
ΞΕΛΙΝΙΖΩ

Φίλος έξ ’Ίμβρου των Σφακίων τής Κρήτης μέ έβεβαίαισεν δτι οί 
ουμπατριώταί του μεταχειρίζονται τό ρήμα ξελινίζω επί τής σημασίας τοϋ 
καθ’ υπερβολήν χαίρω, μέ ήρώτησε δε πόθεν ή λέξις καί ή σημασία της.

"Ινα τις δώση ικανοποιητικήν άπάντησιν εις την ανώτερο) έρώτησιν, 
πρέπει να λάβη ύπ’ δψιν δια τίνων μέσων εγίνετο τό κυνήγιον καί παλαιό- 
τερον καί μάλιστα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Οι Βυζαντινοί λοιπόν πρόγονοι ημών εθήρευον μεταχειριζόμενοι ή ϊξό- 
βεργα, ή τόξα, ή όρνεα (ίέρακας, φάλκωνας, πετρίτας αετούς κτλ.), ή ακόντια, 
ή λαγωβόλα, ή παρδάλεις, ή καί δίκτυα θηρευτικά. Τά τελευταία ταΰτα, 
κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, έκάλουν δημωδώς καί λινάρια1, τήν χρήσιν δέ 
τής λέξεως ταυτης πιστοποιεί κατά τον ΙΒ' αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
προσθέτων ότι οί σύγχρονοί του τό έκφεύγειν τών δικτύων έ'λεγον εκλινίζειν· 
«Λίνον δέ καί επί τών τής νηός ιστίων λέγεται, καί επί δικτύων κυνηγετικών, 
δθεν καί τό διελινήσατο ό λαγωός, τουτέστιν έξελίνησεν, ήτοι διεξέφυγε 
τά λίνα. Καί φυλάττεται ή ρητορική αύτη λέξις έ'τι νΰν παρά πολλοΐς τών εν 
τή ’Ασία, οΐ καί τά τοιαϋτα λίνα λινάρια φασιν» (574.30)' καί πάλιν 
«Τά δέ λευκά ιστία λινά είναι δοκει, διό καί λίνα τά τοιαΰτα λέγονται όμω- 
νύμως τοΐς δικτύοις, ών ή κλήσις μέχρι καί νΰν φέρεται παρά τε ά'λλοις καί 
τοΐς περίπου τήν Παμφυλίαν, οΐ λινάριά τε καλοϋσι τά θηρατικά δίκτυα, 
καί δτε δέ ζψον έμπεσόν αύτοΐς έκφύγη, έκλινίσαι φασίν αυτό, ρητορικώς 
φράζοντες» (1452.60).

Τό έκλινίζω, τό όποιον θά ήτο καί παλαιότερον, άφ’ ου ό Ησύχιος εν τώ 
λεξικώ του παραδίδει επί τής αυτής σημασίας ως ερμήνευμα τό διαλινίζω1 2, 
τό έκλινίζω, λέγω, μαρτυρεί βραδύτερου κατά τον ΙΓ' αιώνα Γρηγόριος ύ 
Κύπριος, γράφων έν ταϊς παροιμίαις του’ έκπερδικίσαι3 4’ καί έκλινίσαι4, επί 
τών διαδιδρασκόντων τούς θηρευτάς.

1 Οί αρχαίοι, ώς γνωστόν, τά έκάλουν λίνα.
2 Διαπερδικίσαυ δ ι α λ ι ν ί σ α ι καί διαφυγεΐν. Τό διαλινίσαι τοΰτο καί παρ’ Ήσυχίω 

καί έν τφ Μ. Ε. (269.37) παρεφθάρη εις διαλαλήσαι. Τό αυτό ρήμα ύπόκειται έν τή 
γλώσση τοϋ Ησυχίου διεννήσατο· έξέφυγε, ήν όρθώς διώρθωσεν ό Λ. Meineke 
(Comicorum Greecoruni fragmenta 4.634) διελινήσατο· έξέφυγε.

3Γρηγ. Κυπρίου, Παροιμ. 3.3 (L e u t s c h - S ch n eid e w i n, Paroenio- 
graphi Graeci 2.110.15). Ίο έκπερδικίζω θά ήτο δημώδες κατά τόν μεσαίωνα, άφ’ οί 
καί σήμερον δημωδώς τό ξεπερδικίζω (Πάρος) ή ξεπερδικιάζω (I. Βενιζέλου, 
Παροιμίαι δημώδεις 2 σ. 80 άρ. 112) σημαίνει έκφεύγω.

4 Τό έκλινίσαι τοΰτο παρανοηθέν διωρθώθη, άνευ ανάγκης, εις έκκλΐναι, πρό αΰτοϋ 
δ’ έγράφη καί ή ήτοι πρός συμπλήρωσιν τοΰ δήθεν χάσματος.
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48 Φ. Κουκουλέ — Ξελινίζω.

Έκ τοΰ εκλινίζω λοιπόν τοΰτου προήλθεν άναμφιβόλως to σημερινόν 
Κρητικόν ξελινίζω1, όπερ, συμφώνως προς τάνωτέρω, εσήμαινεν άρχικώς 
έκφευγω τών δικτύων και έλέγετο κυρίως επί θηραμάτων. Επειδή δε φυσικόν 
είναι τό άπαλλασσόμενον τών δικτύων καί τοΰ κίνδυνου θήραμα να χαίρη 
σφοδρά επί τή σωτηρία, διά τούτο κατήντησε νά σημαίνη νϋν τό ρήμα χαίρω 
υπερβαλλόντως.

Καί μία γραμματική παρατήρησις δεν θά είναι, ίσως, ά'σκοπος. Έν τοΐς 
χειρογράφοις άναγινώσκεται συχνά εκλινήσαι, εντεύθεν δ’ό Θησαυρός καί 
τά λεξικά έπλασαν ρήμα έκλινέω ή έκλινα ω. Νομίζω δτι, ως παρ’ Εΰστα- 
θίφ (1452.62), τώ Γρηγορίφ Κυπρίφ καί παρ’ ήμΐν νϋν, οΰτω καί παλαιό- 
τερον εκλινίζω θά έλεγον, α>ς καί έκπερδικίζω καί διαπερδικίζω2. 
Αιτία τής πλάνης είναι δ ιωτακισμός. Μήπως καί παρ’ Ήσυχίφ δεν φέρεται 
διαπερδικ^σαι καί έκπερδικ^σαι;

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Τό ξελινίζω λέγεται νϋν καί έν Κάμπφ τής “Αβίας τής Μάνης, σημαίνει όμως 
χτυπώ τό ξηρόν λινάριον, 'ίνα έκπέση ό σπόρος αΰτοΰ.

* Κατά τό ξελινίζω λέγουσι σήμερον έν Σάμιρ καί ξιδιχτίζου (εκδικτίζω)=απαλ- 
λάττομαι τών δικτύων.
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