
Η και ποδαπός

Ερωτηματικη αντωνυμια 

Από ποιο μερος 

Η αντωνυμια αργοτερα μετραπη σε επιθετο  ο ποταπός ¨αυτος που δεν ξερουμε από πού προέρχεται, 
από πού κρατάει η σκούφια του. Αρα ο αγνωστου ή κατωτέρας ποιοτητος ανθρωπος, μηδαμινος, 
ασημαντος.

Σημασία:

Αλλοδαπος
Ημεδαπος

Ανάλογα

Πβλ. το ουτις ="ο Κανενας" που εδωσε ως το ονομα του ο Οδυσσες στον Κυκλωπα Πολύφημο.

Ουτιδανος
Συνώνυμα 

Εγκυκλοπαιδικά:

Καποιοι αναλφάβητοι  « Νεοπαγανιστές»  ερευνητες θελησαν να ερμηνευσουν ότι ο Αγγελος Γαβριήλ 
εδωσε ένα ερωτικο φιλι στην υποψήφια θεοτόκο η οποια το χαρακτηρισε ποταπό.
"28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε: "Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου˙ ευλογημένη συ 

εν γυναιξίν". 29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο 

ασπασμός ούτος.

30 Και είπεν ο άγγελος αυτή: "Μη φοβού, Μαριάμ˙ εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεω"." (Λουκάς 1/α: 
28-30).

Βεβαίως η ίδια η Αγία Γραφή, στη συνέχεια της αφήγησης του Λουκά, δίνει και μια απόδειξη, ότι η 
λέξη: "ασπασμός", είχε τοτε  την έννοια: "χαιρετισμός", και όχι "φιλί", όπως έχει σήμερα. Προσέξτε το 
επόμενο εδάφιο:

"41 και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη 

κοιλία αυτής· και επλήσθη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ " (Λουκάς 1/α: 41).

Βλέπετε τι σήμαινε "ασπασμός" στην αρχαία Ελληνική; Σήμαινε: "χαιρετισμός". Διαφορετικά, πώς θα 
"άκουγε" το φιλί η Ελισσάβετ; Θα άκουγε το... "ματς" του φιλιού;  (Λενε οι παπαδες).

Φυσικα οι παπαδες εγιναν εξω φρενων και διεψευσαν τους Νεοπαγανιστές ερευνητές με τα ανωτερω.
Και μαλλον εχουν δικαιο βλ. τη μελετη μου  Σχόλια πάνω στο ευαγγελιο κατά Λουκάν Α
Και στο παπαδοsite

Οι καημένοι οι «Νεοπαγανιστές »  τα μπέρδεψαν διοτι όταν καποιος χριστιανός αφηνει αυτό το ματαιο 
κοσμο λέμε στη Νεκρώσιμη ακολουθία «δευτε τελευταιον ασπασμόν δῶμεν αδελφοι τῶ θανοντι» και 
τον φιλαμε χωρις πολλα λογια. Εξ αλου στου κουφου την πορτα οσο θέλεις βροντα. Ο χαιρετισμος τοτε 

παει περιπατο ο ασπασμος ειναι φιλί. 

Ο ποταπός Ιησους
Αν το φιλι ηταν ποταπο όπως λενε  οι "ειδωλολάτραι" θα επερεπε να ισχυριζονται και πως ο Ιησους 
ειναι ποταπός.
Γιατι όταν κατεπαυσε την τρικυμια με αναγνωριση φωνης (voice recognition) 

27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες· Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα 

Το ποταπό φιλί της Μαριάμ 

ποταπός
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013
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27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες· Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα 
ὑπακούουσιν αὐτῷ; 
Ματθαίος 8.27 

Επειδη η φραση διατυπώνεται σε ευθυ λογο ειναι φανερο πως το ποταπός ειναι η ερωτηματικη 
αντωνυμια . Μεταφραζω, παραβιαζοντας το Συνταγμα, : « από πού μας ηρθε τουτος εδώ, γιατί οι 
ανεμοι κι η θαλασσα τον υπακούουν» .  Ενυπαρχει θαυμασμος στη φράση και σημαινει ότι κατ΄ουδενα 
τροπον δεν τον θεωρουσαν μηδαμινό ή ασήμαντο.

Εισελθών εν αυτή 

Το «εισελθων προς αυτήν» περναει απαρατηρητο από παπαδες και ειδωλολατρες. 

Κατά την ΚΔ σημαινει αποκλειστικα επισκεπτομαι 

Κατά την εξ ισου θεοπνευστον ΠΔ σημαινει αλλοτε μεν επισκεπτομαι άλλοτε όμως συνουσιαζομαι, 

συνευρισκομαι , συνέρχομαι η το βιβλικο επισης γνωριζω.

καὶ εἰσῆλθε πρὸς ῎Αγαρ, καὶ συνέλαβε. καὶ εἶδεν ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει, καὶ ἠτιμάσθη ἡ κυρία 
ἐναντίον αὐτῆς.

Και δια του λογου το ασφαλες παραθετω αυτουσια μερικα χωρια:

Εἶδε δὲ Λεία ὅτι ἔστη τοῦ τίκτειν, καὶ ἔλαβε Ζελφὰν τὴν παιδίσκην αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν 
τῷ ᾿Ιακὼβ γυναῖκα. καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν 10 καὶ συνέλαβε Ζελφὰ ἡ παιδίσκη Λείας καὶ 
ἔτεκε τῷ ᾿Ιακὼβ υἱόν.

Γεννεση 16.4

Γέννεση 30:10 

Και ἐπορεύθη Σαμψὼν εἰς Γάζαν· καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν. 

καὶ ἔλαβε Βοὸζ τὴν Ρούθ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν, καὶ 
ἔδωκεν αὐτῇ Κύριος κύησιν, καὶ ἔτεκεν υἱόν. 

Κριτές 16:10

Ροθθ 4¨13

Ετυμολογία:

Ιταλικά 

Αγγλικά greeting, embrace

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Εικόνες:
Ο Ιούδας επι το έργον
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Το φιλί του ιουδα

ΠΑΡΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ κατἀ τον Μ. Φιληντα από το θηλί (θηλιά=τρυπα της κλειδαριας)

Ειναι φιλι κλειδι 

Φράσεις:

Αναρια αναρια το φιλι να χει και νοστιμάδα

Παροιμίες:

Ασπασμος 
ὁ, greeting, embrace, Thgn.860 (pl.); οἱ ἔσχατοι, οἱ τελευταῖοι ἀ., D.H.4.4, Ph.2.45: generally, salutation, 
Ev.Matt.23.7, Ev.Marc.12.38, POxy. 471.67 (ii A. D.), Gal.10.76, Prisc.p.316 D.

Αναφορές

Μεταφορικως υιοθετώ της αποψεις δογματος. Πχ. Ησπασθη τον Χριστιανισμόν.

The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon

Πβλ. και κυριο ονομα Ασπασια (ερωμενη του Περικλέους) και την γνωστή φράση «Ασπασια το 
μπουγέλο». 

196

Σημαινε στην γλωσσα των ευαγγελιων ότι και τι σημερινο φιλί. Επαφη των χειλεων με τα χειλη, το χερι 
τα ποδια και, θεε μου συχωρεσέ με, με ότι δηποτ ε άλλο μελος  ανδρος ή γυναικος.

Γνωστο το φιλί του Ιουδα
47 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προῆγεν αὐτούς, 

καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν· τοῦτο γὰρ σημεῖον δεδώκει αὐτοῖς· ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός 

ἐστιν. 48 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως; 

Ο Ιούδας επι το έργον 

Αν ο Ευαγγελιστης λοιπον εννουσε τετοιο φιλι απ τον Αγγελο προς την Μαρια, ειχε την κατάλληλη λεξη 
της εποχής του. Οριστικα λοιπον ασπασμος = χαιρετισμος. 

Φιλί, φιλώ και φίλημα

   ΑΣΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ Page 3    



Όμως η αρχαια εννοια του «φιλῶ» ηταν κάνω καποιον φιλο, και κατ΄επεκταση  αγαπω. Πβλ. το 
σημερινο φιλιώσανε = αγαπήσανε (ενώ πριν ησαν εχθροι ) που δεν σημαινει φιληθηκαν.
Πβλ. Αισωπου -Μύθοι

Πβλ. Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα 

Ἀρταξέρξην. 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Β.1. ΚΕΦ.1

Στίχοι:  Ηλίας Κατσούλης

Λίγο πριν μετανιώσω,
και μάθει πόσο φιλάει γλυκά.
Γράφω την απιστία του,
κι γοητεία του δε με νικά.

Γράφω την απουσία, την προδοσία
δυο φονικά.
Λίγο πριν μετανιώσω,
και μάθει πόσο φιλάει γλυκά.

Μα αυτός κοιτάει αγέρωχα,
και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
Σαν Ιούδας φιλά υπέροχα,
μα δε με γελά, δε με ξεγελά.

Λίγο προτού να φύγω,
στο παραλίγο της αντοχής.
Πνίγω δικά του ψέματα,
και τα συμπλέγματα της ενοχής.

Λίγο πριν μετανιώσω,
και χάδι νιώσω άλλης ψυχής.
Λίγο προτού να φύγω,
στο παραλίγο της αντοχής.

Μα αυτός κοιτάει αγέρωχα,
και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
Σαν Ιούδας φιλά υπέροχα,
μα δε με γελά, δε με ξεγελά.

Μα αυτός φιλά υπέροχα...

Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα 
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