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5. Τέλος, ἰδιαίτερη σημασία δέν ἔχει μόνο ὁ ἀριθμός τῶν αὐτούσιων δανείων πού λαμβάνονται ἀπό μία γλῶσσα, ἀλλά καί πῶς ἀξιοποιεῖται ὁ ἀριθμός αὐτός. Ὅταν ἕνας πυρήνας 27.000 λέξεων ἔχει ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τήν ἀγγλόφωνους καί τήν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα καί ἔχει δημιουργήσει ἑκατοντάδες χιλιάδες ὅρους τούς τελευταίους αἰῶνες, αὐτό δέν εἶναι ἕνα στοιχεῖο δευτερεύουσας σημασίας πού ἐπιτρέπεται νά διαλανθάνει τῆς προσοχῆς, νά μήν ἀναγνωρίζεται καί νά μήν τονίζεται. Οἱ ἑκατοντάδες
χιλιάδες αὐτές λέξεις δέν εἶναι οὔτε τυχαῖοι ἀριθμοί, οὔτε χωρίς νόημα. Εἶναι ἀριθμοί πού ἀποδεικνύουν
τήν καθοριστική συμβολή τῆς Ἑλληνικῆς στήν διεθνῆ ἐπιστημονική ὁρολογία. κα΄

7. ΠΗΓΕΣ
Τό σῶμα τῶν κειμένων (corpus) ἀπ' ὅπου ἀντλήθηκαν τά λήμματα τῆς παρούσας ἐργασίας, ἐκτός ἀπό τά
κυριότερα λεξικά πού ἀναφέρονται στήν βιβλιογραφία, ἀποτέλεσαν ἐπιστημονικά συγγράμματα, λογοτεχνικά ἔργα, καθώς καί ἐφημερίδες, περιοδικά, ὅπως τά National Geographic, Newsweek, Economist,
TIME, LIFE κ.ἄ. Ἡ λέξη π.χ. enneagram ἐλήφθη ἀπό τό ἄρθρο "To Find Self, Take a Number" τοῦ
Newsweek τῆς 12.9.94, ἡ λέξη agathotopia ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ James Meed, τό autopeotomy ἀπό
τό βιβλίο τοῦ Simon Winchester "The Surgeon of Crowthorne" (σελ. 168), κ.λπ.

8. ΛΗΜΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ἡ ἐπιλογή τῶν λημμάτων ἔγινε μέ τήν ἑξῆς ἀξιολογική σειρά:
α. Τά ἑλληνικά λήμματα πού περιλαμβάνονται στά ἐγκυρότερα γενικῆς χρήσης καί ἐπιστημονικῆς
ὁρολογίας λεξικά.
β. Λέξεις πού ἐμφανίζονται στήν ὁρολογία περισσότερων τοῦ ἑνός ἐπιστημονικῶν κλάδων.
γ. ∆ύσκολες, ἐνδιαφέρουσες ἤ σπάνιες λέξεις (πού ἀναλύονται καί ἐξηγοῦνται μέ περισσή περηφάνια) καί περιλαμβάνονται σέ πρόσφατες ἐκδόσεις (“Curious and Interesting Words”, τοῦ George S.
Saussy III, τοῦ 1984, “A dictionary of Challenging Words”, τοῦ Norman W. Schur τοῦ 1987, τῶν ἐκδόσεων
Penguin, καθώς καί ἡ ἐπανέκδοση τοῦ 1994 -ἀπό τό 1938- τοῦ λεξικοῦ “Difficult Words” τοῦ Hutchinson).
δ. ∆ιαχρονική κάλυψη τῶν λέξεων στήν ὀνοματολογία τῶν ζώων ἀπό τό 1735-1994 γιά νά ἀποδειχθεῖ ἡ συνέχεια τῶν δανεισμῶν ἀλλά καί τό πῶς ὁ βασικός πυρήνας τῶν ἑλληνικῶν λέξεων (καί ὄχι
μόνο) ἐξακολουθεῖ νά χρησιμοποιεῖται.
ε. Σπάνια γένη ζώων τά ὁποῖα ὀνομάσθηκαν μέ ἑλληνική λέξη.

9. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
1. Ἡ ἐτυμολογία τῶν λέξεων βασίσθηκε στό τί ἀναγνωρίζουν ὡς ἑλληνικῆς προέλευσης τά ἐγκυρότερα λεξικά, ὅπως τά Oxford English Dictionary (OED), Merriam-Webster, New Standard, Collins,
Century, Dorland κ.ἄ. Λέξεις πού ἀπό ὁρισμένους ἐτυμολογοῦνται ὡς ἑλληνικῆς προέλευσης, αὐτό ὅμως
δέν γίνεται εὐρύτερα ἀποδεκτό, δέν περιελήφθησαν, ὅπως call<καλῶ, grass<γράστις, select <συλλέγω,
shrink<συρρικνώνω.
Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετές διαφορές μεταξύ τῶν λεξικῶν αὐτῶν (ἀλλά καί ἄλλων), οἱ κυριότερες ἀπό τίς ὁποῖες, (μεταξύ τῶν λεξικῶν Ὀξφόρδης, Webster καί Dorland) καταγράφονται π.χ. therapsida <θέραψ (W) ἤ <θήρ (Ὀξφ.) + ἀψίς, προτάσσοντας τήν θεωρούμενη, κατά τήν γνώμη
μου, ὡς ἐγκυρότερη. Ἡ ἐτυμολογία πολλῶν λέξεων διασταυρώθηκε καί μέ ἄλλα ἐξίσου ἔγκυρα λεξικά, ἐγκυκλοπαίδειες καί συγγράμματα, προκειμένου νά ἐλεγχθεῖ ἡ ἀκριβής ἐτυμολογία τους.
Mία ἐξήγηση γιά τίς παρατηρούμενες διαφωνίες μεταξύ πολλῶν ἔγκυρων λεξικῶν (κυρίως ὡς
πρός τό δεύτερο συνθετικό τῶν λέξεων) εἶναι ὅτι αὐτά ἐκπονήθηκαν ἀπό ὁμάδες ἐπιστημόνων καί ὁ καθένας δίνει τήν δική του ἐτυμολογία χωρίς νά ἔχει γίνει κωδικοποίηση τῆς ἐτυμολογίας ἀπό κάποιον συντονιστή, π.χ. λέξεις τῆς Βοτανολογίας μέ δεύτερο συνθετικό τό -chore ἄλλοτε ἐτυμολογοῦνται ὀρθῶς ἀπό τό χωρέω= ἐξαπλοῦμαι, καί ἄλλοτε ἀπό τό χῶρος.
2. Πολλά λεξικά σταματοῦν τήν ἐτυμολογία στήν λατινική λέξη καί δέν προχωροῦν παραπέρα
στήν ἑλληνική, ἀπό τήν ὁποία, συχνά, προέρχεται. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ προέλευση τῆς λατινικῆς ἀπό
ἑλληνική λέξη ἐλέγχθηκε ἀπό λεξικά τῆς Λατινικῆς, ὅπως αὐτά τῶν Lewis & Short, τοῦ Grale τῆς Ὀξφόρδης, καί τοῦ Tucker.
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κς΄

- τοῦ εἴδους διατροφῆς ἤ διαμονῆς του π.χ. κολεόπτερα ἔντομα:
• onthophagus, onthocharis, onthhophilus, onthotrogus, onthurgus
<ὄνθος = κοπριά ζώων
• aphodobius, aphodius <ἄφοδος ἀπόπατος, aphodeutes <ἀφοδεύω
κς΄- τοῦ χρώματός τους, π.χ.
• panchlorus -πάγχλωρος, ὀνομάσθηκε γένος κατσαρίδων λόγω τoῦ ἀνοιχτοῦ πράσινου χρώματός
τους.
- Εἴτε γιατί τούς ἀρέσει μία λέξη εἴτε γιατί δέν βρῆκαν ἄλλη κατάλληλη λέξη, π.χ.
• caenophrada, γένος κολεόπτερων ἐντόμων <καινοφραδής ὁ κατά νέο τρόπο ἐκφρασμένος,
• chalcurgus γένος κολεόπτ. ἐντόμων <χαλκουργός ὁ κατεργαζόμενος τόν χαλκό.
- Ἤ ἀπό κάποιο ὄνομα τῆς Μυθολoγίας μας π.χ.:
• Ἀπό τίς 100 Νηρηίδες χρησιμοποιοῦνται οἱ 71:
Ἀκταία, Ἁλία, Ἁλιμίδη, Ἀμάθεια, Ἀμφιθόη, Ἀμφινόμη, Ἀμφιτρίτη, Ἀρέθουσα, Αὐτονόη, Ἀψευδής, Γαλάτεια, Γαλήνη, Γλαύκη, Γλαυκονόμη, ∆ηϊάνειρα, ∆ηϊόπεια, ∆ηρώ, ∆ρυμώ, ∆υναμένη ∆ωτό, Εἰόνη, Εὐάρνη, Εὐδώρα, Εὐπόμπη, Ἠϊόνη, Θάλεια, Θεμιστώ, Θέτις, Θόη, Ἴαιρα, Ἰάνασσα, Ἰάνειρα, Ἰόνη,
Ἱπποθόη, Ἱππονόη, Ἰσαία, Ἰφθίμη, Καλλιάνασσα, Καλλιάνειρα, Καλύπη, Κητώ, Κλυμένη, Κυμοδόκη, Κυμοθόη, Κυμώ, Λειαγώρα, Λιμνώρεια, Λυσιάνασσα, Μαῖρα, Μελίτη, Μενίππη, Ναυσιθόη, Νέαιρα, Νεόμηρις, Νημερτής, Νησαίη, Νησώ, Ξανθώ, Πανόπη, Πασιθέα, Πληξαύρη, Πολυνόη, Προνόη, Πρωτομέδεια,
Πρωτώ, Σαώ, Σπειώ, Τύχη, Φέρουσα, Χρυσηίς, Ὠρείθυια.
•

Ἀπό τίς 50 ∆αναΐδες χρησιμοποιοῦνται οἱ 45 :
Ἀδίτη, Ἀδύτη, Ἀμοίνη, Ἀμυμώνη, Ἀναξίβια, Ἀνθήλεια, Ἀστερία, Αὐτονόη, Βεβρύκη, Βρύκη, Γοργοφόνη, ∆ημοφίλη, ∆ιωξίππη, Ἑκάβη, Ἑλίκη, Ἐρατώ, Εὐβούλη, Εὐίππη, Εὐρυδίκη, Εὐρυθόη, Εὐφηνώ,
Ἠλέκτρα, Ἱπποδάμεια, Ἰτέα, Καλλιδίκη, Κελαινώ, Κλεοδώρα, Κλεοπάτρα, Λίλαια, Μνήστρα, Νηλώ, Οἴμη, Πειρήνη, Πολυξένη, Πυλάργη, Φάρτη, Φιλοδάμεια, Ρόδη, Ροδία, Σίδη, Σκαία, Στύγνη, Ὑπερμνήστρα,
Χρυσόθεμις, Ὠκυπέτη.
- Ἤ ἀπό κάποιο κύριο ὄνομα γιατί ἐντυπωσιάσθηκε ἀπό τίς ἐνέργειές του καί θέλησε νά τό τιμήσει δίνοντας τό ὄνομα αὐτό στό εὕρημά του.
• echetlos, leaena, cyrsillus, damatris κ.λπ.
∆έν θά ἦταν ὑπερβολή ἄν λέγαμε ὅτι σημαντικό τμῆμα τῆς Μυθολογίας, τῆς ἱστορίας καί τῶν κυρίων ὀνομάτων ἐνυπάρχουν καί διασώζονται ἀπό τήν ὀνοματολογία τῆς Ζωολογίας.

10. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΟΡΩΝ
Κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια ὁ κάθε ὅρος νά μεταφρασθεῖ μέ ἀκρίβεια ἀπό τό πρωτότυπο
κείμενο. Προτιμήθηκε ὁ συνοπτικότερος ὁρισμός πού δίδεται (κατά κανόνα) ἀπό τά λεξικά, παρά τό γεγονός ὅτι πολλοί ἐπιστημονικοί ὅροι ἀποδίδονται ἀναλυτικότερα ἤ καί πληρέστερα σέ εἰδικά ἐπιστημονικά συγγράμματα. Ὁ δεύτερος τρόπος θά ἀπαιτοῦσε ἄλλες διευκρινίσεις καί θά ἔδινε στήν ἐργασία αὐτή τήν μορφή ἐγκυκλοπαίδειας.
Ἕνας σημαντικός ἀριθμός ὅρων ἀποδίδονται σέ πολλά πανεπιστημιακά συγγράμματα καί λεξικά
περιφραστικῶς π.χ. enosimania ὡς ἡ νευρική διαταραχή πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἔντονο τρόμο, μπορεῖ
νά ἀποδοθεῖ ὡς ἐνοσιμανία < ἔνοσις κλονισμός, ἡ euthesia ὡς ἡ καλή ἰδιοσυστασία, καλή κατάσταση τοῦ
σώματος, πρέπει νά ἀποδοθεῖ ὡς εὐθεσία. Γιά τήν μονολεκτική ἀπόδοση τῶν ἐπιστημονικῶν αὐτῶν ὅρων
καί τῶν νεολογισμῶν θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν εἰδικές ἐπιτροπές γιά κάθε κλάδο μέ συμμετοχή
Γλωσσολόγων, πού νά φροντίζουν νά τούς ἀποδίδουν μονολεκτικά καί σωστά. Ἰδιαίτερη προσοχή καταβλήθηκε στό σημεῖο αὐτό καί οἱ προτεινόμενοι μονολεκτικοί ὅροι ἀναφέρονται στό τέλος τῆς διδόμενης
ἑρμηνείας.
Στίς περιπτώσεις πού ὑπάρχει ἀλλαγή τῆς κατάληξης ἤ τοῦ γένους προτιμήθηκε ἡ διατήρηση τῆς
ἑλληνικῆς κατάληξης γιά τήν ἀποφυγή βαρβαρισμῶν ἤ παρερμηνειῶν π.χ. atopophrictis - ἀτοπόφρικτος
<φρικτός, autheretis - αὐθαίρετος, athestia – ἄθεστος, benthesicymus - βενθεσικύμη
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λβ΄

Ρωμαϊκῶν λεγεώνων ἐντείνονται οἱ ἐπιθέσεις τῶν Βίκιγκς καί ἀναγκάζεται ὁ βασιλιᾶς τῶν Κελτῶν
Vortigern νά στείλει ἀγγελιαφόρους καί νά ζητήσει τήν βοήθεια τῶν Γερμανικῶν φυλῶν, ἀπέναντι ἀπό
τήν Μάγχη. Ἀνταποκρίθηκαν τρεῖς φυλές, οἱ Angles, οἱ Saxons καί οἱ Jutes (Ἰοῦτοι, ἀπό τήν περιοχή τῆς
∆ανίας). λβ΄
Οἱ προσκληθέντες, βλέποντας τήν πλούσια γόνιμη χώρα καί τίς ἀδυναμίες τῶν Κελτῶν, ἀποφάσισαν νά ἐγκατασταθοῦν μόνιμα καί νά κρατήσουν τήν χώρα ὑπό τόν ἔλεγχό τους. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν
Κελτῶν ἀντιμετωπίσθηκαν μέ βία καί μεγάλες σφαγές. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἀγγλική γλῶσσα ἔφθασε μέ τήν "ἄκρη τοῦ σπαθιοῦ" (the English language came on the edge of a sword).
Γιά τούς Κέλτες οἱ Γερμανοί προσκεκλημένοι - κατακτητές πλέον - θεωροῦνταν ὅλοι Σάξονες.
Προοδευτικά, ὅμως, οἱ ὅροι Anglii καί Anglia ἐπικράτησαν, ἐννοώντας πάντοτε τούς κατακτητές.
Ὁ τίτλος τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ἄγγλων (Rex Anglorum) δόθηκε γιά πρώτη φορά τό 599 ἀπό τόν πάπα
Γρηγόριο στόν βασιλιᾶ Aethelbert τοῦ Kent. Ὁ βασιλιάς Alfred (πέθανε τό 901) ἦταν αὐτός πού χρησιμοποίησε τήν ἀγγλική γλῶσσα, γιά νά δημιουργήσει ἕνα αἴσθημα ἐθνικῆς ταυτότητας. Ἀπό τό 1000 ἡ χώρα
εἶναι, πλέον, γνωστή ὡς Englaland, χώρα τῶν Angles.
2. ΜΕ ΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Τό 597 ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος μεταβαίνει στήν Ἀγγλία, γιά νά ἐκχριστιανίσει τούς Ἄγγλους. Τό
Εὐαγγέλιο, ὅμως, εἶναι γραμμένο στά ἑλληνικά καί λέξεις πού περιέχονται σ'αυτό καί δέν ὑπάρχουν στήν
Ἀγγλική υἱοθετοῦνται ἀναγκαστικά ἀπό τήν Ἑλληνική, π.χ. priest, apostle, psalter, angel, devil, baptize,
Christ, prophecy, catechumen, parable.
3. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΡΜΑΝ∆ΟΥΣ
Τό ἑπόμενο κῦμα προσμίξεων προῆλθε ἀπό τήν κατάκτηση τῆς Ἀγγλίας ἀπό τούς Νορμανδούς τό
1066 καί διήρκεσε μέχρι τό 1362.
Τήν περίοδο αὐτή περνοῦν στήν Ἀγγλική λέξεις αὐτούσια γαλλικές, ὅπως τό chauffeur, ἀλλά καί
ἑλληνικές λέξεις πού εἶχε δανεισθεῖ ἡ Γαλλική, εἴτε μέσω τῆς Λατινικῆς, εἴτε ἀπευθείας ἀπό τήν Ἑλληνική.
Κατάλοιπα αὐτῶν τῶν ἐπιδράσεων φαίνονται στίς καταλήξεις λέξεων ὅπως τό - ique, (plastique,
technique, pneumatique), -age (dosage, coverage, leakage), -ie (diablerie, meliturgie, thelytocie, myxidiotie)
κ.λπ.
Τήν περίοδο αὐτή στήν Ἀγγλία ἐπικρατεῖ μία τριγλωσσία :
ἡ Γαλλική χρησιμοποιοῦνταν ἀπό τούς εὐγενεῖς καί στά δικαστήρια,
ἡ Λατινική ἀπό τούς κληρικούς στήν ἐκκλησία καί
ἡ Ἀγγλική ἀπό τόν λαό.
Τά πρῶτα γραπτά μνημεῖα σέ ὁλοκληρωμένη μορφή κειμένων
τῆς Γαλλικῆς γλώσσας ἐμφανίζονται τόν 9 -10ο αἰ. μ.Χ.,
τῆς Ἀγγλικῆς καί Ἱσπανικῆς τόν 11ο αἰ.,
τῆς Πορτογαλικῆς τόν 12ο αἰ.
Ὁ Chaucer ἔγραψε στήν Ἀγγλική τά ποιήματά του, ὅμως, γλῶσσα τοῦ κράτους ἦταν ἡ Γαλλική. Ὁ
Ἑρρῖκος V ἦταν ὁ πρῶτος πού χρησιμοποίησε στά ἐπίσημα ἔγγραφά του τήν Ἀγγλική, περιλαμβανομένης
τῆς διαθήκης του. Τό καλοκαίρι τοῦ 1415 πέρασε τήν Μάγχη γιά νά πολεμήσει τούς Γάλλους. Στήν πρώτη
ἐπιστολή πού συνέταξε σέ γαλλικό ἔδαφος προτίμησε συμβολικά νά μή χρησιμοποιήσει τήν γλῶσσα τοῦ
ἐχθροῦ του καί ἔγραψε στήν Ἀγγλική.
Ἡ Ἀγγλική ἀνακηρύχθηκε ὡς ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους τό 1422 μέ διάταγμα τοῦ Ἑρρίκου
τοῦ V. Μικρός ἀριθμός ἀγγλικῶν λέξεων καταγράφονται καί πρίν ἀπό τόν 11ο αἰ. ἀλλά βρίσκονται, κυρίως, σέ λατινικά κείμενα καί ἐπιγραφές.
4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Τό τέταρτο στάδιο ἀρχίζει μέ τήν Ἀναγέννηση καί ἐντείνεται μετά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης τό 1453. λγ΄
Πολλοί Ἕλληνες λόγιοι διασκορπίζονται μέ πρῶτο σταθμό τήν Κρήτη καί δεύτερο τήν Ἰταλία
(κυρίως Βενετία), σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη φθάνοντας μέχρι καί τήν Ἀγγλία. Μέσω αὐτῶν ἕνα τμῆμα
τῶν Εὐρωπαίων ἀνακαλύπτουν τήν ἑλληνική γραμματεία καί ἐπειδή σέ πολλές περιπτώσεις δέν ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχες λέξεις στό λεξιλόγιό τους, υἱοθετοῦν τήν ἑλληνική, ὅπως ἡ "ἐντελέχεια" τοῦ Ἀριστοτέλη πού υἱοθετήθηκε ὡς entelechy.

achyra
achyra 1849 ἄχυρον, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἄχυρον
achyranthes, -anthus ἀχυρανθής, γ. ποῶν τῆς οἰκογ. τῶν ἀμαραντιδῶν τῶν τροπικῶν χωρῶν <Λ <ἄχυρον + ἄνθος

achyrodon 1871 ἀχυρόδους, γ. θηλαστικῶν (Παλ.) <ἄχυρον + ὀδών
achyrolimonia 1965 ἀχυρολειμώνιον γ. δίπτ. ἐντόμων <ἄχυρον + λειμώνιος αὐτός πού ἀνήκει σέ λειμώνα, λειβάδι

achyrophyton, -um ἀχυρόφυτον (Βοτ.) <ἄχυρον + φυτόν
achyrostola 1921 ἀχυρόστολη, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἄχυρον + στολή
acianthus ἀκίανθος, γ. φυτῶν τῆς οἰκογ. τῶν ὀρχεοειδῶν. Ὀρθότ. ἀκίδανθος <ἀκίς, -ίδος αἰχμή, ὀξύ πρᾶγμα + ἄνθος

acibdela 1906 ἀκίβδηλος, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἀκίβδηλος ἀνόθευτος,
γνήσιος β. τίμιος (ἐπί ἀνθρώπων)

acichelys 1854 ἀκιδόχελυς, γ. χελωνῶν <ἀκίς + χέλυς χελώνα ● achichelyid, -chelid - acichelyidae, -chelidae - acichelyoid

acicys 1911 ἄκικυς, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἄκικυς ἀδύνατος, χωρίς σθένος

acidalia 1819 ἀκιδαλία, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων 2. 1835, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <Ἀκιδαλία ἐπίθετο τῆς Ἀφροδίτης καί κρήνη τῆς Βοιωτίας

acidanthera 1959 ἀκιδάνθηρα, γ. φυτῶν τῆς οἰκογ. τῶν ἰριδιδῶν <Λ
<ἀκίς, -ίδος + ἀνθηρός

acidaspis 1839 ἀκιδασπίς, γ. τριλοβιτῶν (Παλ.) <ἀκίς + ἀσπίς ● acidaspidid - acidaspididae, acidaspidae - acidaspidoid

acidia 1804 ἀκίδιον, γ. κολεόπτ. ἐντόμων 2. 1816, γ. χιτινόζωων 3. 1830,
γ. δίπτ. ἐντόμων <ἀκίδιον ὑποκ. τοῦ ἀκίς

acidiophora 1899 ἀκιδιοφόρος, γ. ὑμενόπτ. ἐντόμων <ἀκίδιον + -φορος
acidnomelos 1968 ἀκιδνόμελος, γ. πρωτόζωων (Παλ.) <ἀκιδνός ἀσθενής, ἀδύνατος + μέλος μέλος τοῦ σώματος

acidnus 1969 ἀκιδνός, γ. ὑμενόπτ. ἐντόμων <ἀκιδνός
acidophorus 1859 ἀκιδοφόρος, γ. πρωτόζωων <ἀκίς + -φόρος
acidorhynchus 1925 ἀκιδόρρυγχος, γ. ψαριῶν <ἀκίς + ρύγχος
acidota 1829 ἀκιδωτός, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἀκιδωτός
acidotus ἀκιδωτός (φύλλο πού ἔχει στήν κορυφή του σκληρή ἀκίδα)
2. 1955, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἀκιδωτός ὀξύς, αἰχμηρός

acinaces 1846 ἀκινάκης, γ. ψαριῶν 2. 1858, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <Λ <ἀκινάκης περσικό εὐθύ ξίφος. Πρωτοαναφέρεται ἀπό τόν Ἡρόδοτο

acinesia → akinesia
acineta 1833 ἀκίνητος, γ. πρωτόζωων 2. γ. φυτῶν τῆς οἰκογ. τῶν ὀρχε-

οειδῶν <Λ <ἀκίνητος ● acinetae - acinetan - acinetaria - acinetarian acinetid - acinetidae - acinetina - acinetinan - acinetoid (Πρωτ.)
acinetactis 1886 ἀκινητακτίς, γ. πρωτόζωων <ἀκίνητος + ἀκτίς
acinetatrophia ἀκινησιατροφία, ἀτροφία λόγω ἀκινησίας (Ἰατρ.) <ἀκίνητος + ἀτροφία
acinetella 1978 ἀκινητέλλη, γ. πρωτόζωων <ἀκίνητος + Λ. -ella
acinetic 1879 ὁ προλαμβάνων τήν κίνηση (Ἰατρ.) <ἀκίνητος
acinetides 1928 ἀκινητίδης, γ. πρωτόζωων <ἀκίνητος + -ίδης
acinetobacter ἀκινητοβακτηρίδιο, γ. βακτηρίδιων πού μποροῦν νά
προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις <ἀκίνητος + βακτήριον
acinetoides 1888 ἀκινητοειδής, γ. πρωτόζωων <ἀκίνητος + εἶδος
acinetopsis 1879 ἀκινήτοψις, γ. πρωτόζωων <ἀκίνητος + ὄψις
acinonyx 1818 ἀκινῶνυξ, γ. αἰλουροειδῶν ζώων <ἀκίν(ητος) + ὄνυξ νύχι ● acinonychinae
aciona 1815 ἀκίων, γ. μαλάκιων <ἀκίων ὁ μή ὑποστηριζόμενος ἀπό κίονες
aciphyllus ἀκίφυλλος, ἀκιδόφυλλος, γ. φυτῶν μέ ἀκιδωτά φύλλα τῆς
οἰκογ. τῶν σκιαδοφόρων <ἀκίς αἰχμή + φύλλον ἤ <ἀκή
acis 1820 ἀκίς γ. κολεόπτ. ἐντόμων 2. 1831, γ. πτηνῶν 3. 1860, γ. κοιλεντερωτῶν, 4. 1883, γ. ἀραχνοειδῶν <ἀκίς αἰχμή, ὀξύ πρᾶγμα
aciurgy † πρακτική χειρουργική <ἀκίς αἰχμή ὀξύ πρᾶγμα + -ουργία
<ἔργον
acladium ἀκλάδιον, γ. ἀτελῶν μυκητῶν <ἀ-στ. + κλάδιον κλαδάκι ●
acladiosis ἀκλαδίωση, ἑλκώδης δερματοπάθεια (Ἰατρ.) - acladiotic ὁ
προκαλούμενος ἀπό τόν μύκητα ἀκλάδιον
acladocera 1981 ἀκλαδόκερας, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἀ-στ. + κλάδος +
κέρας
aclasia, -sis παθολογική συνέχιση τῆς δομῆς, ὅπως στήν ἐγχονδρωμάτωση, χονδροδυστροφία, δυσχονδροπλασία (Ἰατρ.) <ἀ-στ. + κλάσις
σπάσιμμο <κλάω σπάζω
aclastic 1879 ἀδιάσπαστος, συνεχής ἄκλαστος 2. μή διοπτρικός, ἀδιάθλαστος (Ὀπτ.) <ἄκλαστος ἄθραυστος, χωρίς διακοπή <κλάω
aclastus 1868 ἄκλαστος, γ. ὑμενόπτ. ἐντόμων <ἄκλαστος
aclees 1833 ἀκλεής, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἀκλεής ἄδοξος <κλέος φήμη
β. δόξα
acleidian, acli- αὐτός πού δέν ἔχει κλεῖδες (Ἰατρ.) <Γαλλ. <ἀ-στ. +
κλείς, κλειδός κλειδί
acleistocardia, acleito- ἀκλειστοκαρδία (Ἰατρ.) <ἄκλειστος + καρδία
acleistoceras 1884 ἀκλειστόκερας, γ. μαλάκιων <ἄκλειστος + κέρας
acleistous, aclist- ἄκλειστος, μέ δύο ἄκρα περιοριζόμενα ἀπό ἀνόμοια
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acocanthera
ἐπίπεδα (Κρυσταλ.) <ἄκλειστος ὁ μή κλεισμένος

acleitocardia → acleistocardia
acleotrema 1922 ἀκλεότρημα, γ. τρηματ. σκουληκιῶν <ἀκλεής ἄδοξος
+ τρῆμα

acleros 1887 ἄκληρος. γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἄκληρος φτωχός. χωρίς
μερίδα

acletus 1852 ἄκλητος, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἄκλητος μή προσκεκλημένος

aclinal ὁριζόντιος, ἀκλινής <ἀκλινής αὐτός πού δέν παρεκκλίνει β. εὐ-

θύς, κανονικός ● acline ἀκλινές, ὁριζόντιο πέτρωμα (Γεωλ.) 2. ἀκλινής - aclinic ἀκλινής, ἐπίπεδος, κανονικός
aclonempis 1926 ἀκλωνέμπις, γ. δίπτ. ἐντόμων <ἄκλων + ἐμπίς εἶδος ἐντόμου
aclonophlebia 1898 ἀκλωνοφλέβια, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἄκλων χωρίς κλωνάρι, κλάδο + φλέψ
aclopus 1835 ἄκλοπος, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἄκλοπος ὁ λάθρα κρυμένος
aclosmation 1984 ἀκλωσμάτιον, γ. ὑμενόπτ. ἐντόμων <ἀ-στ. + κλωσμάτιον ὑποκ. τοῦ κλῶσμα νῆμα, κλωστή
aclystothrips 1972 ἀκλυστόθριψ, γ. θυσανόπτ. ἐντόμων <ἄκλυστος ἀκλυδώνιστος, ὁ προφυλαγόμενος ἀπό τρικυμία + θρίψ ξυλοφάγος
aclytophanes 1940 ἀκλυτοφανής, γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἄκλυτος αὐτός πού δέν ἔχει ἀκουσθεῖ <κλύω ἀκούω, μαθαίνω + -φανης <φαίνω
acmaea 1830 ἀκμαία, γ. γαστερόπ. μαλάκιων 2. 1882, γ. ἀραχνοειδῶν
<Λ <ἀκμαῖος ● acmaeid - acmaeidae - acmaeoid
acmaeoderopsis 1974 ἀκμαιοδέροψις, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἀκμαῖος +
δέρος δέρμα + ὄψις ἐμφάνιση
acmastes 1863 ἀκμαστής, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <ἀκμαστής ἀκμαῖος
acme 1570 ἀκμή, ἀποκορύφωση, κολοφώνας, κρίσιμο σημεῖο, τό ψηλότερο σημεῖο 2. ἀκμή ἀσθένειας (Ἰατρ.) 3. ἡ περίοδος τῆς μέγιστης ἀνάπτυξης 4. 1821, ἀκμή, γ. μαλάκιων <ἀκμή κόψη β. τό ὕψιστο σημεῖο
κάθε πράγματος ● acmastic ἀκμαστικός, ὁ ἀναφερόμενος στήν ἀκμή
νόσου 2. κριτική περίοδος νόσου - acmic ὁ ἀναφερόμενος στήν ἀκμή
acmeism 1926 κίνηση γιά τήν Ρωσική ποίηση τοῦ 20ου αἰ. <Ρωσ. <ἀκμή
+ -ισμός ● acmeist μέλος τῆς κίνησης αὐτῆς
acmena ἀκμήνη, γ. δένδρων τῆς οἰκογ. τῶν μυρτιδῶν <ἀκμηνός σέ
πλήρη ἀνάπτυξη <ἀκμή
acmene 1848 ἀκμήνη, γ. κολεόπτ. ἐντόμων <Ἀκμῆνες Νύμφες ἤ <ἀκμηνός, -ή
acmepteron 1889 ἀκμόπτερον γ. λεπιδόπτ. ἐντόμων <ἀκμή + πτερόν
acmesthesia ἀκμαισθησία, αἴσθηση νυγμοῦ στό δέρμα, βελονιά (Ἰατρ.) <ἀκμή + αἴσθησις
acme-zone βιοζώνη ἀποτελούμενη ἀπό στρώματα στά ὁποῖα ἕνα εἶδος
ὀργανισμῶν ἐμφανίζεται σέ ἀφθονία <ἀκμή + ζώνη
acmite 1837, achm- ἀκμίτης, αἰγιρίνης (Ὀρυκτ.) <Γερμ. <ἀκμή ἄκρο,
κόψη + -ίτης
acmitetrachyte ἀκμιτοτραχύτης (Ὀρυκτ.) <ἀκμή + -ίτης + τραχύτης
acmon ἄκμων, τό ὀστάριο τοῦ αὐτιοῦ (Ἰατρ.) <ἄκμων ἀμόνι σιδηρουργοῦ, μετεωρόλιθος, κεραυνός
acmonia 1866 ἀκμόνιον, γ. ἡμίπτ. ἐντόμων <ἀκμόνιον μικρό ἀμόνι
acmoniodus 1920 ἀκμονιόδους, γ. ἰχθύων <ἀκμόνιον + ὀδούς
acmonoid ἀκμονοειδής, ἀμονοειδής, αὐτός πού μοιάζει μέ ἀμόνι, ἀναφέρεται, γιά μακρύ καί ψηλό κρανίο (Κρανιολ.) <ἄκμων, -ονος ἀμόνι
σιδηρουργοῦ + εἶδος
acmonorhynchus 1890 ἀκμονόρρυγχος, γ. πτηνῶν <ἄκμων + ρύγχος
acmonotus 1871 ἀκμόνωτος, γ. νευρόπτ. ἐντόμων 2. 1896, γ. ψαριῶν
<ἀκμή + νῶτος
acmostomum 1859 ἀκμόστομα, γ. στροβιλλ. σκουληκιῶν <ἀκμή + στόμα
acne 1835 ἀκνή, δερματοπάθεια ἐφηβείας, σπυράκια νεότητας (Ἰατρ.)
<Λ <ἀκμή ● acned 1955 αὐτός πού πάσχει ἀπό ἀκμή - acnitis φλεγμονώδης ἀκμή, ἀκνιτίδα
acnegen οὐσία πού προκαλεῖ ἀκμή (Ἰατρ.) <ἀκμή + -γεν ● acnegenic
ἀκμογενής, αὐτός πού προκαλεῖ ἤ μπορεῖ νά προκαλέσει ἀκμή
acnemia ἀκνημία, ἔλλειψη κνημῶν (Ἰατρ.) 2. 1863, γ. δίπτ. ἐντόμων <ἄκνημος ● acnemous
acnestis 1807 ἄκνηστις (Ἀνατ.) <Λ <ἄκνηστις ἡ σπονδυλική στήλη τῶν
ζώων <ἀ-στ. + κνησμός φαγούρα
acnida ἀκνίδη, γ. φυτῶν τῆς οἰκογ. τῶν ἀμαρανθοειδῶν τῆς Ἀμερικῆς
<ἀ-στ. + κνίδη τσουκνίδα <κνίζω ξύνω
acnnidosporidia ἀκνιδοσπορίδια, ὑπόταξη τῶν σπορόζωων <ἀ-στ. +
κνίδη + σπόρος + -ιδιον
acoasm, -a ἄκουσμα 2. ἀκουστική ψευδαίσθηση (Ἰατρ.) <Λ <τροποπ.
τοῦ ἄκουσμα
acocanthera, -kanthera ἀκοκανθηρά, γ. φυτῶν τῆς οἰκογ. τῶν ἀποκυνωδῶν τῆς Ἀφρικῆς. Ἐκβάλλουν χυμό, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται
γιά τήν παρασκευή δηλητηρίου γιά τά τόξα. Ὀρθότ. ἀκωκανθηρά <Λ

Bυζαντιακά
ἁγιόγραφα - hagiographa 1583
ἄγραφα - agrapha 1889 (Ἐκκλ.)
αἱρετίζω - heretize
ἀλλοτροπία - allotropy 1850 (Χημ.)
ἀναβαθμός - anabathmus

ἀνακομιδή - anakomide
ἀνθρωπογενής - anthropogeny 1839,
anthropogenic 1852

ἀνθρωπόθεος - anthropotheism
ἀνθρωπουργός - anthropurgic 1838
ἀπόδειπνον - apodeipnon
ἀπόκρεως - apocreos
ἀπόκρυφα - apocrypha 1386
ἀποστάτης - apostate 1340
ἀπόστιχον - apostichon
ἀποστολικός - apostolic 1477
ἀρτοκλασία - artoklasia
βρεφοτροφεῖον - brephotrophium, -trophy
1731

δεκάλογος - decalog, -ue 1382
δευτερογαμία - deuterogamy 1656
δευτερογάμος - deuterogamist 1766
δευτέρωσις - deuterosy 1641
διαβολικός - diabolic 1399
διάκονος - deacon
διγαμία - digamy 1635
διοίκησις - diocese 1596
δογματιστής - dogmatist 1541
δοξολογία - doxology 1649
δοξολόγος - doxologue 1617
ἐγχείριον - encheirion
εἱρμολόγιον - hirmologion 1850 (Ὀρθόδ.
Ἐκκλ.)

εἰσαγωγικός - isagogic 1864
εἰσοδικόν - eisodicon (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)

Bυζαντιακά

1673
ἐκκλησιαστικός - ecclesiastic 1483
ἐκφώνησις - ecphonesis (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
ἔξαρχος - exarch 1588
ἐπιγονάτιον - epigonation (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
ἑσπερινός - hesperinos (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
εὐχέλαιον - euchelaion (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
ἡμιμερής - trihemimer 1704
ἡσυχαστικός - hesychastic 1694
θεανδρικός - theandric 1612
θεανθρωπία - theanthropy 1658
θεάνθρωπος - theanthropos, theanthropism
1878

θεαρχία - thearchy 1643
θεαρχικός - thearchic 1855
θεοκτονία - theoktony 1875
θεοληπτικός - theoleptic 1881
θεοπνευστία - theopneusty, -pneustia 1894
θεοσοφία - theosophy 1836
Θεοτόκιον - Theotokion 1850
(Ὀρθόδ.Ἐκκκλ.)

Θεοτόκος - Theotokos 1874 (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
Θεοφάνεια - Theophany 1633 (Ἐκκλ.)
θεόχριστος - theochristic 1864
θνητόψυχος - thnetopsychism 1882
ἱερόγραφα - hierograph 1835
ἱερογραφία - hierography 1656
καθηγούμενος - cathegumen (Ἐκκλ.)
κάθισμα - cathisma 1850 (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
κατακλαστός - cataclastic 1887
κατανυκτικόν - katanyktikon
κατήχησις - catechesis 1753
κατηχιστής – catechist 1563
κατηχούμενος - catechumen 1502
κηρύσσω - kerystic 1882
κληρικός - clergy 1275, clerical 1649

κλῆρος - misoclere
κοιμητήριον - cemetery 1460
κοινόβιον - coenobium 1817
μηναῖον - menaion (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
μονοπρόσωπος - monoprosopus (Τερατ.)
ὀκταήμερον - oktahemeron (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
Παναγία - Panaghia 1775
παναγιάριον - panagiarion
παραβαπτιστής - parabaptist, parabaptistes
1899

παρακλητική - paracletice (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
παρεξήγησις - parexegesis (Ἐκκλ.)
παχύσαρκος - brephopachysarcia
πενταθλητής - pentathlete 1828
πεντηκοστάριον - pentecostarion (Ὀρθόδ.
Ἐκκλ.)

σκωληκοκάμπη – scolecocampa (Ἐντομ.)
σταυρολάτρης - staurolatrian 1600
σταυρότυπος - staurotypus 1830 (Ἑρπετ.),
staurotypous 1843 (Ὀρυκτ.)

στηλιτευτικός - steliteutic 1751
στηλογραφία - stelography
στιχάριον - sticharium 1867 (Ἰχθυολ.),
sticharion (Ὀρθόδ. Ἐκκ.)

στιχηρόν - sticheron (Ὀρθόδ.Ἐκκλ.)
συναξάριον - synaxarion 1850 (Ὀρθόδ.
Ἐκκλ.)

συναξαριστής - synaxarist 1908
σύναξις - synaxis 1624 (Ἐκκλ.)
συνουσιαστής - synusiast 1585 (Ἐκκλ.)
ὑπέρθεσις - hyperthesis (Ἑλλ. Ἐκκλ.)
φιλόπορνος - philopornist 1893
χωρεπίσκοπος - chorepiscope 1660

Bυζαντιακά
ἀγγούριον - gherkin 1882, gerkin, girkin
ἀγριόρνις - agriornis 1839
δεκανικόν - dekanikion
εἰλητόν - eileton (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
ἐκκλησιάρχης - ecclesiarch 1781
κειμηλιάρχης - cimeliarch 1736
παρασύναξις - parasynaxis (Νομ.)

πικρόφυλλος - picrophyllite 1864
προκάταρξις - procatarxis 1693 (Ἰατρ.)
σκευοφυλάκιον - sceuophylacium

στεντορόφωνος - stentorophonic 1683
στοιχειωτικός - stoicheiotical 1646
τόπιον - topiary 1592 (Κηπευτ.), topia 1891

σκιαθηρικός - sciatheric 1677
σκορπιακόν - scorpiac 1670 (Ἰατρ.)
σταυρωτός - staurotide 1802 (Ὀρυκτ.)

τυπικόν - typicon ( Ἑλλ. Ἑκκλ.)
ψευδεπίσκοπος - pseudepiscopy 1641

(Ἑλλ.Ἐκκλ.)

(Ρωμ. Ἀρχαιολ.)

Ἀθανάσιος
ὀρθοδοξία - orthodoxy 1630
παραστατικός - parastatic 1866

Νύσσης

1668
σκαλαβώτης - scalabotes 1880 (Ἑρπετ.)
τριπρόσωπος - triprosopus (Τερατ.)

φιλολογικός - philologic 1669

Ἀθανάσιος 326 μ.Χ.
ἀρχιερατεία - arcieracy
ἀσκητήριον - ascetery
θεατρομανής - theatromania 1891
κανών - canon 1588 (Ἐκκλ.)
κεφαλικός - cephalic 1599
κριοκέφαλος - criocephalous,
criocephalus 1839 (Ζωολ.)

μοναστήριον - monastery 1432
μονοούσιος - monoousian 1678 (Θεολ.)
μυθοπλαστία - mythoplasty
πνευματομάχος - pneumatomachist
1654

πολύκοπρος - polycopria (Ἰατρ.)
πυράφλεκτος - pyraphlecta (Ἐντομ.)

συνασκητής - synascete 1850 (Ὀρθόδ.
Ἐκκλ.)

συνεκδοχικός - synecdochical 1597
σωτηρικός - heterosoteric 1894
ὑμνολογικός - hymnologic 1883

Ὀρειβάσιος 355 μ.Χ.
ἁπλοτομέω - haplotomy 1854 (Ἰατρ.)
ἀποκένωσις - apocenosis (Ἰατρ.)
βουβωνοκήλη - bubonocele 1615 (Ἰατρ.)
διαμότωσις – diamotοsis (Ἰατρ.)
ἐκτυλωτικός - ectylotic 1736 (Ἰατρ.)
ἔμπασμα- empasm 1657 (Ἰατρ.)
ἐξόγκωσις - exoncosis (Ἰατρ.)
ἔρρινον - errhine 1601 (Ἰατρ.)
καταλυτικός - catalytic 1836

κατάπλασμα - cataplasm 1657 (Ἰατρ.)
λεοντίασις - leontiasis 1753 (Ἰατρ.)
μελιτισμός - melitism 1656
μονόστομος - monostomous 1848
(Ζωολ.)

ὀδοντικός - odontic 1657
παρόπτησις - paroptesis (Ἰατρ.)
περιείλησις - perielesis 1880 (Μουσ.)
περιφίμωσις - periphimosis (Ἰατρ.)

πιτυροειδής - pityroid 1846 (Ἰατρ.)
σάρκωσις - sarcosis (Ἰατρ.)
στάχυς - stachys (Ἰατρ.)
στερεωτικός - stereotica (Ἰατρ.)
τρίσπαστον - trispast 1706 (Μηχ.)
τριχολαβίς - tricholabis
ψαμμισμός - psammismus (Ἰατρ.)

Γρηγόρ. Ναζιανζηνός 361 μ.Χ.
ἀνδρομανία - andromania
ἄνοιστρος - anestrus
αὐτοδύναμος - autodynamic
αὐτοκάθαρσις - autocatharsis (Ψυχολ.)
γαστρόφιλος - gastrophile 1820,
gastrophilus 1846 (Ἐντομ.)

διθεΐα - ditheism 1678
δυσανάλυτος - dysanalyte 1877
(Ὀρυκτ.)

Ἐπιφάνια - Epiphany 1310
θεατρίζω - theatrize
θεολατρεία - theolatry 1806
θεολόγος - theologer 1588
καθέδρα - cathedra 1829

καταβαπτιστής - catabaptist 1561

(Ἐκκλ.)
κλιτός - cryptoclite 1875
κοσμοθέτης - cosmothetic 1836 9
μαλακίζω - malacissant 1638,
malacization
μητροπολίτης - metropolite 1578
μονοκρατία - monocracy 1651
μυελόν - myelon 1846 (Ἀνατ.)
ὀλιγοφρενία - oligophrenia 1899 (Ἰατρ.)
πατριαρχικός - patriarchic 1776
πνεῦσις – pneusis (Φυσιολ.),
pneusiobiognosis 1857
πνευστός - amphipneust, enteropneusta

σπερμογόνος - spermogonium 1857
(Βοτ.)

στρουθίων - struthio 1758 (Πτην.)
συμβιωτικός - symbiotic 1882 (Βιολ.)
συννέκρωσις – synnecrosis (Ἰατρ.)
τεχνολόγος - technologist 1859
τριθεΐτης - tritheite 1585 (Θεολ.)
χριστιανίζω - christianize 1593
χοιρώδης - choerodian, choerodes 1852
(Ζωολ.)

ψυχροφόρος - psychrophore 1890
(Ἰατρ.)

Ἰουλιανός 361 μ.Χ.
αὐτοφωνία - autophony 1862 (Ἰατρ.)
ἑπτάκτις - heptactis 1760 (Ἐχιν.)
θεουργία - theurgy 1569

μισοπώγων - misopogon
ξενοδοχεῖον – xenodochy 1540,
xenodochium

1929 (Ἐντομ.), xenodocheionology

παθηματικός - pathematic 1822 (Ἰατρ.)
χιλιόμβη - chiliomb 1697

Ἐπιφάνιος 367 μ.Χ.
ἀρχιμανδρίτης - archimandrite 1591
δογματισμός - dogmatism 1603
ἐνυποστατικός - enhypostatic 1869
(Θεολ.)

ἰατροσοφιστής - iatrosophist
κλεψιγαμία - klepsigamy
μάνδρα - mandra (Ὀρθόδ. Ἐκκλ.)
μεταθετικός - metathetical 1855

μιμολογία - mimology
μονώνυμος - mononymic 1872
νοϊκός - thymonoic (Ψυχολ.)
ὀκταπλᾶ - octapla 1684 (Ἐκκλ.)
ὀφιόμορφος - ophiomorphite 1677

πρωτομάρτυρ - protomartyr 1433
ταυτoούσιος - tautoousian 1678 (Θεολ.)
τετραώδιον - tetraodion (Ὀρθόδ.

πατριαρχία - patriarchy 1561
πολύμιξ - polymixic (Βιολ.)

ὠμοφόρος - omophorus 1836 (Ἐντομ.),

(Παλ.), ophiomorphous 1828

Ἐκκλ.)

ὑπολημνίσκος – hypolemniscus
(Γραμμ.)

omophore 1871

Βασίλειος ὁ Μέγας 370 μ.Χ.
ἀκρόρριζος - triacrorrhize
δίγαμος - digamous 1864
ἐμβρυοκτόνος - embryoctonous (Ἰατρ.)
ἑξαήμερος - hexaemeron 1593

καλλιγραφέω - calligraph 1884
ὁμοουσιαστής - homoousiast 1626
στιγματίζω - stigmatize 1585
τριγαμία - trigamy 1615

ὑδροπαραστᾶται - hydroparastatae
1730 (Ἐκκλ. Ἱστορ.)

ὑπερερεθίζω - hypererethism (Ἰατρ.)

Γρηγόριος Νύσσης 394 μ.Χ.
ἀδελφογαμία - adelphogamy 1926
ἀσυζυγής - asyzygetic (Μαθημ.)
δίγλυφον - diglyph 1727, diglyphus 1844

(Ἐντομ.)

διθυραμβιστής - dithyrambist 1885
παραλογία - paralogia 1811 (Ἰατρ.)

πολυγονέω - polygoneutic 1890 (Ζωολ.)

Θουκυδίδης
ψαλίς - psalidodect 1896 (Θηλ.),

psalidoprocne 1850 (Πτην.)
ψαρός - psarus 1804, psaronius 1865

Ξενοφῶν

1637
ψευδολόγος - pseudologer 1656
ψῆττα - psetta 1839 (Ἰχθ.)
ψύλλα - psylla 1762 (Ἐντομ.)

ὠδικός - odic 1863

Θουκυδίδης 420 π.Χ.
ἄγραφος - agraph, agraphus 1831

(Ἐντομ.)
ἄδεσμος - adesmosis, adesmus 1821
(Ἐντομ.), adesmy 1879
ἀκροτελεύτιον - acroteleutic 1753
ἀμέλεια - ameleia (Ἰατρ.)
ἀμιξία - amixia (Βιολ.)
ἀνταπόδοσις - antapodosis
ἀντίληψις - antilepsis (Ἰατρ.)
ἀπαρίθμησις - aparithmesis 1753 (Λογ.)
ἀποθήκη - apothec 1591, boutique 1767
ἀπόκλεισις - apocleisis (Ἰατρ.)
ἀπόληψις - apolepsis (Ἰατρ.)
ἀριστοκρατία - aristocracy 1531
ἀσαφής - asaphoglossy, asapholalia,
asaphes 1834 (Ἐντομ.)
ἀσθένεια - asthenia 1802 (Ἰατρ.)
Ἀσιανός - asian 1563, eurasian
ἀττικισμός - atticism 1612
αὐτοκράτωρ - autocrator 1789
αὐτονομία - autonomy 1623
ἄφρακτος - aphract, aphractus 1895
(Ζωολ.)
βαρύτης - barytes 1789 (Χημ.), baryta
1809
δαυλιάς - daulias 1831 (Πτην.)
δημαγωγός - demagogue 1648
διαβατήρια - diabaterial 1784,
diabateria 1963 (Ἐντομ.)
διαφθορά - diaphthorite,
aerodiaphthoroscope
διακονία - diaconia
διαφέρω - diapherin, isodiaphere
δίγλωσσος, -ττος - diglot 1863, diglossia
1959 (Ἰατρ.)
διετήσιος - dietesial (Βοτ.)
διονυσιακός - dionysiac 1844
δούλωσις - dulosis 1905 (Ἐντομ.)
δρεπανοειδής - drepanoid 1883
εἰσήγησις - eisegesis 1878
ἔκλειψις - eclipse 1300 (Ἀστρον.)
ἐκτροπή - ectropia (Ἰατρ.), ectrotropic,
ectropometer
ἐμπορεύομαι - emporetic 1851
ἐναντίωσις - enantiosis 1657 (Ρητορ.)

ἔνδεια - endeiolite
ἐξάγγελτος - exangeltus 1897 (Ἐντομ.)
ἐπιβολή – epibole (Ρητορ.), epiboly 1875
(Βιολ.)

ἐπιγραφή - epigraph 1624
ἐπιείκια - epieikeia (Ἐκκλ.)
ἐπικλινής - epicline (Βοτ.), epiclines
1838 (Ἐντομ.)

ἐπιστολή - epistle 894, epistolite,

epistolophobia
ἐπιτίμησις - epitimesis 1678
ἐπιτροπή - epitrope 1657 (Ρητορ.)
ἐρώτημα- erotema 1589 (Ρητορ.)
ἐρωτικός - erotic 1651, eroticomania,
erotica 1854
εὐταξία - eutaxy 1614, eutaxiology
ἐχυρός - echurin, echyra 1847 (Ἐντομ.)
Ζάγκλη - zanclean (Γεωλ.)
ζάγκλον - zanclus 1831 (Ἰχθυολ.),
zanclodon 1846
ζεῦγμα - zeugma (Ἰατρ., 1862 Ζωολ.),
zeugmatography 1973, hypozeugma
θανάτωσις - thanatosis 1860,
electrothanatosis
ἱππομαχία - hippomanchy
κακοπραγία - cacopragia, -pragy
(Ἰατρ.)
κατάλυσις - catalysis 1655 (Χημ.),
electrocatalysis, catalase
κατάπληξις - cataplexy 1883 (Ἰατρ.),
kataplexis
καῦμα - cauma 1811 (Ἰατρ.)
κλεῖσις - enterocleisis, cleisiophobia
κλῆσις (κλείω) - diclesium 1857
κλοιός - cloeodes 1938 (Ἐντομ.),
cloeochoanite
κολυμβητής - colymbetes 1806 (Ζωολ.)
κτῆσις - neoctese 1854, rhaeboctesis 1897
κύρωσις - kyrosite 1896
λογισμός – logismography, logism 1656
λοχμώδης - lochmodophilus,
lochmodophyta (Φυτογεωγρ.)
μετεωρίζω - meteorize 1657
μυλών - mylonite 1886, mylon 1894
(Ἐντομ.)

νεῦμα - neum 1440 (Ἐκκλ.)
νεωτερίζω - neoterize 1873
νησίδιον - nesidiectomy, nesidioblast
οἴκησις - ecesis 1904 (Φυτογεωγρ.)
οἰκίζω - ecize 1916
ὀλιγαρχικός - oligarchic 1649
ὀστρακίζω - ostracize 1649
πανοπλία - panoply 1607, panoplia 1825
(Ζωολ.)

πάνορμος - Palermo 1584
πανσέληνος - panselene 1706
παράφραγμα - paraphragm 1877
(Ζωολ.)

περαιόω - peraeon 1893 (Ζωολ.)
περισκοπέω - periscope 1899
πλάγιος - plagius 1873 (Βοτ., Ἐντομ.),

plagiocephalic 1874, plage 1888
(Ἀστρον.)
πλάνησις - phacoplanesis, coproplanesis
πλεονέκτης - pleonectite
πολεμικός - polemic 1641, polemicist
1864
πολιτικός - politic 1878
πολυαρχία - polyarchy 1609
ρύαξ - rhyacophyta, rhyacolite 1852
σαλπιγκτής - salpinctes 1847 (Πτην.)
στέρησις - odontosteresis, trichosteresis
συλλογή - sylloge 1686
συμβατικός - symbatic, symbatica 1910
(Ἐντομ.)
συνοικίζω - synoecize 1886
σύνταξις - syntaxis 1540 (Γεωλ., Ἰατρ.)
σωφρονιστής - sophronist 1904
τέττιξ - tettix 1874
Τρινακρία - trinacria, trinacrite 1854
(Ὀρυκτ.)
τρόπαιον - tropheum 1549, trophy 1550,
tropaeum 1837 (Μαλ.)
ὑλώδης - hylodophilus, hylodes 1826
(Ζωολ.)
φθόρος - mycophthorous, mycophthorus
1842, myiophthorus 1901
φλόγωσις - phlogosis 1693 (Ἰατρ.),
phlogosin 1896
ὠθισμός - thelothism

Λυσίας 411 π.Χ.
ἄμβλωσις - amblosis 1706
ἀνδρωνῖτις - andronitis
δέησις - deesis

κολλυβιστής - collybist 1598
μυροπώλης - myropolist 1656
ξυλοφορία - xylophory 1737

συκοφαντία - sycophancy 1657

Ξενοφῶν 400 π.Χ.
ἀγράμματος - agrammatist 1731
ἀδιάβατος - adiabatic 1859 (Φυσ.),

adiabat 1945
ἄκλειστος - acleistous, aclistous
(Κρυσταλ.), acleistocardia
ἄκουσμα - acousmata 1655, acoasm
(Ἰατρ.)
ἀκρόαμα - acroama 1852
ἁλιευτικός - halieutic 1854
ἁλτικός - halticus 1832 (Ζωολ.), alticus
1869 (Ἰχθυολ.)
ἀμυγδάλινος - amygdaline 1731,
amygdalina 1853 (Καρκιν.)

ἀμφίλογος - amphilogite
ἀνάβασις - anabasis 1706 (Ἰατρ.)
ἀναβατικός - anabatic (1879 Μετεωρ.,
Ἰατρ.)

ἀναστομόω - anastomat (Ἰατρ.)
ἀνταγωνιστής - antagonist 1599
ἀντιλεγόμενα - antilegomena 1847
ἀπόρροια - aporrhoea 1646
ἀποσήπομαι - aposepidin
ἀποτομή – apotome 1571, apotomy
(Μαθημ.)

ἀπόφθεγμα - apophthegm 1553
ἀργυρίτης - argyrite (Ὀρυκτ.)

ἀργυρώδης - argyrodite, argyrodes 1845
(Ζωολ.)

ἀρθρόω - dysarthria, bradyarthria
ἄρρις - arrhinia, arrhinencephalia
ἀσκητής - ascetism 1850
ἀστρολόγος - astrologer 1382
ἀτρεμία - atremia (Ἰατρ.)
ἄτροφος - atrophous 1877
βαναυσικός - banausic 1845
βατός - batophobia, batonoma
βουλευτικός - bouleutic
γάμα - gamma 1903 (Φυσ., Μουσ.),
gamut 1569

