ6. oι Γαλλoι εκγαλOτιoαv η λ6ξη oε joye.
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Joy η xαρα oτ'αγγλικd και απ6 ηv [δια ρiζα τα ρηματα enjoy =
απoλαμβαvω και rejoice = 1αiρoμαι.

482) αγαυ69.+ gaudeo (λατ.)
-+joy (αwλ.).

Miα απ6 τιg λ6ξει9 πoυ αημα[voυv oργιoμ6voq σt,αγγλικα ε(vαι
τo choleric, παραγωγo ηq ελληvικηs λ6ξηs 1oλθρα. Xoλθρα απ6
τα xρ6vια τoυ |rπoκραη ε(vαι η γvωαrη "φΘoρoπoι69 v6οog, καΘ,
ηv τα υγρα τoυ oΦματoq (xoλη, xoλα() εξ6ρ1ovται βια(ωg εκ τoU
oιilματoq δι, εμ6τoυ Kαι Kεvd)σεωv,..

Παραγωγo τηq xoληg 6φταoε αυτo0oια αrα λατιvικ6 cho|era και
ακριβΦg η iδια λ6ξη αr,αγγλικα.

483) 1oλ6ρo -r cho|era (λατ.-αγγλ.).

Για vα μηv ξεpιΦμααιε! l.{ λ6ξη xoλερα υrηρξε παλι6τερα <-
κ6μα ακo0γεται- καΘαρ6αιμη Kαλαμπακιιirτικη πρooφΦvηoη γυ.
vαικιbv!
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Συvε1(ζoυμε, απ6 ηv πρoηγoθμεvη Παραoκευη, τo θ6μα τηq
Θυo(αq oτov Eλληvικ6 απ6 τη μια xιilρo και οτov Eβραικ6 απ6 ηv
αλλη.

Kαι oτιq δθo ιoτoρiεg ΘUμα ε(vαι τo αγαrημθvo παιδi εv6g γε.
vαρxη.Aπoκαλυπτικη 6μωq η διαφoρα τoυ φ0λoυ: κ6ρη αγαπημ6.
vη για τoυg.Eλληvεq, γιoq λατρευτ69 για τouq Eβραioυg.

oι ΘεoiαηvπρΦη ιατoρ[α oυμμετ6xoυv εvεργα, εμφαviζovrαι
στouq πρωταγωvιαr6q τηq ιαroρiαq, εξηγoOv, oυvδιαλ6γovται, δ[-
vovταq λ(γo.πoλ0 πειατικ6q απαvηoειg αrιg ερωτηoειq για ηv α.
vαγκαιoητα ηg Θυoiαg. |-| φωvη τoυ Θεo0 -τρoμερη και απειλητι.
η_ αη δε0τερη ιαroρ[α ε[vαι τo μovαδικ6 oτoιxε[o τηq παρoυ-
olαg τoυ. o Θε6q ζητα η Θuoiα 1ωρ(g vα αιτιoλoγε[, xωρlg vα εξη.
γεi. ΘεμελιΦδηq η διαφoρα τωv Eλληvωv Kαι τωv Eβραiωv oτo
Θεoλoγικ6 ζηημα.

oι αvτιδβoειg τΦρα τωv ηρΦωv μαg, ακρωg εvδιαφ6ρouoεg:
ατo Ελληvικ6 oκηvικ6 -μπoρo0με πoλ0 ε0κoλα vα τo αvαπλα.
σoUμε voερd- κυριαρ1ε( o λ6γoq, oι εκμυσηρε0oειg, oι επεμβα.
σειq Kαι oι παρεμβασειq, oι επιδoκιμαolεq τρ[τωv: o oδυooθαg
oκαρφiζεται τov υπoτιθθμεvo αρραβιbvα ηg |φιγ6vειαq με τov
Axιλλ6α, για vα θρΘει η vεαρη βαoιλoπo0λα στηv Aυλ(δα. o ευ6-
ξαπτog A1ιλλ6α9 μαΘα[vovταg τo αργ6τερα γ[vεται... 6ξω φρε.
vιbv. oργιoμθvoq, δεv θα ξε16oει τo γεγov6g 6τι 1ρηoιμoπoιηΘη-
κε τ,6voμα τoυ xωρig ηv δικη τoυ αδειq, για vα πειoΘεiη |φιγθ.
vεια vα θρθει απ6 τιq Mυκηvεg. Θα τoυ τo φυλαει... μαvιdτικo τoυ
Aγαμ6μvovα!

.oλ,αυτd, αγαπητo( μoU, φαvτααrεiτε vα oυμβαivoυv o,6vα λμ
μαvι, γεμdτo κ6oμo, γεματo φωv6g, 1ρΦματα, γε0oειg, Kιηση,
Θoρ0βoυg, γθλια, τoακωμo0g. .Evα λιμαvι, με δεκdδεg πλo[α, με
vεαρα πληριilματα vα καvoυv πλακεg, vα μαλΦvoυv, vα πlvouv, vα
μεΘαvε τα βραδια, vα διαoκεδαζoυv, 6πωq μ6vo oι.Eλληvεq ξθ.
ρoυv vα τo κ6voυv αιωvεqτιbρα.



Στηv ιoτoρlα τoυ Aβρααμ τo βαρ0 καt πυιοt6 πθπλo ηq εσω-
αrρθφειαq, ηg μυατικoπαΘειαq, ηq μovηρoυq περιoυλλoγηq, ηq
εoωτερικ6ητα9 απλΦvεται σε κσΘε λεξη xωριατ6. o Aβρα0μ δεv
κoιvoπolηoε ηv τρoμερη ΘεΙκf1 εvτoλη, καvε(q δεv θμαΘε τo τρo.
μερ6 μυoτικ6, o0τε η iδια η Σαρα, η μαvα τoυ παιδιo0. Δεv υπαρ-
1oυv εδιir oυγγεvεiq, o0τε φ[λoι oυv6voxoι. Δεv υπαρ11oυv εδιir
εκμυαηρε0oειg, o0τε oκαρφ(ζεται καvε(g τε1ρdoματα για vα δo-
θε[ μιαπιo αvΦδυη λ0oη, τo δρ6μα, η τραγωδiαπαiζεται μ6vo μ6-
σα στα 6ρια μιαg και μlηq φιγo0ραq, τoυ πατ6ραAβρααμ.

M[α απ6 τιg λθξειq πoυ oημα[voυv επιδoκιμαζω αr,αγγλικo ε(vαι
τo endorse. H καταγωγft τoυ;

Δειρη αηv,|λιαδα'. Kαι σrov Hρ6δoτo ηταv o λαιμ69, o τρα1η-
λog. Σηv Aτrικη διαλεκτo η λθξη oυvαvrαται oαv δθρη Kαι σηv
Aιoλικη διαλεκτo oαv δθρρα. Aρxικ6q τ0πoq ηξ λθξηq πιΘαvoλo-
γε[ται 6τι ηταv δθρoα.

Dorsum αrα λατιvικ6 η ραxη, τα vΦτα. Endorse εivαι θvα ρημα
πoU καταγρlφηκε ατ,αγγλικα τo 1581(!) με ηv θwoια γρ6φω ατη
ραχη, ατo πioω μ6ρoq εv6q εγγρlφoυ, καΘιoτΦvταq τo θγκuρo.
Σημεριv6g θwoιεg oπιoΘoγραφΦ (oυvηΘωq επιταγη) και Uπoστrl-
ρ(ζω, επιδoκιμ0ζω.

484) δειρη -+ dorsum (λατ.)
+ endorse (αwλ.).

Aιιilv oτ,αρ1αiα ελληvικl ηταv περioδoq υπαρξεωq, o 1ρ6voq
ηq ζωηq κdπoιou, η ζωη τoυ. ,'Tελευτlv τov αιd)vα', αrov Hρ6δoτo
εξηγε[ται.'τελε[ωσε η ζωf1τoυ, πθΘαvε''. Kαι η (δια εξηwoη γιo τo
,απθmlευσεv αιd)vα'τou Eυριπiδη. Στov ΔημooΘ6η "o μ6λλωv αι-
Φv', ε(vαι η ..μελλovτικl,1 γεvια, oι μεταγεvθoτερof. Kαι ατov Ho(o-
δo .'απ,αιωvoξ'. εξηγε[ται .'απδ παλια, επ[ αιΦvεg''.

H λ6ξη αρμκα ε[1ε oro Θθμα ηq τo δiγαμμα.F., γραφovrαv δη.
λαδη αιFΦv κι αυτ6 φα(vεται καΘαρα oτo λατιvικ6 aevum = σtd)-
vαg. Παραγωγo επ[Θετo εivαι τo aeternus = αιωvιoq, τo oπo(o αrα
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τ6λη ηq PωμαTκηg αυτoKρατoρiαg εixε μετατραπε( oε aeterna|is.
ΠρΦτα 6φταoε στouq Γαλλouq η λεξη eterna| με τηv [δια θwoια
και f1ταv πλθov Θ6μα λiγωv δεκαδωv 1ρ6vωv vα φταoει ατo
Ewλ6ζικo λεξιλ6γιo.

tl85) αlιilv + aevum (λατ.)
.+ eterna|(αwλ.).

Γε0ω εivαι ρημα πoυ τo βρioκoυμε αr,αρ1α[α ελληvικl Kαι σηv
εvεργητικη και στη μεη φωvl,l. 

.Exω 
γε0αη, δoκιμ6ζω, γεUoμαι,

αιoΘαvoμαι και πoλ0 μεταγεvθorερη η σημασ[α τoυ τριilω, λαμβα.
vω τρoφη. Σηv '.oδ0ooεια'' '.πρoιK6g γε0εΦαι A1αιΦv,., ατov
Θoυκυδiδη'.αλληλωv εγθγευvτo,' δηλαδd'.ε(1αv φ6ει, ε(1αv δoκι.

μαoει o 6vαg (τo φαγητ6) τoυ αλλoυ',. Kαι oηv ''Πoλιτε[α,,τoU
Πλ6τωvα .!γε0oμαι μθλιτog'..

Gusto απ6 ηv iδια ρiζα αrα λατιvικ6 τo ρημα δoκιμdζω, γε0oμαι
και σt,αγγλικd gust=γειjση, oυμπαΘεια και κλior1. Aπ6 τoυq Λατi-
voυq τΦραμε αυτo0oια η λθξη γo0αro!

486) γειiω -+ gusto (λατ.)
-+ gust ( αwλ.).

To επiΘετo δαo0q=πuκv6g, δεv εivαι μ6vo vεoελληvικη λθξη, 6.
πωq ioωq voμiζετε. Στov F{ρ6δoτo θ1ει ηv θwoια τoυ 11voυδωτ6q
Kαι xρησιμoπoιεiται σαv xαραKηριoμ6q για τouq λαγo0g. Στα

oμηρικα.Erη ε(vαι o καλυμμ6voq με τρ(Xεq Kcιι στov ΞεvoφΦvτα
.γ6ρρα δαo6α βoΦv, ε(vαι'.αoπ[δεg φτιαγμ6vεg με δθρμα πoυ 6xει
Kαι ηv τρ[xα..' ,'Θρiδαξ δασ6α.' αrov |-lρ6δoτo ε[vαι τo "πυκv6φυλ.
λo μαρo0λf.

Aπ6 ηv (δια ρiζα τo λατιvικ6 densus και o1εδ6v αυτo0oιo τo
EYYλ6ζικo dense = πυκv6q και παραγωγo density = πUKv6ητα.

487) δooΦs _ι densus (λατ.)
. .+ dense (αwλ.).
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.Evαg απ6 τoυq συYγεvεiq μαg, o αvεψιoq, εivαι λ6ξη αρ1αiα ελ-
ληvικη.

Avει!ι6q αrov.oμηρo και στov Aιox0λo ε(vαι o πρΦτog εξαδελ-
φoq η γεvικα o εξdδελφoq. ,'Avει].lι6q πρog πατρδg.'βρloκoυμε επ[-
σηq στov ρητoρo loα[o. Στov F{ρ6δoτo ε[vαι o εξαδελφog, αΜα
και o αvει.|.lι6q με ηv oημεριvη τoυ θwoια.

Aπ6 η ρiζα NEΠ- oτα λατιvικd 61oυμε nepoS=αvδιpι6q, εγγo-
v6q και αr,αγγλικα nephew=αvεψιδξ. Nepotism o γvωαr6g δαvεμ
κ69 - 61ι μ6vo oαv λθξη - vεπoτιoμ6g ηq vεoελληvικηg πραγμα-
τικ6τηταq!

488) αvει|ll6s.+ nepos (λατ.)
-+ nephew (αwλ.).

Evδιαφ6ρov, παρouoιαζει Kαι η πρo6λευoη εv6g 6λλou oικoγε-
vειακoO μ6λoυq, ηq Θεtαq.

Ατrα orα oμηρικα.Erη ηταv πρooφΦηoη vε6τερoυ πρoq μεγα.
λ0τερoυ. 'Φo[vιξ, 0ττα, γεραι6, διoτρεφθq., σηv Ιλιαδα. T6τrα α.
πoκαλε(ται o πατθραg ατα Bλdxικα.

Aπ6 ηv (δια ρ(ζα amita orα λατιvικd η Θεiα και ante αrα γαλλικα
πoυ με τηv πdρoδo τoυ 1ρ6voυ 6γιvε tante. Aunte ατα Aγγλovoρ-
μαvδικα και aunt oτα o0γ1ρovα αγγλικα.

489) ατro.+ amita (λατ.)
+ aunt (αwλ.).
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64
H ιoτoρlα τoυ Aβρααμ πλ6κεται με ελαxιoτεq λ6ξει9, φειδωλα.

Τo θθμα ηg πiαrηg πoυ λαμπρα διαπραγματε0εται η ιoτoρ[α, θxει
απαo1oληoει κoρυφαloυg Θρηoκευ6μεvoυξ φλ6ooφoυ9.

o δ. Kierkegaard, Δαvoq φιλ6ooφoq και θεoλ6γoq, στo Θαυμα-
α16 6oo Kαι, εv πoλλoig, δυov6ητo 6ργo τoυ, ',Φ6βo9 και Τρ6μo9'.
oριoΘετε[ ευκριvιilg ηv διαφoρd τωv δ0o ηρΦωv με τα παρακατω
λ6για: ',o τραγικ69 ηρωαq θ1ει αvαγκη απ6 δακρυα, τα ζητα. και
πoι6q αvΘρωπoq, κoιταζowαq με ζηλεια τov Aγαμ6μvovα, θα κρα.
τo0oε τo μ6τια τoυ αrεγvα και δεv Θα θκλαιγε μαζi τou; Πoια Ψυxη
6μω9 Θα πλαvευ6ταv τ6oo, ιbαrε vα τoλμηoει vα κλαιpει μαζi με
τovAβρααμ;''.,.

,,o τραγικ69 ηρωαq εκπληρΦvει τηv πραξη τoU σε μια σUγKεKρι.
μ6vη oτιγμη τoυ xρovoυ.oη διαρκεια τoU 1ρ6voυ 6μω9 εκπλη-
ρΦvει και μιαv dλλη πραξη, 6xι ελαooovoq αξiαg: επισκ6πτεται
τηv ψUχη πoυ γovατιoε η Θλiι|.lη, εκεlvov πoU τo πλακωμθvo oη-
Θoq τoυ δεv μπoρε( v,αvαoαvει o0τε vα πv(ξει τoυg αrεvαγμo0g,
καΘΦq Θρ6φει με δακρuα τιg oκθι|,lειg ττoU τov oυvΘλiβoυv. θτoι
ξεpα τo δικ6 τoυ βαoαvo ατo βαoαvo εκε(voυ. Δεv μπoρε[g vα
κλαι.|.lειq με τov Aβρααμ... Tov πληoιαζoυμε με 6vαv horror
re|igiosus (Θρηoκευτικ6 τρ6μo).. o Aβρααμ αρvε[ται τη διαμεoo.
λdβηoη, με αλλα λ6για: δεv μπoρε[ vα μιληoει. 

.oταv 
μιλΦ, εκ-

φραζω τo γεvικ6 και 6ταv σιωπιb, καvε[g δεv μπoρεi vα με Kατα-
voησει.',

'Εmληκτoιδιαβdζoυμε λ6ξη-λεξη τιg δUo ιαroρlεq καιo αριθμ6q
τωv διαφoρΦv τoυg αμ6τρητo9, σαv τouq κoκκoυg ηq αμμoυ"
Aκ6μη κι αv δεv αvτλαμβαv6μαστε σε βdΘos τα πρoβληματα ηΘι-
κηg, π[αηg, Θυo[αq και αvαγκαι6ηταg πoυ διαγραφovται με α-
δρθg πιvελι6g oτιg δ0o ιαroρiεg ε(vαι αρκεη η εvαrικτΦδηq αιrri-
δραoη τωv παιδιιirv, για vα φωτιoτε[ λ[γo περιοo6τερo η διαoταfi
τoυg..oταv ακo0γαμε ηv ιατορ[α τoυ Aβρα6μ, η μια και μovαδικη
ερωηση πoU μαξ απαoxoλo0σε στη διdρκεια τηq αφηγησηg ηταv
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ετo0τη: ,.Mα, Kαλα, γιατ[ δεv ε[πε τ[πoτα oε καv6vαv;". Tα παιδιd
και oι.Eλληvεq αγvoo0v ηv πoλ0 ιδιωτικf1, ηv πoλ0 πρooωπικη
σxθση με η Θε6ητα. Mια τθτoια δoκιμαo(α, 6πωq η Θυoiα τoυ λα.
τρεuτoΦ γιo0, Θ,απαιτo0oε oαφθαrατα μoιρoλ6για, oιμωγ6q κατo
τo πρωΘOoτερov, αvαστδτωoη γεvικη, διαβoυλε0oειg!

Δεv ξ6ρω, αγαrητol μoυ αvαγvΦστεq, Cιv η καρδια oαq η η δι6-
voιd oαg μπoρεi v,αφoυγKραατε[ τιq δ0o ιατoρiεq. Δεv ξθρω καv
αv αυτ6q oι ιατoρiεg δ(voυv απαvτfloειq oε κdπoιεg υπαρξιακθq α.
ηoυ1iεg oαq. Eiμαι βθβαιη, 6μωq, 6τι επιβεβαιΦvoυv τo αυτov6η.
τo: η αvαμιξη εκ διαμθτρoυ διαφoρετικΦv πoλιτιoμΦv για η δημι-
oυργ(α εv6g καιvo0ργιoυ, αφl,1vει 21α[vowα κεvα, αΦvεg μετα, δε-
κ6δε9 γεvεθg αργ6τερα!

To oυoιαατικ6 16oμα, παραγωγo τoυ 1α[vω ε(vαι απ6 τα 1ρ6vια
τoυ l.|oioδoυ, τo ρflγμα, τo β6ραΘρo: 

.Xdσμα μθγα'αη 
,Θεoγo-

viα..τoU Ho(oδoυ. Mεταφoρικα ε[vαι τo Ovoιγμα τoυ αr6ματoq 6.
γριωv Θηρ(ωv:'.βσμα Θηρ6q.' στov'.Hρακλfl Mαιv6μεvo'. τoU EUρι-
π[δη. Mια τρ[η θwoια τoυ 16oματoq f1ταv μεγαλη 6κταoη }6oμα
πελ6γεoq τo δη Aιγαiov καλθεταf διαβαζoυμε ατov Hρ6δoτo.

Chasma αrα λατιvικα και στ,αγγλικd chasm.

490) 16oμo + chasma (λατ.}
+ chasm (αwλ.).

Τ6Θηπα εivαι ρημα παρακειμ6voυ με σημασ(α εvεαrΦτα, πoητι.
κ6q τ0πoq πoυ εξηYεiται'.μ6vω 6κΘαμβoq,', 'θαuμαζω,..

Σηv .oδ0oσεια', ',ΘUμ6g μoι εvi oτtΘεooι τθΘηπεv'' και σηv
'|λιαδα,,βρioκoυμε τo ρtμα oυvηΘωq αη μετoxftτεΘηπ6τεq= θκ.
πληκτoι, θκΘαμβoι. Στov .oμηρo oυvαvτ6με και ηv μετof1 

,τα.

φΦv'' πoU εξηγεiται 6κπληκτoq, Θαυμ&ζovrαξ. Πρo6ρxεται δε απ6
η ριζα ΘAΠ-, η oπolα εiχε θvα αρκτικ6 -Σ-. Aπ6 εκεiη η μακριvt'1
ρiζα ΣΘAΠ. oτα λατιvικ6 πρo6Kυψε τo ρημα stupeo= ΘαμπΦvoμαι,
εκπλf1oooμαι, παραλ0ω.

Δ6oτε τΦρα τ( ωρα[α και π6oo πλo0oια κληρovoμιd απ61ηoε η



γλωσσα τωv Aγγλooαξ6vωv: πριilτα-πριilτα τo παoiγvωoτo
stupid= αv6ητoξ-βλακαg, stupeσ= εκπλiooω, stupendouS= TPoβθ-
ρ6q <υτ69 πoυ πρoκαλε( δθog- Θαυμαα169, stupidity= βλακε[α-α.
voηo(α, Stupor= vαρκη.

Φ1) τ6Θηπα .* stupeo (λατ.)
+ stupid (αwλ.).

H λθξη αριΘμ69 αr,αγγλικd ε[vαι number και πρoθρxεται απ6 τo
αρxαιoελληvικ6 ρημα v6μω !

N6μω απ6 τα oμηρικα xρ6vια oημαivει διαvθμω, απovθμω, περ-
vαω τo 1ρ6vo μoυ, διoικΦ, Θεωριb, για δε τoυq βooκoUg βγαivω
για βooκη, β6οκω, κατoικΦ..Θπωg καταλαβα(vετε στouq αρ1α[oυg
λαo0q, oι oπoioι ηταv ωg επ( τo πλεloτov voμαδεg, (απo τo iδιo ρη-
μα τo παραγωγo) η θwoια ηq βoσκηq τωv ζΦωv τouq Kαι τηg δι.
κf1q τoυq κατoικ[αg f1ταv oτεvα ouvδεδεμ6vεq. H βooκη oημαιvε
αυτ6ματα κατo1η και κυρι6ητα ηq γηq!

Nummus oτα λατιvικα ηταv τo v6μιoμα Kαι για ηv ακρ(βεια υπo-
διαiρεoη τoυ Pωμα(κo0 δηvαρioυ. H ρiζα NEM- πoυ αrα ελληvικα
6δωoε τιg λ6ξει9 v6μιoμα, voμog, voμiζω και πληΘog αλλωv 6δω-
σε στα λατιvικd ΠUΠΘIUS= αριΘμ69, ΠUΠθ|.o= μετριil.

oι Eγγλ6ζoι λoιπ6v βρηκαv oxεδ6v θτoιμεg τιg λ6ξει9 number =
αριΘμ69, ΠUΠθΓoUS= πoλυπληΘηg, numerable = αριΘμησιμog, innu.
merab|e = αμετρητoq και enumeratΘ= σβιΘJ.ιΦ.

492)v6μω + nummus (λατ.)
+ number(αwλ.).

Ψθμμoq oτα θργα τoυ Hρ6δoτoυ ε(vαι η αμμΦδηq ιiρημog τηg
Λιβ0ηg. ,,Eκ ι|.lαμμoυ o;1oιv[ov πλθKειv'. oτα Eλληvιoτικα 1ρovια ε[-
vαι lκφραoη αvτ[αroι11η τoυ ..κτiζω π0ργoυg αrηv dμμo''. Στα xρ6-
vια τoU oμηρoυ η λθξη εκτεivovταv σε ψαμαΘoq η αμαΘoq. Σηv
..|λιdδα', .'6oα ιpdμαΘ6q τε κ6vιg τε.'εξηγε[ται .,αμθτρητo πληΘoq 6-
σoι oι κ6κκoι ηq αμμoυ και ηq σκ6η9,.. To oυoιαατικ6 ι|αμμoq



παραγεται απo τo ρημα Ψαω = Τβ[βω, λεια(vω.
Στα λατιvικα sabu|um= αμμoq, sable= oτα γαλλικα Kαι με παρα-

φΘoρα τωv τελικιirv oυμφΦvωv sand = dμμoq ατ,αγγλικd.

493) Ψdμμog + sabu|um (λατ.)
-+ sand (αwλ').

Apprehend= αvτιλαμβαvoμαι ε[vαι μακριv6g απ6γovog τoU xαv-
δαvω, Eivαι ρημα πoU σUvαvτdμε oτov.oμηρo και oτov Aριαroφα-
η με ηv 6woια τoυ 1ωρΦ, περιλαμβαvω. ''oUK εδυvηoατo παoαg
αιγιαλ69 vηαg xαδ6ειv'' στηv lλιαδα εξηγεiται ,η παραλ[α δεv μπo-
ρo0oε vα xωρ6oει 6λα τα καραβια''. Aπo η ρζα XAΔ- 6χoυμε τo
o0vΘετo λατιvικo ρημα prehendo= oυλλαμβ6vω, καταvoΦ.

Apprehend= καταvoιb-oυλλαμβavω-καταλαμβαvoμαι απ6 φ6βo
ατ,αγγλικd.

494) 1αvδdvω -+ prehendo (λατ.)
.+ apprehend (αγγλ.).

Xαoκω αr,αρ1αiα ελληvικα oημαιvε 6τι και Φμερα: xα(vω, 6xω
τo ατ6μα μoυ αvoιxτ6. Στoυg,A1αρvηg,'τoυ Aριαroφαvη, o αΘu-
ρ6oτoμog κωμωδιoγραφog oαρκαζει ηv Uπερεκτιμημθvη κατd η
γvωμη τoυ αυΘεvτiα τoυ μεγαλoυ τραγικo0: ,,6τε δε ,κεxηvη πρoσ.
δoκΦv τov Aιox0λov,,, δηλαδη ,'6ταv 

με oτoμα αvoιxτ6 περ[μεvα
τov Aιo10λo',. Στα λατιvικα hiare και αr,αγγλικd hiatus = ρηYμα
και μακριvoτερα παραγωγα gap = 1αoμα, gape = 1αoκω Kαι yaννn
= 1αoμoυρι6μαι.

495) x6oκω.+ hiare (λατ.)
+ yawn (αwλ,).



65
o lηoo0q απευΘυv6μεvoq πρoq τoυq YvωστoUg και μη εξαιρετ6-

oυg Φαριoα[oυq εi1ε πει εκε(vo τo ρωμαλi'6ααπoστoμωτικ6'.τα τoU
Kα[oαρoq τω Kα(oαρι και τα τoυ Θεo0 τω Θεd)',. Eπειδη 6μω9 6-
;1ouv περαoει τoooι αιΦvεg, τιilρα πλ6ov μπα[vει Θ6μα ερμηvεiαg
τωV σUγκεKριμθvωv λ6γωv τoυ! Σε κoυβθιrrα vα βριoκ6μααrε δη.
λαδη, πρ6γμα Yια τo oπo(o... ψoφαμε εμεig oι'Eλληvεg!

Ωραiα ε[vαι τιg τελευτα[εg μθρεq. Xα[ρεoαι vα παρακoλoυΘε(q
τιg oυζηηoειg -ιilρεg ατελε[ωτεg- ηq επιKαιρ6τηταg. ΔηλΦoειg
λiγo-πoλO εμπρηoτικθq διαφoρωv ημιαoxετωv, αδρεvαλlvη o,επ[-
πεδα απαγoρευτικd, ''ηξειq αφ[ξειg.' μερικΦv κατ,επlφαoιv μετριo-
παΘιbv. Σκηvικ6... ταμαμ βαλκαvιol Ti παραπαvω vα πρooΘ6oει κα-
νelq; Kρατoq - Eκκληoiα" αγκαλια μ61ρι xτεg, ξαφvικα αvακαλ0-,tτtouv τη γoητε(α λθξεωv 6πω9 ''διαxωριoμ6g,.απ6 τη μια, .'πρo-
δoσiα'' απ6 ηv dλλη.

Δεv ξθρω γιατ(, 6λo αυτo τo oκηvικ6, μoυ Θυμiζει τιg αγγελiεg
πoυ θβαζαv παλιoτερα σηv εφημερ(δα: ,'Διαλ0ω τouq αρραβΦvεg
μoU με τov Kι)ριo Tαδε (η η Δεoπoιviδα Δεivα) λ6γω αoυμφωviαg
14αρακηρωv',. (Παρ6vθεoη: Λεq και 6λoι oι υπ6λoιπoι πoυ δεv δι6-
λυαv αρραβιilvεg f1 γdμoug εixαv η θ1oυv ''συμφωv[α,'). Ev πdoη,
περιπτΦoει, εκε(vo πoυ ηταv τελε[ωg δυoεξηγητo ηταv η δημo-
oιoπolηoη μιαg τ6τoια9 απ6φαoη9. To (διo και τιi:ρα! Γιατ[, τελα-
ληgγιαη διαλυoη;

Ωq φαivεται δεv 61oυμε αΜα πρoβληματα, πoυ v, απoρρoφolv
δραματικα τo 1ρ6vo μαq, Kαι vα oι ταUτoητεg με(ζov θ6μα.
Aρvo0μαι vα πιαr6ιpω 6τι o K0ριog ημιilv Θα εixε εμπλακε[ oε μια
τ6τoια αvτπαρdθεoη.

Poφ6ω ηταv τo oημεριv6 ρoυφαω. Στιg.'Eυμεv[δεg. τoυ Aιoxθ.
λoU ,,... ρoφεiv ερυΘρ6v μελ6ωv π6λαvov... ',, εξηγε(ται .'π(vω με
λαιμαργiα τo rηκτ6 κ6κκιvo uγρ6 (τo α[μα)',. Eπioηg εixε ηv 6v-
voια τoU αδειαζω. o Σoφoκληg oτιg .'Τραxivιεg', 

γρ6φει για τov δη-
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ληηριαομ6vo xιτιilvα τoυ Hρακλη .'β6βρωκε oαρκαq, πλεOμovoq
τ,αρτηρ(αg ρoφεi ξUvoικo0v,'. To ρημα εivαι μαλλov λ6ξη ηxoπoιη-
τικη, απo τoυq ηXoυq πoυ καvει o λαρυγγαq μαg 6ταv καταπivoυ-
με κατι υγρo. Aπ6 τo sorbere oι Eγγλ6ζoι μθoω τωv ΓαλλικΦvαπ6-
Kτησαv τo ρημα absorb=απoρρoφΦ Kαι τo oυoιαoτικ6
absorption=απoρρ6φηoη.

496)ρoφ6ω .+ sorbere (λατ.)
-+ absorb (αwλ.).

PΦoμαι ε(vαι 6vα παμπαλαιo ρημα πoυ oυvαvταμε μ6vo ατα
oμηρικ6.Eπη και αrov F{o[oδo. Σημαivει oρμω, κιvo0μαι γρηγoρα,
oρμητικα και ουvηΘωq περιγραφει κιvηoειg πoλεμιoτΦv.

''Πoλλo[ δε ηρωεq Axαιo( τε0xεoιv ερρΦoαvτo περ[ πυρηv', σηv
oδUooεια εξηYεiται '.oι ηρωεg A1αιoi 16ρευαv λεβ6vrικα με τα 6-
πλα τoυg γ0ρω απ,τη φωτιd.. Aπ, αυτ6 τo ρημα πρo6κυι|.lαv τo
ρΦwυμι = δυvαμιbvω, Kαι τo oυoιααrικo ρΦμη= oωματικη δ0vαμη.

Στα λατιvικα robur = oκληρ6 ξ0λo, ατερε6η9, δ0vαμη και
robustus = ρωμαλ6o9 - ευρωoτoq Robust αr,αγγλικd με ακριβΦq
ηv iδια 6woια.

497) ριiloμol + robur (λατ.)
-r robust (αwλ.).

l-| λεξη 1αρτ69 δεv 61ει καμμια σxθc,rl με τo xαρτt! E[vαι ρηματι.
κ6 επ(Θετo τoυ ρηματoq 1αiρω κι εξηγε[ται αυτ69 πoυ μαq πρoξε.
vε( 1αρα. 

,'Xαρτ6v εi τι και φ6ρει9.,αrιg ''Tραx[vιεg" τoU Σoφoκλη
εξηγεiται'.αv φ6ρvειg καπoιo v6o πoυ Θα μαg φ6ρει 1αρα,.

Tη λεξη η oυvαvταμε στα κλαoικ6 xρ6vια απoκλειατικα ατoυg
Aτrικo0g Kαι στouq Eλληvιoτικo0g xρ6voυg. Σημαδι 6τι loωq απo-
τελo0oε κ6πoιo εiδoq ιδιωματιoμo0 τωv AΘηvα(ωv. Gratus ατα λα-
τιvικα o ευ;trαριαroq αλλα και o ευγvΦμωv, με αvτιμεταΘεoη τωv
oυμφιilvωv τoυ θ6ματoq. Aπ6 τα λατιvικα, oι Eγγλθζoι 6φτιαξαv
μια oειρd λ6ξεωv με πιo κoιvθq: gratefu| = ευγvΦμωv, gratifude =



εUγvωμoσ0vη, gratify = διvω εUxαρισηση - δivω ικαvoπolηoη και
gratis = δωρεαv.

'[98) xoρτ6q.+ gratus (λατ.)
-l gratefu|(αwλ.)

.Evα πoλ0 κoιv6 εγγλ6ζικo επiΘετo - και επ(ρρημα - ε(vαι τo
hard = oκληρ6q. δ0oκoλog. H λ6ξη πρoθρ1εται απ6 τo κρατoq με
ηv θwoιατηξδOvαμηq κυρ(ωq ηq oωματικηg.

"Exει tβηq dvΘog, 6 τε κρατoq 6αrι μ6γιoτov" σrηv,!λιαδα, ε[-
vαι αri1oq πoυ λακωvικ6 αΜ6 παμαrατικ6τατα περιγρ6φει η
δ0vαμη και τo σφριγoq πoυ θ1oυv τα vιατα! .'ΔιKα[α γλΦoo,θ1ει
κρ6τo9 μ6γα" ιoxυρlζεται o Σoφoκλt'1q, παρ'6λo πoυ δ0oκoλα Θα
oυμφωvoOoε καvεlg Φμερα με τo σUYKεκριμθvo 1ωρ(o. Tηv θκ.
φραση 'κατα κρ6τoq' ηv κληρovoμηoαμε Kατ,αuΘεiαv απ6 τo
Θoυκυδiδη - παρ,6λoυq τoug αιΦvεg πoυ π6ραoαv.

ΣτovAιo10λo Kρατog (με κεφαλαio) εivαιη πρoσωπoπoiηoη ηq
lo110oq, ηq ΔOvαμηq. Στιq γερμαvικθg φuλθs θ1oυμε παvoμoι6τυ.
πεq λ6ξειq για τo επiΘετo oκληρ6q: hard ατ,αγγλικα και oτα oλ-
λαvδικd, hart oτα γερμαvικd, haard ατα δαvθζικα. Σ,6λε9 αυτθg
τιq γλΦooεg η θwoια τωv επιΘ6τωv ε(vαι αvΘεκτικ6g, oκληρ6q,
δ0oκoλoq.

499) κρfτoq.+ hard (αwλ.).

H λ6ξη Φμ αrov.oμηρo ηταv η επoχη, μθρoq τoυ θτoυg, συvη-
Θωq δε η βρtoκoυμε στov πληΘυvτικ6. .,oτε τθτρατov ηλΘεv 6τo9
και εrηλυΘov Φραf διαβdζoυμε ατηv..oδ0oσεια.'και ιrτo (διo θργo
"Δioq ιbραf. Στov.oμηρo και στov Hoioδo υπαρ1oυv τρεig ιilρεq
τoυ θτoυξ: "Φρη εαριvf1n ε(vαι η 6voιξη, 'Θ6ρεo9 Φρη', τo καλoκα[ρι
και,11εiματoq Φρη' f| ..Φρη 1ειμερ[η' o 1ειμΦvαq.

H διαiρεη αυη τoυ 6τoυq oε τρ(α μ6ρη εivαι δαvειo απ6 τoυq
Aιγ0rπιouq. Aργ6τερα Θα γ(vει o 11ωριoμ6q oε τ6ooεμ μ6ρη και
πoλ0 αργ6τερα στα γραrπα τoυ ΓαληvoO Θα βρo0με vα μημovε0-



ovrαι εtτΓα(!) διαιρ6oει9 τoυ θτoυg: 6αρ, Θθρog, oπΦρα, φΘιv6πω-
ρov, σπoρητ6q, xειμιilv, φυταλια!

lAλλη 6woια ηq λ6ξηq ηταv καιρ69, τo κλ[μα μιαg περιo1ηg, μ6-
ρoq ηq v0xταg η ηq μεραq και αξiζει εδΦ vα αημειωθε( 6τι η δια(-
ρεση τηq φυoικηg ημ6ραq απ6 ηv αvατoλη μ6Xρι η δ0η oε δΦ-
δεκα μ6ρη, υπηρxε πριv απ6 τα 1ρ6vια τoυ Hρ6δoτoυ! H δε διαiρε.
ση τoυ ημερovuκτ[oυ οε ε(κooιτ6ooερα ioα μθρη η Φρεq θγιvε πι
Θαv6v απ6 τov αστρov6μo.lrτπαρ1o γ0ρω αrα 150 π.X.

Στη μυΘoλoγiα Ωρεq ηταv τρε[q, Θυγατ6ρεq τoυ Δ[α και ηq Θθ-
μιδog: η Ευvoμ(α, η Διη και η Ειρηvη. Φ0λαγαv τιq π0λεq τoυ
oλ0μπoυ (πou βεβαiωg ηταv φτιαγμθvεg απ6 vεφθλεg) και επ6.
rΓεUαv τα 6ργα τωv αvΘρΦπωv. ΠρooτατεUαv τιg επo1θg και τouq
καρπo0g τωv επo1Φv και ΘεωρoOvταv υπε0ΘUvεq για ηv ωριμ6-
ητα Kαι τηv τελει6ητα, 6λωv τωv φυoικΦv πρoTovrωv, ειδικα τηg
αKμηq Kαι ηξ ωραι6ηταq τωv αvΘρΦπωv.

Ev πdoη περιπτιboει hora oτα λατιvικα ηταv τo (διo ακριβιbg
πρdγμα, δηλαδη καιρ69, xρ6voq, επo11η, ιilρα. M6oω τωv ΓαMικΦv
θφταoε oτιq αυλθg τωv εγγραμματωv Ewλ6ζωv τov 13o αιΦvα
σαv hour= Φρα. Aυη δε η Φρα Θεωρεiται επioηq μακριv6q σUYγε-
ηs ηs εγYλ6ζικηq λ6ξηs year πoυ oημαivει 6τoq.

500) ιilρα + hora (λατ.)
+ hour (αγγλ.).
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