
88

Frenzy / Φρενίτιδα
Λέξεις όπως frenzy, frantic και phrenetic είναι κατ’ ουσίαν 
παραλλαγές της ίδιας λέξης. Εισήλθαν στα Αγγλικά τον 
14ο αιώνα ως δάνεια από τη γαλλική frénétique, και όλες 
υποδηλώνουν μια προσωρινή ή μόνιμη ψυχική δια ταραχή. 
Η γαλλική λέξη προήλθε από τη λατινική phrenesis, η οποία 
με τη σειρά της σχηματίστηκε υπό την επιρροή της ελλη-
νικής φρενEτις, «φλεγμονή του εγκεφάλου».

Αυτό που εκπλήσσει, ωστόσο, είναι ότι το ελληνικό 
ουσιαστικό από το οποίο προέρχονται όλες αυτές οι λέξεις 
αρχικά δεν σήμαινε τον «εγκέφαλο». Η λέξη φρ'ν χρησι-
μοποιούνταν συχνά στην ονομαστική πληθυντικού, φρένες. 
Πρόκειται για τον αρχαιοελληνικό όρο που αντιστοιχεί 
σε αυτό που θα αποκαλούσαμε «κοιλιακή χώρα». Για τον 
Όμηρο η λέξη δήλωνε την καρδιά μαζί με τους μυώνες και 
τη σάρκα που την περιέβαλλαν, και η οποία τότε θεωρού-
νταν ότι ήταν η έδρα όλων των συναισθημάτων και των 
παθών. Κατ’ επέκταση, για τον Όμηρο οι φρένες ήταν η 
έδρα της ζωής, ή η ζωή καθαυτή, και ερχόταν σε ευθεία 
εννοιολογική αντιπαράθεση με την ψυχ' (psyche), η οποία 
εγκατέλειπε το σώμα.

Καθώς θεωρούνταν ότι η λέξη συνδεόταν στενά με την 
καρδιά και τα συναισθήματα, ήταν απλώς ζήτημα χρόνου 
πριν επεκταθεί το σημασιολογικό πεδίο της για να συμπε-
ριλάβει τον νου, τη διάνοια, και την αντίληψη. Και όταν ο 
νους ή η καρδιά ή τα συναισθήματα τρωθούν με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, τότε, για να περιγραφεί η ψυχική ανισορ-
ροπία, επινοούνται κατάλληλα επίθετα ή ουσιαστικά, τα 
οποία εμείς συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε. 

Μια άλλη σχετική λέξη που έκανε την εμφάνισή της 
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στα Αγγλικά τον 19ο αιώνα ήταν η φρενολογία (phrenology). 
Σύμφωνα με τους εισηγητές αυτής της θεωρίας, τα εξογκώ-
ματα και τα οιδήματα στο κεφάλι ενός ατόμου συνιστού-
σαν ασφαλή ένδειξη για τον χαρακτήρα του. Όμως πολύ 
σύντομα τούτη η θεωρία καταρρίφθηκε και κατέληξε στον 
κάλαθο των αχρήστων, μαζί με πολλές άλλες ψευδο-επι-
στημονικές ιδέες της εποχής. 

Galaxy / Γαλαξίας
Η λέξη galaxy προέρχεται από την ελληνική λέξη γάλα, επει-
δή οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι οι συστάδες άστρων 
που παρατηρούσαν στον ουρανό έμοιαζαν με ρέον γάλα. 
Στην πραγματικότητα, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν τόσο 
πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για γάλα, ώστε η εξήγηση για 
το πώς αυτό βρέθηκε εκεί ενσωματώθηκε στη μυθολογία 
τους. Η θεά Ήρα, σύνευνη του Διός, αφού εξαπατήθηκε, 
βρέθηκε να θηλάζει τον δράκο που φύλαγε τα Μήλα των 
Εσπερίδων. Όταν συνειδητοποίησε αυτό που συνέβαινε, 
απέσπασε με βία τον δράκο από το στήθος της και οι στα-
γόνες γάλακτος που χύθηκαν έγιναν τα αστέρια του γαλα-
ξία – κι ας μην ξεχνάμε ότι αποκαλούμε τον γαλαξία «μας» 
Milky Way.

Όμως εδώ υφίσταται μια ακόμα πιο εκπληκτική σύνδε-
ση: η λέξη milk. Η λέξη εισήλθε στα Αγγλικά μέσω της γερ-
μανικής ρίζας *melg, με ομόρριζο το ελληνικό ρήμα �μέλγω, 
που διαθέτει πολλές σημασίες. Είχε κυρίως τη σημασία του 
«εκμυζώ», «στύβω» – μια προφανής αναφορά στην επιδε-
ξιότητα αυτού που αρμέγει για να «τραβήξει» το γάλα από 
τους μαστούς της αγελάδας. Επιπλέον, μια άλλη συνακό-
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λουθη σημασία ήταν το «ρουφώ». Με αυτό τον τρόπο 
ολοκληρώθηκε ο γλωσσολογικός κύκλος από το «στύβω» 
στο «αρμέγω», και εντέλει στο «πίνω» το προϊόν όλης 
αυτής της δραστηριότητας που έφεραν εις πέρας τα ανθρώ-
πινα δάκτυλα. 

Giant / Γίγαντας
Μόλις τον 16ο αιώνα η λέξη giant άρχισε να χρησιμοποι-
είται στα Αγγλικά για να δηλώνει ανθρώπους με ασυνήθι-
στες διαστάσεις. Προηγουμένως η λέξη ήταν γνωστή αλλά 
το σημασιολογικό εύρος της ήταν πιο περιορισμένο: ανα-
φερόταν στα αποκρουστικά, μυθικά τέρατα που ελάχιστη 
ομοιότητα είχαν με τα ανθρώπινα όντα. 

ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ;
Σύμφωνα με μία εκδοχή του μύθου, η Γαία γέννησε τους 
Γίγαντες μετά από την Τιτανομαχία. Το έκανε κυρίως για να 
εκδικηθεί τους θεούς επειδή φυλάκισαν τα παιδιά της στα 
Τάρταρα, την ειρκτή του Άδη, ένα μέρος που λάμβαναν χώρα 
τρομερά βασανιστήρια. Με τη συνέργεια της Γαίας, οι Γίγα-
ντες επιτέθηκαν στους θεούς, και έτσι σημειώθηκε η λεγόμενη 
Γιγαντομαχία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χάος και καταστροφή 
έπληξαν τη γη: βουνά κατέπεσαν, άλλαξε ο ρους των ποταμών, 
και οι θάλασσες κάλυψαν τεράστιες επιφάνειες ξηράς. 

Αυτά προκάλεσαν τέτοιο θυμό στους θεούς, ώστε κατέ-
στρεψαν τους Γίγαντες και έγιναν οι αφέντες της Γαίας, επι-
βάλλοντας την εξουσία τους πάνω σε όλα τα πλάσματά της. 
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Η λέξη από την οποία προέρχεται ανάγεται στα πρωι-
μότατα στάδια της ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα με τον 
ποιητή Ησίοδο, οι Γίγαντες ήταν γιοι της Γαίας ή της Γ,ς 
–μυθολογικής προσωποποίησης του πλανήτη– από την 
οποία κατάγεται ετυμολογικά η λέξη γίγας και ο πληθυντι-
κός της, γίγαντες.

Glamour / Γοητεία - Θέλγητρο
Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, το εντυπωσιακό, γοητευτι-
κό μοντέλο σε ένα περιοδικό μόδας συνδέεται άμεσα από 
γλωσσολογικής πλευράς με το αρχαιοελληνικό ρήμα γράφω, 
και το ουσιαστικό γράμμα στην ονομαστική πληθυντικού 
του, γράμματα, από όπου προήλθε η αγγλική λέξη grammar 
(«γραμματική»).

Η λέξη glamour εισήλθε στην αγγλική γλώσσα για πρώ-
τη φορά περίπου τη δεκαετία του 1720, ως παραφθορά 
της λέξης grammar από τους Σκώτους. Πλέον θεωρούμε 
ότι η λέξη δηλώνει ένα σύνολο από κανόνες για το πώς 
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πρέπει να συνθέτουμε προτάσεις, ούτως ώστε το τελικό 
 προϊόν της όλης διαδικασίας να είναι απολύτως κατανοητό 
στους ακροατές ή τους αναγνώστες του. Τον 18ο αιώνα, 
ωστόσο, η γραφή εξακολουθούσε να θεωρείται απόκρυ  φη 
επιστήμη, στους δε πεπαιδευμέ νους της εποχής, που τη 
μελετούσαν εμβριθώς και διέπρεπαν σε αυτήν, αποδίδο-
νταν μα  γικές δυνάμεις. Μάλιστα μια παλαιότερη φράση, 
ισοδύναμη με το to cast a spell on, «μαγεύω», «σαγηνεύω», 
ήταν το to cast a glamour over, καθώς μια όμορφη ή «θελκτι-
κή» γυναίκα είναι απο λύτως ικανή να αφήσει τους πάντες 
γύρω της «σαγηνευμέ νους».

Glaucoma / Γλαύκωμα
Τούτη η δυνητικά σοβαρή πάθηση των ματιών παίρνει το 
όνομά της από το επίθετο γλαυκός, με το οποίο πε ριγρά-
φεται η μπλε-γκρι απόχρωση που παρατηρείται στις κόρες 
των οφθαλμών όσων έχουν πληγεί από την  ασθένεια. Το 
επίθετο παράγεται από το ουσιαστικό  γλαύξ, «κουκουβά-
για», ένα πουλί τα μάτια του οποίου λέγεται  ότι είναι παρό-
μοια με αυτών που υποφέρουν από γλαύκωμα. 

Υπάρχει επίσης εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα γλωσσολο-
γική συσχέτιση. Η Αθήνα ήταν –και εξακολουθεί να είναι– 
διάσημη για τον μεγάλο πληθυσμό της από κουκουβάγιες, 
συνεπώς όταν οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν τη φράση 
γλαNκ’ �θήναζε ή γλαNκ’ ε$ς �θήνας, εκφράζουν την ίδια διά-
θεση και υπονοούν το ίδιο πράγμα με την αγγλική φράση 
coals to Newcastle – κάτι το περιττό ή το μάταιο, κάτι που 
υφίσταται ήδη σε μεγάλη αφθονία. 

Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα Αγγλι-
κά τον 17ο αιώνα.
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Governor / Κυβερνήτης
Στα σύγχρονα Αγγλικά ο governor είναι συνήθως ένας γενι-
κός διοικητής, ο ύπατος αξιωματούχος μιας πολιτείας 
[και, παλαιότερα, αποικίας]. Η σημασία αυτή έφτασε στην 
αγγλική γλώσσα μέσω της λατινικής λέξης gubernator, όμως 
οι Ρωμαίοι δανείστηκαν τον όρο από τα Ελληνικά, στα 
οποία κυβερνήτης, αρχικώς, σήμαινε τον πηδαλιούχο και 
κατά συνεκδοχή τον πλοίαρχο. Η μεταφορική χρήση της 
λέξης βασίζεται στην αντίληψη ότι ένας ηγέτης που καθο-
δηγεί το έθνος του σε χαλεπούς καιρούς προσο μοιάζει στον 
άνθρωπο που έχει την ευθύνη να πηδαλιουχεί ένα πλοίο με 
ασφάλεια σε επικίνδυνα νερά, συνεπώς είναι ο «καπετάνιος 
του κράτους». 

Η λέξη governor εμφανίστηκε στα Αγγλικά τον 13ο αιώ-
να.

Greek / Γραικός - Έλληνας
Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο (με ελαφρές παραλ-
λαγές στην ορθογραφία) αποκαλούν τη χώρα Greece και 
τους κατοίκους της Greeks. Ωστόσο οι τελευταίοι αυτοαπο-
καλούνται Hellenes, τη δε χώρα τους την ονομάζουν Hellas. 
Για να εξηγήσουμε αυτή τη σύγχυση θα πρέπει να εξετά-
σουμε όχι μόνο την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας αλλά 
επίσης αυτήν της νότιας Ιταλίας. 

Για τον  Όμηρο, οι  �λληνες ήταν οι κάτοικοι της   λλά -
δος στη Θεσσαλία, μιας απομακρυσμένης περιοχής που 
τώρα θα πρέπει να την τοποθετήσουμε στη βόρειο [κεντρι-
κή] Ελλάδα. Δύο αιώνες αργότερα, στον Αριστοτέλη συνα-
ντούμε τον όρο Γραικοί. Ο φιλόσοφος ισχυρίστηκε ότι ήταν 
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ένας όρος που χρησιμοποιούσαν οι Ιλλυριοί και οι Δωριείς. 
Η πιθανότερη εξήγηση είναι, ωστόσο, η συσχέτιση με τη 
ΓραEα, μια πόλη στις ακτές της Βοιωτίας. Κάποια στιγμή 
στο απώτερο παρελθόν μετανάστες από τη Γραία σάλπαραν 
και έφτασαν στη νότιο Ιταλία, όπου ίδρυσαν αποικίες και 
ήλθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τους γηγενείς κατοί-
κους. Όταν αυτοί ανακάλυψαν ότι οι νέοι γείτονές τους 
ήλθαν από τη Γραία και αλληλοαποκαλούνταν γραικοί, υπέ-
θεσαν ότι Γραία ήταν το όνομα όλης της χώρας, όχι απλώς 
ενός μεμονωμένου τμήματός της. Φαίνεται, συνεπώς, ότι 
η Γραικία και οι Γραικο# είναι όροι για τους οποίους θα πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους περιοχών όπως η 
σύγχρονη Καλαβρία, η Απουλία και η Σικελία. 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ; 
Υπάρχει μια παράδοση στην ελληνική μυθολογία, η οποία έχει 
ως εξής. Ο Δίας είχε ενοχληθεί σφόδρα από τον τρόπο με τον 
οποίο το ανθρώπινο είδος [το χάλκινο γένος] διήγε τον βίο 
του και αποφάσισε ότι το μόνο πράγμα που μπορούσε να κάνει 
για να του δώσει ένα καλό μάθημα ήταν να το εξολοθρεύσει. 
Η κατ’ αυτόν προσήκουσα μέθοδος μαζικής εξόντωσης ήταν 
ένας κατακλυσμός που θα κάλυπτε όλη την επιφάνεια της γης 
και θα έπνιγε όλους ανεξαιρέτως – άντρες, γυναίκες και παιδιά. 
Έτσι ο κόσμος θα απαλλασσόταν από το κακό. 

Όμως δεν είχε αντιληφθεί ότι κάποιος ονόματι Προμη-
θέας είχε προειδοποιήσει τον γιο του Δευκαλίωνα για το σχέ-
διο του Δία και τον είχε συμβουλεύσει να διασωθεί τεχνηέντως 
και με πλάγια μέσα – όπερ και εγένετο. Αυτός και η σύζυγός 
του έφτιαξαν μια κιβωτό, την οποία και φρόντισαν να την 
γεμίσουν με προμήθειες ικανές να καλύψουν τις ανάγκες τους 
μέχρι να αποσυρθούν τα νερά. Μετά από εννέα μέρες η κιβω-
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τός προσάραξε στην κορυφή ενός βουνού και ο Δευκαλίων με 
τη σύζυγό του, την Πύρρα, άνοιξαν τη θύρα της και πάτησαν 
το πόδι τους σε στεγνή ξηρά. 

Συνειδητοποίησαν ότι πλέον ήταν οι μόνοι άνθρωποι στον 
κόσμο και ικέτευσαν τον Δία να τους συγχωρήσει επειδή χρη-
σιμοποίησαν δόλια μέσα για να διαφύγουν την προδιαγραφεί-
σα μοίρα τους. Εκείνος συγκατένευσε και έλαβε την απόφαση 
το τυχερό ζεύγος να είναι οι γεννήτορες του καινού ανθρώπι-
νου είδους. Τους έδωσε την εντολή να πάρουν μερικές πέτρες 
και να τις πετούν πίσω από την πλάτη τους, προειδοποιώντας 
τους ότι δεν έπρεπε να στρέψουν προς τα πίσω το βλέμμα 
τους για κανένα λόγο. Οι πέτρες που πέταξε ο Δευκαλίων έγι-
ναν άνδρες, εκείνες που πέταξε η Πύρρα γυναίκες. Κατά πάσα 
πιθανότητα οι «νέοι» άνθρωποι ακολούθως ζευγάρωσαν και 
πολλαπλασιάστηκαν – έτσι, η γη κατοικήθηκε εκ νέου. 

Όμως η ιστορία δεν τέλειωσε εδώ. Ο Δευκαλίων και η 
γυναίκα του απέκτησαν τελικώς δικά τους παιδιά (με τον πιο 
παραδοσιακό τρόπο), το μεγαλύτερο εκ των οποίων ήταν ο 
γιος τους  �λλην, που, σύμφωνα με τον μύθο, έγινε ο πατέρας 
όλων των Hellenes.

Μήπως ορισμένες πτυχές αυτής της ιστορίας σάς είναι 
αμυδρώς οικείες; [Έμμεση αναφορά στον κατακλυσμό του 
Νώε.]

Guitar / Κιθάρα
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο θεός Απόλλων 
θεωρούνταν ο προστάτης όλων των τεχνών, ιδίως της ποίη-
σης και της μουσικής, ενώ παρουσιαζόταν επίσης ο ίδιος 
ως μουσικός με το αγαπημένο του όργανο να είναι η κιθά-
ρα, που, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, μεταφράζεται ως 
λαούτο, άρπα ή λύρα. 
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Όταν η λέξη εισήλθε στις ευρωπαϊκές γλώσσες, η σημα-
σία της περιορίστηκε, και πλέον δήλωνε ένα συγκεκριμένο 
όργανο, γνωστό στα Λατινικά ως cithera, στα Παλαιογαλ-
λικά ως guiterre και στα Ισπανικά ως guitarra. Τον 17ο αιώ-
να πέρασε στα Αγγλικά ως guitar, λέξη που δήλωνε ένα 
όργανο που προσομοίαζε περισσότερο σε αυτό που απο-
καλούμε λαούτο. Ακολούθως, προς τα τέλη του αιώνα, το 
σχήμα και η εμφάνιση του οργάνου  άρχισαν να παίρνουν 
τη μορφή της οικείας σε εμάς κιθάρας. 

Από την πρώτη συλλαβή της κιθάρας προέκυψε επίσης 
το kit, ένα μικρό βιολί, το αγαπημένο όργανο των καθηγη-
τών χορών και χορογράφων κατά τον πρώιμο 16ο αιώνα. 

Gym / Γυμναστήριο
Το Gym είναι σύντμηση της λέξης gymnasium, όπως είναι 
η αρχική πλήρης μορφή της λέξης. Στην πραγματικότη-
τα, gymnasium είναι η λατινική εκδοχή της ελληνικής λέξης 
γυμνάσιον. Τούτο το ουσιαστικό παράγεται από το επίθε-
το γυμνός, καθώς στην αρχαία Ελλάδα όσοι προπονούνταν 
ή λάμβαναν μέρος σε αθλητικά αγωνίσματα σε αυτό τον 
χώρο ήσαν γυμνοί. Η λέξη gymnasium εισήλθε στα Αγγλι-
κά τον 16ο αιώνα. 

Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι, σε ορισμένες 
χώρες, η λέξη εξελίχθηκε σημασιολογικά ακόμα πιο πολύ. 
Για παράδειγμα, στη Γερμανία ένα Gymnasium αντιστοιχεί 
στο παραδοσιακό grammar school στη Βρετανία και το high 
school στις ΗΠΑ [δηλαδή, στο καθ’ ημάς Λύκειο].
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