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Η φιγούρα του βαλέ στην τράπουλα

knave=Στα παιγνιοχαρτα, "the jack, ο βαλές , ο φαντης " 1560s. Συβολο J

από το Γαλλικο Valet 

In English, valet as "personal man-servant" is recorded since 1567, though use of the term in 

the French-speaking English medieval court is older, and the variant form varlet is cited from 
1456 (OED). Both are French importations of valet (the t being silent in French) or varlet, Old 
French variants of vaslet "man's servant," originally "squire, young man," assumed to be from 
Gallo-Romance *vassellittus "young nobleman, squire, page," diminutive of Medieval Latin 
vassallus, from vassus "servant", possibly cognate to an Old Celtic root wasso- "young man, 
squire" (source of Welsh gwas "youth, servant," Breton goaz "servant, vassal, man," Irish foss 
"servant").

Βαλές 

See yeoman, possibly derived from yonge man, a related term.

Συνώνυμο
Λακές 

Ο Φαντης από το ινφάντης = παιδί, νεαρος, παιδοπουλο και κατά συνεκδοχή (εκ του ολου το 
μερος) εξ ειδικευεται σε νεαρος υπηρέτης. INFANS γενικη INFANTIS
Ο σχματισμός του INFANS στα λατινικα είναι παρομοιος με το στηματισμο του ΝΗΠΙΟΣ των 
ελληνικών.  Από το in αντι non και το fantem από το fari φθέγγομαι ομιλω.
Νη+επος δεν ομιλω = νηπιο. 

Ετυμολογικα

Παιδι
Ο βοηθος σερβιοτόρου, νεαρος υπηρετης.
Ακομη και σήμερα φωναζουμε  "Παιδι! Φέρε δυο μπύρες!", οι αρχαίοι ημων προγονοι ελεγαν 
«Απτε τον λύχνον παι» και οι ημων Ποντιοι «Νε παι! »  

Η σχεση φαντη και ρετσινολαδου.

Τι σχέση εχει ο φάντης με το ρετσινολαδο; –

Πιές ρετσινολαδο να δεις αν εχει σχέση! –

Η φραση μπορει και να ακουστει : πιες ρετσινόλαδο να δεις αν έχεις χέσει!

Από τον αστειο διαλογο 

Φράσεις

φάντης
Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012
4:58 μμ
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Η φραση μπορει και να ακουστει : πιες ρετσινόλαδο να δεις αν έχεις χέσει!

αιφνίδια, απρόσμενα, από εκεί που δεν τον περιμένεις, όταν δεν τον περιμένεις. Ο 
φάντης = ο υπηρέτης , ο μπράβος με το μπαστούνι (μαγκούρα) εμφανίζονταν στην 
κατάλληλη στιγμή και επέλυε δια του αδιάσειστου αλλά και σειομένου επιχειρήματος , 
του μπαστουνιού, τα προβλήματα του αφεντικού του. 
(Συν τραμπούκος < It .Traboccare εισβάλλω).

σαν φάντης μπαστούνι

Εικονες

Υπογλώσσιο 27

Μπαλαντέρ

Μπαλαντέζες
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http://www.stougiannidis.gr/hypoglossal/27.pdf


ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ

Συκοφάντης
Στο 171 Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Β' έκδοση 
2005 

Ετυμολογει το συκοφάντης από το συκον και φαίνω αλλα δεν εξηγει γιατι λεμε συκοφαντω 
και όχι συκοφαίνω όπως επιφαίνω και διαφαινω. Γιατι λεμε συκοφαντία και όχι συκοφάνεια 
όπως επιφάνεια, διαφάνεια.

Το ολο θεμα μοιαζει μια καλοστημένη προχειροτητα.
Το ρήμα "φαντάζω " είναι υπαρκτο ρημα της αρχαιας 

Συγγενικα

Τζκοκερ ή μπαλαντέρ
Φιγούρα της τραπουλας με ρολο αντικαταστάτη σε ορισμενα παιγνιδια.
Από το αγγλικο τζόκερ (joker) ταχυδακτυλουργός, γελωποποιος, ζογκλερ ( από το Γαλλο-
νορμαδικό  jongleur, παραλλαγή του αρχ Γαλλικού  jogleor, από το Λατινικό  ioculator "jester, 

Παράγωγα 
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νορμαδικό  jongleur, παραλλαγή του αρχ Γαλλικού  jogleor, από το Λατινικό  ioculator "jester, 
joker"). Τοτε(~1779)  το jougleur σημαινε τον περιπλανώμενο τροβαδούρο (wandering  
minstrel). Οι ανθρωποι αυτοι συνεθεταν αυτοσχεδιες μπαλλάντες* ή τραγουδουσαν γνωστες 
μπαλλάντες και λεγοντουσαν και μπαλαντέρ (Baladeur**. − Flâneur, rôdeur, 
περιπλανώμενος) . Διασκεδαζαν τους ερχοντες του καιρού τους χορευοντας, τραγουδώντας, 
παιζοντας μουσικη και κανοτας ταυδακτυλουργιες.
Το 1857 μια εκδοση του βιβλιου του  Hoyle με τιτλο  "Games"  αναφέρει ένα παιχνιδι με 
χαρτια που λεγονταν Black Joke.Αυτό αργοτερα κατάντησε το σημερινο μπλάκ-Τζάκ ( Black 
Jack) από το κύριο ονομα Jack. Στο μεσαίωνα το Jack γεγονταν αντι τους  "οιος δήποτε, 
καποιος, ο ταδε" επειδη ηταν πολύ κοινο και διαδεδομενο (mid-14c.), μετέπειτα  (~1570) 
"υπηρέτης γενικων καθηκοντων  "  (Jack of all Trades, ~1610), Πολυτεχνίτης, ο Βυζ. 
Παντεχνής. 

*) μπαλαντες = χορευτικα τραγουδια από το λατινικο ballare = χορευω, ορχούμαι. Πβλ ΝΕ 
μπάλλος (περισσότερα)

**) Θηλυκο του baladeur είναι balladeuse  η σημερινή επέκταση της ηλεκτρικής πρίζας ή 
μπαλαντέζα. 

ETYMOLOGY DICTIONARY
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http://www.cnrtl.fr/etymologie/balader
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=joker&searchmode=none/

