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Ή έ'κδοσις τών 10 Κοντακίων τού Ρωμανού υπό τοϋ Ίταλοΰ Μϊοηϊ 
έκτος τοϋ δτι έγνώρισεν ήμιν δέκα νέα αριστουργήματα τοϋ μεγάλου 
ποιητοΰ, έχυσεν άπλετον φώς καί εις τό σκοτεινόν ζήτημα τοϋ ’Ακαθίστου 
ϋμνου, τό οποίον έθεωρεΐτο σκάνδαλον, πώς εις ύπόθεσιν χαροποιάν, οϊα 
είναι ή εορτή τοϋ Ευαγγελισμού, διά την οποίαν είδικώς έποιήθη δ ύμνος 
εν φ αντηχεί τό «χαΐρε», ύπεισήλθε παιάν νικηφόρος έξυμνών την ύπέρ- 
μαχον στρατηγόν. Τό σκάνδαλον μέ την άγόρευσιν τοϋ Ρωμανοϋ καί την 
έξιστόρησιν τών καταλαβόντων την πόλιν δεινών θεωρείται λήξαν καί 
δφείλομεν χάριτας είς τον φιλόπονον εκδότην τοϋ ιστορικού τοΰτου Κον
τακίου διά τοϋ οποίου δ άδάμας τοϋ ’Ακαθίστου ϋμνου έπικολλάται πάλιν 
είς τό άποψιλωθέν στέμμα τοϋ αθανάτου ποιητοΰ.

t Ο ΠΡ. ΑΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑ'ΓΙΑΛΗΣ

Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης. Α'. 'Ιστορικόν λεξικόν τής Νέας ’Ελ
ληνικής τής τε κοινώς όμιλονμένης και τών ιδιωμάτων. Τόμος 
δεύτερος ΑΝ-ΑΠ. Σελ. 647-\·κγ· 4°. Έν Ά&ήναις 1939. Τνπο- 
γραφεϊον «'Εοιία».

Ό δεύτερος τόμος τοϋ ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής δ τό
σον άνυπομόνως αναμενόμενος υπό τών άσχολουμένων περί την Ελλη
νικήν γλώσσαν τήν τε άρχαίαν, την μεσαιωνικήν καί την νεωτέραν, ει- 
δεν, ευτυχώς, τό φώς τής δημοσιότητος κατά τούς τελευταίους μήνας τοϋ 
λήγοντος έτους. Είς τάς σελίδας αύτοϋ περιλαμβάνονται τά από τοϋ αν 
μέχρι τοϋ άπώρνγα (ή) άρθρα, εν δε τφ προλόγφ υπάρχει πλούσιος πί- 
ναξ τών από τής δημοσιεύσειος τοϋ πρώτου τόμου έκδοθέντων καί άπο- 
δελτιωθέντων εντύπων, προς δε καί τών κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 
άποδελτιωθέντων χειρογράφων, άτινα περιήλθον είς τήν κατοχήν τοϋ 
γραφείου τοϋ 'Ιστορικού λεξικοΰ. Έν τέλει τοϋ τόμου παρατίθεται μι
κρός κατάλογος προσθετέων άρθρων, αναγράφονται δ’ έν μια σελίδι καί 
αί είς τά δημοσιευθέντα άρθρα τοϋ τόμου προσθήκαι καί διορθώσεις· 

Έν τφ μετά περισσής έπιμελείας έκδοθέντι δευτέρφ τούτφ τόμφ 
έφηρμόσθη, ως είκός, ή έν τώ πρώτφ τόμφ άκολουθηθεΐσα μέθοδος· έν 
τφ πρώτφ δήλα δή μέρει έκάστου άρθρου, μετά τό λήμμα, αναγράφον
ται αί κατά τόπους παραλλαγαί τής λέξεως, έν τφ δευτέρφ δίδεται ή 
έτυμολογία αυτής μετά συντόμων παρατηρήσεων, έν δέ τφ τρίτφ σημει- 
οΰνται αί διάφοροι σημασίαι, ως προότης άναγραφομένης τής αρχαίας ή
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τής μάλλον προς τήν άρχαίαν έγγιζούσης. Πλεΐστα πολλάκις παραδείγ
ματα δίδουσι σαφή εικόνα τής εν τή γλώσση χρήσεως τής λέξεως. Πλού
τος μεγάλος έπ’ ίσης παρατηρεΤται καί εις τούς τύπους πολλών λέξεων 
οΐτινες, ΰποβοηθοΰντες εις τήν παρακολούθησιν τής φωνητικής ή κατ’ 
αναλογίαν έξελίξεως αυτών, παρέχουσι πολλάκις τήν βάσιν προς έξεύρε- 
σιν τής ετυμολογίας των.

Έν τφ τόμφ τούτιρ, ώς καί εν τφ προηγουμένφ, συναντά ό αναγνώ
στης πολλάς λέξεις, αΐτινες, αρχαία κληρονομιά ούσαι, είναι ακαταχώρι
στοι ή πολύ σπάνιαΓ εννοώ λέξεις οίαι αί °μπερνιάζω (=*άπερίνεάζω) 
ήτοι θέτω έρινεούς επί των κλάδων τής ημέρου συκής, ΐνα μή άποπίπτη 
ό καρπός αυτής, 5πολοκοπώ (=*άποϋλοκοπώ), τελειώνω δηλαδή τό ύλο- 
κόπημα, ήτοι τον καθαρισμόν τοΰ αγρού από των θάμνων, άποβροτίζω 
τουτέστι μολύνω, ρυπαίνο), άποπαασαλώνω=άφαιρώ τούς πασσάλους, άπο- 
ταλαρώνω, έκβάλλο) δήλα δή τον τυρόν εκ τοΰ ταλάρου, άνάπλοια ή επά
νοδος τού πλοίου εις τον λιμένα κτλ.

Αί λέξεις αύται επειδή διασφζουσιν έν τμήμα τοΰ αρχαίου λεξιλο
γίου καί δύνανται νά βοηθήσοισιν εις πληρεστέραν κατανόησιν τών αρ
χαίων κειμένων, φρονώ δτι θα έπρεπε νά έξαρθώσι διά τής προτάξεως 
χαρακτηριστικού σημείου, είτε σταυρός θά είναι τούτο ή ά'λλο τι.

Καί διά τών έν τφ δευτέρφ τόμφ τοΰ Ιστορικού λεξικού καταχωρι- 
σθεισών λέξεων ού μόνον αί αντίστοιχοι άρχαΐαι διασαφηνίζονται, αλ
λά συχνά καί Βυζαντιναί, τής ακριβούς σημασίας τών οποίων δεν εΐ- 
χομεν μέχρι σήμερον πλήρη γνώσιν. Ούτως, ϊνα ελάχιστα από πλείστων 
παραδείγματα αναφέρω, τό Βυζαντινόν άνάπλα καί άνάπλι καθορίζεται 
δτι είναι μάλλινον υφαντόν κλινοσκέπασμα, τά δέ περί τοΰ άπόφτιν λε
γάμενα άποσαφηνίζουσι τί είναι τό καί αλλαχού καί έν τή εκθέσει τής 
βασιλείου τάξεως Κωνσναντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου άναφερόμενον 
άπόκτιν.

Οί συντάκται τών άρθρων καί τού δευτέρου τούτου τόμου κατέβα- 
λον πάσαν έπαινετήν προσπάθειαν, ΐνα έξεύρωσι τήν ετυμολογίαν δια
φόρων λέξεων, εργασία πολλάκις λίαν δυσχερής, έ'νεκα τών κατά τήν πά
ροδον τοΰ χρόνου έπελθουσών αλλοιώσεων τών λέξεων, ήν όμως μετ’ 
επιτυχίας έν τοΐς πλείστοις έφερον ούτοι εις πέρας. Άλλ’ ως συμβαίνει 
εις τοιούτου είδους εργασίας, πάντοτε ύπάρχουσι καί σημεία, εις α θά 
ήδύνατό τις νά έχη καί διάφορον γνώμην, άλλην ύποδεικνύων ερμηνείαν' 
τό άλλάνταβα=ανεν προσοχής π. χ. έγώ δεν θά ύπήγον υπό τό αμάρτυ
ρου λήμμα *άντάλλαγα, άλλ’ υπό τό άλλάνταλλα (άλλα άντ’ άλλων—τό άν- 
ταλλος, ώς γνωστόν, παρεδόθη ώς μεσαιωνικόν). Καί υπάρχει μέν δυ
σκολία δσον αφορά εις τήν έμφάνισιν β αντί λ, μικροτέρα όμως, φρονώ, 
ή εις τήν τροπήν τού άντάλλαγα εις άλλάνταβα.
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Τό άναγριαλλον = ή Γελλώ των άρχαίισν, δεν θά παρήγον εκ τοΰ 
άνά καί άγριαλλοΰ, δ τελευταίον παρά τό άγριος, άλλ’ εκ τοΰ άνά + γι- 
αλλοΰ, αναπτύξει του ρ, περί ής άλλοτε έπραγματεύθην εν τφ ΚΘ'. τό- 
μφ της Άθηνάς (σελ. ΒΒ έξ. τοΰ Λεξ. Άρχ,).

Τδ άνακαράδα ==. αστραπή, κεραυνός δεν θά έθεώρουν αγνώστου 
έτύμου, άλλα θά συνέδεον σημασιολογικώς προς τό άνάκαμα 2, τό δηλοϋν 
την καΰσιν καί έτυμολογικώς προς τό άνακαρώνω 2=άναφλέγομαι. Ουδέ 
πείθομαι δτι ή λ. άναπυτερδν ή σημαίνουσα τό δοχεΐον, εν φ φυλάσσε
ται ή προζύμη παράγεται εκ τής άνά καί πυτερόν, δ πάλιν παρά τό πυ
τιά. Δεδομένου δτι τό προζύμι λέγεται άνάπημα, τό δέ ρήμα άναπήζω 
(=άναπήγνυμι) σημαίνει άναζυμώνω την προζύμην, τό άναπητερόν μέ 
τάς λέξεις ταύτας δέον να συνδεθή καί επομένως διά τοΰ η νά γραφή.

Τό ρήμα άναρριτοιαίνω σημειοϋται δτι είναι σύνθετον έκ τής άνά 
καί τοϋ ρ. ριτσιαίνω. Δεν γνωρίζω πόθεν τό τελευταίον ρήμα θά έτυμο- 
λογήση ό συντάκτης αύτοϋ, φρονώ δμως δτι δέον νά συνδεθή μέ τό 
Ιταλικόν arriciare, δπερ σημαίνει φρικιώ, ανατριχιάζω. Τό άνασκελας 
δεν πιστεύω δτι είναι άγνωστου ετύμου' καί ή σημασία τής λ. άγει προς 
τό μεσαιωνικόν δνοσκελίς, προς δ δέον νά συνδεθή. Σημειωτέον δ’ δτι 
καί τά αγιολογικά κείμενα άναφέρουσι δαιμόνιον «άνθριόπφ μέν έοικός 
έ'ως των μηρών, τά δέ σκέλη καί τούς πόδας ομοίως έ'χον δνφ» (Migne, 
Ρ. G. 26.920). Τό άντερόγκλεισι—το λίπος τών εντέρων, σημειοϋται δτι 
παράγεται έκ τοΰ άντερο καί τοΰ άμαρτύρου *εγκλεισι, ή τελευταία δμως 
αΰτη λέξις δέν είναι αμάρτυρος’ φέρεται έν τή γλώσση τών κρεοπωλών 
τών Αθηνών. Τά άντελόσνκο καί άντελοσυκεά δέν θά έ'πρεπε νά ΰπα- 
χθώσιν υπό τά αμάρτυρα *άντελονόανκο καί άντελονοόνκεά, άλλ’ υπό τά 
τελόσυκο καί τελοσυκεά. Πβ. τά τής Κώ ντελόσνκο, ντελοσνκεά. Είναι δέ 
ντελόσυκο, τό ούχί κατά θέρος, άλλ’ έν τέλει, κατά τό φθινόπωρον, ώρι- 
μάζον σΰκον.

Τό τής Καρπάθου άπαππώθω δέν θά έπρεπε νά σημειωθή υπό δύο 
λήμματα, τά άπαμπώ'&ω καί άπαππώθω. Κάλλιστα υπό τό άπαπώθω θά 
ήδύνατο νά ύπαχθή τό άπαμπώθω. ’Επί τή εύκαιρίμ δ’ αυτή χρήσιμον 
θά ήτο νά έλέγετο δτι τό παμπώθω φέρεται ήδη έν τή παραξένφ άφη- 
γήσει τοΰ Σαχλίκη (στίχ. 123 έκδ. Παπαδημητρίου).

Ή παλαιοτέρα μνεία τοϋ άνωγωκάτογον δέν είναι ή έν έγγράφφ 
τοΰ 1561. Ή λ. άπαντά τουλάχιστον έν έγγράςροις τοΰ ΙΒ'. αίώνος (Βλ. 
Φ. Κουκουλέ, Περί την Βυζαντινήν οικίαν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 
ΙΒ'. 88).

'Υπό τό λήμμα άνώφλι άναγράφεται καί δ Κρητικός τύπος άνώφάιο. 
Καλόν θά ήτο νά έσημειοΰτο δτι ό τύπος οΰτος ευρηται ήδη εις τό Κρη-
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τικόν δράμα Γυπαριν (Γ 564) καί εις τοΰ Άχέλη την πολιορκίαν τής 
Μάλτας (στίχ. 1345. 1390).

Αί λέξεις άπομιλίδα καί άπομιλίζω=στρίφωμα, στριφώνω, λέγεται 
δτι είναι αγνώστου έτύμου. Φρονώ δτι δρθώς ό Βογιατζίδης εν ’Αθήνας 
τόμφ ΚΗ . (σελ. 119 τοΰ Λεξ. Άρχ.) συνέδεσε τό ρήμα προς τό δμιλώ- 
όμιλίζο.)=φέρω εις επαφήν, προσαρμόζω. "Ορα δτι τό προσομιλώ σημαίνει 
ήδη έν τοϊς γεωπονικοΐς (Ζλ 9. 8 Bekch) έρχομαι εις επαφήν καί παρά
βαλε καί τό σημερινόν συνώνυμον οοφιλιάζω=ον[ΐφιλιάζω.

Τά άπόκοτα-άποκοτιά-άποκοτώ=μετά τόλμης, τολμώ, ριψοκινδυ- 
νεΰο) γράφονται έν τφ λεξικώ δι’ ενός τ. Πιστεύω δτι δ Κοραής έχει δί
καιον συνδέων έν τοϊς Άτάκτοις του προς τό κόττος, κοττώ, λέξεις αΐτι- 
νες καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί σήμερον είναι έν χρήσει. Έν 
Καρπάθψ νΰν (β)ολοκοττώ λέγεται τό άποτολμώ καί (β)ολοκυτχημα τό 
άποτόλμημα. (Έπιθι τα έν ’Αθήνας τόμ. ΚΖ'. σελ. 127 έξ. τοΰ Λεξ. 
Άρχ.) Γραπτέαι λοιπόν αί λέξεις διά διττού τ.

Εις τό ετυμολογικόν τμήμα τής λέξεως άναγιωτυς=$ετος υιός, χρή
σιμον θά ήτο νά έσημειοΰτο δτι αΰτη μετά τής σημασίας της είναι καί 
μεσαιωνική.

"Οσον άφορμ εις την ιδιαιτέραν σημασίαν τής λ. ανεργία—ακατα
στασία μελισσών, θά έπρεπε νά λεχθή δτι αΰτη υπάρχει ήδη έν τοϊς όνει- 
ροκριτικοΐς τοΰ Άρτεμιδώρου ένθα άναγινώσκομεν (2.28) «δρη καί νά- 
παι καί άγκεα καί φάραγγες δυσθυμίας καί φόβους καί ταραχάς καί αν
εργίας προσημαίνουσι» σημασία, ήν, ούχί όρθώς, ό Θησαυρός θεωρεί ως 
suspectam.

Τέλος προκειμένου διά τό άνάδεμα=φράγμα αύλακος, καλόν θά 
ήτο νά παρεβάλλετο τό εξής χωρίον τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου 
(1544.40) «κατέδησε κελεύθους' δθεν ή κοινή γλώσσα όδον δέματα λέγει 
ένθα ΰλη τεθεΐσα κωλύει τούς όδεύοντας».

Ό έχων γνώσιν τών δυσκολιών, ας συνεπάγεται ή σύνταξις ενός 
άρθρου τοΰ 'Ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής γλώσσης μέ τό ούχί 
έξηκριβωμένον πάντοτε από φωνητικής έπόψεως υλικόν, δπερ έχει δ συν
τάκτης ύπ’ δήπν του, καί μέ την ατέλειαν τών λοιπών βοηθητικών μέ
σων, προς δέ καί την έλλειψιν προεργασιών, δεν έχει ή νά έπαινέση τον 
ζήλον καί την ικανότητα τών άναλαβόντων νά συντάξωσιν ή νά έπεξερ- 
γασθώσι τά άρθρα τοΰ δευτέρου τούτου τόμου.

Αί ανωτέρω δθεν παρατηρήσεις, σταγών απέναντι τοΰ πλήθους 
τών ορθών παρατηρήσεο>ν, ουδόλως έλαττοΰσι την αξίαν τής εργασίας, 
ήτις είναι παντός έπαίνου αξία. Μη λησμονώμεν άλλως τε δτι κατά την 
σύνταξιν ενός άρθρου σπουδαϊον ρόλον παίζει ή υποκειμενική κρίσις 
τοΰ συντάκτου καί δτι είναι δυνατόν άλλος, από άλλης δρμώμενος βά-
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σεως, άλλοίαν νά όρίση την σειράν των φωνητικών καί σημασιολογικών 
εξελίξεων.

Δεδομένης τής μεγίστης σημασίας τοϋ 'Ιστορικοί λεξικοί τής νέας 
Ελληνικής καί τής ανυπολογίστου βοήθειας, ήν τοΰτο θά παράσχη εις 
τους ειδικούς Ιπιστήμονας, θά ηύχετό τις, ΐνα ή τύπωσις αυτού προχωρή- 
ση μέ γοργότερον ρυθμόν. Ό πρώτος τόμος τού έργου εξεδόθη προ εξα
ετίας, μετά εξ δ’ έτη, ως βαίνουσι τά πράγματα, πρέπει νά άναμένωμεν 
τήν τύπωσιν τού τρίτου, δστις θά περιλάβη τάς υπολοίπους λέξεις τού 
Α καί τάς τού Β.

Βεβαίως οί καιροί είναι δυσχερείς, εύχόμεθα δμο)ς, ΐνα ή Άκαδή- 
μεια τών ’Αθηνών υπό τήν έποπτείαν τής οποίας έκδίδεται τό λεξικόν, 
έξεύρη τον τρόπον, ΐνα ένισχυθή τό συντακτικόν αυτού προσωπικόν καί 
επομένως άχθη εις δσον τό δυνατόν ταχύτερον τέλος έργον, ή συμπλή- 
ρωσις τού οποίου θ’άποτελέση τιμήν διά τήν Ελληνικήν επιστήμην καί 
γενναίαν συμβολήν προς γνώσιν τής Ελληνικής γλώσσης, τοϋ Ελληνικού 
βίου καί τού Ελληνικού καθ’ δλου πολιτισμού.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Βιβλιοκρισία. 44$

Mistoire de I'Eglise depuis les origines jusqu’a nos jours, publiee sous 
la direction de Aug. Fiiche et Id. Martin, t. 6me. L'epoque ca- 
rolingienne, υπό Em. Amann, y.ab. της Θεολ. Σχολής τον Σ'τρασ- 
βονργον, 1937 ρ. 7—511.

Ό τόμος ούτος εκτυπωθείς μικρόν προ τού 5ου, τού οποίου βιβλίο · 
κρισίαν παρεθέσαμεν εις τήν περισυνήν Επετηρίδα τής Εταιρείας τών 
Βυζ. Σπουδών (τ. ΙΔλ σ. 536—540), εγράφη δλος υπό τού κ. Em. Α- 
mann, γνωστότατου εκ πολλών θεολογικών μελετών του καί τής πλού
σιας συνεργασίας του εν τφ Dictionnaire de Theologie Catholique, 
καί περιλαμβάνει τήν 'Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας από τοϋ 752 μέχρι τού 
822, τον χρόνον δηλ. καθ’ δν εν μέν τή Δύσει ή ’Εκκλησία υπό τήν από
λυτον κηδεμονίαν—-τήν εξωτερικήν καί εσωτερικήν διοίκησιν—τής φραγ
κικής μοναρχίας τού Μεγάλου-Καρόλου (768—814) καί τών διαδόχων 
αυτού Καρολιδών, έξήλθε βαθμιαίως εκ τού κοινωνικού καί πολιτικού 
κυκεώνος τής επιδρομής τών βαρβάρων κατά τού Ρωμαϊκού κόσμου, καί 
παρηκολούθησε τήν διά τής φραγκικής πολιτείας επιβολήν καί έπικρά- 
τησιν τού Χριστιανισμού έν τή Κεντρική καί Δυτική Ευρώπη, έν Άνα-
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