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1. În lexicografia românească modernă există foarte puţine dicţionare bilingve
de tip româno-elen şi eleno-român. O analiză a acestui aspect, în special pentru
perioada veche, şi explicaţii ale acestei stări de lucruri prezintă binecunoscutul
istoric şi bizantinolog Demostene Russo în volumul Elenismul în România
(Bucureşti, 1912), dar şi într-o prefaţă intitulată Un cuvânt despre lexicografia
greco-română, care deschide o lucrare lexicografică puţin cunoscută, Dicţionarul
grec-român, Lexikovn Ellhvno-Roumanikovn, realizată de Hector Sarafidi şi publicată
în 1935 la Constanţa1. Autorul explicitează în Introducere dificultatea întocmirii
unui asemenea dicţionar şi explică metoda sa. În acelaşi timp el dezvăluie şi
motivele pentru care este atât de dificil de redactat un astfel de dicţionar:
La întocmirea acestui al doilea volum am întâmpinat însă mult mai mari
dificultăţi decât în prima mea încercare [Dicţionarul român-grec]. Căci în afară de
lipsa unei lucrări similare anterioare, care să-mi servească de îndrumare, lipsă pe care
am relevat-o şi în prefaţa primului volum, acum a trebuit să lupt din greu pentru a
înlătura dificultăţile izvorând din diglosia care dăinuieşte şi, desigur, va dăinui încă
mult în limba greacă. Astfel am fost nevoit să urmez calea ce satisface nevoile acestei
diglosii, introducând în dicţionar cuvintele cele mai uzuale din aşa numită
kaqareuvousa, limba literară scrisă, întrebuinţată de savanţi, precum şi cuvintele ce
se întrebuinţează în limba populară vorbită, indicând pe acestea din urmă cu un
asterisc.

În prefaţa amintită, D. Russo trece în revistă cele câteva dicţionare de acest tip
din secolele al XVII-lea – al XIX-lea, conchizând:
Dar toate aceste lucrări lexicografice, rămase în manuscris, afară de dicţionarul
lui Cuzanos şi Ioanid, n-au fost de folos sau au fost de un folos foarte mic şi nevoia
unui dicţionar neogrecesc-român şi român-neogrecesc se simţea din ce în ce mai mult.
Şi lucru curios! Acela care a luat asupră-şi să umple această lacună este nu un filolog,
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ci un... medic, un iatrofilosof, doctorul din Constanţa Hector Sarafidi, care în anul
1922 ne-a dat Dicţionarul Român-Grec, iar acum ne dăruieşte a doua mult aşteptată
parte, Dicţionarul Greco-Român (p. VI).

Explicând denumirea de iatrofilosof ca pe o noţiune complexă ce cuprinde,
după modelul antic şi renascentist, studiul medicinei combinat cu al filosofiei „în
înţelesul larg al cuvântului, cultivând teologia, literatura [clasică latină şi greacă],
filologia, istoria etc.”, Russo enumeră o pleiadă întreagă de iatrofilosofi: Alexandru
Mavrocordat Exaporitul, Teofil Coridaleu, Leon Allatios, Iacob Pillarinó, Ioan
Comnen, Ieremie Cacavela, Dimitrie Procopiu Pamperis, Gheorghe Saul, Manase
Eliade, Petrache Depasta, Atanasie Comnen Ipsilanti, Dimitrie Caracaş, Adamantie
Coray, Constantin Sathas, Sofocle Economu, încheind cu o concluzie de forţă:
Şi, ca ultim exemplu, pomenesc pe francezul Émile Littré care, medic de
profesie, a editat pe Ipocrat şi a scris dicţionarul limbii franceze, care până astăzi
rămâne cea mai bună lucrare a lexicografiei franceze (Russo 1912, p. VI).

Reputatul istoric marchează apariţia lucrării lexicografice a lui Hector Sarafidi
ca pe un eveniment al primei jumătăţi a veacului al XX-lea, astfel încât putem
înţelege şi mai bine importanţa momentului, în acea vreme din perioada interbelică,
de efervescenţă în toate domeniile, în viaţa unei naţiuni care se lupta pentru
modernizare:
Continuând seria precedesorilor săi iluştri, doctorul Sarafidi ne dă acum
Dicţionarul Grec-Român, de care se simţea mare nevoie şi pentru care trebuie să-i fim
foarte recunoscători (ibidem).

2. Dicţionarul lui Hector Sarafidi este conceput şi redactat după toate
canoanele lexicografice moderne. Baza sa este în cuvintele uzuale din katharevousa,
adică limba puristă greacă literară2, dar autorul a introdus şi cuvinte din dimotiki,
marcate cu un asterisc, precum şi cuvinte împrumutate din alte limbi, marcate cu
două asteriscuri3. La adjective sunt precizate terminaţiile, la substantive articolul, iar
verbele, adverbele, adjectivele, conjuncţiile, prepoziţiile, interjecţiile sunt marcate
prin abrevieri (v., adv., adj., conj., prep., interj.). Acolo unde este cazul, sunt
precizate domeniile de apartenenţă prescurtat (lit., geom., med., bot., zool., muz.,
jur., mar. ş.a.m.d.). Sensurile sunt departajate printr-o bară verticală, iar prin două
bare verticale este marcată schimbarea categoriei gramaticale. În special pentru
cuvintele cu utilizări multiple, dicţionarul cuprinde şi exemple de folosire în context.
De asemenea, sunt înregistrate cuvinte compuse, construcţii idiomatice, sintagme,
proverbe etc. Pentru economie de spaţiu, în aceste cazuri, cuvântul-titlu este
substituit printr-o linie orizontală:

2
De-a lungul timpului au existat două registre ale limbii greceşti, care cuprind diferenţe în toate
domeniile (lexic, sintaxă, morfologie, grafie etc.): katharevusa şi dimotiki. În ambele s-a scris literatură
şi pentru ambele s-au făcut şi gramatici. În anul 1976, prin hotărâre de guvern, s-a impus limba numită
populară, dimotiki, care a preluat unele aspecte şi din katharevousa.
3
În legendă acest însemn este explicat ca „termen provenind din limbile străine”, iar în Introducere
se spune: „Dar în limba greacă modernă s-au furişat, ca în toate limbile, multe cuvinte de origină
străină, pe cari intercalându-le, le-am însemnat cu două asteriscuri”.
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*drovmo" ‘drum, stradă’, —dendrovfuto" ‘alee’, ejph`re kakoVn drovmon ‘a
apucat căi greşite’, e!meinen eij" touV" —ou" ‘a rămas pe drumuri’, divdw —on ‘a
goni’, povsou" —ou" (a&mavxh") kavmnei" ‘câte curse faci?’, h&& u&povqesi" ejph`re —on
‘afacerea a fost îndrumată’4;
**massaliwvth" (o&) —i" (h&) ‘marsiliez’. || —i" (h&) Muz. ‘Marsilieza’.
ojnomastikoV", -hV, -oVn adj. nominal, — h& e&orthV ‘ziua onomastică’. || —w~"
adv. || h& — hV subst. Gram. nominativ.
*skavri (toV) ‘grindiş, structură’ | Mar. carenă. || taV —a ‘coastele unei bărci,
corăbii | şantier’, h& douleiaV ei\nai staV —a ‘afacerea este înjghebată’.

În acest dicţionar sunt cuprinse, de asemenea, variantele lexicale de tipul
„h\mar (toV) vez. h&mevra”, precum şi trimiteri sinonimice precum „o&rw` v. ‘a vedea’
vez. blevpw”.
3.1. După dicţionarul lui Hector Sarafidi, a trecut mai bine de jumătate de
secol până a fost publicat un alt dicţionar bilingv, Neoellhnikov-roumanikov lexikov,
Dicţionar neogrec-român, coordonat de Lia Brad-Chisacof, avându-i ca autori pe
Margarita Kondoghiorghi, Eugen Dobroiu (A-M, R-U), Ştefan Stupca (revizie A-M,
S-U), Antiţa Augustopoulos-Jucan (N-P, F-W)5 (prescurtat în continuare DNR).
Această lucrare foarte aşteptată de publicul interesat este precedată de un Îndrumar
cu privire la folosirea dicţionarului şi de o Bibliografie în care, însă, dicţionarul lui
Sarafidi nu se regăseşte6. Motivul este, probabil, acela că baza acestui dicţionar este
în neogreaca de astăzi şi mai puţin în katharevousa.
Raportând dicţionarul lui Sarafidi la această lucrare nouă, cu specificul ei, am
ajuns la concluzia că există mai multe aspecte care trebuie marcate şi am adus o
seamă de exemple. În acest demers ne-au interesat, desigur, lexemele marcate de
Sarafidi ca fiind din dimotiki, dar nu numai, deoarece şi multe dintre celelalte, „cele
mai uzuale” din katharevousa, cum spune autorul însuşi, au fost înglobate în
neogreaca de astăzi. Am putut verifica acest fapt printr-un alt demers comparativ, cu
dicţionarul foarte elaborat Nevo lexikov Hr. Giobavnh qhsaurov" ovlh" th"
ellhnikhv" glwvssa"7 [= Noul dicţionar Hr. Ghiovanis tezaurul întregii limbi
greceşti], în care, în afară de analiza lexicografică a cuvântului, se prezintă şi
circulaţia cuvintelor în diversele perioade ale limbii greceşti: antică, greaca
ecleziastică, mediogreacă şi neogreacă.
Astfel, am remarcat următoarele categorii de lexeme care nu au fost
înregistrate în DNR, dar apar în dicţionarul lui Hector Sarafidi:
1. cuvinte şi sensuri din diferite domenii; 2. construcţii idiomatice, structuri cu
valoare expresivă, proverbe; 3. cuvinte compuse; 4. cuvinte şi sensuri cuprinse atât
în leme, cât şi în definiţie, pe care le-am grupat în mai multe subcategorii: a. lexeme
4
În anul 1982 a fost simplificată grafia neogreacă într-un sistem monotonic, prin renunţare la
spirite şi alte semne grafice şi păstrarea accentului unic. Noi am respectat aici grafia fiecărei lucrări
neogreceşti pe care am citat-o.
5
Deţinem ediţia a doua adăugită şi revizuită a acestui dicţionar, în care apare şi Cuvântul
editorului, Ion Brad.
6
Nu se află nici în Mardare 2009, cel puţin în ediţia a III-a, pe care am consultat-o.
7
Editarea lucrării s-a făcut de Pagkovsmio" ekdotikov" organismov" Crivsto" Giobavnh" A.E.B.E.
(f.a.).
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a căror desemnare este în uz şi astăzi; b. lexeme care denumesc realităţi care au
dispărut sau se întâlnesc astăzi în mod excepţional, c. lexeme care prezintă un sens
în dicţionarul lui Hector Sarafidi, iar în DNR un alt sens sau alte nuanţe semice; şi, în
sfârşit, importante pentru istoria limbii române, d. cuvinte rare din definiţie care au
chiar etimologie neogreacă, e. lexeme şi sensuri care prezintă în explicaţie cuvinte
rar folosite sau aproape ieşite din uz, regionale sau populare, conform DLR-ului; la
urmă prezentăm şi 5. regimul prepoziţiilor (apo-, eis-, para-, ş.c.l.) şi valoarea lor
de prim element de compunere în cuvintele compuse.
3.2.1. În dicţionarul lui Hector Sarafidi au fost înregistrate cuvinte şi sensuri
din diverse domenii, neînregistrate în DNR, printre care: a*garikoVn (toV) bot. ‘sfărog,
băloşel, burete de cîmp’. Dintre aceste semnificaţii, sfărog nu este înregistrat în DLR,
băloşel este înregistrat cu sensul ‘ciupercă suspectă, cu un miros caracteristic foarte
neplăcut etc.’; cuvîntul apare în GHIOVANIS; a*ggeliafovro" (o&) cu sensul mar.
‘avizo’ (= vas mare de război); nu este înregistrat în GHIOVANIS; *a*ggevlika (h&) bot.
‘leuştean’ v. sevseli; se află în GHIOVANIS; *a*ggouravpido (toV) bot. ‘sunătoare’;
neînregistrat în GHIOVANIS; *a*giopou`li (toV) zool. ‘mierloi roşu’; înregistrat şi în
GHIOVANIS; a*gkaliV" (h&) mil. ‘faşine’; neînregistrat în GHIOVANIS; *a*griagkinavra
(h&) bot. ‘anghinară sălbatică’; neînregistrat în GHIOVANIS8; a!zumo" (o&, h&), -on (toV)
adj. ‘1. nedospit, nefrământat’; 2. farm. toV —on ‘capsulă’; 3. taV —a || bis. ‘ostie’;
în DNR sensurile 2. şi 3. nu apar; în GHIOVANIS nu apare sensul 2.; aig! eiro" (h&) bot.
‘plop negru’; apare în GHIOVANIS, cu o definiţie mai amănunţită; aig* oqhvla" (o&)
zool. ‘păpăludă’; în DLR este definit ca ‘pasăre de culoare cenuşie, cu corpul
lunguieţ’ ş.a.m.d.; în GHIOVANIS apare cu grafia aig* oqhvlh" (o&), cu circulaţie în
greaca veche şi în neogreacă; ai*gwlioV" (o&) zool. ‘buhă, ciovină’; în GHIOVANIS este
înregistrat cu circulaţie în greaca veche şi în neogreacă; aiq
! uia (h&) zool. ‘cufundar’;
înregistrat în GHIOVANIS cu circulaţie în greaca veche şi în neogreacă; a!kari (toV)
zool. ‘muşiţă’; înregistrat în GHIOVANIS; a*mblugwvnio" (o&, h&), -on (toV) adj. geom.
‘cu unghiuri obtuze’; în DNR este înregistrată s.v. ambluv", -eiva, -uv care are şi sensul
‘obtuz’, sintagma ambleiva gwniva ‘unghi obtuz’; **a*lavrga adv. mar. ‘departe în
largul mării’; în DNR este specificat numai ‘departe’; a*miva (h&) zool. ‘păstrăv’;
înregistrat în GHIOVANIS; a*nadromhv (h&) jur. ‘recurs’; a*nadromikov", -hV, -oVn ‘1.
retrograd, retroactiv; 2. jur. recurent’; a*nakavrdion (toV) bot. ‘mahon’; apare în’
GHIOVANIS; a*navlekta (taV) lit. ‘bucăţi alese, varia’; înregistrat şi în GHIOVANIS;
a*navmikto" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘amestecat’ || -a (taV) lit. miscelanea;
a*ntibadiasmoV" (o&) jur. ‘stelionat’, explicat în DLR ‘delict costând în vânzarea sau
ipotecarea unui bun la mai multe persoane deodată’; a*ntimwliva (h&) jur. în expr.
kat’ a*ntimwlivan ‘contradictoriu’; înregistrat în GHIOVANIS ca lemă independentă
de expresie definită prin sinonimul antiparavstash ‘confruntare a martorilor’
(DNR); a*paggeliva (h&) ‘1. dicţiune, declamaţie; 2. jur. pronunţare’; în DNR senul
juridic nu apare9; a*pochv (h&) are şi sensul jur. ‘repudiere de succesiune’; cu sens
specilizat pentru domeniul juridic nu apare în GHIOVANIS; a!rktion (toV) bot.
8

În dicţionarul lui Sarafidi se află şi multe alte lexeme cu elementul de compunere a*grio-, care au
asteriscul ce indică faptul că sunt elemente populare.
9
La verbul a*paggelivzw însă apare şi sensul juridic ‘a pronunţa o hotărâre’.
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‘brustur’10; în GHIOVANIS este înregistrat; a*skwliasmoV" (o&) joc. ‘şotron, moară’;
*a*sprovyaron (toV) zool. ‘şalău’; neînregistrat în GHIOVANIS; geravndrion (toV) bot.
‘gorun’; neînregistrat în GHIOVANIS; *qalassopou~li (toV) zool. ‘1. pasăre de mare,
alcion; 2. bun marinar’; în GHIOVANIS apar ambele sensuri, al doilea ca figurat;
*grivpo" (o&) mar. ‘năvod’; înregistrat şi în GHIOVANIS; *deqavki joc. ‘baba-oarba’;
e&piforaV (h&) are şi sensul med. ‘epiforă’, definit în DLR astfel: ‘exagerare a secreţiei
lacrimale datorată unor cauze patologice’ (cu etimologie din lat. şi fr.).
3.2.2. Construcţii idiomatice, structuri cu valoare expresivă, proverbe, cum ar
fi: s.v. *a&brociaV (h&) ‘lipsă de ploi, secete’ – proverbul sth&n a&brocia kaloV kaiV toV
calavzi ‘dacă nu plouă, pică’ (literal: ‘la secetă e bună şi grindina’); s.v. a&giavzw ‘a
sfinţi’ – proverbul o& skopov" a&giavzei taV mevsa ‘scopul scuză mijloacele’ (literal:
‘scopul sfinţeşte mijloacele’); s.v. a!gw ‘a duce’ – proverbul a!gw kaiV fevrw ‘a duce
de nas’ (literal: ‘duc şi port’); s.v. a&kmhV ‘înflorire, vigoare, vârtute’ – construcţia ei*"
thvn a&kmhvn tou` ceimwvno" ‘în inima iernii’; s.v. a!kro", -a, -on adj. ‘din urmă,
extrem’ – sintagma a!kroi fivloi ‘prieteni la toartă, la cataramă’; s.v. a!llo", -h, -on
adj. ‘alt’ – expresiile a) levgei a!lla ant’ a!llwn ‘spune vrute şi nevrute’ (literal, cu
aproximaţie: ‘spune altele contra altora’); b) a!lla lovgia! ‘să schimbăm vorba’
(literal: ‘alte cuvinte!’); s.v. a@ma adv. ‘îndată ce, cum’ – expresiile a) a@m’ e!po" a@m’
e!rgon ‘zis şi făcut’; b) ejn tw` a@ma ‘la moment’; s.v. a!mikto" (o&, h&), -on (toV) adj.
‘neamestecat’, ou*deVn kaloVn a!mikton kakou` ‘nu e pădure fără uscături’ (literal:
‘nici un bine neamestecat cu rău’); s.v. *a!mpako" (o&)& ‘blană, tăbliţă’ – expresia
xeuvrei toVn a!mpakon ‘nu ştie boacă’; s.v. a!rwra adv. – expresia a!rwra pavrwra
‘nelatimp, tam-nesam’; s.v. bavllw ‘a azvârli, a trage, a da’ – expresiile a) taV e!bale
mev o@lon toVn kovsmon ‘s-a pus rău cu toată lumea’ (literal: ‘le-a luat cu toată lumea’);
b) meV e!bale stoV cevri ‘s-a împrumutat fără a-mi înapoia banii’ (literal: ‘m-a dat pe
mână’); s.v. gavla (toV) ‘lapte’ – expresia o@lo e!ginan mevli gavla ‘toate s-au
îndreptat’ (literal: ‘toate au devenit lapte miere’); s.v. glukuv", -ei`a, -uv adj. ‘dulce,
plăcut’ – expresia kavmnw taV pikraV glukaV ‘a face haz de necaz’ (literal: ‘fac cele
amare dulci’); s.v. deiknuvw ‘a arăta, a dovedi’, deivxe mou thVVn ravci sou ‘cară-te de
aici’ (literal: ‘arată-mi spatele’); s.v. devnw ‘a lega, a struni’ – expresiile: a) devnw toV
kefavli mou ‘a se căsători’ (literal: ‘a se lega la cap’); b) toVn e!desan ta mavtia ‘l-au
păcălit’ (literal: ‘l-au legat la ochi’); s.v. devwn, -ousa part. ‘necesar, convenabil,
oportun’ – construcţiile taV devwnta ‘complimente, salutări’ şi u&peVr toV devon ‘peste
măsură’; s.v. divkh ‘proces, judecată’ – sintagma qeiva divkh ‘pedeapsa lui
Dumnezeu’; s.v. e!po" (toV) ‘vorbă, cuvânt’; ‘poezie’ – expresia a@m’ e!pon a@m’ejrgon
‘zis şi făcut’; s.v. e!scato", - h, -on ‘cel din urmă, ultim, extrem’ – expresiile a)
mevcri" e!scatwn ‘până în pânzele albe’ (literal: ‘până la cele de pe urmă’); b) ei\nai
eij" taV e!scata ‘a-şi da sufletul’ (literal: ‘este la cele de pe urmă’); s.v. ejxwvtero",
-a, -on adj. comp. ‘mai în afară’ – sintagma toV pu`r toV e&xovteron ‘focul iadului,
gheenă’; s.v. h@remo" (o&, h&), -on (toV) ‘tihnit, senin, potolit, calm, lin’ – expresia
h@rema kaiV kataV mikroVn ‘încetişor’ (literal: ‘uşor şi câte puţin’); s.v. *idrwvnw ‘a
înăduşi, a transpira’ – expresia deVn idrwvnei toV aujtiv mou ‘puţin îmi pasă’ (literal:
10

Dar tot din domeniul botanic, de exemplu a!rkeuqo" (h&) ‘ienupăr’ apare şi în DNR.
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‘nu-mi transpiră urechea’); s.v. kavqhmai (forma din katharevousa; dimotiki:
kavqomai) – expresia kavqhse sta augav sou ‘cată-ţi de treabă’ (literal: ‘stai pe ouăle
tale’); s.v. kaloV", hV, oVn ‘frumos, bun’ – expresiile a) trabw` e@na kaloVn xuvlo ‘a
trage o sfântă de bătaie’ (literal: ‘a trage un lemn bun’); b) diaV kaloV" kaiV diaV
kakoVn ‘pentru orice eventualitate’ (literal: ‘pentru bun şi pentru rău’); c) phvgaine
eij" toV kaloV ‘lasă-mă în pace’ (literal: ‘du-te la bunul’); s.v. kapnivzw ‘a fuma, a
fumega, a afuma’ – expresia levgei o@ti tou` kapnivsh ‘spune verzi şi uscate’ (literal:
‘spune ce i se afumă’); s.v. karterw` ‘a aştepta’ – proverbul kavllio pevnte kaiV stoV
cevri paraV devka kaiV kartevrei ‘ce-i în mână nu-i minciună’ (literal: ‘mai bine cinci
în mână decât zece şi să le aştepţi’); s.v. *kontoV" ‘scurt’ – expresia toVn ph`re a*poV
toV kontoVn ‘l-a luat la zor’ (literal: ‘l-a luat din scurt’); s.v. *kopevli ‘servitor (mic)’
– expresia kataV toVn mastrogiavnh kaiV taV kolevla tou ‘cum e turcul şi pistolul’;
s.v. lovgo" ‘1. cuvânt, vorbă; 2. discurs, cuvântare; 3. proverb’ – expresiile a) a*poV
lovgou ei*" lovgon ‘dintr-una într-alta’; b) naV givnetai lovgo" ‘vorbă să fie’; c)
givnetai poluv" lovgo" ‘se face mare vâlvă’; s.v. ma`llon ‘mai mult, mai bun, în plus,
mai’ – expresia kataV toV ma`llon kaiV h\tton ‘mai mult sau mai puţin’; s.v. *mavti
‘ochi’ – expresia giaV taV mau`ra mavtia ‘de florile mărului’ (literal: ‘de ochii negri’);
s.v. *mauvro" ‘negru’ – expresia ma`" kavmnei" taV mau`ra mavtia ‘ne faci să te dorim’
(literal: ‘ne faci ochi(i) negri)’; s.v. *muvth ‘nas, cioc, bot’ – expresia ujyhvlwse h&
muvth tou ‘şi-a luat nasul la purtare’ (literal: ‘i s-a înălţat nasul’); s.v. *xefortwvnw
‘a descărca’ – expresia xefortovsou me ‘lasă-mă în pace’ (literal: ‘dă-te jos de pe
mine’); s.v. *xunw v. xevw ‘1. a răzui, 2. a scărpina, 3. a freca’ – expresia den e!cei
nuvcia naV xusqh` ‘n-are nici o para chioară’ (literal: ‘nu are unghii să se scarpine’);
s.v. o!rexi" ‘poftă, dispoziţie, dorinţă’ – expresia periV orevxew" oujdeiV" lovgo"
‘gusturile nu se discută’ (literal: ‘despre gust, nici o vorbă’); s.v. **para`" (o&) ‘para,
ban’ – expresia deVn e!cei para`n tsakismevno ‘n-are nici o lăscaie’ (literal: ‘nu are o
para ruptă’).
3.2.3. Compuse care desemnează o realitate cu un anumit specific, ca de pildă:
*a*delfomoi`ri (toV) ‘parte de moştenire între fraţi ori surori’; *a*dikoqavnato", -h&,
-on ‘sfârşit [în sensul de terminat] prin moarte nedreaptă’; *a*dikokrisiva ‘judecată
nedreaptă’; a*drovmisqo", (o&, h&), -on (toV) ‘plătit gras’; a*lexibovrboron (toV)
‘apărător de noroi’; a*lexivbrocon (toV) ‘cortel’; a*lexivfwton ‘abajur’ (dar frecvent
se spune ampazouvr); *a*nemobrochV (h&) ‘ploaie cu vânt’; *a*nemovkounia (h&) ‘leagăn
cu frânghii’; a*peiravgaqo"(o&, h&), -on (toV) ‘de o bunătate fără margini’11;
*a*poqalassiaV (h&) ‘mare ferită de vânturi’; a*poleitourgw` bis. ‘a termina slujba’;
a*potrugw` ‘a termina culesul viilor’; a*potrwvgw ‘a termina masa’;
*a*rgurokovllhto" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘montat cu argint’; a*rgurovcruso" (o&, h&),
-on (toV) adj. ‘de aur şi de argint; a*ristotevcnhma (toV) adj. ‘capodoperă’;
a*ristotevcnh", -o, -issa ‘maestru, virtuoz’; a*ristotevcnikov", -hv, -ov ‘de virtuoz,
excepţional’; a*rcolivparo" (o&) ‘ahtiat după putere’; a*rcoliparw` ‘a umbla după
putere’; *ajsproforw` ‘a se îmbrăca în alb’; ajstrolamphv" (o&, h&), -eV" (toV) ‘sclipitor
ca steaua’; ajtmotelwniv" (h&) ‘barcă cu aburi de supraveghere vamală’; *ajugovsukon
11

În DNR, a*peir- ‚element de compunere denotând sensurile ‘foarte, peste măsură, prea mult’.
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(toV) ‘smochină de primăvară’; *ajugovtseflon (toV) ‘coajă de ou’; *baruakouvw ‘a
auzi greu’; barukoimw`mai (formele din dimotiki: barukoimavmai, barukoimouvmai)
‘a dormi adânc’; *belonovtrupa ‘gaura acului’; braduvnoia (h&) ‘cap greu’;
braduvnou" (o&, h&), -oun (toV) adj. ‘greoi la cap’; *bwdavmaxa ‘car cu boi’;
*bwtrudofagwmevno", -h, -o ‘mâncat de molii’; galaktoposiva, galaktotrofiva
‘regim lactat’; glaukovfqalmo" (o&, h&), -on (toV) ‘cu ochii albaştri’; *glukokeladw`
‘a cânta fermecător’12; *glukokoimivzw, *glukokoimw`mai ‘a adormi încetinel’;
*glukomivlima (toV) ‘vorbă dulce’; grammatodidaskalei`on (toV) ‘şcoală primară’ (şi
în GHIOVANIS); grammatodidavskalo" ‘institutor’ (şi în GHIOVANIS) daktuloqhvkh
‘cutie cu inele’; dasovfuto" (o&, h&), -on (toV)13 adj. ‘împădurit’; dasuvskio" (o&, h&),
-on (toV) adj. ‘cu umbră deasă’; dhmodidaskaleivon (toV) ‘şcoală primară’14;
duskatavlhpto" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘greu de înţeles’; dusprovferto" (o&, h&), -on
(toV) adj. ‘greu de pronunţat’; e*bdomikontaetiva ‘răstimp de şaptezeci de ani’ (în
GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca ecleziastică şi neogreacă); *exwvpasca adv.
‘după Paşti’; *eptavyuco", -h, -on ‘cu şapte suflete, rezistent, forte’;
ejterovglwsso" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘de altă limbă’; ejteroeqnhV" (o&, h&), -e&" (toV)
adj. ‘de altă naţie’; ejtoimologiva ‘prezenţă de spirit’15; eu!andro" (o&, h&), -on (toV)
adj. ‘bogat în oameni merituoşi’; eu!elpi" (o&, h&), -i (toV) adj. ‘plin de nădejde’ || (o&)
eu!elpi" ‘elev al şcolii militare, cadet’; *zacaroqhvkh ‘zaharniţă’; *h&liopuvri (toV)
‘arşiţa soarelui’; *h&merodou`li (toV) ‘salariu pe o zi’; *h&merofavgi (toV) ‘mâncare de
toată ziua’; *qalassobrevcomai ‘a fi udat de mare’ (în GHIOVANIS înregistrat numai
adj. qalassobregmevno", -h, -o); *qalassodevrnw ‘a se lupta cu marea’;
qalassomavco" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘luptător contra valurilor’; *qalassovneron
(toV) adj. ‘apă de mare’; qermoparakalw` ‘a ruga călduros’; *kakogeravzw ‘a avea
rele bătrâneţe’; *kakovgero" ‘bătrân răutăcios’; kakografw` ‘a scrie prost’ (în
GHIOVANIS: 1. a scrie urât, neciteţ, ilizibil; 2. a scrie prost, neliterar, greşit’);
kakografiva ‘scriitură proastă’ (în DNR ‘scriere urâtă, scris neciteţ, mâzgălit’);
kakogravfo" ‘prost scriitor’ (în DNR ‘persoană cu scris urât, neciteţ’ şi în
GHIOVANIS’ are acelaşi sens); kakodoxiva ‘credinţă falşă’ (cuvântul apare şi în
GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca ecleziastică, medievală şi neogreacă); kakovdoxo"
‘falş credincios’ (şi în GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca ecleziastică, medievală şi
neogreacă); *kakozwi>`a ‘trai rău’ (şi în GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca antică şi
neogreacă)16; *kakoqelithV" -tria ‘răuvoitor’ (şi în GHIOVANIS, cu circulaţie în
greaca medievală şi neogreacă); *kakonuvkti (toV) ‘noapte rea’ (în GHIOVANIS
‘noapte plină de necazuri’); *kakonuktivzw ‘a petrece noapte rea’17 (şi în
12

În DNR este înregistrat, cu acelaşi sens, glukotragoudwv.
Însă dasofuteiva apare şi în dicţionarul lui Sarafidi ‘plantaţie (de păduri)’, şi în DNR ‘plantaţie
forestieră, plantaţie de păduri’.
14
Dar subst. dhmodidavskalo" ‘învăţător’ se află în ambele.
15
Dar ejtoimolovgo" ‘cel ce are răspunsul gata’ apare şi în DNR, cu definiţia ‘cu răspunsuri prompte,
cu prezenţă de spirit’.
16
În DNR se întâlneşte verbul kakozwv ‘a trăi în sărăcie, a o duce greu’, care se află şi la Sarafidi, cu
circulaţie în registrul popular. Dar în DNR este întregistrat kalozwi>va ‘trai bun’.
17
În DNR se află kakonuctismevno" ‘care a trecut prost noaptea’.
13
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unde apare şi substantivul kakonuvctisma ‘faptul de a petrece cineva o
noapte rea’); *kakotucivzw ‘a deplânge pe cineva (de soarta lui)’ (şi în GHIOVANIS);
*kakofanismoV" ‘părere de rău’ (şi în GHIOVANIS); *kaloqevlw ‘a binevoi’ (în
GHIOVANIS ‘1. a-şi dori ceva foarte mult’; ‘2. a accepta cu plăcere’); kalokagaqiva
‘bunăvoinţă’ (în GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca antică, medievală şi neogreacă,
cu sensurile ‘politeţe’ şi ‘bunătate; binefacere’); kalokagaqov" ‘binevoitor’18;
*kalonuktivzw ‘a ura noapte bună’ (şi în GHIOVANIS‘ cu trimitere la kalonuctivzw;
*kalofaivnetai ‘a-i părea bine’ (şi în GHIOVANIS); kardiognwvsh" ‘cel ce citeşte în
inimi’ (şi în GHIOVANIS); karkinobadiav ‘umblet de rac’ (în GHIOVANIS ‘1. mersul
racului’ ‘2. (fig.) înaintare înceată sau dare înapoi’)19; *katakokkinivzw ‘a roşi’ (şi
în GHIOVANIS); şi adj. *katakovkkino" ‘roşu peste tot’ (şi în GHIOVANIS ‘foarte
roşu’); *katakopiavzw ‘a fi rupt de oboseală’ (şi în GHIOVANIS)20; katakrabgavzw
‘a ţipa tare contra cuiva’21 (şi în GHIOVANIS, cu ambele sensuri pe care le are
substantivul în cele două dicţionare româneşti, ‘a ţipa tare, a huidui’);
*katapodiastov" -hV, -oVn ‘unul după altul, călcând pe urmele’ (şi în GHIOVANIS);
laqrogamiav ‘căsătorie secretă’ (şi în GHIOVANIS); *lamprovscola (taV) ‘vacanţa de
Paşti’ (şi în GHIOVANIS, cu trimitere la lamprovskola); leiyandriva ‘lipsă de
oameni (de valoare)’ (în DNR cu sensul ‘lipsă numerică de bărbaţi’, iar în
GHIOVANIS, se află ambele sensuri ‘1. lipsă de bărbaţi tineri şi puternici, 2. lipsă de
oameni de valoare, 3. (gen.) lipsă de bărbaţi’); şi verbul leiyandrw` ‘a avea lipsă de
oameni (de valoare)’ care nu apare în DNR, dar se află în GHIOVANIS); leptografiva
‘scriitură fină’ (în GHIOVANIS, ‘1. scriere cu litere foarte subţiri, elegante, 2. arta de a
scrie cu litere elegante’); mataiofrosuvnh ‘înfumurare, vanitate’ (în GHIOVANIS, cu
sensul ‘faptul de a se gândi cineva la lucruri zadarnice şi fără rost’, cu circulaţie în
greaca antică, medievală şi neogreacă); *maurogevnh" (o&) ‘cu barba neagră’ (apare
şi în GHIOVANIS); *megalobdovmadon (to&) ‘săptămâna patimilor’ (în GHIOVANIS cu
forma din dimotiki megalobdovmada (h&); megalopragmosuvnh (h&) ‘întreprindere de
lucruri mari’ (în GHIOVANIS cu circulaţie în greaca antică şi neogreacă);
megalovfqalmo" ‘cu ochi mari’ (şi în GHIOVANIS); xekakiwvnw ‘a-i trece supărarea’
(în GHIOVANIS ‘(despre copii mici şi femei) a alunga supărarea’); o&ligarkeiva
‘cumpătare, temperanţă’ (şi în GHIOVANIS, cu sensul ‘simplitate, austeritate’, cu
circulaţie în greaca ecleziastică, medievală şi în neogreacă); o&ligodavpano" (o&, h&),
-on (toV) adj. ‘economicos, puţin costisitor’; o&ligoevxodo" v. o&ligodavpano";
o&ligologiva ‘vorbă scurtă’ (şi în GHIOVANIS, ‘laconism’); o&ligolovgo" ‘cu vorbă
scurtă’ (şi în GHIOVANIS, ‘laconic, cel care vorbeşte puţin’); olovdroso" (o&, h&), -on
(toV) adj. ‘răcoros de tot’ (şi în GHIOVANIS); omofronw` ‘a avea aceleaşi păreri, a se
înţelege’ (şi în GHIOVANIs, cu circulaţie în greaca antică şi în neogreacă).

18

Acest lexem se află şi DNR, cu sensul ‘foarte bun, plin de bunătate’.
Dar verbul karkinobatwv ‘1. a merge îndărăt ca racul; 2. (fig.) a nu progresa’ apare în ambele
dicţionare.
20
În ambele dicţionare româneşti apare adj. katakovpo" ‘foarte obosit’, în Sarafidi cu asteriscul de
circulaţie populară.
21
Substantivul katakrabghv ‘larmă’ se află şi în DNR, cu sensul ‘huiduială’.
19
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3.2.4. În dicţionarul lui Hector Sarafidi apar o seamă de lexeme şi sensuri care
nu se întâlnesc în DNR şi pe care, datorită faptului că prezintă diferite particularităţi,
le-am putut selecta în mai multe subcategorii:
a. Lexeme a căror desemnare este în uz şi astăzi, cum sunt: *a*nqrwpivzw ‘a se
ciopli, a se civiliza’; *a*ntilaliav ‘ecou’ v. h&cw22
v ; *a*posperiV" ‘de cu seară’;
*ajrkoudivzw ‘a umbla în patru picioare; pe brânci’ (< de la radicalul arkouvda
‘urs’); *ajrtumhV ‘mâncare de dulce’; a!rtuma ‘sos, ingredient’23; *ajrtuvnw ‘a strica
postul cu dulce’ şi la diateza refl. pas. ajrtuvnomai ‘a-şi strica postul cu dulce’;
*ajskotuvri ‘brânză de burduf’; a*sprouvtsiko", -h. -on ‘alburiu’; a*strofegghV" (o&,
h&), -eV" (toV) adj. ‘înstelat’24; *ajfhkravzomai ‘a trage cu urechea’; batopevdion (toV)
‘mărăciniş’; bibliodetw` ‘a lega cărţi’25; bibliokaphliva ‘trafic de cărţi’;
bibliokavphlo" ‘traficant de cărţi’; galaktou`co" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘lăptos;
galhnovtato" (o&) ‘preamărit, luminat’, galhnovth" ‘luminăţie’; givnno" ‘ponnei’;
*glufavda ‘gust sălciu’, *glufaivnw ‘a (se) face sălciu’; *glufivzw ‘a avea gust
sălciu’26; graikuvlo" ‘grecotei’; grammatei`on (toV) ‘şcoală de sat’; *grhgorosuvnh
‘agilitate, repeziciune’27; *drasouvla ‘rouă uşoară’; *druvmnai (ai&) ‘primele şase
zile ale lunii august, când oamenii nu trebuie să se scalde în mare (credinţă
populară)’; ejnatenivzw ‘a se uita fix’28; ejxonucivzw ‘a cerceta cu amănuntul’;
ejxonuvcisi" ‘cercetare cu amănuntul’29; ejpitovnion (toV) ‘cheie de vioară’ (şi în
30
GHIOVANIS); **zatrikisthv" (o&) ‘jucător de şah’ ; h&liavzw ‘a expune, a usca la
soare’, –omai ‘a se sori’ (în GHIOVANIS cu circulaţie în greaca antică şi în
neogreacă); h&liastoV", -hV, -oVn adj. ‘uscat la soare’ (în GHIOVANIS cu trimitere la
liastov"); *kabavdi (toV) ‘zăbun’; *kalouvtsiko" ‘bunicel, pasabil’; **kampanov"
(o&) ‘limbă de clopot’ (în GHIOVANIS cu circulaţie în greaca medie şi în neogreacă);
**koumpavnia ‘merinde’ (şi în GHIOVANIS); *laggeuvw ‘a se uita cruciş’, cu trimitere
la ajllhloqorivzw; *licoudeuvomai ‘a fi pofticios’31; licouvdh" ‘pofticios’;
loguvdrion (toV) ‘mică cuvântare’ (şi în GHIOVANIS); makrouvlo"‘ –hV, -oVn ‘cam
lung’ (şi în GHIOVANIS); *megalouvtsiko", -h, -on ‘mărişor’; *mikrouvlh" (o&), -a
22

Dar masculinul a*ntilalov" ‘ecou, răsunet’ se află şi în DNR, şi în Sarafidi, acesta din urmă din
nou cu trimitere la h&cw.
23
În DNR apare numai neutrul avrtuma cu ambele sensuri ‘1. condiment; 2. mâncare de dulce (care
nu este de post)’.
24
În DNR se întâlneşte femininul astrofeggiav, cu sensurile ‘1. noapte înstelată, 2. lumina stelelor’;
acest substantiv este prezent la Sarafidi cu circulaţie populară.
25
Dar în DNR se află bibliodesiva ‘legătură de carte’, bibliodeteiva ‘legătorie de cărţi’,
bibliodevth" ‘legător de cărţi’.
26
În DNR este înregistrat adj. glufov", -hv, -ov ‘sălciu’.
27
În DNR apare înregistrat adj. grhvgora ‘repede’ şi subst. grhgoravda ‘viteză, iuţeală, rapiditate’,
care sunt tratate şi de Sarafidi.
28
În DNR se află numai subst. enatevnish ‘fixare (a privirii) concentrare a minţii’; în GHIOVANIS se
întâlnesc atât verbul, cât şi substantivul.
29
În DNR adj. exonucistikov" ‘exhaustiv, complet’, iar în GHIOVANIS se întâlnesc verbul,
adjectivul, dar şi substantivul, care are formă de masculin, exonucismov".
30
În DNR este înregistrat subst. zatrivki ‘şah’, care se află şi la Sarafidi, tot ca element împrumutat,
ca şi adjectivul.
31
În DNR: adj. licouvdh", -a, -iko adj. ‘lacom’ şi licoudiav ‘delicatesă (alimente fine, prăjituri)’.
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(h&) ‘micuţ, mititel’; *ogkanivzw ‘a zbiera (pentru măgar)’ (şi în GHIOVANIS);
ojzwvdh" (o&, h&), -eV" (toV) adj. ‘colţuros, noduros’; oijkivsko" ‘căsuţă, căscioară’ (şi în
GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca antică şi în neogreacă); oi*kteivrw ‘a deplânge’
(şi în GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca antică, medie şi în neogreacă); oi*kteirmoV"
‘compătimire, milă’ (şi în GHIOVANIS, cu circulaţie în greaca antică şi în neogreacă);
*o*rganevton ‘flaşnetă’ (şi în GHIOVANIS); o*rganopaivkth" ‘flaşnetar, organist’ (şi
în GHIOVANIS s.v. o*rganopaivcth"); o*rqrivzw ‘a se scula de dimineaţă’ (şi în
GHIOVANIS cu sensurile ‘1. a se trezi în zori, 2. a cânta la utrenie’, cu circulaţie în
greaca ecleziastică, mediogreacă şi neogreacă) ş.a.
b. Lexeme care denumesc realităţi ce au dispărut sau se întâlnesc astăzi în
mod excepţional, precum: s.v. ai!qousa ‘sală’; —tou qrovnou ‘spătărie’ (literal:
‘sala tronului’); s.v. a@maxa (h&) ‘căruţă’, folosită în sintagmele: —megavlh ‘car,
căroi’; —a*goraiva ‘trăsură de piaţă’, —poluvtimo" ‘echipaj, muscal’ (termenul
muscal din definiţie intră în discuţie la categoria de mai jos, având sensul ‘(Munt.
ieşit din uz) birjar (de origine rusă)’, cf. DLR, —divtroco" ‘cabrioletă’; —
katadivkwn ‘dubă’; —kleisthv ‘cupeu’; —sidhrodromikhv ‘vagon’ (s.v. se află
înregistrată şi expresia tw` ei!pe taV ejx a@maxh" ‘l-a înjurat surugieşte’); ajmaxavlogon
‘cal de trăsură’; ajnqopovlemo" (o&) ‘bătaie de flori’.
c. O altă categorie de lexeme prezintă un sens în dicţionarul lui Hector
Sarafidi, iar în DNR un alt sens sau alte nuanţe semice, ca, de exemplu: a*ggiovxulon
(toV) bot. ‘scoarţă de laur’ – în DNR ‘lemn sfânt’; în GHIOVANIS nu este înregistrat;
*a*griapidiav (h&) bot. ‘păr pădureţ’ vez. a*cladiav’; neînregistrat în GHIOVANIS – în
DNR ‘păr sălbatic’; *ajmmoudiav (h&) ‘prundiş’ – în DNR ‘ţărm nisipos, plajă’;
a*navkrousi" (h&) muz. ‘preludiu’ – în DNR este înregistrat şi cu sensul din domeniul
muzical, dar definit ‘executarea unei bucăţi muzicale, anacruză’; a*ntevfesh (h&) jur.
‘incident în apel’ – în DNR ‘contraapel’; a*ntivklhto" (o&) jur. ‘adversar’ – în DNR
‘avocat însărcinat cu procedura; împuternicit’; *ajpobraduV" adv. ‘de cu seară’ – în
DNR ‘spre seară’; *ajpovpaidon ‘cel din urmă născut’ – în DNR (cu forma actuală
apopaidiv) ‘copil dezmoştenit, copil părăsit, neîngrijit’ (în GHIOVANIS prezintă
ambele forme de neutru şi sensul din DNR); a!rruqmo" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘fără stil’
– în DNR ‘lipsit de ritm, neregulat’; ajsteroeidhV" (o&, h&), -eV" (toV) adj. ‘în formă de
stea, steliform’ – în DNR subst. ‘asteroid’ (GHIOVANIS prezintă ambele sensuri, pe
lângă altele); bombulioV" (o&) zool. ‘urechelniţă’ – în DNR ‘bondar, bărzăun’; în
GHIOVANIS se spune că are circulaţie în greaca veche; *bovtsalo (toV) ‘pietriş’ – în
DNR ‘pietricică pe malul unui râu, mării’; bouvkino (toV) ‘bucium’ – în DNR ‘1. corn,
goarnă’; brivqw ‘a mişuna, a furnica’ – în DNR ‘a fi plin de ceva, a deborda de’;
daskaleuvw ‘a îndruma spre rău’ – în DNR ‘a îndruma, a sfătui’; *ejrhmokklh`si (toV)
‘bisericuţă părăsită’ – în DNR ‘biserică aflată într-un loc retras’ (în GHIOVANIS
‘biserică mică din afară sau care nu aparţine circumscripţiei enoriale’); eujkrisiva (h&)
‘bun simţ’ – în DNR ‘judecată dreaptă’ (în GHIOVANIS ‘judecată sau gândire corectă,
logică, dreaptă’); *kommavra ‘dureri de mijloc’ – în DNR, GHIOVANIS şi BABINIOTIS
‘oboseală, sfârşeală, sentiment de epuizare’; *kompovdema (toV) ‘mici economii,
ciorap’; această nuanţă se află şi în GHIOVANIS – în DNR ‘economii’; mikraneyioV"
(o&), -a (h&) ‘strănepot’ – în DNR nu este înregistrat, în GHIOVANIS ‘copilul verişorului
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sau verişoarei’; mikrologiva ‘chiţibuş’ – în GHIOVANIS ‘1. faptul de a vorbi cineva
despre lucruri fără importanţă, 2. a se preocupa cineva cu mărunţişuri fără
importanţă’; mikrotevcnhma (toV) ‘jucărie de copii, fleac’ – în DNR nu este înregistrat,
în GHIOVANIS ‘mică piesă de artă, miniatură’; oikourw` ‘a sta acasă’ – în DNR nu
este înregistrat, în GHIOVANIS ‘a rămâne acasă din motive de boală’; oijwnoskovpo"
‘proroc’ – în DNR ‘1. augur, 2. prezicător, ghicitor’, ÎN GHIOVANIS ‘ghicitor’;
o&xuvfono" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘cu voce ascuţită, piţigăiată’, iar cu valoare
substantivală are şi sensul muz. (h&) o&xuvfono" ‘contralto’ – în DNR ‘de tenor’, în
GHIOVANIS sensul este ‘tenor’ ş.a.
d. Lexeme şi sensuri care prezintă o explicaţie prin cuvinte rar folosite sau
aproape ieşite din uz astăzi, sau păstrate numai la nivel regional sau popular,
conform DLR-ului. Uneori acestea reprezintă realităţi care au dispărut de-a lungul
timpului. În cazul în care ele vor fi prealuate într-un nou dicţionar neoelen-român va
trebui să fie redefinite (şi) prin termeni actuali: a*ellovpou" (katharevousa; în
GHIOVANIS cu circulaţie în greaca antică) ‘vânteş – în DLR: ‘(regional) care aleargă
repede; iute de picior’; a*kinavkh" (o&) ‘pală, iatagan’ (kath.; în GHIOVANIS cu
circulaţie în greaca antică); pală – în DLR cu sensul ‘(învechit) paloş’; *a*logofovrti
(toV) ‘tarhat’ – în DLR s.v. tărhat, cu sensul ‘greutate, sarcină, povară; bagaj,
calabalâc’; a*nqodevsmh ‘buchet’, în sintagma —tecnhthV ‘ţimuir’ – în DLR s.v. ţimir
este un subsens definit ‘(prin Bucov. şi sudul Transilv.) mănunchi de flori artificiale
sau alte podoabe pe care le poartă mirele la pălărie sau la căciulă în ziua nunţii’;
a*nqrwpavrion (toV) ‘omuleţ, poghircă’ – poghircă în DLR ‘(Mold.) epitet dat unui
om mic de statură, pipernicit’; a*nqrwpivsko" (o&) ‘ţafandache’ – în DLR ‘(familiar)
bărbat (tânăr) spilcuit, sclifosit, ridicol şi uşuratic; filfizon, fante, muţunache’;
e&pivxanqo" (o&, h&), -on (toV) adj. ‘vulpiu’ – în DLR ‘(rar) de culoarea blănii vulpii;
roşcat’; mikrofilodoxiva ‘gloriolă’ (apare şi în GHIOVANIS ‘ambiţie mică,
nesemnificativă’) – în DLR cuvântul nu este înregistrat.
Unele lexeme şi-au păstrat desemnarea, dar sunt definite în funcţie de uzul
epocii: a*nagnwsthvrion (toV) ‘cabinet de lectură’ – în DNR ‘sală de lectură’.
e. Unele dintre cuvintele rare din definiţie au chiar etimologie neogreacă, ca
de exemplu: a*zumosfragiv" (kath.) ‘bulin’ (în GHIOVANIS cu forma din dimotiki
a*zumosfragivda ‘bucăţică de pâine nedospită care se folosea la lipirea plicurilor’) –
înregistrat în DA cu sensul ‘mic petec rotund de cocă uscată, de lipit scrisori sau
hârtie sau de învăluit medicamentele (prafurile) cu gust amar şi neplăcut’ (cu atestări
până la 1910) < ngr. mpoulivni; *aliavda ‘scordolea’ (în DLR scordoleá ‘sos preparat
din nuci pisate, miez de pâine (sau pesmet), frecate cu usturoi, untdelemn, oţet (sau
zeamă de lămâie), care se serveşte cu raci fierbinţi, peşte rasol, legume fierte etc.; p.
ext. mâncare preparată cu acest sos’ < ngr. skordaliva).
3.2.5. Regimul prepoziţiilor şi valoarea lor de prim element de compunere în
cuvintele compuse.
În DNR, particulele a*- sau a*n-, a*na-, apo-, para- şcl. sunt definite ca
„element de compunere” şi se arată care este sensul lor sau ce sens conferă
cuvintelor compuse pe care le formează. Acelaşi statut îl au aceste elemente în
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şi în BABINIOTIS şi tot astfel sunt considerate în Neoellhnikhv
grammatikhv (th" Dhmotikhv")32. Dicţionarul lui Sarafidi prezintă elementele de
GHIOVANIS

tipul sun, apo, para, care sunt şi prepoziţii în limba greacă, numai cu statutul lor de
prepoziţie, nu şi de element de compunere, astfel că elementele a- sau an-, xe-,
mono- etc. nu sunt tratate independent.
4. Cele două dicţionare redactate de Hector Sarafidi sunt cuprinse în Seche
33
1969 , la capitolul Lista principalelor dicţionare bilingve tipărite (p. 309)34. Mai
trebuie spus că, la sfârşit, dicţionarul pe care l-am prezentat aici cuprinde
Vocabularul verbelor neregulate, o listă cu acest tip de verbe. Ar trebui amintite, de
asemenea, cuvintele din finalul prefeţei lui D. Russo la acest dicţionar:
Să-i fim deci recunoscători autorului pentru munca rodnică şi abnegaţia demnă
de admirat cu care a dus la bun sfârşit şi a tipărit cu cheltuiala sa o operă aşa de
folositoare, care va aduce servicii mari atât grecilor, cât şi românilor şi, în special,
tinerimii studenţeşti, contribuind la înţelegerea reciprocă a două naţii surori şi să-i
urăm să dea o a doua ediţiune cât mai curând (VIII).

După câte se pare, acesta este primul dicţionar bilingv modern eleno-român,
întru totul valabil şi astăzi şi aceasta este şi mărturia făcută cu multă modestie de
autor în Introducere:
Nu am pretenţia să ofer cititorului o operă desăvârşită. Continuatorii vor
îndrepta şi complecta desigur scăderile şi lacunele operei mele, pe care publicul cititor
e rugat s-o primească cu îngăduinţă, ca o primă încercare în domeniul lexicografiei
greco-române.

Aspectele remarcate şi exemplele pe care am încercat să le extragem aici,
precum şi cele care nu au fost relevate, dar ar putea fi descoperite, sunt importante şi
pentru elaborarea unui dicţionar neogrec-român de anvergură.
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DNR:

Neoellhnikov-roumanikov lexikov, Dicţionar neogrec-român, coordonat de Lia

Brad-Chisacof, având ca autori pe Margarita Kondoghiorghi, Eugen Dobroiu (A-M,
R-U), Ştefan Stupca (revizie A-M, S-U), Antiţa Augustopoulos-Jucan (N-P, F-W),
Bucureşti, Editura Demiurg, 2000.
GHIOVANIS: Nevo lexikov Hr. Giobavnh qhsaurov" ovlh" th" ellhnikhv" glwvssa",
Pagkovsmio" ekdotikov" organismov" Crivsto" Giobavnh" A.E.B.E. (f.a.).

A Bilingual Greek-Romanian Dictionary from the 20th Century
that Has Been (too) Little Known
Hector Sarafidi’s dictionary is the first Greek-Romanian modern dictionary.
According to his own statement, the author has, first of all, enlisted some of the most
common lexemes from katharevousa, a form of the Modern Greek language, and from
dimotiki, together with borrowings from other languages. This lexicographic work has been
conceived and compiled according to modern criteria. By comparing it with another
Greek-Romanian dictionary published half a century later, we have reached to the conclusion
that numerous words, meanings, idiomatic constructions and compound words appear only in
Sarafidi’s work and a significant number has been analyzed in this paper. By using another
comparative approach, we have also concluded that the majority of them can be found in a
Greek thesaurus dictionary (Hristos Ghiovanis) which shows word usage during different
periods of the Greek language. Last but not least, this work is also interesting in terms of
word definition, some of them being rare, others regional and others belonging to the
familiar register. If a similar, but more extensive dictionary were to appear, the information
from Hector Sarafidi’s dictionary should be reevaluated and exploited.
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