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Ἐννοοῦμε ἔκανε τα πάντα, προσπάθησε ἐπίμονα, ἔγινε θυσία προκειμένου νά  μέ 

εξυπητερησει

Ἡ ἑρμηνεία, κατ' έμε, δέν πρέπει νά δοθεῖ στό ρήμα σχίζω πού μπῆκε στή φράση ἀπό 

παρετυμολογία. Καί ἑνός κακοῦ ἐλθόντος … λέμε καί ἔγινε κομμάτια νά μέ 

ἐξυπηρετήσει. Το πρᾶγμα εἶναι τελείως παράλογο! Πώς νά ἐξυπηρετήσει κάποιος 

πού σκίστηκε ἤ πού ἔγινε κομμάτια; 

Δέν προεχεται ἀπό το σχίζω ἀλλά ἀπό  το ρῆμα σκήπτω.

Κατά το Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 
1940.  

Σκηπτει  , προβάλλει προκειμένου νά ὑποστηρίξει, διεκδικεῖ μιά δικαιολογία, 

ὑπερασπίζει.

Το σκηπτω σημαίνει καί πέφτω ἐπάνω σήμερα ἀπαντᾶται σάν λόγιο σύνθετο 

(ἐκ+σκηπτω) πβλ. φράση ἐνέσκηψε θύελλα . Ἦρθε ὁρμητική θύελλα. 

Ὁποῖος φροντίζει κάποια ὑπόθεση ἔρχεται μέ ὁρμή, πέφτει ὅλος ἐπάνω στό προβλήμα. 

Καί σκηπτει νά ἐξυπηρετήσει. Κάποιος πού εσκηψε  νά εξυπητερησει ἀκούστηκε, ἔσκισε 

νά ἐξυπηρετήσει. Ἔτσι ἡ ξεκίνησε ἡ παρετυμολογια. Τί ἔσκισε ὅμως; Ἐπειδή δέν 

μποροῦσε νά βρεθεῖ το ὑποκείμενο, ἔγινε « σκίστηκε»  ἐπειδή ὁποῖος βιάζεται μπορεῖ νά 

σκίσει τα ροῦχα του. 

Δές το λῆμμα σκῆπτρον πού καί αὐτό παράγεται ἀπό το ρῆμα σκηπτω. 

Το σκῆπτρο εἶναι, ἡ βακτηρία, το ραβδί, το στηρηγμα. Μέ το σκηπρο ὑποστηρίζομαι καί 

ὑποστηρίζω ἀλλά καί διεκδικῶ. 

Ομως λέμε ο γιος μου σκιζει ή εσκισε στα μαθηματικα =ενέσκηψε δηλ. έπεσε με τα 

μούτρα στα μαθηματικά και κατ΄ακολουθίαν διέπρεψε.

Παράγωγα 
Σκῆπρον βλ.λ. 

Σκῆψις δικαιολογια, ισχυρισμος, προφασις, προσχημα. (όλα σχετικά με την υπεράσπιση). 2)

σκῆψις  ἤ  σκέψις =ισως με την σημασια πορισμα, συλλογιστικη.

Αναφορές
make a defence for another
τοῦ σκηπτομένου ὑπὲρ τοῦ ποιήσαντος,
ΠΛΑΤΩΝ -ΝΟΜΟΙ σ. 864δ

Ἀλλ'  ἔμπορος εἶναι σκήψομαι

Ἀλλά θα δικαιολογηθῶ, θα ὑποστηρίζω τόν ἑαυτό μου, προφασιζόμενος πώς εἷμαι 

ἔμπορος. 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ - 1027

ὥστε τι ἄν λέγοντες εἰκός ἤ αὐτοί ἀποκνοῖμεν ἤ πρός τούς ἐκεῖ

ξυμμάχους σκηπτόμενοι μή βοηθοῖμεν;
ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6:18:1:3

Καί Σάρδιες μέν ἐνεπρήσθησαν, ἐν δέ αυτησι καί ιρόν επιχωρίης θεοῦ Κυβηβης, τό 

σκηπτόμενοι οἱ Πέρσαι ὕστερον εντενεπίμπρασαν τά ἐν ἕλλησι ιρα.

Σκίστηκε να με εξυπηρετησει
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013
9:36 πμ
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Πβλ.κυπτάζω θαμιστικό του κύπτω = κυττάζω ,  βλέπω, παρατηρῶ.

Ομοηχο
σκύζομαι
ἐσκύζοντο, σκύζοντο, Q.S.3.133, 5.338:  σκύσσαιτο (ἐπι-) Od.7.306:—ειμαι θυμωμενος ή οργισμενος 
με κασποιον, σκυζομένη Διὶ πατρί Il.4.23; σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς 24.113; μή μοι σκύζευ 
Od.23.209: , ειμαι θυμωμενος , οὔ σευ ἔγωγε σκυζομένης ἀλέγω Il.8.483, cf. 9.198. (Cf. σκυδ-μαίνω 
και ισως . σκυθρός.)265

Από εδώ τα σκυθρωπάζω και σκυθρωπός.

Τελευταία ενημέρωση:  03.09.2013   
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