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ημαςια:
Ηθτανεφω, επαιτϊ
Διακονεφω δθμ. Επαιτϊ, προς πορίηομαι με τθν επαιτεία τα προσ το ηθν, ηθτιανεφω :
2) μτβ. ηθτϊ επαιτικϊσ, ταπεινϊσ, μετά πολλϊν παρακλιςεων : Κωςτθ Παλαμά Αςάλευτθ
Ηωι»: «από ςαράντα πρωτοςτζφανεσ νυφάδεσ χρυςάφι διακονεφει» II όμοια ςθμαςία
αλλἀ μεταφορικά : Βαλαωρίτθ «Ακανάςιοσ Διάκοσ» 5,156: «δζ διακονεφω ςχϊρια» (δεν
ηθτάω ςυγγνϊμθ).

Εγκυκλοπαιδικά
Διακονευω: 1. Ζητιανευω 2. Ζητώ με πολλές παρακλήσεις.

Ετυμολογία
Απο το αρχ. ρ. διακονὠ: υπθρετϊ. Αυτό γιατί ςτο Μεςαίωνα θ υπθρεςία (διακονια) που
προςζφεραν οι μοναχοι ςτα μοναςτθρια τουσ θταν να ηθτιανευουν ελεθμοςφνθ για τον
μοναςτθριακό κορβανά. Ετςι εγινε μια ειδικθ χρθςθ του διακονϊ με τθ μεςθ φωνθ
διακονευω.

Παράγωγα
Διακονιά
1. επαιτεία, ζητιανιά
2. υπηρεσία
3. Στη διάλεκτο των μοναστηρίων: δοχειο τροφής ή κρασιού με ορισμένη
χωρητικότητα
4. Συνεκδοχικά ορισμένη ποσότητα τροφής ή κρασιού
Διακονιάρα η
θηλυκό του διακονιάρης
διακονιάρης
διακόνιαριος (Μ -άρης, Ν θλ. -άρα κ. -ισσα) επαίτης ζητιάνος, ζητουλας η Ν
(συνεκδοχικώς) άνθρωπος κοινωνικά και οικονομικά κατώτερος, φτωχός, πάμφτωχος
πληθ. διακονιαρηδες και διακονιαρέοι.

ηθτιανεφω, επαιτϊ
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Παροιμία
Αφορμι δζν είχαμε καΛ τι διακονζψαμε
Για διχόνοια , από αςιμαντθ αιτία ι και για άνοιτθ δαπάνθ.

Ποιηςη
Κι αν λζω ψζματα κι αν λζω παραμφκια
κι θ ηθτιανιά τα δυο χεράκια μου ςτραβϊνει
μθν με μαλϊνεισ, μόνο δϊςε μια βοικεια
το άδειο μασ πρόςωπο θ Κφπροσ το πλθρϊνει.
αββόπουλοσ για τθν Κφπρο

υνώνυμα:
Επαίτθς (επι+αιτϊ=ηθτάω επίμονα)
Ζθτιάνος > ηθτιανιά> ηθτιανεφω απο το ηθτϊ=αιτϊ
Ζθτιανάκι :μικροσ ηθτιάνοσ
Τηιριτώ > ριμα.
τθν Κριτθ γνωςτοσ ο. παπά Σηιριτθσ.Θ φιμθ
του απλϊνεται παντοφ. Ο κόςμοσ ζτρεχε εκεί
που ιξερε πωσ κα περάςει να τον καυμάςει και
να τον επευφθμιςει. Και τα παιδιά ζτρεχαν ςτα
χωριά ν’ αναγγείλουν «ζρχεται ο παπά Σηιριτθσ…
ζρχεται ο παπά Σηιριτθσ». Κι θ λαϊκι μοφςα του
τραγουδεί :
«Ικελα να’μουνα ταχφσ
ςαν τον παπά Σηιριτθ
ς’ενα λεπτό κα γφριηα
ολόκλθρθ τθν Κριτθ»
Απίςτευτα κι όμωσ αλθκινά τα κατορκϊματά του.
Σουσ ποταμοφσ περνοφςε μ’ ζνα ςάλτο, ζπιανε
τουσ λαγοφσ ςτο γλακιό, παράβγαινε με
Σοφρκουσ αγάδεσ ιππείσ και τουσ ταπείνωνε,
ορμθτικόσ και κυελλϊδθσ ςαν τον άνεμο
εκμθδζνιηε αποςτάςεισ. Ζμπθγε τθ φουφοφλα
τθσ κρθτικισ του βράκασ ςτθ ηϊνθ, ζςφιγγε από
μια πζτρα ςτθν κάκε φοφχτα και ξεχυνόταν. τθν
αρχι ςιγά-ςιγά μζχρι να ηεςτακεί, μετά ςαν
ανκρϊπινο βζλοσ δεν πατοφςε πια ςτθ γθ. Απ’ το
Λαςίκι ςτουσ Καςςάνουσ για εςπερινό και πίςω
ςτο Λαςίκι. Απ’ το Λαςίκι ςτθ Λαγοφτα, 8 ϊρεσ με
το γαϊδοφρι και «το πρόςφορο εκζντανε ακόμθ».
Από το Βενεράτο ςτο Θράκλειο και πάλι Βενεράτο
πριν προλάβει θ παρζα να πιει το δεφτερο κραςί
ςτο τραπζηι...
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θμαίνει περιφζρομαι
γφρω – γφρω
ηθτιανεφοντασ (από το Λτ. Giro < αρχ. Ελ. Γφροσ) .
Από εδϊ και το παρατςοφκλι του Σηιριτόκωςτα του
μυκιςτοριματοσ «Ο Ηθτιάνοσ» του Α. Καρκαβίτςα.
Επιςθσ και το ριμα γυρευω ιτοι γυρίηω,
περιφζρομαι και ςυνεκδοχικά αναηθτϊ, αιτϊ και
επαιτϊ.
Σο Βυηαντινό τηιρίτι (περςικο ι ινδικο παιχνίδι παρόμοιο με το
ςθμερινὀ πόλο επι χόρτου) ι τηυγκάνιον δεν φαίνεται να ζδωςε το
τηιριτϊ.

Ζιτα (θ)
Θ αναηιτθςθ ςτο λεξιλόγιο τθσ πιάτςασ. Σο
απαρζμφατο ηθτείν του ριματοσ ηθτζω –ῶ
μετατρζπεται ςε ουςιαςτικό. πρβ. Φαγείν (φαϊ),
φιλείν (φιλί), λζγειν (εχει λζγειν) κλπ.
Σο ηθτϊ το λζμε ςιμερα ηθτάω (αντί ηθτζω). Λςωσ
απο αυτο να δθμιουργθκθκε και ενα λανκαςμενο
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απαρεμφατο ηθτᾶν ι θ απαρεμφακτικι φράςθ «το να ηθτά κάποιοσ» απ’οπου και θ ηιτα
πρβλ. «Θτανε λεφτάσ αλλά μουφλοφηεψε και ξζπεςε ςτθ ηιτα». Ομοθχο ειναι το γραμμα
ηιτα

Ζιτουλας
Απο τθ ηιτα .

υγγενικά:
Ψωμοςάκουλο: Απαραιτθτο για τθν ςυγκζντρωςθ κομματιϊν ψωμιοφ που ζδιναν ςτουσ
ηθτιάνουσ.

Φράςεισ
Δωςτε λιγο ψωμάκι ςτον φτωχό, Κεοσ ςχωρζςοι τ’αποκαμζνα ςασ

ημαςία
Τπθρετϊ
Διακονία
1) Τπθρεςία
2) τθν εκκλθςιαςτικι ορολογία ςθμαίνει το ζργο του Διακόνου 254

Ετυμολογια
Σο ριμα διακονεϊ < δια +κονζω=ςπεφδω, τρζχω, επειγομαι πρβλ. κν. παρατρεχάμενοσ,
υποτακτικόσ.261

Παράγωγα
Αποςτολικι Διακονία
Διάκονοσ > Διάκοσ
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Διακόνθμα: υπθρεςια που ανατικεται ςε καποιο μοναχο
Αρχιδιάκοσ.
Αποδιάκοσ (κρθτ. Λδ.) αποςχθματιςκείσ διάκοσ αλλα ξεπαπασ156

Επώνυμα
Διάκοσ Ακανάςιοσ .
Αναςκολοπιςκθκε απο τουσ Σοφρκουσ. Γνωςτα τα «Γινεςαι τουρκοσ Διακε μου» και «για δεσ
καιρο που διαλεξε ο χαροσ να με παρει» κλπ.
Διακο- (προκεμα πολλων επωνυμων) πχ. Διακογιάννθσ
Διακάκθσ
Αποδιάκοσ

υγγενικά
Αλθτεία απο το αδίκθμα «αλθτεία και επαιτεια». Αλιτθσ: περιφερόμενοσ, πλάνθσ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
156 ΑΝΣΩΝΛΟ ΞΑΝΚΛΝΑΚΘ - ΛΕΞΛΚΟ ΕΡΜΘΝΕΤΣΛΚΟ ΚΑΛ ΕΣΤΜΟΛΟΓΛΚΟ ΣΟΤ
ΔΤΣΛΚΟΚΡΘΣΛΚΟΤ ΓΛΩΛΚΟΤ ΛΔΛΩΜΑΣΟ - ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΑΚΕ ΕΚΔΟΕΛ ΚΡΘΣΘ - 2001
160 Φάιδων Κουκουλζσ – Βυηαντινϊν Βίοσ και πολιτιςμόσ -Σομ. Β-Παπαηιςθσ
216 Ευάγγελοσ Παπαηαχαρίου - Λεξικό τθσ Πιάτςασ - Αργκό – ΚΑΚΣΟ
254 Λ. ΠΛΛΛΛΘ – ΣΛΣΛΟΛ ΟΦΦΛΚΛΑ ΚΑΛ ΑΞΛΩΜΑΣΑ ΕΝ ΣΘ ΒΤΗΑΝΣΛΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΛΑ ΚΑΛ ΣΘ
ΧΡΛΑΝΛΚΘ ΟΡΚΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΘΛΑ –Εκδ. ΠΑΠΑΔΘΜΣΡΛΟΤ
261 Λ. ΣΑΜΑΣΑΚΟ - ΛΕΞΛΚΟΝ ΣΘ ΑΡΧΑΛΑ ΕΛΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΘ - ΦΟΛΝΛΞ – 1972
300 Δ. Δθμθτράκοσ -Μζγα Λεξικόν ολθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ –ΔΟΜΘ
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