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Ὁ Ἀπολλώνιος, ὁ λεγόμενος Σοφιστής, σπουδαῖος γραμματικός, ρήτορας καὶ λεξικογράφος,
γεννήθηκε καὶ ἔζησε κατὰ τὸν 1ο μ.χ. αιῶνα στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Τὸ μόνο σωζόμενο
ἔργο του εἶναι τὸ ἀνὰ χεῖρας «Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον τῆς τε Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας», ποὺ εἶναι
καὶ τὸ ἀρχαιότερο διασωθὲν Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἕνα Λεξικὸ 2.000 καὶ πλέον ἐτῶν! Τὸ
παρὸν Λεξικὸ πρωτοεκδόθηκε τὸ 1773 στὸ Παρίσι καὶ ἀκολούθως τὸ 1833 στὸ Βερολίνο. Στὴν
Ἑλλάδα ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 2001 ὰπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἡλιοδρόμιον καὶ ἤδη, μὲ τὴν
παροῦσα, κυκλοφορεῖ σὲ δεύτερη ἀνανεωμένη ἔκδοση. Πρόκειται γιὰ ἕνα μοναδικῆς ἀξίας εἰδικὸ
Ἑρμηνευτικὸ καὶ Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν, ποὺ περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 3.000
λέξεις καὶ φράσεις.

Ὁ Ἀπολλώνιος μᾶς παραδίδει μοναδικὲς ἑρμηνεῖες καὶ ἐτυμολογήσεις πλήθους Ὁμηρικῶν
λέξεων, καθὼς καὶ διαφορετικὲς ἐκδοχὲς ἀρκετῶν Ὁμηρικῶν στίχων. Ἑρμηνεύει καὶ ἐτυμολογεῖ,
μὲ μιὰ θαυμαστὴ σαφήνεια, εὐσυνθεσία καὶ συντομία, ρίχνοντας, θὰ λέγαμε κυριολεκτικά, ἕνα
Ἀπολλώνιο φῶς στὶς λέξεις τοῦ Ὁμήρου.
Ἐνδεκτικὰ ἀναφέρουμε:
ἄγαλμα < πᾶν ἐφ’ ᾧ τις ἀγάλλεται,
δηλαδή, ἄγαλμα εἶναι κάθε τὶ στὴν θέα τοῦ ὁποίου ἀγάλλεται κανείς.
ἀγυιαί < αἱ ὁδοί, ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν ἄγειν,
δηλαδή, ἀγυιαὶ εἶναι οἱ ὁδοί, ἀπὸ τοῦ ὅτι αὐτὲς ἄγουν - ὁδηγοῦν πρὸς κάποια κατεύθυνση.
 ζείδωρος < ἡ τὸ ζῆν δωρουμένη γῆ· ταύτης γὰρ ἐπίθετον,
δηλαδή, ζείδωρος ὀνομάζεται ἡ γῆ, ἀπὸ τὸ ὅτι δίνει τὸ δῶρο τῆς ζωῆς· γι’αὐτὸ καὶ εἶναι
χαρακτηριστικὸ ἐπίθετό της.
φῶτες < οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ τοῦ φωτίζειν τὰ νοούμενα πάντα διὰ τοῦ λόγου,
δηλαδή, φῶτες ὀνομάζονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοῦ ὅτι φωτίζουν ὅλα τὰ διανοήματα διὰ τοῦ
λόγου.
Τὸ «Ὁμηρικὸν Λεξικὸν» τοῦ Ἀπολλωνίου εἶναι ἕνα μοναδικὸ ἐργαλεῖο γνώσεως καὶ Παιδείας
γιὰ κάθε μελετητὴ τοῦ Ὁμήρου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας· εἶναι τὸ Λεξικὸ ποὺ ἔλειπε γιὰ νὰ
μπορέσουμε νὰ μελετήσουμε ξανὰ τὸν Ὅμηρο∙ διότι δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ πεῖ ὅτι «γνωρίζει
Ἑλληνικά», ἐὰν δὲν ἔχει μελετήσει τὸν Ὅμηρο!
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