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Εισαγωγή 

κοπός των υπογλώσσιων είναι και η διατήρηση των ξεχασμένων λέξε-

ων. Η έμπνευση για την σύνταξη του παρόντος υπογλωσσίου μου ήρθε 

από την παλιά Ελληνική ασπρόμαυρη ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φι-

λότιμο» 

 

Η φτώχεια βέβαια έχει καθίσει στο σβέρκο μας για τα καλά έτσι που να 

μην χρειάζεται ερμηνεία και πολύ περισσότερο να μην χρειάζεται διατή-

ρηση.  

 

Σο φιλότιμο έχει χαθεί προ πολλού καιρού και μάλλον η παλαιο-

ντολογία πρέπει να ασχοληθεί μαζί του.   Είναι είδος εν ανεπαρκείᾳ.  

 

Μας μένει η φτωχική λατέρνα που την ακούμε πολύ σπάνια πια. υχνά 

πληρώνω ένα λατερνατζή1 στην Πανεπιστήμιου και Βουκουρεστίου και 

κανένα άλλο περιστασιακό στη χάση και στη φέξη.  

 

Λατέρνα 

ημασία 

Μουσικό νυκτό ημι-αυτόματο όργανο. Κουρδίζεται με μια μα-

νιβέλα και παίζει μουσική.  

 

 λατέρνα (η), λατερνή, μηχανικό μουσικό όργανο που 

έχει τη δυνατότητα να παράγει συγκεκριμένες μόνο 

μελωδίες (αυτές που έχουν  προγραμματιστεί), όταν 

περιστρέφεται ένας χειροκίνητος μοχλός που θέτει σε 

λειτουργία τον μηχανισμό του. Εξωτερικά πρόκειται 

για ορθογώνιο κουτί διακοσμημένο μπροστά με φωτο-

γραφία γυναίκας, χάντρες και πολύχρωμα στολίδια, 

το οποίο κουβαλά στην πλάτη του ο οργανοπαίκτης ή 

το σπρώχνει πάνω σε ρόδες. 

Σίτλοι ελλην. Σαινιών: «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύ-

φαλλο» «Λατέρνα,  φτώχεια και φιλότιμο». 

                                                   
1 Σουρκική κατάληξη -τζη που δηλώνει τον κατασκευαστή, έμπορο, επιδιορθωτή ή χειρι-

στή του κυρίου πρώτου συνθετικού  πχ. χαλβατζής, πασματζης, φαναρτζής, ζουρνατζής  

ΕΙΚΟΝΑ 1  ΛΑΣΕΡΝΑ Η 
ΕΠΙΡΑΧΙΟ 
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τη λαϊκή αντίληψη υπάρχει η άποψη  ότι η λατέρνα κουβαλιέται στην 

πλάτη και η ρομβία με ρόδες.  

 
ΕΙΚΟΝΑ 2 – ΡΟΜΒΙΑ Η ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ 
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Διακόσμηση. 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΓΕΝΟΒΕΦΑ Η ΛΑΣΕΡΝΙΚΗ 

Μεταφορικώς και με σκωπτική 

διάθεση λέμε «φορτωμένη σαν 

λατέρνα» (για γυναίκα που φο-

ράει πολλά κοσμήματα και αξε-

σουάρ).  

υνήθως η λατέρνα έφερε εικόνα 

γυναίκας, τη Γενοβέφα την ηρωί-

δα του ομωνύμου δράματος (1841) 

του Γερμανού δραματουργού 

Υρήντριχ Φέμπελ, υπερμπογιατι-

σμένη και ανθοστόλιστη. την 

Εικόνα 3 η Αγία Γενοβέφα λα-

μπαδηφόρος και στην Εικόνα 4  η 

επιλήψιμου διαγωγής Γενοβέφα η 

λατερνική. 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5 - ΑΠΛΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ Η ΑΝΘΟΦΟΡΟ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ  Η ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΟ 
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ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ.  

Αντιδάνειο < ιταλ. Lanterna <λατ. La(n)tern =λυχνάρι. 

Υανός < αρχ. λαμπτήρ. 

Άρα το Λατέρνα (ορθόν Λατέρνα)  <Ιτ  lanterna< Lat. 

LANTERNA< LAMPTERNA< Ελλ. λαμπτήρ < αρχ 

Ελλ ρ Λάμπω > λαμπάς > Λαμπρός > Λαμπρή. 

  

 

 

Είναι η λατέρνα ρομβία; 

Ίσως ναι αν δούμε τη ταινία "Λατέρνα φτώχεια και 

φιλότιμο",  όχι όμως αν διαβάσουμε το VELI: Vo-

cabolario Etimologico della Lingua Italiana -  Ottorino 

Pianigiani. URL :  http://www.etimo.it/?pag=hom   

 

Ρομβία 

ρομβία (η) ρομβεών . Παλαιότερο λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο, που 

περιείχε έναν κύλινδρο,  ο οποίος περιστρεφόταν, αποδίδοντας  μουσικά 

κομμάτια και στηριζόταν σε ρόδες ( πβ. λ. λατέρνα). 

ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ  

Εσφαλμένη ανάγνωση (στην Ελληνική) της φίρμας τού ιταλικού εργο-

στασίου ΡΟΜΒΙΑ (ορθή προφορά: Πόμπεια), Σο οποίο κατασκεύαζε Λα-

τέρνες. 171 

Αυτά ο κ. Μπαμπινιώτης!  

 

Κάποιοι θεώρησαν  τη ΡΟΜΒΙΑ πως  ήταν από την Πομπηία (από το 

pompei = Πομπηία),  που όμως δεν έχει κανένα Β και ούτε Α στο τέλος. 

Ούτε και  το πανάρχαιο  Πομπήιον γένος (gens Pompeia) ,απ’ όπου έλκει 

το όνομα ο Πομπήιος (Pompeius), και που υπήρξε ένα γένος-φατρία πλη-

βείων της Αρχαίας Ρώμης  δεν γραφόταν με Β. Έτσι αποκλείεται να είχε 

το ανύπαρκτο εργοστάσιο τέτοιο όνομα γιατί οι Ιταλοί θα έπαιρναν τον 

ιδιοκτήτη  με τις πέτρες. 

http://www.etimo.it/?pag=hom
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Σο Πομπήιο γένος και η Πομπηία δεν χρειάζονται λατέρνες για να γίνουν 

διάσημα.  

 

Σο πιθανότερο είναι ότι 

αν αυτό το εργοστάσιο 

πράγματι υπήρχε, θα 

βρίσκονταν στην Πό-

μπια, που γράφεται 

στα Ιταλικά Pombia και 

με κεφαλαία POMBIA  

που κάλλιστα μπορεί να 

διαβαστεί από έλληνες 

ρομβία.   

 

Η ορθογραφία παραπέ-

μπει και στην πομπή. 

Πιθανόν κάποιος ελλη-

νιστής να το είπε πό-

μπειον όργανον δηλ.  

Όργανο της πομπής. Όργανο το όποιον περιάγεται, φορητό όργανο της 

πορείας των εορτάζοντων. 

 

 Ας μην ξεχνάμε πως και το συνώνυμο λατέρνα   σημαίνει λαμπάδα, φα-

νάρι, φανό, τον πυρσό (και τον θύρσο)   και ότι η πομπή γίνεται μετά 

φανών και λαμπάδων. Αλλά και η ρομβιοεξαρτώμενη Εικόνα 3 αγια 

γενοβεφα  η λαμπαδηφοροσ, λαμπάδα κρατούσε. 

 

Επίσης το Αρχαίο Ελλ. ρήμα ρέμβω > από όπου και το νεώτερο ρεμβά-

ζω σημαίνει περιφέρομαι, περιπλανώμαι, περιτριγυρίζω> ρόμβος 

και ας μην ξεχνάμε ότι η ρομβία περιφέρεται και η μανιβέλα της πε-

ριστρέφεται. 

  



Τ Π Ο Γ Λ Ω   Ι Ο   6 5  -  Λ Α ΣΕΡΝΑ  

 7 

Σραγούδι 

Η ρομβία 

τίχοι: Μέντης Μποσταντζόγλου (Μπόστ) 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης 

 

 

Η ρομβία αφιχθέντος και σταθέντος στη γωνιά 

μελωδίας μας παράγει ευφρανθείς η γειτονιά 

βγαίνει πρώτον ο μπακάλης και μετά ο γαλατάς 

πλην αργής εξερχομένη και πολύ το μελετάς 

 

Φαίρε λυπηρά ρομβία, 

δυστυχής είμαι φεβγών 

και αναχωρών εν βία 

την νεάνις μην ιδών. 

 

Σην επαύριον ημέραν στην γωνίαν μου σταθείς 

καταπλεύσας η ρομβία ήτο πάλιν αφιχθείς 

αηδόνες είναι ψάλλων, παραδείσια πουλιά 

πτερουγίζουν καρδερίνε στα ξανθά της τα μαλιά 

 

Φαίρε εύθυμος ρομβία 

η νεάνις κατελθών 

δήθεν πήγε διά κομβία 

και εθεάθη εξελθών 

 

http://youtu.be/m0wuSXGTUpg

http://youtu.be/m0wuSXGTUpg
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Είναι η λατέρνα ρομβία; 

Ίσως ναι αν δούμε τη ταινία "Λατερνα φτωχεια και φιλοτιμο" όχι όμως αν 

διαβασουμε το Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana -  Ottorino Pi-

anigiani. URL :  http://www.etimo.it/?pag=hom 

Σο όποιο αφού ορίζει το λατέρνα ως φανάρι, μιλεί και για κάποια μαγική 

λατέρνα (lanterna magica ) που από την περιγραφή φαίνεται να είναι το 

παλαιό στερεοσκόπιο ή πανόραμα, που και αυτό το περιέφεραν πλανόδι-

οι προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού.  την αρχή έδειχνε εικόνες 

τριών διαστάσεων  διαφόρων «επικαίρων» θεμάτων μετά οι κάρτες ανα-

μασιόντουσαν με ταχύτητα δίνοντας την αίσθηση κίνησης.  

Ο πλανόδιος θεαματοπωλης  διαφήμιζε τα τελευταία γεγονότα :   

 Σο Μεγαλέξαντρο που σκότωσε το καταραμένο φίδι και πήρε τη 

Βεζυροπουλα,  

 την Πυρκαγιά της  μύρνης και  

 τον τορπιλισμό της  ΕΛΛΗ.  

Άρα λατέρνα ή λατέρνα είναι το φανάρι και λατέρνα μάτζικα (lanterna 

magica= μαγικό φανάρι) είναι ένα μηχάνημα σαν φανάρι εξοπλισμένο μα 

φακό φαίνονται στεροσκοπικά οι εικόνες. (βλ. Εικόνα) 

 
Σο VELI   δεν αναφέρει  oυδέ γρυ για λατέρνα όπως την ξέρουμε. Ούτε 

για το περίφημο εργοστάσιο.  

 

http://www.etimo.it/?pag=hom
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ΤΓΓΕΝΙΚΑ  

Όλα βασίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας.  

Πιανόλα 

χεδόν ίδιο στην εμφάνιση με πιάνο που το παίζει ένας αόρατος πιανί-

στας. είναι πολύ διαφέρον να δείτε και να ακούσετε ανασκοπώ σε πιανό-

λα. Επισκεφθείτε το http://youtu.be/r1Luv5rrTsU 

Ο προγραμματισμός γίνονταν με διάτρητη ταινία, μια μέθοδο που ακο-

λούθησε και ο προγραμματισμός των ηλεκτρομηχανών Ζακαρ και αργό-

τερα η Ιλ. Τπολογιστές.  

Music Box 

Μηχανισμός που έχει και τώρα ευρεία διάδοση. Ακίδες πάνω 

σε ένα τύμπανο περνούν από μεταλλικά ελάσματα που παρά-

γουν τον ήχο. Σοποθετείται εύκολα σε μικρά και φθηνά παι-

χνίδια και όχι μόνο σε κουτιά όπως ήταν στην αρχή.  

 

Οργανάκι  

Ο Αττίκ έγραψε το «Σην Ωρα που περνούσε οργα-

νάκι»  

Σραγούδι του 1934 σε μουσική και στίχους Αττίκ. Η 

παρτιτούρα γράφει:  

«Δραματάκι της ζωής. Σω, αδελφώ μοι Κίμωνι 

μετ'αγάπης». 
http://youtu.be/z6nkZ4bVHVg 

 

 

http://youtu.be/r1Luv5rrTsU
http://youtu.be/z6nkZ4bVHVg
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