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ΔΕΥΤΕΡΟ  Μ ΕΡΟΣ  

ΟΙ  Λ Ε Ξ Ε Ι Σ

196. Γενικά. — Τις λέξεις που αποτελούν τήν ελληνική γλώσσα 
μπορούμε νά τις εξετάσω με κατά τρεις τρόπους: α) ώς προς τήν κα
ταγωγή τους, β) ώς προς τό σχηματισμό τους και γ) ώς προς τή ση
μασία τους.

1 - Η ΚΑΤΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

197. Τό έλληνίχδ λεξιλόγιο στίς διάφοβες έποχές.— Ή  ελλη
νική γλώσσα, πού έχει ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων, δέν απαρτιζό
ταν σέ κάθε εποχή από τ'ις ίδιες λέξεις. Ανάλογα με τήν πνευματική 
κατάσταση τοΰ λαού πού τή μιλούσε και ακόμη κατά τό πλήθος καί 
κατά τό είδος των συγγραφέων πού την είχαν όργανό τους, τό ελλη
νικό λεξιλόγιο ήταν πλουσιότερο ή πιο φτωχό.

Ά λλα τό λεξιλόγιο δέν απαρτιζόταν στίς διάφορες έποχές από 
τήν ίδια πάντα αρχική κληρονομιά, όπως τήν είχαν οί "Ελληνες άπό 
τούς γλωσσικούς των προγόνους. Οί παλιές αρχικές λέξεις, έκτος από 
όσες παραμερίστηκαν από στοιχεία τής ίδιας αυτής γλωσσικής κληρο
νομιάς, άντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν κατά καιρούς άπό άλλες 
είτε ελληνικές λόγιες είτε ξένης καταγωγής. Σ 3 αύτές καθρεφτίζονται 
οί ποικίλες επιδράσεις πού δέχτηκε τό ελληνικό έθνος άπό πολλούς 
λαούς μέ τήν ιδιαίτερη γεωγραφική του θέση, στην πολύχρονη ιστο
ρία του, πού τ< Ιφερε σέ ποικίλες σχέσεις καί επαφές μέ τόσους ξέ
νους, γειτονικούς ή άλλους λαούς.

198· Τά τρία στρώματα τον έλληνιχοϋ λεξιλόγιον.— Οί λέ
ξεις τής σημερινής μας γλώσσας άποτελοΰνται άπό τρία στρώματα. 
Αυτά είναι:
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α) λέξεις πού έξαρχής Ανήκαν στήν έλληνική γλώσσα ή πού 
μπήκαν σ’ αυτήν αρχαιότατα ή στην αρχαία έποχή, ώς τούς πρώτους 
μεταχριστιανικούς αιώνες, και πού άπό τή γλώσσα πού μιλιόταν τότε 
έφτασαν ώς έμας σήμερα,

β) λέξεις πού μπήκαν στη γλώσσα μας Από τή χριστιανική 
έποχή ώ ςτήν άρχή περίπου τοϋ περασμένου αιώνα (1800  μ .Χ .), και

γ) λέξεις πού μπήκαν στή γλώσσα μας άπό τότε ώς σήμερα.

Π ΡΩ ΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τ Ο  ΠΑΛΙΟ ΣΤΡΩ Μ Α  —  Α ΡΧ Α ΙΕΣ Λ Ε Ξ Ε ΙΣI

Τό παλιό στρώμα τ< αποτελούν:
199. Α) Λέξεις Αρχικές ή Ινδοενρωπαικές. — Πολλές άρχαΐες 

ελληνικές λέξεις άνήκουν στην αρχική γλώσσα πού μιλούσαν οί πρό
γονοι τών αρχαίων Ελλήνων καί πού τήν Ιφεραν μαζί τους, δταν 
κατέβηκαν καί εγκαταστάθηκαν στή γη πού ύστερα ονομάστηκε άπό 
αυτούς Ε λλ άδα . Τέτοιες είναι:

Πολλά ονόματα συγγενικά: πατέρας, μητέρα, γ ός, θυγατέρα. Πολ
λά ονόματα πού σημαίνουν πρόσωπα -. άντρας, γυναίκα' ζώα: βόδι, 
αγελάδα, μύγα' φυτά: δέντρο, έλα >. Διάφορα άλλα κοινά όνόμα- 
τα : ουρανός, μέρα, νύχτα, φως, χειμώνας, μέλι, δνομα  κτλ.—’Ε π ί
θετα : καλός, μεγάλος, πολύς, ><ακρνς, ξερός, γλυκός, νέος.— αριθμη
τικά, δλα ιχεδόν: ένα, δύο, δέκα, έκατό .—-’Αντωνυμίες: εγώ, εκείνος. 
— Τά περ σσότερα ρήματα: είμ α ι, μένω, λείπω, δένω, κά& ομαι.— Τά 
περισσότερα άκλιτά: σήμερα, εμπρός, άπό, και κτλ.

200. Β) Λέξεις προελληνικές. —  ’Εδώ άνήκουν πολλές λέξεις 
πού οί ελληνικές φυλές τις πήραν άπό τούς λαούς πού βρήκαν στην 
Ελλάδα, δταν ήρθαν νά Ιγκατασταθοϋν σ’ αυτήν. Τέτοιες είναι (*):

Πολλά κοινά ουσιαστικά: σχετικά μέ τη θάλασσα : θάλασσα, νησί, 
ζέφυρος, σ φ ο υ γ γ ά ρ ιΦυτά: δάφνη, ελιά, κυπαρίσσι, κεράσι, κολοκν&ι,

1. 01 λέξεις αύτές άναγράφονται εδώ, όπως καί οί παραπάνω, στή σημε
ρινή τους μορφή.
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ρεβί&ι, ρόδι, ρόδο, σιτάρι, σύκο, σουσάμι.— Μέταλλα: μολύβι, χρνσ,'φ 
ζώα: γλάρος.— ’Ιδιωτική καί δημόσια ζωή: κιϋάρα, βηαιλιός.— Ρή
ματα: κυβερνώ,— Πάρα πολλές τοπωνυμίες (αύτές δυσκολώτερα παρα
μερίζονται 5«ο τούς Ιποίκους), λ.χ. ονόματα τόπων και πόλεων: 
Ά&ήνα, Κόριν&ος, Λάρισα, Μή&υηνα, Ραφίνα (άρχ. Άοαφήν)· νη
σιών : Ζάχυνϋος, Κύ&ηρα’ βουνών: Λυκαβηττός, *Όλυμπος, Παρνασ
σός, Πίνδος, Υμηττός· ποταμών: Τλισόι Κηφισός κτλ. κτλ.

’Από την ίδια περίπου εποχή μπήκαν και έμειναν στα ελληνικό 
και άλλες τοπωνυμίες όπό τα ιλλυρικά, τη γλώσσα τών πανάρχαιων 
’Ιλλυριών (τών γλωσσικών προγόνων τών ’Αλβανών), πού κατέβηκαν 
στήν ελληνική γη μαζί με τούς "Ελληνες ή αργότερα: Β έροια , Λω- 
δώνη, Ί ϋ ά κ η , Κ αρδάμυλα, Κάρπα&ος, Κάρυστος, Κ έρκυρα, Με&ώνη, 
Ισως καί τό ουσιαστικό πύργος.δ

201. Γ )  Λέξεις Ανατολίτικες. — Σέ δλη τήν αρχαιότητα, Ιδίως 
δμως στούς τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες ή λίγο αργότερα, μπή
καν στα έλληνικά καί λέξεις άπό τις γλώσσες τών λαών τής Ανατο
λής, πού ήρθαν σ’ επαφή καί πνευματική ή εμπορική επιμειξία με τούς 
αρχαίους "Ελληνες. Αυτοί ήταν Ιδίως Φοίνικες, ’Εβραίοι, άλλοι Ση- 
μίτες, άλλα καί Πέρσες, Αίγύπτιοι. Τέτοιες λέξεις είναι: τά περ
σικά Αγγαρεία, παράδεισος, σατράπην φοινικικά, τά περισσότερα 
γράμματε τοϋ αλφαβήτου : άλφα, βήτα, γάμχν τό σημιτικό περιστέρι. 
τό έβραϊίφ Αρραβώνας■ τό συριακό άβάς. Τό αιγυπτιακό πυραμ ίδα . 
"Αλλα Ανατολίτικα: κάδος, μ αχαίρ ι, αάκος, σεντόνι κτλ.

202. Δ) Λ έξεις έβραϊκλς ή άραμαϊκές. —  ’Ιδιαιτέρως άπό τά 
εβραϊκά καί τ’ άραμαΐκά(1} μπήκαν διάφορες λέξεις στά έλληνικά 
τής μετακλασικής εποχής με τά ευαγγέλια καί τό χριστιανισμό στούς 
πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες (5):

Αμήν, βάγια , βελζεβονλ(ης), μάννα  (τό), σατανάς, σεραφείμ, φα- 
ριαα ΐος , χερουβείμ, ώααννά, Γολγο&άς, Έ δέμ , Μ εσαίας, Π άσχα,

1. Άραμαΐκά ήταν ή γλώσσα τών ’Αραμαίων, τοϋ λαού πού κατοικούσε 
στη Συρία καί στή Μεσοποταμία.

2. Μερικές άπό τις λέξεις αύτές, καθώς λ.χ. Ιοβιίαΐο, καθιερώθηκαν
στά έλληνικά μόνο στά χρόνια μας, συνήθως μέ τό διάμεσο τών ευρωπαϊκών
γλωσσών.
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Σ άββατο, Ζ αχαρίας, *Ιωάννης, Μαγδαληνή, Μ αρία, Μιχάλης κτλ.
203. Πολύ άφθονώτερες είναι οι ελληνικές λέξεις πού μέ την 

επίδραση της εβραϊκής γλώσσας κα'ι τοΰ χριστιανισμού πήραν ν έα  
σ η μ α σ ί α :  άγγελος, διάβολος, έχχλησία, ήγούμενος, επίσκοπος, λει
τουργία, μαρτυρώ , μοναχός, Ίρ ια το ς  (άπό τό χοίω , δ χρισμένος, εκεί
νος πού πήρε τό βασιλικό χρίσμα), Κ ύριος, Κ υριακή , Π αρασκευή  κτλ.

204. Ε ) -ξεις λατινικές.—"Αφθονες λέξεις ] ιπήκαν στα ελληνικά 
άπό τά λατινικά. Ή  επίδραση αύτή άρχίζει στούς τελευταίους προχρι- 
στιανικούς αίώνες ('), κορυφώνεται μέ τήν ίδρυση τού ’Ανατολικό- 
Ρωμαϊκού κράτους (325) καί συνεχίζεται ώς πέρα άπό τή μέση τής 
πρώτης χριστιανικής χιλιετηρίδας (*).

205. Οί λατινικές λέξεις τής γλώσσας μας άνήκουν σέ ποικίλους 
κύκλους εννοιών, σύμφωνα μέ δσα έμαθαν τότε οί "Ελληνες άπό τούς 
Ρωμαίους. Τέτοιες είναι λ. χ . :

Φυτά : αίκαλη, μαρούλι., ροδάκινο, σπανάκι, φασόλια.—Οικοδομική : κάμαρα, 
κάγκελο, κελί, μάστορας, κάρτα, σκάλα, τούβλο.—’Αντικείμενο καθημερινής ζωής : 
βουτσί, καλαμάρι, κάρβουνο, κουμάρι—κούπα, πανέρι, ακουτέ/.ι, σούβλα, φλασκί, 
φούρνος, χουλιάρι. — Μαγειρική : λαρδί, λουκάνιχο, φάβα. — Ιματισμός: βράκα, 
κάπα, κουκούλα, μανίκι, μαντίλι, κανί, πονχάαισο, φασκιά.—· Στρατός,: άρματα, 
βίγλα, βούκινο, κάμπος. κάστρο, καβαλάρης, σαΐτα, φλάμπουρο, φουσάτο. — Ναυ
τική ζω ή: βάρκα, χαρίνα, χουραάρος, ααβούρα.—Εκκλησία: άντιμίναι, μανουάλι, 
ράσο, αολέα, ρεφερενδάριος, αακέλάριος, τιτουλάριος, φαιλόνιο' (μοναστήρια:) 
άνόνα, μάγχιπας, πορτάρης.—Ημερολόγιο : δίσεχτος, κάλαντα, καλαντάρι, 'Ιανου
άριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, "Απρίλιος κτλ.—Διάφορα άλλα ουσιαστικά : βούλα, 
ίσκα, καπίστρι, λουρί, χούντα, παλάτι, πουγκί, ρήγας, σαπούνι, σέλα, οχσύπα, 
σπίτι, στράτα, ταβέρνα, τσεκούρι, φούρκα, στάβλος, τρούλος. — Ε π ίθ ετα : άσπρος, 
βαρβάτος, δίσεχτος (άρχικά βίοεξτος), μαύρος.—Ρήματά : άχουμπΛ, διαφεντεύω.

Μαζί μέ τις λατινικές λέξεις μπήκαν ατά  ελληνικά καί μερικές καταλή
ξεις λατινικές, πού δείχτηκαν συχνά γόνιμες: -άτος : φευγάτος, πιπεράτος, όσιος, 
-άρης : χαβαλάρης, οαχελάριος, -ίσιος : καμπίσιος, -ίνα .' λαγίνα, -ούλ,ι : σακούλι, 
-ούρα .· κλεισούρα, -πούλα : βοσκοπουλα κτλ.

1. Λατινικές λέξεις μεταχειρίζεται λ.χ. ήδη ό ιστορικός Πολύβιος ατό
2. αιώνα π.Χ. *Η σκάλα μνημονεύεται ήδη στό 2. αιώνα μ.Χ. άπό τό λεξι
κογράφο Πολυδεύκη (1.93): «αποβάθρα καί διαβάθρα, ήν σκάλάν καλοΰσιν».

2. Τό ’Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος στούς πρώτους αΙώνες τής ζωής του
είχε τά λατινικά γλώσσα του επίσημη γιά τήν αύλή, τή διοίκηση, τό στρατό,
δλες τις κρατικές, λειτουργίες.
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Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  ΣΤΡΩ Μ Α — Ο Μ Ε Τ Α Γ Ε Ν Ε Σ Τ Ε Ρ Ο Σ  Π Λ ΟΥΤΙΣΜ ΟΣ

£06. Γενικά.— ’Από τή χριστιανική εποχή, στο μεσαιώνα καί 
αργότερα ώς τά 1800 περίπου, είχαν οί "Ελληνες σε διάφορες εποχές 
-χέσεις ειρηνικές, εμπορικές, έποικιστικές κτλ., ή καί Ιχθρικές, πολεμι

κέ διάφορους λαούς πού πέρασαν ή καί πού εγκαταστάθηκαν στην 
ινική γη. Ά πό τις σχέσεις αύτές έμειναν συχνά ίχνη ώς τή σημε- 

ή γλώσσα, όπως μέ δμοιο τρόπο δέχτηκαν «αί οί ξένες γλώσσες τήν 
.ιδραση τής ελληνικής, συχνά πολύ μεγαλύτερη. Τέτοιες λέξεις είναι:

207. Α) Λέξεις άπό τΙς βαλκανικές γλώσσες.— Σ Ι διάφορες 
έποχ ; πήρε ή έλληνική γλώσσα μερικές λέξεις άπό τις γλώσσες τών 
λαών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, πού ήρθαν σ’ επικοινωνία μέ τούς 
"Ελληνες.

Λ έξεις σλαβικές.—Αύτές είναι έλάχιστες, σχετικές ιδίως μ’ έννοιες τής 
καθημερινής αγροτικής ζωής: βερβερίτσα (σκίουρος), γονατέρα (σαύρα), κοτέτσι, 
κουνάβι, μουντός, μπομπότα, ντόμπρος, παγάνα, πέστροφα, ρούχα, σανός, σβάρνα, 
τσαντίλα, ταέλιγκας, τονκα.

Περισσότερες είναι οί τοπωνυμίες: ’Αράχοβα (Καρυδιά), Βελαόοα (Άσπρο- 
βούνι), Γαρδίκτ (Καστράκι), Γρεβενά (Κορυφογραμμή οδοντωτή), Ζαγόρι (πίσω 
άπό τό βουνό), Νεζερός (Λίμνη), “Οατροβο (Νησί), Τνρναβος (’Αγκαθερό] Χαρβαζι 
(Κροάτης), Χελμός ("Ορος) κτλ.

2 τόν τελευταίο αίώνα πολιτογρασήθηκαν καί μερικές λέξεις άπό τά ρω
σικά γιά ξένες συνήθως έννοιες : κνούτο, ούχάζιο, ρούβλι, σαμοβάρι, στέπα, τσάι.

Λ έξεις βλάχικες .—Ή  συμβίωση μέ τούς Βλάχους, αν και πολύ παλιά, δέν 
έδωσε αφορμή νά μπο ιν στήν κοινή γλώσσα παρά πολύ λίγες μόνο λέξεις, άπό 
τήν ποιμενική προπάντων ζωή : μανούρι, μπουμπούκι, ααομανίταα (λίκνο), αε- 
γκούνα, στουρνάρι.

Λ έξεις άρβαν ίτ ικ ες . —Οί ’Αρβανίτες, πού εγκαταστάθηκαν στήν "Ελλάδα 
πριν ακόμη πέση ή Πόλη, άφησαν και αύτοί έλάχιστες λέξεις στά ελληνικά, 
μαζί μέ μερικές τοπωνυμίες: βλάμης, γκιόνης, λούτσα, μπαμπέσης, μπέσα, πίπιζα, 
πλιάτσικο, φλογέρα, Βίλια, Γχονρα, Αιόπεαι, Λιόσια, Μάζι, Μαλεβΰς, Μενίβι, Σούλι, 
Τατόι κτλ.

208. Β) Λέξεις Ιταλικές.— 'Η  έπικοινωνία μέ τούς Ιταλούς, εμ
πορική, πολιτική, πνευί'ατική, καί ή επίδραση άπό τή γλώσσα τους, 
πού άρχίζει μέ τις σταυροφορίες, συνεχίστηκε ώς τά χρόνια τής τουρ-
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κοκρατίας, στις βενετοκρατημένες Ιδίως επαρχίες, άλλα δεν ελενψε οΰτε 
στον τελευταίο αιώνα.

Ναυτική ζω ή: άβαρία, χάβος, καπετάνιος, χάργα, λεβάντες, μαϊνάρω, μαΐ
στρος, μούτσος, μπούοουλας, σαλπάρω, τραμουντάνα, φουρτούνα κτλ.—Ιματισμός: 
βέλο, βελούδο, κάλτσα, χαπΐλο, κουβέρτα, πανταλόνι, φανέλα κτλ.— Επαγγέλματα, 
εργαλεία κτλ.: καμαρότος, μαραγκός, βαρέλι, βίδα, γάντζος, λίμα, ρόδο, στιλέτο, 
φαλτσέτα.— Νοικοκυριό: βάζο, καρέκλα, καναπές, κάσα, κασέλα, κατσαρόλα, 
λάμπα, λουχέτο, λούστρο, μαστέλο, μπαστούνι, μπουκάλι, πολυβρόνα, πιάτο κτλ.— 
Ζώα: μπακαλιάρο;, μπαρμπούνι, μπεκάτσα, σαρδέλα.— Φυτά: αντίδι, βανίλια, 
βιόλα, γαρίφαλο, μπιζέλι, πατάτα, φράουλα. — Φαγώσιμα καί μαγειρική: βιδέλο, 
κομπόστα, κονφέτο, λαζάνια, μακαρόνια, μπριζόλα σαλάτα, σούπα κτλ. — Μου
σική : βιολί, δπερα, τενόρος κτλ.— Διάφορα: όσος, μπιλιάρδο, μπόμπα, πετσί, 
ρόκα, τάλιρο, φέτα—κουμπάρος, μπάρμπας, φρέσκος.

209 . Γ )  Αέξεις τούρκικες.— Η επίδραση από τά τούρκικα δυ
νάμωσε άπό τότε πού καταλ θηκε τό βυζαντινό κράτος καί δ Ιλληνισμός 
τουρκοκρατήθηκε. Μέ τή σύσταση δμως πάλι του ελληνικού κράτους, 
ή επίδραση αυτή δχι μόνο άτόνησε αλλά καί περιορίστηκε σημαντικά, 
δπως ήταν καί φυσικό. Οί τούρκικες λέξεις πού μπήκαν στά έλληνικά 
ανήκουν ΐδίφς σ’ έννοιες της καθημερινής καί της )ημ ό πας ζωής.

Μαγειρική : γιαούρτι, γιαχνί, γιουβέτσι, καπαμάς, καταΐφι, κεφτές, κουρα
μπιές,λουκουμάς, λουκούμι, μεζές, μπακλαβάς, μπουρέκι, μπελτές, ντολμάς, πι
λάφι, Χαλβάς,— Σκεύη καί έπιπλα καζάνι, καπάκι, κουβάς, μασιά, μπρίκι, σου
γιάς, σοφράς, φλιτζάνι.—'Ιματισμός: γελέκο, παπούτσι, τσέπη, χασές. — Σπίτι: 
καφάαι, ταβάνι, τζάχ· τζάμι, χαγιάτι.— Δημόσια ζω ή: βιλαέτι, Ιμάμης, μινα
ρές, καδής, μουφτής, δράμι, όκά, παράς, φετφάς.— Φυτική ζωη : γιασεμί, καϊσί, 
καρπούζι, μενεξές. — Επαγγέλματα: χάφέτζής, . βης, σαράφης, τενεκετζής.— 
Στρατιωτικά είδη : μπαρούτι,· τουφέκι. — Διάφορα: άχτι, καΐκι, κάλφας, χέτρι, 
μουσαφίρης, ναργιλές, τενεκές.

2 1 0 . Δ) Λέξεις Αραβικές.—Μέ τούς "Αραβες Οέν ίρθαν οί "Ελλη
νες συνήθως σ ε άμεση είρηνική επαφή, καί οί λίγες σχετικά αραβικές 
λεξεις στά έλληνικά μπήκαν τό περισσότερο άπό τά τούρκικα, τά Ιτα
λικά ή τον τελευταίο αΙώνα, ως λόγιες, άπό τις νεώτερες ευρωπαϊκές 
γλώσσες:

Αλχαλι, άλγεβρα, ατλάζι, βεζίρης, ελιξίριο, εμίρης, ζενΐύ, καραμέλα, καφές, 
κουλουβάχατα, μαγαζί, μαϊμού, μαμελονκος, μαούνα, μαακαράς, μούμια, μουσα
μάς, μπάμια, νεράντζι, μπουρνούζι, ραζακί, σιρόκος, σιρόπι, σκάκι, σουλτάνος, 
φακίρης, φελάχος, φέσι, χαρέμι.

’Από τά τούρκικα έρχονται στά έλληνικά καί μερικές λέξεις π ερσ ική ς  
καταγωγής κα·θ·ώς δερβίσης, καραβάνι, κιόσκι, μελιτζάνα, τσακάλι, χουρμάς.
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211. Οί ξένες Λέξεις τών δύο στρωμάτων. Γνωρίσματα . —
’Ανάμεσα στις λέξεις πού μπήκαν στην ελληνική γλώσσα ώς τούς πρώ
τους μεταχριστιανικούς αιώνες καί εκείνες πού μπήκαν στα μεσαιωνικά 
χρόνια ή άργότερα δέν ύπάρχει, άπό τήν άποψη τής γλώσσας πού τις 
δέχτηκε, βασική διαφορά, παρά μόνο πώς οι πρώτες, δσες διατηρήθη
καν, Ιγιναν συνήθως πανελλήνιες, ενώ ο! δευτει καί δν ακόμη άνή- 
κουν στην κοινή, δέ συνηθίζονται πάντοτε απ’ όλους·

’Αλλά καί οί δυο αυτές κατηγορίες έχουν κοινό γνώρισμα, πού 
τις ξεχωρίζει συχνό άπό τις νεώτερες ξένες λέξεις, πώς ήταν εξαρχής καί 
είναι λαϊκές, καί ότι μέ τό πέρασμα τών αιώνων εξελληνίστηκαν, κανονί
στηκαν κατά τις ΐλλες ελληνικές λέξεις, φωνητικά καί μορφολογικά, πή
ραν δηλαδή την εξωτερική ελληνική μορφή καί τήν έλληνικ  ̂ κλίση 
(λ.χ. ό πασάς κλίνεται καθώς δ άλενράς, ή σκάλα καθώς ή πλάκα καί 
τό μπαγιατεύω καθώς τό μαζεύω). .. · ί*ί ·

Ή  αφομοίωση όμως στάθηκε καί βαθύτερη, έ- οτερικότερη, άφοΰ 
σάν τις άλλες ελληνικές σχημάτισαν παράγωγα καί σύνθετα (*), χρησι
μοποιήθηκαν σέ μεταφορές, : ιρο'.μίες κτλ. (*) καί συχνότατα πλούτι
σαν τή γλώσσα (*).

“Ολοι όσοι τις μεταχειριζόμαστε, όσοι δέν έχομε κάμει ιδιαίτερες 
γλωσσικές σπουδές, ή καί δν ακόμη ξέρω με τις ξένες γλώσσες πού μας 
τις έδωσαν, δέν αισθανόμαστε ακούοντας τες καμιά διαφορά άπό τις 
ντόπιες, τις παλιότερες ελληνικές λέξεις:
...φτάνει στην <5ρια τή σπηλιά] σε μ ούλα χρυσοχάπουλη κ α β ά λ α .  (Γρυπάρης) 

βρυσούλα στον σ π ι τ ι ο ύ  μας τήν αυλ ή ... (Παλαμας)

1. Έ τσ ι γιά παράδειγμα έχομε άπό τή λεξη σ χ ά λ α  · αχαλί, αχαλάχι, σκα
λίτσα, οχαλούνι, σκαλώνω, ιχ,λωμα, σκαλωσιά, ξεσκαλώνω, σχαλαχέφαλο, σκαλο
πάτι, σκαλοπόδαρο" άπό τό φ ο ύ ρ ν ο ς :  φουρνιά, φούρναρης, φουρνάρισσα, φουρνα- 
ριά, φουρνιό, φουρνάρικο, φουρνίζω, φούρνισμα, φουρνιστός, ξεφουρνίζω, ξεφούρνι- 
αμα, ξεφονρνιστός, φουρνόπανο, φουρνόξυλο, φουρνοχόνταρο.— άπό τή β ί  δ α , βι- 
δάχι, βιδίταα, βιδώνω, βιδωτός, βιδωτήρι, βίδωμα, βιδολόγι, βιδολόγος, βιδόπροχα, 
άβίδωτος, ξεβΐδωτος, ξεβιδώνω, ξεβίδωμα.

2. Τάζει φούρνους με καρβέλια, κάποιος ρονρνος γκρεμίστηκε, φούρνος μήν 
χαανίαη, είναι βίδα, τοϋ έστριψε ή βίδα, ξεβιδώθηκε, ξεβιδωμένο μυαλό.

3. Έ τσ ι λ.χ. πλάι; ατό όπλο, τεχνικά όπλα, αξιωματικός ενός δπλον κτλ. 
λέμε τουφέκι (τί όπλο είχε ς —τουφέκι), τουφεχάχι, τονφεαιά, τονφεχίζω, τουφέ-

'■■ια, Ιιανοτούφεχο, τουφεχόβεργα κτλ.
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ΤΡΙΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΩΜΑ. — ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

212. Γενικά. —  Τρίτο και τελευταίο στρώμα άπό λέξεις πού πήρε 
ή γλώσσα μας αποτελούν έκεΐνες πού άρχισαν νά μπαίνουν σ’ αύτή 
άπό τήν αρχή περίπου τού περασμένου αιώνα. Αύτές είναι: α) ζένες 
λέξεις και β) λι^ιες λέξεις.

Α.— Ξένες λέξεις

213. Στα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια ή στενώτερη έπαφή 
της 'Ελλάδας μέ τή Λύση καί ή πολλαπλή έπικοινωνία μέ τούς λαευς 
της, ή εκπολιτιστική καί πνευματική, είχε ά οτέλεσμα νά μποΰν ττή 
νέα γλώσσα άφθονες λέξεις άπό τις γλώσσες των μεγάλων πολιτισμέ
νων έθνών τής Δυτικής Ευρώπης, ιδίως άπό τά γαλλικά ή μέσο τών 
γαλλικών.

Οί λέξεις αύτές, αντίθετα άπό τις πσλιότερες, συχνά δεν τρίφτηκαν 
αρκετά στή λαϊκή γλώσσα και δεν κανονίστηκαν φωνητικά καί μορφολο- 
γικά (*)· “Εγιναν άλλωστε συνήθως γνωστές άπό τις ανώτερες κοινωνικές 
τάξεις καί τούς λογίους- συχνά μάλιστα, μέ τό νά έκψράζουν ανώτερες 
έννοιες πολιτισμού, δρους έπιστημονικούς ή τεχνικούς, περιορίστηκαν σέ 
μικρό κύκλο ειδικών* (έτσι έχομε λ.χ. δρους αστρονομικούς καθώς vadlg, 
χημικούς καθώς τελονη·ο κτλ.).

214. Λ έξεις  γαλλικές.— Γιά έννοιες πολιτισμού εξωτερικού, υλικού, τε
χνικού (Ιματισμό, μόδα, είδη πολυτέλειας, φαγώσιμα κτλ.): ζαχέτα, κορσές, μαν- 
αάν(ι), μπλούζα, μπολερό, τρικό, φιλντεχός’ κολόνια, πούδρα’ μαγιονέζα, λιχέρ, πατέ, 
σαντιγί, τρούφα, φαντόν' τιρμπονοόνι' βάλς, βαριετέ, πανσιόν ι ) ,  ρεκλάμα κτλ. Γιά 
έννοιες άνώ :ρου πολιτισμού: ιμπρεσιονισμός, ρομαντισμός, άλτρο··<στής, Ινστι
τούτο, σανατόριο, αεροπλάνο, ράδιο κτλ.

Λ έξεις αγγλικές (άπό τό τέλος τού 19. αΙ„ συνήθως μέσο τών γαλλι
κών).— βαγόνι, γαλόνι, καμπίνα, λινοτυπία, μπιφτέκι, πικνίκ, ρεκόρ, ρούμι, ρο-

1. Έ τσ ι λ.χ. οί λέξεις καθώς κοκ, τένις, φοηάν  (καί δχι φοντάνι, ένώ τό 
παλιότερο τούρκικο χάν έγινι χάη). Λέγονται όμως, συμμορφωμένες στη λαϊκή 
γλώσσα, λέξεις καθώς πουρές, τιρμπονοόνι, σαμπρέλα (γαλλ. chambre k  a ir ό αε
ροθάλαμος στις ρόδες τών αυτοκινήτων).

7
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αμπίφ, σάντουιτς" σάλι, σμόκιν, από ο, στοπ, τένις, τουρισμός, τράμ, φανέλα, φουτ
μπόλ, χιούμορ.

Λ έξεις γερμανικής καταγωγής (έμμεσα άπό άλλες γλώσσες).—βερμούτ, 
όβούζι, ουλάνος, ποτάσα, τάλιρο, τσίγκος.

215. Ανασκόπηση.— "Αν δεν άποβλέψωμε στη γλώσσα απ’ δ που 
πήραμε μια λέξη παρά στην αρχική, πού ήταν ή πρώτη της' πατρίδα, 
εχομε σήμερα στά έλληνικά λέξεις άπό πλήθος γλώσσες καί σχεδόν άπό 
κάθε μέρος τοϋ κόσμου· "Ετσι είναι:

πόλκα πολωνική λεξη, ουσάρος ουγγρική, βάροος, χάρι «ελτικές, αερενάδα 
Ισπανική, βεγγαλικό, παγόδα, παρίας, πούνται, ρύζι, τσακάλι Ινδικές, τσάι κινέ
ζικη, μαμούΰ λέξη τών κατοίκων της Σιβηρίας, γουταπέρκα, ούραγκοντάγχος, 
μαλαίικες, γόμα (χόμμι), 00017, πυραμίδα αιγυπτιακές, μπανάνα, χιμπαντζής, λέ
ξεις τής Γουινέας στό Κόγκο τής Άφρ,κής, κακάο, σοχολάια, ντομάτα μεξικά- 
νικες, κινίνο βραζιλιάνικη, ανανάς περουβιάνικη, άπαχης όνομα ρυλής Ινδιά
νων στη Β. ’Αμερική, κανίβαλος λέξη τών άνθρωποφάγων τοϋ Καραΐβικοϋ 
πέλαγους, ταμπού πολυνησιακή.

2 1 6 .— Λέξεις ξένες έλληνικής καταγωγής.—’Ανάμεσα στις λέ
ξεις πού ήρθαν στά έλληνικά άπό τις ξένες γλώσσες αξίζει νά ξεχωρι- 
στοΰν εκείνες πού ήταν καί στις ξένες γλώσσες ξένες καί τούς είχαν ερθει 
άπό τά έλληνικά (τ’ αρχαία ή τά μεσαιωνικά). "Ετσι ή άρχαία ελληνική 
λέξη καμάρα, πού την πήραν τά λατινικά, ξαναγυρισε στά έλληνικά μέ 
αλλαγμένη τή μορφή καί τή σημασία ώς χάιιαρα (χά^ιτη κτλ.). Ή  ϊδια 
ομως λέξη μπήκε από τά λατινικά σέ διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, 
δπου πάλι άλλαξε μορφή καί σημασία, και ετσι ξαναείπαμε καί εμείς 
καμαρότος, καμαριέρα άπό τά ιταλικά, καμαρίλα άπό τά ισπανικά.

"Ομοιες ταξιδευτρες λέξεις ελληνικής καταγωγής είναι στη γλώσσα 
μας πολλές: Tc Γ>άρκα (άρχ. βάρις), καλαμάρι (κάλαμος), πού ξαναγύ- 
ρισαν σ’ εμάς άπό τά λατινικά. Τό γαρίφαλο ( ιαρνόφνλλον), γόμα (χόμμι), 
καναπές (κωνωπεϊον), κανόνι (κάννα), :απετανιος (κατ' επάνω), κορ
δόνι (χορδή),,μπάνιο (βαλανεΐον), π ίτα  (πηκτή) τσούρμο (κέλενσμα, δρ. 
ναυτ.), πού άπό τ’ άρχαΐα έλληνικά πήγαν στά λατινικά, άπό αυτά στά 
ιταλικά καί άπό έκεϊ ξαναγυρισαν στά έλληνικά. Ή  μ αρμελάδα (μελί- 
μηλον), άπό τά λατινικά καί τά πορτογαλικά. Τό λιμάνι (λιμένας), 
τεφτέρι (διφβέρα), φουντούκι (κάρνον ποντικόν), άπό τά τούρκικα κτλ. 
Τό αμάλγαμα (μάλαγμα), καράτι (κεράτιον), άπό τ’ αραβικά.

217. Λέξεις έλληνικές ατή &έαη τών ξενικών.— Αέν είναι άπα-
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ραίτητο ή κάθε ξένη έννοια πού μας γίνεται γνωστή να όνομάζεται μέ 
τήτ ξένη της ονομασία, ούτε, δπως κάνουν μερικοί, είναι σωστό μιλών
τας ν’ άνακατώνωμε χωρίς ανάγκη λέξεις ξένες και μάλιστα μέ μοοφή 
ξενική και ακανόνιστη (λ.χ. ρόζ, μερσί).

"Οταν πρόκειται γιά λέξεις πού δεν πρόφτασαν νά γενικευτούν καί 
νά γίνουν κοινές λαϊκές, δσο έγκαιρότερα γίνεται ή προσπάθεια τού έξελ- 
ληνισμοΰ τόσο εύκολώτερα μπορεί νά πάρη τή θέση της ξένης μιά 
έλληνική, φτάνει μόνο νά είναι αύτή κατάλληλη, εύηχη, σύντομη, εύκο- 
λονόητη, έτσι πού νά ζωντανέψη τήν έννοια χωρίς προσπάθεια. Κακή 
είναι καί ή συνήθεια νά βαφτίζωνται τά παιδιά μέ ονόματα ξενικά·

Β.— Λόγιες λέξεις

218 . Λαϊκές λέξεις καί λ γιες λέξεις. — Στις λέξεις της γλώσ
σας μας μπορούμε νά ξεχωρίσωμε δύο είδη: α) τις λαΐχες λέξεις καί 
β) τις λόγιες λέξεις.

Λαϊκές λέξεις είναι οί λέξεις πού είδαμε ως έδώ, οί λέξεις τής 
παλιάς κληρονομιάς, πού έρχονται άπό τήν αρχαία γλώσσα καί δσες 
άλλες πολιτογραφήθηκαν στή γλώσσα μας αργότερα άπό ξένες γλώσσες 
(βλ. παραπ. σελ- 9 1 - 9 8 ) .  ’Ονομάζονται λαϊκές, επειδή ήταν εξαρχής 
λαϊκές ή τις καθιέρωσε «υνηθως δ λαός.

Πλάι δμως σ’ αύτές ύπαρχουν καί άλλες πολλές, πού μπήκαν στή 
γλώσσα μας τά τελευταία έκα >ν πενήντα χρόνια παράλληλα μέ τις εκ
πολιτιστικές προσπάθειες τών λογίων, γιά νά εκφράσουν δλες τις έννοιες 
τής παιδείας, τών επιστημών (ιατρική, νομικι' φυσικές έπιστήμες, φι
λοσοφία κτλ.), τών τεχνών, ολ ιληρου του ανώτερου πολιτισμού) πού 
έλειπαν ώς τότε καί φυσικά δεν είχε παρουσιαστή ή ανάγκη νά δη- 
μιουργηθοϋν αντίστοιχες λέξεις. Οί λέξεις αύτές χρησιμοποιήθηκαν στήν 
αρχή άπό συγγραφείς καί λονίους* γι’ αυτό ονομάζονται λόγιες t λέ
ξεις :  Ά χαδη μ ία , γυμνάσιο, εφ^.ης, ρνμοτομώι τηλέφωνοs φωτογραφία, 
ώ δεΐο  κτλ-

219 . Οί λόγιες λέξεις είναι ώς προς τήν καταγωγή τους δύο ει
δών : α) άρχάϊες λέξεις και β) νεόπλαστες ή νεολογισμοί

Λόγιες άρχαϊες λέξεις είναι αρχ Ιες λέξεις πού δεν έφτασαν στή 
σημερινή μας γλώσσα άπό τήν άοχαιότητα άπό πατέρα σέ παιδί, καθώς
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οί λαϊκές, παρά είχαν χαθή από τήν ομιλία για αιώνες πολλούς 
καί ξαναχρησιμοποιήθηκαν πολύ άργότερα: ανακωχή, νυπάκριτος,
δραστικός, κα&ηγητής, κατάστημα, μητρικός, ξενοδοχείο, συμβόλαιο (*).

Λόγιες νεόπλαστες λέξεις ή νεολογισμοί είναι λέξεις πού δε 
λέγονταν στην αρχαία γλώσσα, παρά τις έπλασαν ο! λόγιοι δταν τις 
χρειάστηκαν, άπό λέξεις αρχαίες ή άπο στοιχεία τους: α ίοιοδοξ ία , άνν- 
πολόγιστός, άστεροσκοπεϊο, βα&αολογώ, βασίζω , γραμματολογία, δημο
σιογράφος, δρομολόγιο, εκλαϊκεύω , έλι τω ματικός, ευρετήριο, οικογέ
νεια, ουσιαστικό, προσγειώνομαι, προσωρινός, πυροσβέστης, συγκεν
τρώνω, ταχνόρο/ιεΐο, χωροφυλακή κτλ. (’).

220. Οί λόγιες αυτές λέξεις, Ιδίως οί νεόπλαστες, είναι άφθονώ- 
■?ίΐτες στή γλώσσα μας, καθώς καί σέ άλλες γλώσσες. Είναι κΰριο συ
στατικό τοϋ επιστημονικοί λόγου καί σημαντικό- στοιχείο τής νέας 
γλώσσας, οπως διαμορφώθηκε άπό τήν άρχή τοΰ τελευταίου αιώνα (*).

221. άιαφορά τών λόγιων άπό τϊς λαϊκές λέξεις. — ’Αντίθετα 
μέ τις λαϊκές λέξεις, πού συχνά άλλαξαν μέ τό πέρασμα τών αιώ
νων ώς πρός τή φωνητική τους μορφή (μυϊα — μύγα) ή ώς πρός 
τή σημασία τους (πετεινός πουλί — κόκορας), οί λόγιες μοιάζουν 
εξωτερικά περισσότερο μέ ίς άρχαΐες λέξεις καί γράφονται τό ίδιο. 
Μόνο ή κατάληξή τους συμμορφώθηκε συνήθως μέ τή νέα κλίση : ει
σιτήριο (άρχ. εισιτήριον), δεκανέας (άρχ. δεκανενς), κοινότητα (άρχ.

1. Μερικές λόγιες λέξεις δέν ήταν αρχαίε; ελληνικές παρά μεσαιωνικές, 
καθώς λ,χ. δικηγόρος, πεζοδρόμιο (άγώνας δρόμου).

2. Μερικές άπό τί< νεόπλαστες αΰτές λέξεις, καθώς βαρόμετρο, δυναμί
της, ελαστικός, ηλεκτρισμός, τηλεπάθεια, φωτογραφία κτλ., πλάστηκαν άπό ξένους 
επιστήμονες ή λόγιους στη μητρική τούς γλώσσα άπό στοιχεία τών αρχαίων 
ελληνικών καί έπειτα τις πήραμε έμεΐς.

3. Πολλές έννοιες γιά τις όποιες χρησιμοποιήθηκαν- λόγιες λέξεις θά 
μπορούσε νά είχαν έκφραστή καί μέ τά φραστικά μέσα τή; νέας γλώσσας, δη
λαδή μέ λέξεις λαϊκές ή παραγωγό τους {νεολογισμοί δημοτικοί). Τήν εποχή 
όμως πού οί λόγιοι ζητούσαν ν’ αντικαταστήσουν συστηματικά κάθε νέα λέξη 
μέ τήν αντίστοιχη αρχαία (λ.χ. τό νερό μέ ιό δδωρ) έγινε κατάχρηση καί ώς 
πρός αυτό, καί έτσι έγινε αποκλειστική προσφυγή στήν αρχαία γλώσσα καί τά 
στοιχεία της, γιά λέξεις πού δέν ήταν πάντοτε άναγκαϊες. Αυτές ζημίωσαν 
συχνά τήν ομοιογένεια της νέας γλώσσας, σέ πολλές όμως άλλες περιπτ αεις 
μεγάλωσαν τό λεξιλογικό τής πλούτο καί την εκφραστικότητα της.
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χοινότης). Οί λόγιες λέξεις μπορεί νά έχουν την ϊδια σημασία πού είχαν 
καί στ’ αρχαία ελληνικά : είσιτι ριο, ξενοδοχείο, συχνά δμως είναι ή ση
μασία τους διαφορετική (223).

Οί διαφορές πού παρουσιάζουν οί λόγιες λέξεις άπό τις κληρο
νομημένες λαϊκές φαίνονται καλύτερα στην περίπτωτη που έχομε την 
ϊδια λέξη καί μπορούμε νά δοΰμε τί έγινε δταν την κληρονομήσαμε 
άπό τούς άρχαίους, άπό πατέρα σέ παιδί, καί τί είναι δταν τήν πή
ραμε απευθείας άπό τήν άρχαία γλώσσα σά λόγια. "Ετσι έχομε:

222 . Λ .—  Διαφορά μόνο στή σημασία .— Συχνά δώσαμε σέ μιά 
κληρονομημένη λαϊκή λέξη μιά άρχαία σημασία. Στήν περίπτωση χύτή 
δέν έχομε καν δύό λέξεις, ούτε καί μιλούμε γιά λαϊκή καί γιά λόγια 
λέξη. "Εχομε τήν ίδια σημερινή λέξη, πού τής δώσαμε κοντά στή νέα 
της καί μιά άρχαία σημασία.

Λ α ϊκ ή  σημασία Λ όγια  σημασία

μ οίρα  ή τυχη, τό πεπρωμένο τό μερίδιο, λ-χ. ή νόμιμη μ ο ίρα  (ι) 
παιδεύω  βασανίζω άνατρεφω, μορφώνω, εκπαιδεύω
χορός τό νάχορευηκανείς^πρ^τι- όμάδα τραγουδιστών (άρχ. δράμα- 

χός χορός, καλαματιανός) τος, χορικό).
223. Παρατήρηση.— Συχνά οί σημασίες πού δώσαμε στις αρχαίες λόγιες 

λέξεις δέν ήταν οί άρχαϊες, πού δέ μάς χρειάζονταν, παρά άλλες, ευρωπαϊκές. 
Ή  λέξη λ.χ. γυμνάσιό, πού σημαίνει ανώτερο σχολείο, εχει σημασία νεώτερη 
εύρωπαϊκή" στήν άρχαία γλώσσα αήμαινε τό μέρος όπου γυμνάζονται γυμνοί. 
Ή  λέξη υπουργός σήμαινε στήν άρχαία γλώσσα εκείνον πού δουλεύει σάν ύπο- 
ταχτικός ένός άλλου (ή σημασία αύτή διατηρήθηκε στή λαϊκή γλώσσα στή 
λέξη πονργός, όπως λένε σέ πολλά μέρη τό βοηθό τοΰ χτίστη), ?νώ σήμερα λέμε 
υπουργός γιά τόν προϊστάμενο στο ύπουργεΐο καί ανώτατο διοικητικό λειτουργό.

224. Β .—  Διαφορά στή ζ οονητική μορφή. Παράλληλοι φωνη
τικοί τύποι. — 'Υπάρχουν περιπτώσεις πού μεταχειριζόμαστε παράλ
ληλα δυο λέξεις, άντίστοιχες, τή μιά κληρονομημένη λαϊκή καί τήν άλλη 
λόγια, διαφορετικές μεταξύ τους στο φωνητικό ΐΰπο. Οί δυο αυτοί διαφο
ρετικοί τύποι πού έρχονται άπό τήν ίδια άρχαία λέξη λέγονται παράλλη
λοι φωνητικοί τύ π οι: εκχληοιά άλλά καί έχχληοία(3) . 'Ανάλογα είναι:

]. Στή λαϊκή γλώσσα λέμε καί μοιράδι στήν Ιδια σημασία.
2. ’Ανάλογες διαφορές παρουσιάζουν καί τά σύνθετα κακογλωσσιά - δι· 

γλωοοία, πολυγλωσσία" διχολογιά - χακολογ ία , προχειρολογία κτλ.
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Ξένες λέξεις καί λόγιες λέξεις

άρνς άραιός ΰεώ ς ΰ εϊος
γενιά γενεά λευτεριά έλεν&ερία
γκόρφι εγκόλπιο μπόλι έμβόλιο
γνω ριμ ία  γνω ριμ ία  παρηγοριά ΐ'ΐηγο *ία
ζημιά ζημ ία οκόλε 1 σχολεϊο (ι)

225. Δ ιάφ ορά φαννητική στά παραγω γό.—Ή  διαφορά στη φωνητική 
μορφή χπλώι :αι συχνά καί στά παραγωγό. Έ τσ ι λέμε άπό τδ ένα μέρος: 
κρούσταλλο— κρουσταλλιάζω—κρουστάλλιααμα—κρουσταλλένιος, καί άπό τό άλλο: 
κρύσταλλο—κρυσταλλώνω — κρυστάλλωμα—χρυατάλλωαη — κρυστάλλινος.

226. Ειδικότερα ή διαφορά τών φωνητικών τύπων παρουσιάζεται: α) ήδη 
στις λαϊκές λέξεις, άνάμεσα στην άρχική καί τά παραγωγό Της, β) ανάμεσα στις 
κληρονομημένες καί τη λόγια λέξη μέ τά παράγωγά της, καί γ) μόνο ryco. λόγια 
παράγωγα (όταν δέ συνηθίζεται ή άρχική λέξη τών λόγιων αηαγώγων).

Έ τσ ι λέμε : άλλα καί
Α) λιακωτό, λιοπύρι' ήλιος -  ήλιοατάσιο'

λιόλαδο, λιοτριβειό, λιοστάσι (έλαιώ- έλιά - ελαιογραφία, ελαιοπαραγωγός, ίλαιο- 
νας) χρωματισμός, ελαιώνας, πετρέλαιο.

Β) δίκιο . δίκαιο, δικαιοσύνη,δικαιώνω,δικαιούχος,
δικαιοδοσία'

θεριό θηρίο, θηριοδαμαστής, θηριοτροφείο, άπο-
θηρίωση'

κορφή, κορφοβούνι, κορφο/.όγος, κορ- κορυφή, κορυφώνω, κορύοιωμα, άποκο- 
φολογώ, κορφόφυλλο, κατάκορφα, ονφωση, κορυφογραμμή, καταχόρνφα’ 
κολοκυθοκορφάδες

νιος, νιόγαμπρος, νιόνυφη, νιόπαν- νέος, ανανεώνω, ανανέωση, νεογέννητος, 
τρος, ξανανιώνω, ξάνάνιωμα νεοελληνικός, νεόπλουτος, νεοσΰλλεχτος,

νεοφώτιστος'
παλιός, παλιώνω, πάλιωμα, παλιό- παλαιός, παλαιογραφία, παλαιοντολογία, 

ρούχο κτλ. παλαιοπωλείο κτλ.

Γ) κουφός, κουφαμάρα, κουφίζω, (ςε)- κωφάλαλος, υπόκωφης' 
κουφαίνω

μιλώ, παραμιλώ συνομιλώ’ ,

1. Οί διπλοτυπίες αΰτοΰ τοΰ είδους είναι σχετικά λίγες. 'Οπου καθιερω
θήκαν οί λόγιοι φωνητικοί τύποι περιορίστηκαν οί λαϊκοί στη λαϊκότερη καί 
στην ποιητική γλώσσα : λειτουργία — λειτουργία, 'Εβραίος — 'Οβριός, ωραίος — 
ώριος. "Ανάλογα είναι τά λαϊκά παρχαιωμένα Άνάπλι — Ναύπλιο, 'Έπαχτος— 
Ναύπακτος. Σέ μερικές περιστάσεις οί λόγιοι τύποι ακολουθούν διαφορετική 
κλίση, οπως στό άρνς—αραιός, Σκιάθο—Σκιάθος, Χιό—Χίος.
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ρουφώ, ρουφηχτός, ρούφηγμα, ρου- απορροφώ, απορρόφηση
φηξιά, αναρουηΐ

χέρι, χεράχι, χερούλι, χερακώνω, ά- άποχειροβίοτος, αχειροποίητος, διαχειρί- 
πλοχεριά, χε( . ν.'Μος, χεροπια- ζομαι, διαχειριστής κτλ., εγχειρίζω,
οτός, χεροπόδαρα, καλοπίχερος, επιχειρώ, επιχείρηση, επιχείρημα κτλ.,
σκορποχέρης, τρυποχερης μεταχειρίζομαι, εύχολοιιεταχείριστος,

υποχείριος, χειραγωγώ, χειραφετώ, 
χειρίζομαι κτλ., χειρόγραφο, χειρο
μαντεία, χειρονομώ, χειροτονώ, χει
ρουργός κτλ., χειρωναξία.

227. Γ . — Διαφ j i  στή φωνητική και οιή σημασία. Σημααιο- 
λοψικά ζεύγη.— Τυχαίνει πολλές φορές ot παραληλοι φωνητικοί τόποι, 
πού διαφέρουν στη φωνητική, να διαφέρουν και στη σημασία. ΟΙ δι
πλοί αυτό! τόποι αποτελούν τότε οημασιολοφιχά ζεύγη, πού άπαρτί- 
ζονται άπό δυο λέξεις της, ίδιας καταγωγής, φωνητικά και σημασιο- 
λογικα διαφορετικές.

Αργαλειός—έργαλεϊό' κυρ, κνρά — κύριος, κυρία'
άργάζομαι τ- Ιργάζομαί' μ αρτύριά  — μαρτυρία'
αφεντιά — αν&εντία' μ ιλιά — ομιλία'
γωνιά — γω νία  (δρ. γεωμετρ.)* νύφη — νύμφη (άρχ. θεά)*
διακονιά — διακον ία  (δρ. Ικκλ.) π ρααάτεια  — πραγματεία!
δουλειά—δουλεία (δρ. νομικός)* ρολό ι—ωρολόγιο (λ.χ. πρόγραμμα)*
έννοια ίγ ν ο ια—ίννοια(δρ. λογικής)* Ρω μιός — Ρ ω μ αίος  (*)'
Ισιώνω — Ισώνω (-ομαι) κάνω ίσο στοιχειό — στοιχεϊο'

(δρ. γέωμετρ.)' τούμπανο—τύμπανο (λ. χ. τό άκου-
κ°Χ*1 — χόγχη· στικό)*
κοπιάζω  κόπιασε  — κοπ ιάζω  κο- τραπέζι — τραπέζιο  (δρ. γεωιι.)* 

πίααε' χω ριό — χω ρίο  (*),

1. ’Αλλά στήν εκκλησιαστική γλώσσα δ Πατριάρχης στήν Πόλη. λέγεται 
ακόμη «Πατριάρχης τών Ρωμαίων», δηλ. τών ορθοδόξων.

2. Τά παραδείγματα αυτά  είναι άφθογώτερα όταν λογαριαστούν καί 
οί ποιητικές καί λαϊκότερες λέξεις: βιος (περιουσία)—βίος, ιλιχιά (κορμοστασιά) 
—ηλικία, χατη >ρι -κατηγορία, Ά χαγίά  (χωριό στήν ΑΙγιάλεια)—’ϊΑχαία. Άλλωστε 
καί οί παράλληλοι φωνητικοί τύποι δέν είναι πάντοτε εντελώς αντίστοιχοι 
γιά τή χρήση. Λ. χ. τό εκκλησία σημαίνει τό ίδιο μέ τό εκκλησία (ναός), αλλά 
λέμε μόνο : ορθόδοξη ή έπισκοπιανή ίκκληοία καί όχι εκκλησία.


