
Σημασία

αλλάγιον, ου, rò, (αλλαγή) ανταλλαγη αιχμαλώτων. Genes. 63,19. Porph. Cer. 570, 14. Theoph. ConV 
419, 16 Ποιήσαι αλλαγιον των κρατσυμενων αιχμαλώτων.    Leo  Gram. 282, 17. (Compare Petr. Sic. 
1241 Β Ή δε δουλεία ημῶν  αιχμαλώτων ην υπαλλαγή.) —  

2 Στρατιωτικη μοναδα, ΦΡΟΥΡΑ :  guard.  Βασιλειου Τάξεως 126, Την αυτοῦ  (του Βασιλέως) 

μοίραν, το λεγόμενον συνήθως αλλάγιον.   Pacft. I, 310. II, 407, 19.   (Compare Tact. Η, 34 

Λεγονταν έτσι επειδη « οι μεν υπνουσι οι δε εγρηγορώσιν, και ουτως εναλλασσοντας αλλήλους 
βιγλεύειν»
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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
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Το γλωσσαριον της Εξαβιβλου του Αρμενοπούλου αναφερει ως αλλακτόν: ρόπαλον, μαστίγιον 
και επομενως μαστιγωσις, ραβδισμος, χωρις φυσικα να εξηγεί γιατι λέγεται ετσι.

Αλλακτόν (το)

Πιθανον τα αλλακτά-ρόπαλα να τα εφεραν οι ανδρες της φρουρας-αλλαγίου οπως οι 
μαγκλαβιται εφερον μαγκλαβια.
Όμως στην αρχαια Ελληνικη υπηρχε η λεξη αλλακτον: 
ἀλλακτός, ή, όν, equivalent, πρός τι Phld.Oec.pp.47,55 J.: ἀλλακ-τόν, τό, = ἀνάφορον, 
Arg.Ar.Ra.

αλλάγιον
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013
5:08 μμ
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - ΒΑΤΡΑΧΟΙ - 36

ἤ αναφορεύς 
Ο ἀναφορεύς, ὁ, bearer, bearing-pole, LXX Ex.25.12(13) sq., al. Συν. Διχαλωτο ραβδί, φούρκα. 
Από την περιγραφή των αναφορέων στην ΕΞΟΔΟ 24.12-16 συνάγεται σαφως ότι ηταν σαν  τα 
σημερινα κολυμπηθρόξυλα. Εργαλεια που χρησιμοποιουνταν επισης για να δινονται 
κτυπήματα. 
Κατ επεκταση αλλακτον ἤ ανάφορον σημαινε κτυπημα με το αλλακτον. Δια  δωδεκα αλλακτών 
σοφρονιζέσθω δηλ. με δωδεκα κτυπήματα.
Πβλ. τη φράση του έριξαν ένα κολυμπηθρόξυλο, ένα σοπάκι.

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

Ανάφορον 

9245.46
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alay = πλήθος || στρατιωτική μονάδα [αρχ. ελλ. αλλαγή > μεσν. ελλ. αλλάγιον (= στρατιωτική 
μονάδα) > τουρκ.].

Γιορτινο ενδυμα. Αυτό που φέρνει αλλαγη στην εμφάνιση γιατι φοριεται σπανιοτερα. 
Ο Πορφυρογέννητος στο Περι Βασιλείου Τάξεως 441. 779 ομιλει ππερι προελευσεως μετα 
αλλαξιματος. Δηλ. Δεξιωση με επισημο ένδυμα. 

Αλλαξιμον

Σημερα λεγεται για να χαρακτηρισει συλήβδην τα εσωρουχα (φανελλα, και σώβρακο)

Είναι μεσ΄το προγραμμά τους 
Να 'χουν δύο αλλαξιές
Να μπορουνα να αλλάζουν 
Σαν βρεθουν σ΄αναποδιές. 

Πβλ. προσκοπικο τραγουδακι

Παω ν' αλλαξω εννοειται να αλλαξω εσωρουχα. Αντιθετως για τα εμφανη ρουχα λεμε να βαλω 
ένα βραδυνο φορεμα να βαλω ένα σκουρο κοστουμι.

Συνώνυμα  τσαμασύρια από το τουρκικο Çamaşir =εσώρουχα

Αλλαξιές 

315 Ε. Σοφοκλἠς - ΛΕΞΙΚΟΝ 
417 Κ. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΞΑΒΙΒΛΟΣ 
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