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Σημασία
Κατεβαλα υπερανθρωπες προσπάθειες. 

Αλλο ένα περίεργο πράγμα του τρώει κανείς είναι τα λυσσακά του. Τι ειναι τελος πάντων τα λυσσακά 
και τι γευση έχουν; Εφαγα τα λυσσακά μου και τα λεξικά μου να βρω κατι γραμμενο για αυτη την 
εκφραση. Τα "λυσσακα" δεν αναφερονται πουθενα. Δεν τα εχω και ακουσει σε αλλες φρασεις παρα 
μονο στην "εφαγε τα λυσσακά του". 

Εκδοχή 1
Ομως στην αρχαια ελληνικη λυσίκακος λεγεται ο λύων (καταπαύων) τα κακά, τις δυσκολιες. [Σταμ 
σ.587]. Ισως τα λυσίκακα ηταν οι προς επιλυση δυσκολιες και τρωω (με την εννοια εξαφανίζω) τα 
λυσια[κα]κά μου σημαίνει "κανω οτι ειναι δυνατόν". Η ορθή γραφή είναι "λυσακά" με ενα σίγμα. Δεν 
προέρχεται προφανώς απο τήν λύσσα.

Νεοτερη εκδοχη 2
Και μαλλον η ορθοτερη 

λίσσομαι, 
παρακαλώ, δεομαι, ικετευω
Συντασεται με την προθεση υπερ Χ (ενθα χ το αιτουμενον πραγμα ή ενεργεια) 
Πβλ. Ιλιαδα 15 660

Και στο ιδιο 24.465

Στην παλαια Διαθηκη στο βιβλιο του ΙΩΒ 17.2 

ΟΛΕΚΟΜΑΙ πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς καὶ οὐ τυγχάνω. 2 λίσσομαι κάμνων, καὶ τί 

ποιήσας; 3 ἔκλεψαν δέ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. τίς ἐστιν οὗτος; τῇ χειρί μου συνδεθήτω. 4 ὅτι 
καρδίαν αὐτῶν ἔκρυψας ἀπὸ φρονήσεως, διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσῃς αὐτούς. 5 τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ 
κακίας, ὀφθαλμοὶ δὲ ἐφ᾿ υἱοῖς ἐτάκησαν. 6 ἔθου δέ με θρύλημα ἐν ἔθνεσι, γέλως δὲ αὐτοῖς ἀπέβην·

Ο Ησυχιος στο Λεξικο του

Το Σουϊδα 

Εφαγα τα λισσακά μου
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013
7:37 πμ
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Το Σουϊδα 

Συνεπως λισσός είναι ο δεόμενος, ο ικετευών , ο παρακαλών και  οπως από το παρακαλώ
βγαινει το επιρρημα πρακαλετά ετσι βγαινει και το λισσακά.

Όπως το επιρρημα παρακαλετά εγινε και ουσιαστικο:  τα παρακαλετά * ετσι και το επιρρημα 

λισσακά εγινε ουδ. Πληθ. τα λισσακά και σημαίνει οι παρακλήσεις, οι ικεσιες.

Το εφαγα τα λυσσακα μου πρέπει λοιπον να γράφεται εφαγα τα λισσακά μου.

Το εφαγα λέγεται με την εννοια κατανάλωσα, εξάντλησα όπως λεμε εφαγε όλα τα λεφτα, 

εφαγε τα παπουτσια του, εφαγα τον κοσμο, εφαγα τα σκωτια μοιυ, του εφαγε τα σωθικά.

Το τελικο νοημα : Εξάντλησα ολες τις πρακλήσεις μου. 
________________________________________________________________
*) Πχ. Μου προσπεσε και μου αρχισε τα παρακαλετά να μην τον καταγγείλω. 

Αναλογες φρασεις

Λύσσαξε (αντι του λίσσατο) να πετυχει κατι . 
Εβαλε λυτους και δεμενους
Εβαλε τα μεγάλα μεσα
Κινησε παντα λιθον

τον κοσμο 
τους δρομους

Εφαγε

Εκανε τα αδυνατα δυνατα 

η ψυχη, 
η πιστη, 
ο κωλος
Η Παναγια 

Του βγηκε 

Την εννοια κατεβαλε υπερμετερες προπαθειες εχουν και οι παρακατω φράσεις

λίτομαι [ ], = λίσσομαι, h.Hom.16.5, Ar.Th.313, 1040 (both lyr.), AP5.150 (Mel.), 164 (Id.), 
Orph.H.41.9, Opp.C.2.367, IG14.902 (Capri).

Συνώνυμα 

Λιτή, Λιτανεία. 

Παραγωγα 

Αγγλικα beg, pray 

Παρατηρηση
Είναι διαπιστωμενο πως μετά από μια τυπική μόλυνση ανθρώπου από δάγκωμα, ή από επαφή σάλιου 
ζώου με τραύμα - εκδορά, ο ιός εισέρχεται στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Ταξιδεύει στη συνέχεια 
κατά μήκος των νεύρων προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όταν ο ιός φθάνει στον εγκέφαλο, 
προκαλεί ραγδαία εγκεφαλίτιδα. Αυτό ονομάζεται πρόδρομη φάση, και είναι η αρχή των 
συμπτωμάτων. Μόλις ο ασθενής γίνεται συμπτωματικός, η θεραπεία δεν είναι σχεδόν ποτέ 
αποτελεσματική και η θνησιμότητα είναι σχεδόν 100%. Η λύσσα μπορεί να πυροδοτήσει και το 
νωτιαίο μυελό όπου προκαλείται εγκάρσια μυελίτιδα.
Συμπέρασμα: ουδεις μπορει να πει λύσσαξα κυριολεκτικώς. Αμα λυσσαξει είναι ηδη τεζα και αναχωρει 
εντος ολιγου εις τποπον χλοερόν.

Βιβλιογραφία
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