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Ελλην Φιλόλογος
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Προ0ΰΐλως ή εχδοσις itivc'o? 
βιβλίου ?ιά τη ; παρούίης έφη- 
μερίδος Οάγγελληΐϊΐ, αν προς 
τ'ον έκ84την κύτη; ίντίτυπογ 
τοϋ βιβλίου ίτ.ΜτΟ,Χνζat.

Π ρος  τ ο υ ς ά ν α ^ ν ω σ τ α ς .

Έπ ^είο ’οϋντες τήν εκδοσιν της φιλολογικής 
ταύτη£ ‘έφημερίδος όλίγα τινά κρίνομεν άναγκαΐον 
περι αύτής δίκην προλόγου νά ειπωμεν, άπλοΰν 
τινα καί άπέριττον λόγον μεταχειριζόμενοι, φεύ- 
γοντες οε τό όγκηρόν και κομπώοες.

_ Και περ'1 μέν των αιτίων, άτινα έπεισαν ή  ή- 

νάγκασαν ή μ α ς  εργον δυσχερέστατον καί έπιπο- 
νώτατον νάναλάβωμεν, ούδένα λόγον ποιούμεθα 
πανταπασι περιττόν καί μάταιον νομίζοντες περί ά- 
οιάφορα καί ανωφελή τοΐς άναγνώσταις πράγματα 
νά διατρίβωμεν όφείλομεν δ’ όμως οπωσδήποτε 
νά καταστήσωμεν διά βραχέων φανερόν τί σκο- 
ποϋμεν καί εις τί τείνομεν διά τής παρούσης έφη
μερίδος.

 ̂ '  κοπός ημών διά τής προκειμένης έφημερίδος 
εΤνε, ως καί ή επιγραφή αυτής ύποδηλοΐ, νά πα- 
ρασχωμεν κατά τήν ήμετέραν δύναμιν χρείας 
τινας τή έν Έ λλά δ ι ούκ όλίγον ήμελημένη καί 
καταπεφρονημένη φιλολογία. Άποβλέποντες πρό 
πάντων εις τους περί τά Ελληνικά γράμματα 
παρ’ ήμΐν σπουδάζοντας, ών οί πλεΐστοι άλλοτ’ εις 
άλλας απορίας έμπίπτουσι καί έν άμηχανίαις έκά- 
στοτε ένεχονται, παοτίθεμεθα ττςλλά των της 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  φιλολογίας νά έξετάσωμεν καί σαφηνί- 
σωμεν, έξαιρέτως δέπερί τά τής Ελ λ η ν ική ς  γλώσ- 
σης τής τε παλαιας καί τής νέας νάσχοληθώμεν, 
περι ων λέγων τις ότι ολίγη γνώσις καθόλου 
παρ ήμιν υπάρχει, καίτοι "Ελλησιν ουσιν ή του
λάχιστον όνομαζομένοις, δέν θά φανή ισως παοά 
τοΐς συνετοΐς καί είδήμοσίν ότι μέγα τι καί δεινόν 
λέγει ή ότι άπρεπώς καί άνυποστόλως υβρίζει καί 
δυσφημεί τά σκεύη τής έκλογής, έν ο?ς σώζε
ται ο^κολοφών τής περινοίας καί μεγαλοφυιας. 
Επειδή δέ πάμπολλα εις τήν νέαν Ε λ λ η ν ική ν  
γλώσσαν, μάλιστα δέ τήν γραφομένην, παρεισέ- 
ουσα/ πλημμελή καί αδόκιμα ή παντελώς όθνεΐα

καί έκφυλα' προυργιαίτατον ήμΐν φαίνεται καί περί 
τών τοιούτων ενίοτε Χόγος  νά γίνηται, ΐν’, ει δυ
νατόν, άποτρίβωνται κατά μικρόν καί άποσκορα- 
κίζωνται, όσ’ άν τουλάχιστον παντάπασιν ανελ
λήνιστα καί ασύστατα άποδεικνύωνται. Καί άλ
λων δέ τινων χρήσεων, περί ών αμφιβολία καί 
άμφίσβήτησις παρά τοΐς πολλοΐς υπάρχει καί άλ
λη παρ’ άλλοις δοξασία κρατεί, ακριβής ζήτησις 
και βάσανος μέλλει νά έπιχειρήται, όπως εύρί- 
σκηται τάληθές καί όρίζηται καθ’ όσον είνε ε 
φικτόν άν όρΟώς καί άπταίστως έχωσιν ή πλημ- 
μελώς καί ήμαρτημένως. Ούδαμώς δέ 6ά όκνώ- 
μεν καί βιβλία έν τή ήμετέρα έφημερίδι ού μόνον 
έκ τών λεγομένων διδακτικών αλλά καί έκ τών 
άλλων νά κρίνωμεν καί έλέγχωμεν, αύστηρώς 
μεν ίσως ενίοτε καί οίονεί άργυραμοιβικώς τά έν 
αύτοΐς γεγραμμένα έξετάζοντες άλλ’ ουδέποτε 
συκοφαντικώς καί ι/,ετά φθόνου, πρός όν μάλι
στα τά Ελληνικά  εργα εΐνε ασφαλώς άπωχυρω- 
μενα. Εις μόνην τήν επιστήμην άφορώντες καί 
μόνης τής αλήθειας στοχαζόμενοι θάφροντιστώ- 
μεν κατά πάντα τρόπον καί ούτως είπεΐν θάμνη- 
μονώμεν τών προσώπων καί τών ενδόξων ή άδο
ξων κατά τήν Ελλάδα ονομάτων, ουτε πρός χά- 
ριν καί κολακείαν ουτ’ εχθρας καί μίσους ενεκεν 
ούοέν ούδέποτ’ ούοαμώς γράφοντες. Έάν δέ τις 
ελεγχόμενος νομίζη ότι αδικείται, εΐμεθα ετοιμό
τατοι νά δεχώμεθα καί δ ω ρ ε ά ν  καταχωρί- 
ζωμεν τήν ύπέρ αύτου γραφομένην άπολογίαν, 
άν μή κακώς καί παρά φύσιν έχη καί του αναγ
καίου άποτυγχάνη σκοποΰ, τουτέστιν άν μή τών 
τής επιστήμης άφισταμένη άλλοτρίων αύτής ά- 
πτηται πραγμάτων. Τήν περί τόν λόγον σκληρό
τητα καί δριμύτητα έν καιρώ γινομένην ούδαμώς 
άπαξιοΰμεν ούδ’ άποδοκιμάζομεν τό παράπαν, 
μισοΰμεν ο’ όμως σφόδρα καί βοελυττόμεθα παν- 
ταχοΰ καί πάντοτε τόν δόλον καί τήν απάτην 

! καί τά σοφίσμασα καί πονηρεύματα, άτινα τών
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έπιτρίπτων φενακών καί έξωλεστάτων αγυρτών 
ίδια όντα μόνοις τοϊς μοχθηροΐς καί τήν ψυχήν 
διεφθαρμένοις δύνανται νάρέσκωσι.

Καί έξαιρέτως μέν περί τα της Ελληνικής 
γλώσσης σκοποΰμεν έν τη παρουση έφημεριδι νά 
διατρίβωμεν άλλ’ έξ ών προείπομεν πας τις κα
τανοεί δτι ούδέν σχεδόν των τής Ελληνικής φι
λολογίας μέλλει έξ αυτής νάποκλείηται. Καί ή 
ιστορία καί ή αρχαιολογία καί ή γεωγραφία καί 
πάντα καθόλου, έξ ών ή Ελληνική  φιλολογία α
παρτίζεται, θάξιώνται έν αυτή τής προσηκούσης 
τιμής καί ούχί μικρας θά τυγχάνωσι θεραπείας 
καί σπουδής.

’Αλλά πώς θά δυνηθώμέν ποτε ήμεΐς οί μικροί 
καί ασθενείς πάντα ταΰτα νά κατορθώσωμεν, ά- 
τινα άνευ ,τινός οκνου καί ενδοιασμοί» ενταύθα έ- 
παγγελλόμεθα ; ΟΟίοαμώς ο'ΰτε τής ήμετέρας ά- 
σθενείας ανεπαίσθητοι υπάρχομεν οΰτε τοϋ μεγέ
θους του έργου προς δ άποδυόμεθα. Καί άν μή 
ταΐς δυνάμεσιν άλλου τινός έθαρροϋμεν, κατ’ ού- 
δένα τρόπον θά έτολμώμεν τηλικοΰτον νά κινδυ- 
νεύσωμεν κίνδυνον ύπερμέγεθες εργον άναλαμ- 
βάνοντες· νυν δέ τ ρ ε ΐ ν  μ ’ ο ϋ κ  έα Ι ί α λ λ ά ς  
Ά θ ή ν η .  Προθυμότατος ήμΐν βοηθός καί άντιλή- 
πτωρ παρίσταται ό έπιστήθιος καί περισπούδαστος 
φίλος Κ. Σ . Κόντος, ουτινος τή άμφιλαφει παιδεία'· 
καί άκρα δεινότητι πεποιθότες θαρραλεώτατοι καί 
τα μάλιστα εύέλπιδες εις τό έ'ργον χωροΰμεν.

’Ε ν ’Αθήναις τή 1 Φεβρουάριου 1 8 ^ .

Δ. ΑΝΤΩ ΝΟΠΟΤΛΟΣ Αίγιεύς.

Π ΕΡ Ι Κ Α Τ Α Χ ΡΗ Σ ΕΩ Σ  *.

Περί τοϋ λεκτικού τρόπου μέλλοντες νά διαλάβωρεν, 
δστ,ις κατάχρησις συνήθως ύτ5Ϊ> των τεχνογράφων ονο- 
αάζεται, έπάναγκες νομίζομεν πείί τοϋ ρήματος πρώ
τον, έξ οΰ ή λέξις αΰτη παράγεται, ολίγα τινά νά εί- 
πωυ.εν εις διασάφησιν καί δήλωσιν της δυνάμεως αύτοϋ 
τείνοντα, έλπίζοντες δτι εύκολώτερον ουτω καί εύκρινέ- 
στερον δύναταί ή τής προκειμένης λέξεως σημασία νά 
όρισθη καί γνωρισθϊί.

Το ρήμα καταχρψθαι, έξ οΰ ή περί ής ό λόγος *α- 
τάχρησις, σημαίνον κυρίως ο^ως η <5λοσχερώς χρησθαι, 
σψόδρα καί υπερβαλλόντως χρησθαι^ δαψιλ&ς καί άψει- 
δώς χρησθαι, άνευ τίνος δυσκολίας ρ,εθίσταται εις την 
σημασίαν τοϋ χακώς xal άνοικείως χρηοθαι ήτοι ατοπον 
χαϊ άνάρμοστον χρησιν ποιεϊσθαι. Καί έν άλλοις δέ

1. Είς τί,ν παρ«σ*5υήν τις ιτρίγαατείίς τιΰτη; ώ:ρελ·. 0η >.sv μά- 
λΐ3τϊ εχ τών έν δέλτιι; ύπομινϊΐυάτων τοϋ φιλτχτου Κ .  Γ .  Κιντβο.

ρημασι μετά τής *a ra  προθέσεως συντεθειμένοις έγκει*- 
ται ή έννοια τοϋ λίαν xal ύπεργιώς χαϊ ί'περμετρως, 
■ί) ευκόλως παρομαρτεΐ ή παραφύεται ή έννοια τοϋ κα
κώς και πλημμελώς κατά πολλούς δυναμένη τρόπους 
εν τή ερμηνεία νά παρασταθή, ή διά τοϋ το πρέ-
jtor xal προσηχον η διά τοϋ ττα^ά τό εΐχός χαϊ εϋΛογΟγ 
η διά τοϋ παρά τό ορθόν χαϊ δίκαιον η δι’ άλλου τίνος 
τοιούτου.

ΓΙ Ι  τοιαύτη τής προθέσεως χατά σημασία παρατηρεΐ- 
ται μέν καί έπ’ άλλων ρημάτων, μάλιστα δέ έπί των 
εξής’ χαταμελεΐν, χαταχερδαίνειν, χαταχα ρίΓ,εσθαι καί 
χατελεεϊν. Έ ν  τοϊς προκειμένοις ρημασι τοιαύτης φαί
νεται ότι μετέχει ή πρόθεσις δυνάμεως, έκ τής πρώ
της καί κυρίας μετά πολλής ευκολίας διατυπουμένης 
καί άποτελουμένης, ώστ’ ουδαμώς ίσως αμαρτάνει τις 
άποφαινόμενος δτι κακίας καί πλημμελείας καθόλου 
δηλωτική ούσα ύπεμφαίνει δλιγωρίαν τοϋ καθήκοντος 
η αμέλειαν τοϋ αναγκαίου η άλλο τι ομοιον, ώς αρ
κούντως, νομίζορ-εν, δΐίκνυται έκ των ευθύς έπιοερομέ- 
ν(ον παραδειγμάτων. Ξενοφ. ’Αναβ. Ε  , η , 1 «ότι άρχ<ϋν 
αίρεθεις χατ-ημέ.Ιει^ (τουτέστιν ^μέλει αφρόντιστων τοϋ 
καθήκοντος, o ffic ii negligens). Εύπολ. Άποσπ. 341 
Μειν. «ρ.ισώ δε και τον Σωκράτην τον πτο^χον άδολέ- 
σχην, 6ς τάλλα μεν- πεφρόντικεν, δπόθεν δέ καταφαγεϊν 
εχοι, τούτου χατημέΛηχεν» (περί ού δηλονότι μάλιστα 
ώφειλε νά φροντίση ίι οπερ οΰδαμώς ήρμοζεν αϋτω νά 
παρίδν}). Ξενοφ. Οίκον. Δ , 7 «ους δ’ άν εύρη [των άρ- 
χόντίον] ?̂·, χαταμεΛοϋντας [τών φρουράρχων] η ν.αταχερ- 
όαίνοντας, τούτους χαλεπώς κολάζει καί παύων τής 
αρχής άλλους έπιμελητάς καθίστησι». Αυσ. κατ’ Άν- 
δοκίδ. § 3 «αδύνατον δέ και υμΐν έστι περί τοιούτου 
πράγματος φέρουσι τήν ψήφον η χατεΛεήσαι η χατα- 
χαρίσαοθαο> (ήγουν έλεήσαι καί χαρίσασθαι άμνημονοϋν- 
τας τοϋ καθήκοντος, con tra  o ffi c iun i et fidem , prae- 
ter aequum  et bonum , κτλ.). Καί το έν τω Αίαντι 
τοϋ Σοφοκλέους « καν έξέπραξεν, εΐ κατημε.Ιησ' έγώ » 
(ς. 45) δύναταί τις κάλλιστα νά έρμηνεύση οϋ μόνον
διά του ο .lu>(\ ήρ^Λησα  u W r t  καί. ΤO'J XUX(H)C ποιούσα.

ήτοι παρά το προσήχον ήμέΛησα, έπιλανθανομένη ούτως 
είπεΐν τοϋ έμοϋ καθήκοντος καί άμεριμνοϋσα περί πράγ
ματος άναγκαιοτάτου καί πολλής φροντίδας άξίου.

Τής αυτής έννοιας έχεται ή πρόθεσις καί έν τω χα- 
ταόωροΰοχεΐν καί χαταπροόιάόναι, 'ίσως δέ και έπί τοϋ. 
χαταβΛάπτεΐΥ τοϋ έν νόμω άναγινωσκου,ένου παρά Δη- 
μοσθ. κατ’ ’Αριστοκρ. § 28 «ή διπλοϋν δφείλειν δσον 
άν χαταΰΜψτ/». Καί τούτων των ρημάτων ή δύναμις 
ουτω πως υπο τής προθέσεως είνε διατεθειμένη, ωστ’ ευ
κόλως ανατέλλει καί βλαστάνει ή σημασία τοϋ άπρεπώς 
ή άτόπως r, άόίχως ποιεΐν τι. Περί τοϋ χαταύ.Ιαχεύεινy 
έξ οϋ έπίρρημα παρ’ ’Αριστοφάνει χατεΰΛαχενμένως 
(Πλούτ. 325), λέγομεν δ τι καί περί τοϋ παρά τω Σο- 
φοκλεϊ χατημέ.Ιησα. "Ομοιον τω χαταβΛαχενειτ υπάρχει

■το χατοχνεΐν,
Προμ. G7 «σύ δ’ αυ χατοχνεϊς των Διός τ 
στένεις;». Καί τω παρ’ 'Ηροδότω χαταύοχεϊν δύναταί 
τις νάπονείμη τήν σημασίαν τοϋ χαχύς ή πΛημμε.Ιώζ 
ΰοχεΐν, τ^υτέστι δοκεϊν άμαρτάνοντα ή ου στοχαζόρ,ε- 
νον τοϋ άληθοΰς. ΓΩς παράδειγμα έστω το έν Λ ,  22 
«τούς έναντίους λόγους ή ώς αύτίις χατεόόχεε». Αόελ.* 
φον τοϋ χαταδοχεΐν είνε το παρά Ξενοφώντι χαταόυζά*· 
ζειν ( ’Αναβ. Ζ , ζ ,  30).

Κατά τον αύτον τρόπον καί έν τω χαταχρήσΰαΐ, ού 
ενεκεν έγένετο ο Η·έχρι τοϋδε λόγος, έκ τής εννοίας τής 
υπερβολής προέκ-οψε καί περίτρανος κατέστη ή τής κα
κίας καί διαστροφής ή ή τής πλημμελείας καί άτοπίας' 
καί το καταχρώμαι τ ιη , άνθ’ οΰ σολοικότατα υπο πολ
λών τά νϋν λέγεται καί γράφεται χαταχρ&μαί τίνος 
(abuser de quelque chose, d’uu ami, κτλ.), ισοδύναμε^ 
προφανώς τω παρά τό πρέπον καί δίκαιον χρωμαί τινι 
η πΛημμε.Ιωα και άτόπω;, κτλ. Τά εξής παραδείγματα 
εκ τε δοκίμων καί αδόκιμων συγγραφέων ειλημμένα είνε 
ικανά νά σαφηνίσωσιν αρκούντως το πραγμα. Πλάτ. Με- 
νεξ. σ.,β·47, χ « εί παρασκευάσαισθε τ·̂  τών προγ*όν&)ν 
δόξη"μ·^καταχρησόμενυι μηδ’ άναλώσοντες αυτήν», ’ίσο- 
κράτ. Εγκωρ.. 'Ελέν. § 38 «ΐνα δέ μή δοκώ . . . άνδρός 
ένος δόξτι καταχρώμενος έπαινεΐν αυτήν». Δημοσθέν. περί 
τοϋ Στεφ. § 150 «άλλά κενή προφάσει ταύτν) χατεχρω 
καί ψευδεΐ» (Πρβ. καί περί Παραπρεσβ. § 277). ’Apt- 
στοτέλ. περί Οΰραν. Α.', γ; , 6 (Τόμ. Β*, σελ. 371 Διδ.) 
« Αναξαγόρας δε καταχέχρηται τω όνόματι τούτω οϋ 
καλώς' ίνομάζει γάρ αιθέρα άντί πυρός». ’'Αξια παρα- 
θέσεοις ύπάρχουσι καί τά εξής τοϋ Σταγειρίτου ^ωρία. 
περί Ζώ. Mop Β /, I 6 (Τόρ.. Γ*, σελ. 249) «προς εργα
σίας δύο καταχρησαμένη». γ ', 1 (σελ. 253) «τοϊς κοι- 
τοΐς πάντων ρ.ορίοις είς πολλά τών ιδίων χαταχρήται » 
(Πρβ. καί Γ ',  2, σελ. 255 καί Γ ', 9, σελ. 2G6). Δ', 6 

(σελ. 284 ) «άλλ’ δπου μή ένδέχεται χαταγρήται τώ αύ- 
τω έπί πλείω έργα ». περί ’Αναπν. ΐ !  (Τόμ. Γ ', σελ. 
541) «χαταχριηται γάρ ή φύσις έν παρέργκ) τη διά τών 
μυκτήρων αναπνοή πρί>ς τήν οσφρησιν έν ένίοις τών 
ζωων», κτλ. Παρατηρητέον δ δτι καί τοϋ παρακα- 
ταχρήσθαι γίνεται χρήσις παρ’ ’Αριστοτέλει έν τφ 
περί Ζώ. Mop. Β ', 1 6 καί Δ’, 1 0 (Τόα. Γ ',  σελ. 248 
καί σελ. 294). Λουκιαν. Δίκ. Φων. § 2 « τοϋ ταϋ 
χαταγρωμένβυ τοΐ; έμοΐς ». Νεκρ. Διαλ. 1Γ, § 5 «ώς 
Λε κατεχρητό μου τή περί παιδείαν φιλοτιμία ». Τευ- 
όολουκιαν. Αουκ. ή Ον. § 62 «ή δε χατεχρήσατό μοι 
δεινώς». Στράβ. Ε 7, ά, 2 «ουτω δέ τετράπλευρον μάλ
λον ή τρίπλευρον φαίη τις άν τά σχήμα, τρίγωνον δ’ ού- 
δοπωσοϋν, πλήν εί καταχρώμενος». 'ΐεροκλ· ΓΥπομν. είς 
τά τών ΙΙυθαγορ. Χρυσ. νΕπ. Β ', 2 (Φιλοσ- 'Ελλ . ’Α- 
ποσπ. ύπο Μουλλ Τόμ. Α/, σελ. 423) «ουτω γάρ άν 
τηρησαιμεν το εύορκεΐν, εί μή χαταχρ.ησοίμεθα τοϊς δρ 
κοις». Εϋστάθ. -σελ. 1 573 «χαταχρώμεθα δέ ομως τή

19 (σελ. 
καί Σχολ.

Αίσχύλ. Προμ. 957 καί Έ π τ . 32 (σελ. 32, 27 καί σελ. 
36, 29 Δ'.νδ.), κτλ. Καί παρ’ 'Ησυχίω μεταξύ τοϋ χα- 
ταχρηστικώς καί τοϋ χαταχρνσώσαι φέρεται «Κατα- 
χρδται: Κακώς χραται», δπερ μεταβλητέον ισως είς 
χαταχρήται, δπερ απαιτεί ή κατά στοιχεΐον τάξις τών 
λέξεων, άν καί πολλάκις παρά τώ ^Ησυ^ίο) τεταραγ- 
μένη καί συγκεχυμένη φαίνηται.

Έ ξ  δσων περί τοϋ ρήρ,ατος χαταχρησθαι ε’ίπομεν 
εύχερεστάτη, νορ,ίζομεν, καί άπονωτάτη άποβαίνει ή 
κατανόησις καί έξήγησις τοϋ έξ αύτοϋ παρηγμένου ονό
ματος χατάχρησις. Ουδεν άλλο ή λέξις αύτη σημαίνει 
ή τήν κακήν καθόλου καί άνάρρ,οστον χρήσ:ν. Είνε δ’ ή 
έπί τής καταχρήσεως παρατηρουμένη κακία καί πλημ· 
μέλεια παραβλάστημα ούτως είπεΐν τής άφειδοϋς καί 
κατακόρου χρήσεως. Ιδίως δέ καλείται χατάχρησις ό 
λεκτικός τρόπος 5 ονομαζόμενος ενίοτε καί άχυρο.Ιογία 
κατ’ άντίθεσιν προς τήν κυριολεξίαν ή χυριο.Ιογίαν. 
Πλούτ. ’ΐίθικ. σελ. 25, $  « άν μή τις, ώσπερ ε’ίρηται, 
ταΐς μεταφοραΐς καί χαταχρήσεσι τών ΐνομάτων επηται». 
σελ. 347, ς  «γλώσσας δέ καί καταχρήσεις καί μετα
φράσεις καί μέλη καί ρυθμούς καί ήδύσματα τοϊς πράγ- 
μασιν. υποτίθεται». Πρβ. καί Διονύσ/Αλικ. Τόμ. Ε  , σελ. 
1 5 ΓΡεισκ. Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 31 G Βεκκ. κτλ. 'Υπάρχει 
δέ καί έπίθετον καταχρηστικάς καί έπίρρημα συχνότερον 
αύτοϋ ευρισκόμενον καταχρηστικώc, δπερ λαμβάνεται 
προς αντιδιαστολήν τοϋ κυρίως ή χνριοΛέκτως ή χυριο- 
Λεχτικώς. Το καταχρηστικώς ρ.νημονεύεται καί έν τώ Αε- 
ξικώ τοϋ Ησυχίου Τόμ. Β  , σελ. 438 Σμιττ.

Τήν κατάχρησιν ταυτην προτιθέρ,εθα έν τ^ παρούση 
πραγματεία νά έξετάσωμεν φυλοκρινοϋντες αυτήν καί 
διευκρινοϋντες καθ’δσον εφικτόν ήμΐν υπάρχει. Καί πρώ
τον μέν τά υπο τών παλαιών περί αυτής γεγραμμένα θά 
μνημονευθώσιν* έπειτα δέ καί ταϋτα μάλλον Οά σαφη- 
νισθώσι καί άλλα πολλά θά προστεθώσιν, tv’ δσον δυνα
τόν φανερώτατον το πραγρ,α καταστΐ).

Ο μέν Τρύφων έν τω περί Τρόπων Β  (παρά Σπεγγ. 
Τόμ. σελ. 192) γράφει τά εξής' «Λ ατάιχρησίς εστι 
λέξις μετενηνεγμένη άπο τοϋ πρώτου κατονορ,ασθέντος 
κυρίως τε καί έτύμως έφ’ έτερον άκατονόρ.αστον κατά το 
οίκεΐον, οίον γόνυ καλάμου καί υψθα.Ιμος άμπελον καί 
χείλος κεραμίου καί τράχηλος όρους· κυρίως γάρ ταΰτα 
έπί ανθρώπου λέγονται' καί πάλιν πυζις μεν λέγεται ή έκ 
πύξου κατεσκευασμένη, καταχρηστικώς δε καί ή χαλκή 
καί ή έξ οίασδήποτε πεποιημένη υλης. Τώ αύτώ σχή- 
ματι άνόριάς κυρίως μέν το τοϋ άνδρος άπεικόνισμα, 
καταχρηστικώς δέ καί γυναικός' καί άνδροιρόνος κυρίως 
δ άνδρα φονεύσας, καταχρηστικώς δέ καί δ γυναίκα. νΕτι 
τριήραρχος κυρίως ό τριήρους άρχων, καταχρηστικώς δέ 
καί ό πεντήρους καί έξήρους' καί το ψηιρίζειν κυρίως 
μέν το ταΐς ψήφοις άριθρ,εΐν, καταχρηστικώς δέ καί δα-

οΰ χρήσιν παρατιθέμ:θα έκ τοϋ Αισχύλου , λέξει καί έπί τών ημέρων». Σχολ. Θεοκρ. Ζ ',
244 Άρηνσ.) «καταγράται δε τ·̂  λέξει». Πρβ.’ εχθρών υπερ



κτυλοις αριθμεΐν. Διαφέρει δε μεταφορά και κατάχρησίς, 
οτι ή μεν μεταφορά άπο κατονομαζομένου *έπί κατονο- 
μαζόμενον λέγεται, ή δε κατάχρησίς άπο κατονομαζο- 
μένου επί άκατονόμαστον'δθεν και χατάχρησις λέγεται».

^Γεώργιος ά’ δ Χοιροβοσκός τάκόλουθα λέγει έν τώ 
περί Τρόπων Γ  (παρά Σπεγγ. Τόμ. Γ ’, σελ. 246)' ν.Κα· 
τάχρησις εστι φράσις μετενεχθεΐσα άπο τοϋ πρώτως 
κατονομασθεντος κυρίως καί έτύμως έπί το άκατονόμα
στον, ώς δταν το άπο χαλκού επίπεδον πυξίδα ε’ίπωμεν’ 
πυζις γάρ ή έκ πύξου γεγονυΐα καλείται' επειδή δε καί 
τα εζ άλλης οίασοϋν υλης κατασκευασθέντα άκατονίμα- 
στα εισι, πυξίδας καί ταϋτα καλοϋμεν καταχρώμενοι 
τώ όνόματι. Καί άνδροφόνος κυρίως μέν έστιν δ άνδοα 
φονεύσας, καταχρηστικώς δε καί επί γυναικδς λέγεται- 
καί τριήραρχος κυρίους ό τρίωρους αρχών, καταχρηστικώς 
δέ καί ο δίφρους καί δ πεντήρους. Τοιοϋτόν έστι καί το 
νέκταρ έωνοχόει’ το γάρ οίνοχοεΐν κυρίως επί τοϋ οί
νου λεχθέν νυν επί τοϋ νέκταρος έλέχθη. 'Ωσαύτως καί 
τράχηΛος χεραμίου καί γόνυ χα.Ιάμου καί γαστηρ νηός 
και γ.Ι&σαα υποδήματος καί τά τοιαϋτα. Καί ψήφιζαν 
κυρίως το ταΐς ψηφοΐς μετρεϊν, καταχρηστικώς δέ καί 
τοΐς δακτύλοις. Ταϋτα γάρ επί τών κυρίως όνομασθέν- 
των λεγάμενα καταχρηστικάς καί επί τών άνονομάστων 
λέγεται. Διαφέρει δε κατάχρησίς μεταφορας, ότι ή μέν 
μεταφορά άπο κατονομασμένου επί κατωνομασμένον 
πάλιν λέγεται, ή δε κατάχρησίς άπο κατονομασμένου 
επί πάνττ) άκατονόμαστον, ώς δταν τον έν λίμνη ή πο
ταμοΐς ίχθύας άγρεύοντα άλιέα ε?πη τις' κυρίως γάρ 
άΛιενς δ επί τής θαλάσσης λέγεται’ επειδή δέ καί δ εν 
τοΐς ποταμοΐς άγρεύων άνονάμαστός έστι, καλοϋμεν καί 
τοϋτον άλιέα καταχρώμενοι τώ ονόματι».

Συντομώτερον καί δι’έλαττόνον πραγματεύεται περί 
καταχρήσεως Γρηγόριος δ Κορινθίας !ν τώ περί Τρόπων 
Γ ’ (παρά Σπεγγ. Τόμ· Γ*, σελ. 21 7) γράφων οτι «Κ α - 
τάχρησις έστι μέρος λόνου κυρίως καί έτύμως κατονομα 
σθέν λεγόμενον επί τίνος ετέρου άκατονομάστου κατά 
τα οίκεΐον, οίον πυζίς, χα.ϊκίς καί τριήραρχος. Καί ή 
μέν ποζις κυρίως καί έτύμως έστίν ή έκ ξύλου πύξου 
κατεσκευασμένη, καί τά μολύβδινα χαλκίδας προσαγο- 
ρεύομεν, καί τριήραρχον ( Ί  τριηράρχους)  ού μόνον τούς 
τριήρεων άρχοντας άλλά πεντήρεον καί έξήρεον' καί τον 
άνδριάντα 3wd γυναικος λέγομεν. Καί Ομηρος νέκταρ 
έωνοχόει, ούκατά το οϊκεΐον, ά^λ’άκατονόμαστόν έστι». 
Παρατηρητέον δ’ οτι ή ρήσις και τόν .ανδριάντα χτέ. 
δεν οαίνεται σώα καί άβλαβης οΰσα, Δυναται δε τις να
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εικάσνι οτι έξερρύησαν έκ τοϋ έδάφους λέξεις τινές, ών 
προστιθεμένων άναπληροϋται ώς εξής δ λόγος’ «καί τον 
ανδριάντα χαϊέπ' άνδρός καί γυναικος λέγομεν». Οτι δέ 
πολλάκις οι βιβλιογράφοι άβλεπτοϋντες ή καί άπροσε- 
κτοϋντες μεταπηδώσινάπόλέξεως εις άλλην δμοίαν παρα 
λείποντεςτά έν τώ μεταξύ ούδείς ίσως υπάρχει δ άγνοών.

Βραχύς εΐνε καί δ υπό τοϋ Κοκονδρίου περί τοϋ προ-

κειμένου γινόμενος λόγος έν τώ περί Τρόπων Δ' (παρά 
Σπεγγ. Τόμ. Γ ', σελ. 232. Βοισσονάδ. Άνεκδ. Τόμ. Γ ',  
σελ. 290 )' έχει δ’ ώς εξής" «Κατάχρησίς έστι μέρος 
λόγου άπο τοϋ πρώτοις κατονομασμένου κυρίως καί 
έτύμως έπί τ'-νος άκατονομάστου τασσόμενον κατά το 
οίκεΐον, ώσπερ δταν όφθα.Ιμόν aunt.lev  λέγωμεν καί ιτν- 
ζίδα, καν μη έκ ξύλου ύπάρχη,’ άνδριάντα, καν γυναι- 
κός εΐκών" γαΐεάγραν τε καί τήν άρκτου καί λέοντος* 
ά.Ιιέα τε καί τον κατά τον ποταμόν ίχθύας άγρεύοντα* 
τριήραρχον καί τον πεντήρους ή έξήρους νηός έπιμε- 
λητήν' άνδροφόνον τε καί τον γυναικος η παιδός φο- 
νέα». Ποοστίθεμεν τούτοις καί τά υπο άνωνύμου γε- 
γραμμένα έν τώ περί Τρόπων Γ ' (παρά Σπεγγ. Τόμ. Γ ',  
σελ. 208) (.(Κατάχρησίς έστι φράσις μετενεχθεΐσα άπο 
τοϋ πρώτως κατονομασθέντος κυρίως, ώς εΐ τις λέγει 
πυξίδα τήν έκ χαλκοϋ κατεσκευασμένην- μόνη γάρ κυ
ρίους ή έκ πύξου μετουσιαστικώς πυζίς ονομάζεται. 'Ο 
μοιους λέγομεν καί έπί τοϋ κεραμίου τράχηλον καί γό
νυ χα.Ιάμου καί γαστέρα νηύς καί γ.Ιώπσαν έμύάδων καί 
έτι ψηφίζειν το δακτύλοις μετρεϊν. Διαφέρει δε κατά- 
χρησις μεταφορας, ίτ ι  η μέν μεταφορά άπο κατονοαα- 
σμένου έπί κατωνομασμένον γίνεται, ή δε κατάχρησίς 
άπο κατονομασμένου έπί άκατονόμαστον ».

Περί μεν τοϋ γόνυ χα.Ιάμον καί τοϋ τράχηΛος ΰρους 
καί τών δμοίων τούτοις, καίτοι πολλά έχοντες νά γρά - 
ψωμεν, δμοις ούδένα λόγον έπί τοϋ παρόντος ποιούμεθα' 
διότι διάφορά πίος ταϋτα ήμΐν φαίνονται τών άλλων, 
έφ’ ών τρανότατα καί λαμπρότατα τά τής καταχρήσεως 
καθορώνται καί περί ών δικαιότατα δύναταί τις νά 
είπη οτι καταχρηστικώς είνε ειλημμένα. Περί δε τού 
ά.Ιιεύς καί τοϋ πυζίς καί τών τούτοις αδελφών ποοσ- 
φυεστάτην νομίζομεν την παρατήρησιν ταύτην, -̂ ν ποι- 
ούμενός τις ούδαμώς ϊσως σφάλλεται ούδ’ άστοχεΐ τοϋ 
άληθοϋς, δτι άμαυρας κατά μικρόν υπο τής χρήσεως καί 
άφανοϋς τής γενέσεως καί τής πρώτης αυτών καί κυρίας 
σημασίας καταστάσης, μόνης δέ τής καθόλου δυνάμεως
£V τφ  VCO 7Γερ',λε&<ρ0ε&<7Υ3ς Υ*ν\ πίκρκίΛεινάσ'Λς, εύκ-ό^ως j^s-

ταφέρονται άπο τών πρώτως και κυρίως τα ονόματα 
ταϋτα λαβόντον έπ’άλλα, είτε κατωνομασμένα είτ’ α
κατονόμαστα, οίς έτυμολογικώς μέν ούδαμώς άρμόζου- 
σιν, άλλ’δπο>σδήποτε δμοίότης καθόλου επ’ αυτών φαί
νεται προς τά κυρίως (ονομασμένα. Ούτοι λοιπον ά.ϊιευς 
κυρίως μέν εΐνε δ έν άλί ήτοι θαλάσση ίχθϋς άγρεύων, 
άλλά τής έτυμολογικής σημασίας εξίτηλου κατ ολίγον 
γενομένης, μόνης δε τής έννοιας τοϋ άγρεύοντος καθό
λου ιχθύς έν τώ νώ παρισταμένης, λαμβάνεται κατα
χρηστικώς καί έπί τοϋ έν λίμναις η· έν ποταμοΐς ιχθύς 
συλλαμβάνοντος. 'Ωσαύτως εχει καί έπί τοϋ Λυζίς. 0- 
Οεν λέγεται πυζίς χα.Ιχή (Γαλήν. Τόμ. I B ,  σελ. 58-4) 
καί χυζις κερατίνη (’λλέξ. Τραλλιαν. Α ', ι ,  35). Σενέκ. 
de Bcnef. V, 13, «qnacdam etiamsi vera non sint> 
propter similitudincm eodem vocabulo compre-

hensa sunt, sic pyxidem  et argenteam et auream 
dicimus etc.». ’Απόλλων, περί Συντάξ. Γ ,  23 «καί 
τροπικώτερον μετήλθεν εις κοινήν έπίτασιν, ώς το «- 
Λιεΰς, καν ποτάμιος η, καί ή πυζίς, καν διαφόρου ύλης 
τύχη, έκεΐνο μέντοι δμόλογον εστιν». Πρβ. και Κυντι- 
λιανόν V II I ,  6 , 33. 'Ομοία χρήσις παρατηρεΐται καί 
έπί τοϋ ουδετέρου πυ&ον έν τε άλλοις χωρίοις καί μά
λιστα έν τοΐς έξης έκ τών 'Εβδομήκοντα παρατιθεμέ- 
νοις' «καί δώσο) σοι τά .Ύυ&α τά JW iv a v  (έν Εξόό. 
ΚΔ^ 1 2 ) καί «κοιλία αύτοϋ κυζίον έΛεγάντινον έπί λ ί( 
θου σαπφείρου» (έν Ασμ. Ε  , 1 4). Περί τοϋ ανδριας 
ευρίσκει τις τά έπόμενα ύπο γραμματικού έν Άνεκό. 
Βεκκ. σελ. 395,4 γεγραμμένα' «Λέγεται μέντοι καί 
έπί τών άλλων ζώον καταχρηστικώς άνδριάς». Τοϋ 
ψηγίζειν σημαίνοντος κυρίους μεν ’ν'ήγοις, ήτοι μικροΐς 
λίθοις, .ίυγίζεσθαι., καταχρηστικώς δέ καί άπ,Ιώς .Ιο- 
γίΐεοθαι, άνευ ψήφον δηλονότι, προφέρομεν τάς ακο
λούθους χρήσεις. Πολύβ. Ε ', Υ .ς  ,  13 « Οντως γάρ εισιν 
ούτοι παραπλήσιοι ταΐς έπί τών άβακίων ψήφοις- έκεΐ- 
ναί τε γάρ κατά την τοϋ ψηγίζοντύς βούλησιν άρτι 
χαλκοϋν καί παραυτίκα τάλαντον ισχύουσιν ο'ί τε περί 
τάς αύλάς κατά zh τοϋ βασιλέο>ς νεϋμα μακάριοι καί 
παρά πόδας έλεεινοί γίγνονται». Πλούτ. ’ΐίθικ. σελ. 
141, γ ' «Δει δέ μή τοΐς ομμασι γαμεΐν^μ,ηδέ το^ δα- 
κτύλοις, ώσπερ ένιοι ψήφισαντες πόσα'^ΚΪουσα·* λαμ- 
βάνουσιν, ού κρίναντες πώς συμβιωσομένην». Λουκ. 
Εύαγγ. ΙΔ  , 28 «τις γάρ έξ υμών θέλων πύργον οίκο- 
δομήσαι ούχί πρώτον καθίσας ψηφίζει τήν δαπάνην, ει 
Ιχ ε ι εις άπαρτισμόν;» . ’ΐο>άνν. Άποκ. Ι Ι 7, 18 «δ έχων 
νοϋν ψηφισάτω τον άριθμδν τοϋ θηρίου». ’Εντεύθεν καί 
τί) όνομα ψήφισμα ευρίσκεται έπί άριθμοϋ η άριθμητι- 
κοϋ χαρακτήρος κείμενον παρ’ Εϊρηναίω σελ. 1 203, y  
(Πατρολ. Ελλ. Τόμ. Ζ ) λέγοντι «το Ν ψήφισμα υφε- 
λόντες». Συχνοτέρα έπί τής σημασίας ταύτης εΐνε παρά 
τοΐς μεταγενεστέροις ή λέξις ψήφος. Κοραής Άτάχτ. 
Τομ. Α , σελ. 237 « Ί Ή Φ ΙΖ Ε Ι .  Σημαίνει το Λογα
ριάζει, αριθμεί, άπο τήν παλαιάν χρήσιν τών ψήφον 
(λιθαρίον) εις τούς λογαριασμούς, ώς καί τών Γάλλων 
το calculer, άπο το 'Ροψαΐκον calculus. ’Ε κ  τούτου 
έκράτησε νά δνομάζοψεν Ψηφία καί τά είκοσιτέσσαρα 
γράμματα, διότι τά μεταχειριζόμεθα καί ής μέρη λέ 
ξεων, καί ώς σημεία λογιστικά, α', β*, γ ', έν, δύο, τρία 
κ.τ.λ .». Οτι δ ελογίζοντο οι παλαιοί διά ψήφοιν καί 
άλλοθεν γνωστήν υπάρχει καί έξ ών λέγει δ ’Αριστο
φάνης σαφώς δηλοϋται Σφηξ. 656 «καί πρώτον μέν 
λογισαι φαύλως, μη ψήφοις, άλλ’ άπο χειρός» (Σχολ. 
« Πολλαχοΰ δήλον δτι ψήφοις ελογίζοντο οί παλαιοί, 
α?  ου το ψήφιζε ιν*). Έ κ  τής σημασίας τοϋ -Ιογίζεσθαι 
ευκολωτατη εΐνε ή μετάβασις εις την τοϋ 2όγον ποιεί- 
οθαι η εχειν τινός, έν τιμή ή διά τιμής άγέιν τί, άζων 
Λόγου χαι φροντίδος τι ήγεϊσθαι, κτλ. "θθεν παρά Βαρ- 
σανουφίω σελ. 900, δ' (Πατρολ. ‘Ελλ- Τόμ. Πς-'.)

φέρεται «ψηφίζειν Ιαυτον καί μετρεϊν . έν παντί πράγ- 
αατι» (τουτέστιν υπολαμβάνειν εαυτόν είναι τι). Καί 
παρ’ ήμΐν δέ λ,έγεται συνήθους ψηφΰ, δεν ψηφω, οίον 
δεν ψψφώ τον θάνατον άντί τοϋ δεν λογαριάζοι τον 
θάνατον ητοι άφροντιστώ τοϋ θανάτου, κτλ. καί άψηφω 
άντί τοϋ άμεριμνώ, καταφρονώ, κτλ., οίον άψηφώ τά 
χρήματα, κτλ. 'Υπάρχει δέ καί έπιρρηματικη χρήσις α
ψήφιστα σημαίνουσα άμελώς, ολιγώρως, άπερισκέπτως 
καί τά τοιαϋτα, οίον τό πήρα τό πράγμα άψήφιστα, 
τήν πήρα τήν άρρώστια άψήφιστα, κτλ. Το ψ.ηφω ευ- 
ρίσκεται καί έν τώ Θρήνο) τής Κωνσταντινουπόλεως 
στίχ, 789 «Διά υποταγήν τήν φοβεράν θάνατον ού ψη- 
φοϋσιν» καί άλλαχοϋ. Καί παρ’ 'Ησυχίου φέρεται «Ψη- 
φών : Φροντίζον». Αλλ’ δ νέος αύτοϋ εκδότης Σμίτ- 
τιος Τόμ. Δ , σελ. 310 νομίζει δτι είνε πλημμελής γρα
φή τοϋ ψέφων. Κεΐται δ’έν τοΐς τοϋ 'Ησυχίου καί γλώσ
σα «Ψέφει: Δέδοικεν, έντρέπει, 1υ~ζΙ, φροντίζεο> (Πρβ. 
καί χαταψέφει). ’Αναγινώσκεται προσέτι παρ’ αύτώ καί 
«’Αψεφέων : ’Αμελών» καί «Άψεφές: ’Αφρόντιστον. Σο
φοκλής Φαίδρα» (Πρβ. καί Βεκκ. ’Ανέκδ. σελ. 476, 1). 
Περί τούτων ποιείται λόγον τινά καί δ Λοβέκκιος 'Ρη· 
ματ. σελ. 39.

Και άλλα πολλά ή ελληνική γλώσσα παρέχει ήμΐν 
παραδείγματα τής τοιαύτης καταχρήσεως ?ι άκυρολο- 
γίας, ής αιτία υπάρχει ή εξίτηλος κατά μικρόν καί σχε- 
όον άνεπαίσθητος καί άνεπίγνωστος καταστασα πρώτη 
και κυρία σημασία, ή ή τοϋ αύτοϋ πράγματος γινομέ- 
νη πολλάκις χρήσις καί προς άλλο εργον $ προς άλλον 
σκοπόν, ή δ σεβασμός ούτο)ς είπεΐν καί τιίρήσις τοϋ πα
λαιού ονοματος και επι νεου πράγματος προς το αύτο έρ · 
γον καί τον αύτον σκοπον παραλαμβανομένου η χρησίμου 
δντος, ώς μή φαινομένης άναγκαίας τής μεταβολής τοϋ 
ονόματος δταν το έργον ή δ σκοπος μέννι άμετάβλη- 
τος, η ή έπιφάνειά τίνος καί υπεροχή, δπερ έπικρατέ- 
στερον καθιστάμενον άφαν^ζει σχεδόν τήν χρήσιν τών 
άλλων, ή άλλο τι τοιοϋτον. "θτι δ’ ούχί μικρόν εις 
τήν κατάχρησιν συντελεί καί ή άπορία τής γλώσσης καί 
ή νωθρότης η δ δκνας περί τήν δημιουργίαν νέων λέξεων, 
εύκόλως τών άνθρώπων έπί τά έτοιμα τρεπομένων, εΐνε 
περιττόν καί νά υπομνήσωμεν. Καί ταύτα μεν τοιαϋτα.
Ας καταλεζωμεν δ ηδη δσα έχομεν πρόχειρα παρα

δείγματα τής περι ής δ λόγος καταχρήσεως.
Υδρία  σημαίνον ού μόνον ΰδατος άγγεΐον άλλά καί 

οίνου. Πολυδεύκ. Γ , 74 « Έ ν  δέ τώ Γήρα εφη (δ Α ρ ι
στοφάνης) υδρίαν δανείζειν πεντέχονν η μείΐονα' ωστ’ 
ού μόνον ΰδατος άλλά καί ο’ίνου δν είη άγγεΐον ή υ
δρία». Ε ϊτ ’ έπισκοτηθείσης κατά μικρόν τής κυρίας καί 
έτυμολογικής σημασίας εϊτε προχείρου καί δυνατής ΰ- 
παρχούσης τής τοϋ αύτοϋ άγγείου καί προς άλλα πράγ- 
ματα χρήσεως, λαμβάνεται ενίοτε ή υδρία καί άντί τοϋ 
άγγείου καθόλου \ άντί τής κάλπι&ος, οΐον Λουκιαν. 
Δημοσθ. Έγκω μ. § 29 «υδρίαν γάρ κομίζω τών Δ η 



μοσθένους λεψχνων». Πλούτχρχ. Φιλοπο'μ. ΚΑ*, 3 
«τδ δέ σώμα καύσαντες αύτοϋ κχί τά λείψανα συνθέν- j 
τε; εις υδρίαν άνεζεύγνυσαν» (Πρβ. καί ’Αθήν. IT", 
σελ. 589, β'). Έπ ί τοϋ αύτοΰ αγγείου άδιαφόρως 
ποιείται χρήσιν τοϋ νδρία καί χάλπις 5 Πλούταρχο; 
έν Δημητρ. Ν Ι^ λέγων «Καί δεξάμενος εις την μεγί
στων τών ναυαρχίδων έθετο τήν υδρίαν χρυσήλατον 
ούσαν. Αί δε πόλεις . . . στεφάνους ε—έφερον τη υδρία... 
Είς δέ τήν Κόρινθον τοϋ στόλου καταπλέοντος η τε 
κάλπις έκ πρύμνης περιφανής εωοατο πορφύρα βασι
λική καί διαδηματι κεκοσμημένη κτέ .» (Πρβ. καί τδ 
έν Μαρκελλ. Α ,) 1 «έκαυσε καί τά λείψανα συνθείς είς 
κάλπιν άργυραν»). Ξενοφ. Έλλην. Α ', ζ7, 9 «διαψη- 
φίσασθαι ’Αθηναίους πάντας κατά φυλάς' θεΐναι δ’ είς 
τήν φυλήν έκάστην δύο υδρίας κτέ.». ’ίσοκράτ. Τραπε 
ζιτ. § 33 «τίς ούκ οίδεν υμών πέρυσιν άνοίξαντα τάς 
υδρίας καί τους κριτάς έξελόντα τους υπδ της βουλής 
είσβληθέντας ;» . Πλούταρχ. Τιβ. Γράκχ. ΙΑ /, 1 «έν* 
στάσης δε της ημέρας καί τδν δήμον αύτοϋ καλοΰν- 
τος έπί τήν ψήφον, ήρπάσθησαν υπδ τών πλουσίων 
αί ύδρίαι», κτλ. Οτι δε καί αί κυρίως υδρ ίαι ή|̂ >ναν- 
το δίκην καλπίδων νά λαμβάνωνται καί τδν τόπον 
αύτών νά έπέχωσι καί αύτόθεν φχνερδν υπάρχει καί έκ 
τής παρ’ Όμήρω χρήσεως τής κυνής αντί κληρωτηρίου 
(•/I κληρωτρίδος) ετι μάλλον βεβαιοϋται. νΐδε ’ΐλ. Γ ?
3 Ιό . Η , 176. Όδ. Κ , 206.

Κυνέη λαμβανόμενον ού μόνον έπί τής έκ κυνείου 
δέρματος περικεφαλαίας αλλά καί έπί τής έκ δοράς άλ
λου ζώου καί έπί πάσης καθόλου περικεφαλαίας. Οθεν 
λέγεται καί χυνέη zavpf.ii] καί χτιδέη κυνέη καί χυ
νέη πάγχαλχος. Ίλ . Κ, 257 «άμφί δέ οί κυνέην κεοα- 
λήφιν εθηκεν ταυρείην, αφαλόν τε καί άλοφον, ή τε κα- 
καΐτυξ κέκληται» (Σχολ. σελ. 286 Βεκκ. « 'ΐΐ διπλή 
δτι χννέην μέν καταχρηστικώς τήν έκ ταυρείου δέρ
ματος». Πρβ. καί Κ , 261 «άμφί δέ οι κυνέην κε- 
φαλήφιν εθηκεν ρινοΰ ποιητήν»). Κ, 33ο «κρατί δ’ έπί 
κτιδέην κυνέην». Κ , 458 «τοΰ δ’ άπδ μεν κτιδέην 
κυνέην κεφαλήφιν ελοντο». ’θδ- Σ, 378 «καί κυνέη πάγ- 
χαλκος έπί κροτάφοις άραρυΐα» (Πρβ. καί X ,  102). 
Έ ν  ’Ιλ. Μ, 1 83 κέξ. ή αύτή περικεφαλαία πρώτον μέν 
χννέη ονομάζεται, έπειτα δέ κόρυς' «δουρί βάλεν Δά· 
μασον κυνέης διά χαλκοπαρήου" ούδ’ άρα χαλκείη κό
ρυς έσχεθεν, άλλα διαπρδ αιχμή χαλκείη ρήξ’ όστέον». 
Έ ν  θδ. Ω, 231 άναγινώσκεται αίγείη χυνέη περί πί
λου καθόλου τοϋ λόγου οντος' «αύτάρ υπερθεν αίγείην 
κυνέην κεφαλή έχε πένθος άέξων» (Σχολ. σελ· 730 
Δινδ. «Αίγείην κυνέην: Καταχρηστικώς, ώς καί τήν 
χαλχΐ~/ν κυνέην λ. Εύστάθ. σελ. 1960 « 'ΐΐ δε αίγείη 
κννέη λόγον έχει όποιον καί ή ίκτιδέη χυνέη' καί γέγρα- 
πται περί τούτων εν τοϊς είς τήν Ιλιάδα τδ άρκοΰν». 
σελ. 1959 «Ουτω δέ καί κυνέην αίγείην ού τήν έν μάχη 
χρηστήν άλλά τδ άπλώς έξ αίγδς κάλυμμα τής κεφα

λής». Παρατηρητέον δ’ δτι τδ υπδ τοΰ Ευσταθίου μνη- 
μονευόμενον ίχτιδέη είνε πάντο>ς άπόβλητον. "Αν έν τώ 
πρώτω τής ’ίλιάδος χωρίο) δύνηται νάναγνοτσθη καί 
έπ ίχτιδέην κατά συναλοιφήν, έν τώ δευτέρω δμ<ος άπο 
μεν χτιδέην ο λ ω ς άδύνατος ή γραφή ίχτ ιδέην αποβαίνει.

335, συλ. 290 « Η διπλή οτι νϋν μέν 
αμφίβολον πότερον χτιδέην ή συναλοιφήν έκδεκτέον ί- 
χτιδέην" διά μέντοι τών έξης άναμφισβητήτως χτιδέην 
λέγει' του δ ’ άπο μέν χτ ιδέην κυνέην»). 'Ησύχ. «Κ υ 
νέη: Κυρίως μέν ή έκ κυνείου δέρματος περικεφαλαία» 
(Γραπτέον «Κυρίως μέν ή έκ κυνείου δέρματος περικε
φαλαία, άλλά χαϊ πάσα περικεφαλαία». 'Η  αιτία τής 
έκπτώσεως τών λέξεων, άς άνεπληρώσαμεν, εΐνε προ
φανής). Εύστάθ. σελ. 803 «Τδ δέ χννέηΊ τανρείην 
φράσιν έχει άφελείας αρχαϊκής' οΰτε γ-άρ ή κυρίως χν ■ 
νέη ταυρείη άν ε’ίη ούτε ή ταυρείη κυνέη, δτι μηδε

’ < ~ \ f ί ν \ \ταυτον ταύρος /.χι κυο>ν. 1 -αγεται γουν καε- το το&- 
οϋτον τώ σχηματισμώ τοϋ νέκταρ έωνοχύει καί ίπποι, 
έβουκολοΰ ιτο καί τών όμοιων, περί ών έν άλλοις είρη- 
ρηται»(Πρβ. καί σελ. 421). Ψευδοπλούτ. έν τώ περί τοί> 
βίου καί τής ποιήσ. 'θμήρ. ΙΗ ' «Κατάχρησις μέν δή, 
ήτις άπδ τοϋ κυρίως δηλουμένου μεταφέρει τήν χρήσιν 
έφ’ ετερον ούκ έχον ό'νομα κύριον, έστι παρά τώποιη- 
τή δταν λέγ-/5 σειρην χρυσείφ"  σειρά γάρ κυρίως έπί τοΰ 
σχοινιού τάσσεται' καί όταν είπη αίγείην κυνέην’ ή. 
μέν γάρ περικεφαλαία κέκληται χυνέη παρ’ αύτώ, έπεί 
έκ δέρματος κυνδς γίνεσθαι αύτήν έθος ήν' ένταϋθα δε 
καί τήν έξ αίγδς δέρματος γινομένην κυνέην καλεϊ». Ιν κ 
όπο τοϋ ΓΗροδότου λαμβάνεται ή προκειμένη λέ:ις είς 
δήλωσιν κράνους καθόλου (Β*, 162. Δ/, 180. Zr, 89). 
Οθεν λέγεται παρ αύτώ Β', 151 «περιελόμενος τήν 

κυνέην έοϋσαν χαλκέην υπέσχε τε καί έσπενδε». Ζ ’ , 
77 «περί δε τήσι κεφαλησι έκ διφθερέων πεποιημένας 
κυνέας». Ζ , 78 «Μόσχοι δε περί μεν τήσι κεφαλησι 
κυνέας ξυλίνας είχον». Καί ό Σοφοκλής άναφερόρ.ενος είς 
τδ ^Ομηρικόν έκ δ' ϋθορεν κλήρος κυνέης υν άρ’ ήθελον 
αντοί, Αϊανζος ( IX. 11, 18^) είπεν έν τώ Α’ίαντε 1287 
«άλλ’ 6ς εύλόφου κυνής έμελ.λε πρώτος άλμα κουφιεΐν» . 
Πρβ. καί Εύριπ. 'ΐκέτ. 715 «έσφενδόνα όμοϋ τράχη
λους κάπικείμενον κάρα κυνέας θερίζο>ν κάποκαυλίζων 
ξύλω». Τής έπί καλύμματος καθόλου τής κεφαλής, άντί 
πίλου ή πετάσου, χρήσεως τής περί ής ό λόγος λέξεως 
παραδείγματα εστίοσαν τά εξής. ’Αριστοφ. Νεφ. 268 
«τδ δέ μηδέ κυνήν οίκοθεν έλθεΐν εμέ τδν κακοδαί- 
δαίμον’ έχοντα» (Σχολ. «Τδ δέ μηδέ ’ κυνήν: Περικε
φαλαίαν αγροίκων φόρημα. Ούτως δέ έκλήθη, έπειδή πρώ
τον άπδ κυνείων δερμάτων ήν.— Περικεφαλαίαν ήτοι κα- 
μηλαύκιον. Φασί δέ τδ πρότερον άπδ καμηλείου δέρ
ματος γίνεσθαι»). Σφηξ. 445 «ούδέν τών πάλαι με- 
μνημένοι διφθερών κάξωμίδων, ας ούτος αυτοις ημπό- 
λα, καί κυνάς» (Σχολ- «Καί κυνας: Ταΐς κυνείαις περι* 
κεφαλαίαις πιδς τδν οαέοον εχρώντο. Καί έν ταΐς Ν -3

φέλαις δ πρεσβύτης τδν ομβρον φοβούμενος τό δε μή 
χυνεΐν οίκοθεν έλθεΐν έμέ τον καχοδαίμον έ'χοντα»J ,  
Σοφοκλ. Οίδ. Κολ. 313 «κρατί δ- ήλιοστερής κυνή πρό 
σωπα Θεσσαλίς νιν άμπέχει» (Σχολ. «Κυνή πρόσωπα 
Θεσσαλίς: Καί γάρ περισσοί ήσαν ο! Θεσσαλικοί πίλοι, 
ώς καί Καλλίμαχος άμγι δέ οί κεφαλή νέον Αίμονίηθεν 
μεμβλωχος πίλημα περίτρογον άλχαρ εκειτο ειδεος» 
Πρβ. Βεντλήϊον Καλλιμ. ’Λποοπ. 124, Τόμ. Α ,  σελ. 
491 έκδ. Έρν., Βαλκενάριον Θεοχρίτ. Άδωνιαζ. σελ. 
344 καί Ναίκιον Opusc. Τόμ. Β ’, σελ. 110. Καί παρά 
Δίωνι τώ Κασσίω ΝΘ*, ζ', 8 άναγινώσκεται «καί πί
λους σφίσι τδν Θετταλικδν τρόπον ές τά θέατρα φο- 
ρεΐν, "να μή τη ηλιάσει ταλαιπωρώνται, έπετράπη». 
’Αντί τοϋ ήλιοστερής ό αοίδιμος Κοραής έν Προδρ σελ. 
298 είκασεν Ύίλιοστεγής, οπερ καί άλλοι ένέκοιναν. Πρού- 
τάθη δέ καί γραφή ήλιυσχεπής κατά τδ 'Ομηοικδν άνε- 
μοαχεπήςJ .  Μνημονεύεται δέ καί Αρκάς κννή άντί τοΰ 
Άρκχδικοϋ πίλου ή πετάσου. Εύστάθ. σελ. 302 «Ίστέον 
δε οτ: έν τοϊς Παυσανίου φέρεται δτι τε ’Λρχάς κννή 
έλέγετό τις ήτοι ’Αρκαδικδς πίλος κτε.». Πσύχ. Τόμ· 
Α , σελ. 282 Σμ . « Αρκάς κυνή: Αρκαδικδς πίλος. Σοοο- 
κλής Ινάχιο» (Πρβ. καί Τόμ. Β ', σελ. 554 «Κυνή: Πε
ρικεφαλαία, πέτασος, πίλος ’Αρκαδικός»). Έ κ  τοϋ ’Ινά
χου τοΰ Σοφοκλέους σώζεται άποσπασμάτιον γραφόμε- 
νον κοινώς κατ’ είκασίαν τοϋ Τουπίου «γυνή τίς ήδε ; 
κυκλάς Άρκάδος χννής». Σχολ. ’Αριστοφ. ’ θρν. 1203 
«Κυνή δε οτι έχει περικεφαλαίαν τδν πέτασον, ώς ό 
Ερμής άγγελος ών παρά Σοφοκλεΐ έν Ινάχω τής VIρι 

δος γυνή τίς ήδε αυληνας ’Αρκάδος κννή (θυτ<ο). Φασί 
ύε καί κυνέαν τδν πέτασον λέγεσθαι έν Πελοποννήσω». 
Εύστάθ. σελ. 802 « Εστι γάρ καί ετέρα τις κυνή ού 
πυκα,ουσα πολέμου νομω καρη άλλά πρδς έτεροίαν διε- 
σκευασμενη φυλακήν, οποία τις καί πχρά Σοφοκλεΐ έν 
τώ ήλιοστερής κννή πρόσωπα Θεσσαλίς μ ιν άμπέχει, 
δ έστι σκέπει τήν αύτής κεφαλήν κυνή -σκιάζουσ* τδν 
ήλ.ιον, ως μη κχτχκχιειν το πρόσωπον. Είη δ άν ίσως 
αύτη κατά τδν παρ 'ίΐσιόδω άσχητόν πίλον, πλήν δσον 
έκεΐνος μεν κοινότερον έπινενόητχι, ΐνα ομβρος ούατχ μή 
καταδεύη, ταύτην δέ ώς έξαίρετον έσκεύαζον Θετταλοί 
κατά ήλιου κχίοντος πυκάζουσαν, δ έστι σκέπουσαν» 
σελ 613 « Εστι δ’ εόρεΐν παρά τοϊς παλαιοΐς ώς κυνέη 
καλείται και το κοινώς λεγόμενον σκιάδιον, δπεο ΓΠ- 
σίοδος πίλον φησιν άσχητόν» (Πρβ. καί σελ. 1399 « 'ί 
σως δε καί τδ τάς κεφαλάς άκατακαλύπτουςέχειν'ούδα- 
μοΰ γοϋν ο ποιητης ευρηται ούτε πίλον άσχητόν μεμνη- 
μενος τοϋ καθ ΙΙσιοόον οΰτε καυσίας, ήτις κατά τδν 
Παυσανίαν πίλος ην πλατύς, 8ν οί Μακεδονικοί, φησί, 
βασιλείς έφόρδυν λευκδν αύτώ διάδημα περιειλοϋντες, 
ου. s. άλλου περι την κεφαλήν καλύμματος»). Τδ έκτου 
Ησιόδου μνημονευόμενον πίλον άσχητόν κεΐται έν Έργ . 
o i  6 «κεφαλήφι ύ υπερθεν πίλον έχειν άσκητόν,-ΐν’οΰατα 
μή καταδευ·/)». ψώτ. Χ\εξ. σελ. 186, 17 «Κυνδς: Τάς

περικεφαλαίας ήτοι τάς άπδ κυνείων δερμάτων γιγνομέ- 
νας ή άπδ Ινυνός τίνος καταακευάσαντος πρώτου. Μέμνη" 
ται Δηαοσθένης έν τώ κατά Νεαίρας ούτως’ οί τάς κυνάς 
τάς Βοιωτίας εχοντες» (Πρβ. καί Βεκκ. ’Ανέκδ. σελ. 
274, 9. Σουίδ. Τόμ. Β*, ά, σελ. 455 Βερν.). Τδ χωρίον 
'ο ΰ  Δημοσθένους εύρίσκεται έν τη 94 παραγράφω τοϋ 
χατά Νεαίρας λόγου αύτοϋ, σελ. 1377 Ρεισκ. Έ ν  τώ 
Λεξικώ τοϋ Φωτίου σελ. 187, 2 άναγινώσκεται «Κυνή 
Βοιωτία: Έπεί έκεΐ καλαί γίνονται αί κύνες», έν δέ τώ 
τοϋ 'Ησυχίου Τόμ. Β  , σελ. 554 Σμ· φέρεται «Κυνή 
Βοιωτία : Έγένοντο γάρ διάφοροι' άλλ’ αί έν Βοιωτία 
καλαί κυναΐ, άς οί κατ’ άγρδν έφόρουν». 'Ως λέγεται 
Θεσσαλίς κυνή καί Αρκάς κννή, οδτω καί Βοιωτία κυνή 
ούδέν άλλο σημαίνουσα ή τήν βοιωτιουργή κυνήν, τήν 
συνήθη τοϊς Βοιωτοΐς ούσαν, διαφέρουσαν τδ είδος τών 
παρά τοϊς άλλοις κατασκευαζομένων ή έπιχο>ρίο)ν ούσών 
(Πρβ. καί Κόβητον Μνημοσ. Τόμ. Η*, σελ. 26 κέξ.). Πα- 
ρχτηρητέον δ’ έν τέλει δτι, ώς ή κννή δοράν κυνδς δη- 
λοΰσα λαμβάνεται καί άντί περικεφαλαίας ή πίλου έκ 

. τοιαύτης κυρίο;ς δοράς κατεσκευασμένου, ουτω καί ή 
άλωπεχή σημαίνει ού μόνον τδ δέρμα άλλά καί τήν έξ 
αύτοϋ περικεφαλαίαν ή τδν πίλον, 'ΐΐρόδ. Ζ#, 75 «Θρή'ί- 
κες δέ έπί μέν τήσι κεφαλήσι άλωπεκέας εχοντες έστρχ- 
τεύοντο, περί δέ τδ σώμα κιθώνας». Πρβ. καί Ξενοφ. 
Αναβ. ΐ ! ,  δ', 3 «καί τότε δήλον έγένετο ού ενεκα οί 

Θράκες τάς άλωπεχίδας έπί ταΐς κεφαλαΐς φοροϋσι καί 
τοϊς ώσί». ?0  πολύς Κόβητος N ov. Led . σελ. 491 κέξ. 
διατεινόμενος δτι τδ άλωπεχίδες υποκοριστικδν 3ν τοΰ 
άλώπεκες δεν δύναταί νά σημαίνη δέρματα άλωπέκων, 
περί ών έν τώ χωρία» τοΰ Ξενοφώντος πρόκειται, πρού- 
τεινε νά γραφό έν αύτώ άλωπεκας, δπερ καί άλλοι ένέ- 
κριναν. Πλήν άλλ’ δμως λέγεται καί νεβρίς άντί τοΰ 
δορά νεβροΰ καί αίγίς άντί τοϋ δέρμα αίγδς (Πολυδ. Ε ',  
16. Πρβ. καί άρνακίς)· Οτι#δέ συνήθης τοϊς παλαιοΐς 
υπάρχει ή χρήσις τοΰ υλης σημαντικού ονόματος πρδς 
δήλωσιν τοΰ έξ αύτής κατεσκευασμένου πράγματος, έκ 
πολλών τοΰτο γίνεται δήλον, οίονχαλχός ή σίδηρος άντί 
τοϋχαλκοΰν ή σιδηροΰν δπλον, δόρν, τουτέστι ξύλον, άντί 
τοϋ ναΰς (Σοφοκλ. Φιλ. 721), χάλα, ήγουν ξύλα, άντί 
τοϋ πλοία (Πρβ. Δινδόρφ. Ξ ενο γ 'Ελ λ η ν . σελ. 9. Κόβητ. 
V ar. L e d .  σελ. 392, κλπ.), πεΰκη&νζ\ τοϋ πίναξ πεύ
κινος (Εύστάθ. σελ. 633, κλπ·), έλατη άντί τοΰ κώπη 
(καί άντί τοΰ νχΰς), ιτέα άντί τοΰ άσπίς έξ ιτέας (Εύ- 
στάθ. σελ. 91 I « 'I I  δε ίστορίχ καί λανέας Ασπίδας οίδε 
καί πλεκτάς' καί. ιτέας δέ τινχς άσπίδας Αΐλιος Διονύ
σιος ιστορεί φέρων καί χρήσιν έξ ’Αριστοφάνους ταύτην' 
άνήρ πεδήτης ιτέαν ένημμένος», κτλ.), κτλ. ’Αξία δ’έ- 
πιστάσεοις μάλιστα είνε ή χρή^ι; τοΰ θηλυκοϋ βοΐς εις 
δήλωσιν βοείας βύρσης καί τής έξ αύτής άσπίδος, οιον 
Ιλ. I I ,  238 «βών άζαλέην» (Κατά τδν Αρίσταρχον. 

Ό  ’Αριστοφάνης άνέγνω βουν, ό δ’̂ Ηροίδιανδο βω ώς έκ 
τοϋ βόα. Πρβ. Αέντζιον Ήρωδ. Τόμ. Β#, σελ. 705). Μ,



137 «βόας αΰας». Μ, 105 «τυκτήσι βόεσσιν» (Σχολ. 
σελ. 339 Βεκκ. «Ταΐς ειργασμέναις βύοσαις. Λέγει δε 
ταΐς άσπίσιν. Ουδέποτε δέ βουν άπλώς λέγει τήν α
σπίδα, άλλά μετά τίνος έξ ού γνωρίζεται, οίον βών ά- 
ΐ,α.Ιέην») .  Πρβ. Φρίσχιον Λονχιαν. Τόμ. Λ ', ά, σελ. 
42 κ£ξ. 'Υπάρχει και δοξασία, καθ’ ήν τό βών έγένετο 
κατά συναίρεσιν έκ τοϋ βοέην' άλλ’ήμεΐς ούδαμώς συνο- 
μόλογοι της δόξης ταύτης γινόμεθα.

'Λργνρίς δηλοϋν ου μόνον άργυροΰν ποτήριον ή άρ 
γυραν φιάλην άλλά και είδος ποτηριού καθόλου. ’Αθήν. 
ΙΑ ', σελ. 784, ά «Άργυρίς : Είδος ποτηριού, οΰ μόνον 
έξ άργύρου. ’Λναξίλας και πίνειτ έζ άργνρίδων χρυσών». 
Πρβ. και Εύστάθ. σελ. 1531 « Σημείωσα1, το πεΛΛίδα
χρυσήν χρήσιμον 3ν και αυτό, καΟά και τό πίνειν έζ 
άργνρίδων χρυσών, εις τό ίπποι έδουχο.Ιοϋντο και εις 
τό νέκταρ έωνοχόει- καί εις τό (χειρονόμησε σχέ.Ιεσι 
καί οσα δέ άλλα τοιαϋτα έν τοΐς εις τήν ’ίλιάόα παρα- 
σεσηαείωται». σελ*1205 «Τοιούτου τύπου καί τό πίνειν 
irf άργνρίδων χρυσών παρά Αναξίλα, όίς φησιν ’Αθη
ναίος' ου γάρ έστι κυριολεκτεΐσθαι τό χρύσεον έπί cfy>- 
γυρίδων, εί μή άρα καθότι άργύριον καί δ χρυσός λέγε
ται διά τιμιότητα παλαιοτέρας ευρέσεως». Περί άργυ
ρίδων καί χρυσίδων ποιείται λόγον δ ’Αθηναίος έν IA r, 
σελ. 502, ά διά τών έξης' « ’Αθηναίοι δέ τάς μέν άργυ- 
ρας φιάλας άργνρίδας λέγουσι, χρυσίδας δέ τάς χρυσάς. 
Της δέ άργυρίδος [φιάλης] Φερεκράτης μέν έν ΙΙέρσαις 
οΰτως μνημονεύει' οΰτος σύ, πυΐ την άργυρίδα τηνδί 
φέρεις ; χρυσίδος δέ Κρατΐνος έν Νόμοις’ χρνσίδι στιέν- 
δων γέγράφε τοΐς οφεοι πιεΐν διδονς' καί "Εραιππος έν 
Κέρκωψι' χρνσίδ' οίνου πανσέΛηνον εχπιών ύφείΛετο» 
(Πρβ. καί Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 443, 5). Παρατηρητέον 
δ οτι έν ΙΑ ”, σελ. 49G, έ μεταξύ τοϋ ρέοντα καί ροδιάς 
άναγινώσκεται «'Ρυσίς: Φιάλη χρυσή, Θεόδωρος- Κρατΐ
νος έν Νόμοις ρυσίδι σπίνδων». Πρβ. καί 'Ησύχ. Τόμ. 
Γ ', σελ. 436 Σμ. «'Ρύσις: Φιάλη χρυσή, κτέ.». Ούδε- 
μία αμφιβολία δπάρχει ότι πλημμελής γραφή έν τη τοϋ 
Κρατίνου ρήσει ρυσίδι άντί τοϋ χρνσίδι έγέννησε τήν 
ψευδή δοξασίαν καί διδασκαλίαν ταύτην ίκανώς τεκμη- 
ριοϋσαν τό άστάθμητον καί άνεπίστατόν τών παλαιών 
γραμματικών ( ΐδε Πειρσώνα Μοίρ. σελ- 412 καί Μει- 
νέκιον Άποσκ. 'Ε Λ Λ . Κω μ . Τόμ. Β*, σελ. 90 έκδ. μεγ.).

Κεράμων τιθέμενον καί έπί άγγείου άργυροϋ ή χρυ- 
σοϋ. Εύστάθ. σελ- 864 «Λόναξ δέ δ τοϋ βέλους άτρα
κτος, είτε άπό κάλου έσκεύασται, ό έστι ξύλου, οτε καί 
κυρίως κήλον τό βέλος λέγεται, είτε, ώς τινές φασιν, έκ 
καλαμίσκου στεριφωτάτου, δπηνίκα καί δόναξ κατά 
κυριολεξίαν ονομάζεται. Καινόν δέ οΰδέν εί δόναξ βέ
λους λέγεται καί δ ξύλινος άτρακτος άπό παλαιάς ευ
ρέσεως καί χρήσεως, καθ’ ήν καί δ υστεροφανής σίδηρος 
τό παλαίφατον τοϋ χαλκοϋ eyει ό'νομα, καί δ καννά- 
βινος κάλως τό τοϋ παλαιγενοϋς σχοινιού, ώς άλλαχοϋ 
σεσημείωται πλατύτερον. ’Επεί καί τό χεράμιον, 8 σκεύε-

σιν εύτελέσι τοΐς έκ χοός επελέγετο, ύστερον καί τοΐς έκ 
τιμιωτέρας υλης προσήρμοζε. Κλεοπάτρα γοϋν, φασίν, ή 
μεγάλη, έφ’ ής ή τών Αιγυπτίων κατελύθη βασιλεία, 
έκ,διαιτηθεΐσα ώς άντί τών πάλαι κεραμέων σκευών πο- 
λυτελεστέροις χρήσθαι καί τούνομα ού δυναμένη άλλά- 
ξαι άργυροΰν καί χρυσοΰν άπεκάλει χεράμιον. Τοιοϋτον 
δέ καί Πτολεμαίου τό δείπνα 'Ρωμαϊχώς χατεσχευασμένα 
χεράμω χορηγούμενα άργυρω». ’Ακριβέστερος περί τοϋ 
πράγματος λόγος γίνεται έν τοΐς τοϋ Δειπνοσοφιστοϋ, 
έξ ών εΐνε παρειλημμένα τά παρ’ Εύσταθίο). Γράφει δ’ δ 
’Αθηναίος ς , σελ. 229, γ ' τά επόμενα’ «Μέχρι γάρ τών 
Μακεδονικών χρόνων κεραμέοις σκεύεσιν οί δειπνοϋντες 
διηκονοϋντο, ώς φησιν δ έμός ’ίόβας. Μεταβαλόντων 
δ έπί τό πολυτελέςερον Ρωμαίων τήν δίαιταν, κατά μί- 
μησιν έκδιαιτηθεΐσα Κλεοπάτρα ή τήν Αίγύπτου κατα- 
λύσασα βασιλείαν τουνομα ού δυναμένη άλλαξαι άργν- 
ρονν καί χρυσοϋν άπεκάλει κέραμον αύτό, κέραμά τ ’ά- 
πεδίδοτο τά άποφόρητα τοΐς δειπνοϋσι’ καί τοϋτ’ ήν τό 
πολυτελέστατον. Ειςτε τόν'Ρο)σσικόν εύανθέστατονδντα 
κέραμον πέντε μνας ήμερησίας άνήλισκεν ή Κλεοπάτρα. 
Πτολεμαίος δ’ δ βασιλεύς έν ογδόω υπομνημάτων περί 
Μασσανάσσου τόν λόγον ποιούμενος τοϋ Λιβύων βασι- 
λέως φησί τάδε' δείπνα 'Ρωμαϊχώς ήν χατεσχενασμένα 
χεράμω παντ'ι χορηγούμενα άργυρω χτέ. ». Πρβ. καί -ΙΑ' 
σ. 621, α', ένθα άναγινώσκεται «λαβών αύτόν καί εις 
μοΛιβήν κεραμίδα έμβαλών καί άναγαγών εις τό πέλα
γος κατεπόντθ)σε». Περί τοϋ έν ’ΐλ. Ε , 387 «χα.Ικέω 
δ έν χεράμω δεδετο τρεισκαίδεκα μήνας» παρατηρητέον 
οτι υπό τών παλαιών γραμματικών συνήθως ή διά τοϋ 
πίθω ερμηνεύεται ή διά τοϋ δεσμωτηρίω. Σχολ. σελ. 
160 Βεκκ. «Κεράμω : ’Αγγείω, πίθω, ή δεσμωτηρίω* οΕ 
γάρ Κύπριοι τό δεσμωτήριον κέραμον καλοϋ’σιν». Εύστάθ. 
σελ. 560 «έν χαλκέφ κεράμω, ήγουν άγγείω, οίον πίθω' 
χρήσις δέ της λέξεως ταύτης καί έν τή I  ραψο)δία' άλλοι 
όέ φασι δεσμωτήριο) στερρώ λέγοντες Κυπρίους κέραμον 
καλεΐν τό δεσμωτήριον». Πρβ. καί ’Απόλλων. Λεξ. σελ. 
98, 4. Ετυμ. Μέγ. σελ. 98, 30. Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 
202, 16. κλπ. Αξια άναγνώσεως εΐνε τά ΰπ6 τοϋ ’Αλ
βέρτου γεγραμμένα εις 'Ησύχιον Τόμ. Β  , σελ. 231 καί 
τά υπό τοϋ Σμιττίου εις τόν αύτόν Τόα. Β /, σελ. 465. 
Σφόδρ’ άμφιβάλλομεν αν κέραμος εκαλείτο υπό τοίν Κυ
πρίων τό δεσμωτήριον φοβούμενοι μήπως |ν καί τοϋτο 
εΐνε τών πλασμάτων καί αύτοσχεδιασμάτων, οίς χαί- 
ρουσιν εκάστοτε οί πλεΐστοι τών γραμματικών καί 
γλωσσογράφων. Περί τοϋ έν ’ΐλ· Λ , 584 δόναζ άναγι- 
νώσκεται έν τοΐς παλαιοΐς σχολίοις σελ. 322 Βεκκ. 
«Δόναξ: Ή  διπλή οτι δ τοϋ βέλους κάλαμος* τά γάρ 
βέλη ξύλινα καί καλάμινα ήν. Πρός τό χήΛα θεοΐο [ Ίλ . 
Α, 53] οτι τά βέλη λέγει, καίτοι έξ άλλης ήν υλης 
εκείνα».

Σχοίνος ή σχοινίον τασσόμενον ού μόνον έπί τοϋ κάλω 
j ή καλο>δίου τοϋ κατεσκευασμένου έκ τοϋ φυτοϋ του

Λαλουμένου σχοίνου άλλά καί έπί παντός άλλου. Ο- 
θεν καί σχοινοτενής άντί τοϋ δίκην σχοίνου τεταμένος 
ή ομοιος σχοίνω τεταμένο), ευθύς ή μακρός, καί άπο- 
σχοινίζω άντί τοϋ διά σχοίνου άποχο)ρίζο) ή άποκλείω 
καί άπλώς άφίστημι ή άπείργω, κτλ. Εύστάθ. σελ· 191 
«Σπάρτα δέ τά σχοινιά ώς άπό παλαιοϋ έθους* έοίκασι 
γάρ, δ δή καί νϋν πολλαχοϋ γίνεται, σπάρτο)ν φυτοΐς 
χρασθζι οί παλαιοί εις πλοκήν σχοινιών. Καί ήν έν 
λόγο) σπάρτος ’ΐβηρική παρά τοΐς παλαιοΐς. Λέγει δέ 
που καί γην σπαρτοφόρον δ γεο)γράφος καί σχοινοπλο- 
κικήν σπάρτον [Στράβ. Γ^, δ , 9]. Καί μέχρι δέ νϋν εί
δος τι σχοινιού οί ίχθυοβόλοι σπαρτίναν δνομάζουσι 
[Πρβ. Αίλιαν. περί Ζω· IB ’, 43]. Καί δ κωμικός δέ τοϋτο 
παρεμφαίνει έν τοΐς ’ Ορνισιν [ς\ 81 5], ένθα παίζων περί 
της Λακο)νικης Σπάρτης ώς παρο)νυμουμένης άπό φυτοϋ 
σπάρτου φησί μή αν δεηθήναι Σπάρτης κειρίαν έχων, 
ήτοι μή δεηθηναι σπάρτινου πλέγματος, έάν άλλην έχη 
κειρίαν ήτοι δεσμόν κλίνης [Πρβ. καί Κρατΐν. παρά Πο- 
λυδ. Γ ,  186]. ’Αλλά τί πλείο) λέγειν ; *Οπου καί σχο'ι- 
νος έκ τοϋ φυτοϋ τής σχοίνου λέγεται' έπεί τό παλαιόν 
έκ φυτών σχοίνο)ν έπλέκοντο τά τοιαϋτα, 8 καί νϋν ετι 
πολλαχοϋ παραμένει.Έν γοϋν Πελοποννήσο) πολλοί ούτο) 
ποιοϋντες έπιλέγουσι καί καιρόν επιτήδειον τή τοϋ τοιού- 
του σχοίνου τομή λέγοντες Μαιον βρο'ι.Ιον 1, πόντια 
κάνναΰις». Πρβ. Αίλιαν. περί Ζω. 1Β, ? 43 «παρεΐναι δέ 
χρή κάμακα ορθήν ελαίας καί σχοινιά σπάρτινατ>, Στράβ 
l r  , α , 5 «περί δέ τούς στύλους στρέφοντες έκ τής καΛά- 
{ lV(: σχοινιά περιτιθέασιν», κτλ. 'Υπάρχει δέ καί πα
ροιμία έζΆμμου σχοινίον π.Ιέκειν (ν[δε Λεύσχιον Παροιμ. 
Ε . ΙΛ .  Τόμ. Β ', σελ. 11 4). Καί τό Ιμονιά ερμηνεύεται 

διά τοϋ σχοινίον (Φώτ. Λεξ. σελ. 1 08, 4, κλπ.) καί τδ 
ίμονιοστροφος διά τοϋ οχοινιοοτρόφος (Σχολ. ’Αριστοφ. 
Βατρ. 129/). Πρβ. και Πολυδ. Ζ7, 160 «σχοινιοσυμ- 
βολεύς, σχοινιοστρόφος καί ίμονιοστρόφος, σχο'-νίον.... 
τό δέ σχοινίον καί κάλθ)ς καί καλωδιον». Καί περί μέν 
τοϋ σχοίνος ή σχοινίον άρκείτωσαν ταϋτα. Καλόν δέ 
μάλλον δ άναγκαΐον ήμΐν φαίνεται νά γραφώσί τινα 
και περι τοϋ σπαρτόν. Ως εκ τοϋ φυτοϋ σχοίνου κατε· 
σκευάζετο καλώς Ονομαζόμενος κυρίως σχοίνος ή σγοι- 
ί'ίοκ,ούτο) καί έκ τοϋ καλουμένου σπάρτου έδημιουργεΐ- 
το κάλως λεγόμενος κυρίως σπάρτον. 'Ηρόδ. Ε ', 16 «τά 
δέ νήπια παιδία δέουσι τοϋ ποδός σπάρτο) μή κατακυ- 
λισθη δειμαίνοντες» (ΐΤρβ. 'Ηλιόδ. Αϊθιοπ. Α ', 5). Οου-

Ί . Το κοινώς λεγέμδνον β ο ΰ ρλ ο (ν ). όθεν το irajotjuiSSec β ο ύ ρ 
λο'  μ ε  β ο ΰ ρ λ ο  χ χ ι  σ π ά ρ τ ο  μ έ  σ π ί ρ τ ο .  Πλήν τίς
παρ’ Εύ./ταθίοι γραϋΐς β ρ ο ϋ λ ο ν φέρεται και β ρ ο ΰ λ λ ο ν  ετι
8! και β ρ ΰ λ ο ν ή, β ρ ΰ λ λ ο ν. Ι,χολ. ’Αριοτοφ. Πλοίτ. 663 
"Οχοίνΐα, S ιίιωτικώς φασι β ρ ο ΰ λ α». 720 «σχοίνος δέ τό β ρ ύ- 
λ c ν». Σχολ. Θεοκρ. Ε ' ,  425 «τά πρϊ; τοΐς ποταμοΤς φυόμενα 
β Ρ ο 5 λ α». α ', 53 «σχοινος τ4 παρα τοΐ; κοινοϊς β ρ ύ λ λ ο ν·. 
2χολ. Οπκιαν. Δλιευτ. Γ 1, 3 ί2  «σ-άρτοισιν· β ρ ο.ύ λ λ ο ι ς» καί 
“ λΰγοισι βεργίοις, άτταλοΐς βεργίοις, τοΐς β ρ ύ λ λ ο ι ς » .  Προ. καί 
T,= .s. Λυκίφρ. 665 (ί5ε καί Κρε ιζΐρον Μ ε λ ε τ. Τόμ. λ', σελ. 85
x«i Κοραΐν ’Δ τ ά κ τ. Τόμ. Δ ', σελ. 66 καί σελ. Ή ί ) .

κυδ. Δ , 48 «καί έκ κλινών TIVCOV, οΛ ετυχον αύτοις ένοΰ- 
σαι, τοΐς σπάρτοις καί έκ τών ίματίων παραιρήματκ 
ποιοϋντες άπαγχόμενοι», κτλ. Πρβ. Πλάτ. Πολιτ. σελ. 
280, Υ  «καί μήν τήν έκ τών λίνων καί σπάρτθ)ν. . . 
δημιουργίαν πασαν άφείλομεν». Ηενοφ. Κυνηγ. θ ', 13 

τόν δε βρόχον τής σειρίδος τόν έπί τήν στεφάνην έπιτε- 
θησόμενον πεπλεγμένον σπάρτου καί αυτήν τήνσειρίδα», 
κτλ. 'Η  χρήσις τής λέξεως σπάρτον εις δήλωσιν σχοινιού 
καθόλου φαίνεται σαφώς έν τοΐς εξής χο)ρίοις. Φώτ. 
Λεξ. σελ. 527, 10 «Σμήρινθοι : Σπάρτα, σχοινιά λε
πτά». 'Ησύχ. Τόμ. Δ', σελ. 56 Σμ. «Σμήρινθοι: Σπάρτα, 
σχοινιά» (Πρβ. καί Τόμ. Γ ',  σελ. 105 «Μήρινθος : Δε
σμός, σχοινίονσπάρτης, βρόχος».'θ Μουσοϋρος «σχοινίον, 
σπάρτος»). Έ ν  τοΐς εις τήν ’ίλιάδα σχολίοις Ψ ,  854 
(σελ. 625 Βεκκ.) άναγινώσκεται «Μηρίνθο): Τή σπάρτω». 
Πρβ. καί Σχολ. Άριστοφ. Θεσμορ. 928. 'Υπάρχει δε 
καί υποκοριστικόν σπαρτών, οπερ λαμβάνεται καί αύτό 
άντί τοϋ σχοινίον άπλώς. ’Αθήν. Ε*, σελ. 220, α* «κο>- 
δίφ δέ έζωσμένον καί τά υποδήματα σπαρτίοις ένημμέ- 
νον σαπροΐς» (Δίο)ν Κάσσ. Ξ Β7, κη\ 1 «ώστε τάς τε ή- 
μιονους τάς άγούσας αυτήν επίχρυσα σπαρτία υποδεΐ- 
σθαι». Πρβ. Κοραήν ’Αρριαν. Έπ ιχτ, Jca rp .  σελ. 407. 
καί Βεκκήρον Χαρικ.Ι. Τόμ. Α.', σελ. 37 έκδ. β'). 
Ψευδαριστοτέλ. Μηχαν. Κς·' (Τόμ. Δ', σελ. 70. Διδ.) 
«νΕτ ι έπειδή δει βάρος δύνασθαι τά σπαρτία φέ- 
ρειν, ούτως ήττον πονέσει λοξοΐς τοΐς σπαρτίοις επιτι
θεμένου τοϋ βάρους ή πλαγίοις. ^Ετι δ’ ελαττον ουτω 
σπαρτίον άναλίσκεται», κτλ. Πολυδ. ΐ ', 36 «Καί μήν 
τό γε τή κλίνη ή τώ σκίμποδι έντεταμένον ώς φέρειν τά 
τυλεΐα σπάρτα, σπαρτία, τόνος, κειρία* τάχα δέ καί 
σχοίνος καί σχοινιά καί κάλοι, κτέ.». Πρβ. καί 'Ησύχ. 
Τόμ. Γ ',  σελ. 92 Σμ. «Μέρμιθα: Μερμιθον, σπαρτών, 
λεπτόν σχοινίον’ ή άργυροΰν δεσμόν». Τόμ. Β /, σελ. 326 
«Θρώσις: Διαίρεσις, σπα^τίον, σειρά’ καί ή κάτω σχοΐ- 
νος τοϋ δικτύου», σελ. 333 «Θώμιγγες: Δεσμοί, δρμιαί, 
σχοινιά, χορδαί, σπαρτία χανάβινα», κτλ. Έ ν  Τόμ. Δ ,̂ 
σελ. 63 φέρεται «Σπαρτίου: 'Ράμματος». Παρατηρη
τέον δ’ δτι έν Γενέσ. 1Δ,> 23 «,ζΐ άπό σπαρτίου έ'ο)ς σφυ- 
ρωτήρος υποδήματος» ή μετάφρασις τοϋ ’Ακύλα άντί 
τοϋ σπαρτών εΐχε ράμματος. Τοϋ θηλυκοϋ σπάρτος ή 
σπάρτη γίνεται χρήσις ένίοτε καί άντί τοϋ στάθμη. 'Η- 
συχ. Τομ. Δ ,  σελ. 63 «Σπάρτη: Πόλις καί στάθμη 
τεκτονική». Ως δ ένταϋθα ερμηνεύεται τό σπάρτη διά 
τοϋ στάθμη, ούτως άλλαχοϋ τό στάθμη διά τοϋ σπάρτος. 
Σχολ. ’Οδυσσ. Ε ,  245 (σελ. 266  Δινδ). «Στάθμην 
τεκτονικήν σπάρτον». Σχολ. Πλάτ. Χαρμ. σ. 154, β' 
(σελ. 66 / εκδ. Σταλβ· Λειψ. 1 S50 ) « Εστι δέ στάθμη 
σπάρτος τεκτονική». Γνο)στή δ’ υπάρχει ή παροιμία 
τον Λίθον ποτιτάν σπάρτον (%  σπάρτα ν) άγειν, ής ποι- 
οϋνται χρήσι/ μάλιστα οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς, 
οίον Βασίλ. πρός τούς νέους κεφ. Δ' τέλ. «καί σύναρμό- 
ζειν τώ τέλει προσήκε κατά τήν Δωρικήν παροιμίαν τόν
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λίθον ποτί τάν σπαρτόν άγοντας». Γρηγόρ. Ναζ. Έπις*. 
Λ Η ' «τον λίθον ποτί τάν σπάρταν άγο>ν, ώς ή παροι
μία». Χρυσόστ. Ομιλ. ΑΕ* εις Α.' πρδς Κορ. «πρδς τήν 
σπάρτην τον λίθον άγει», κτλ. Καί ο Γρηγόριος δ’ δ Πα- 
λαμας είπε «καί λίθος ποτί σπάρταν εύθετεΐται, ού 
σπάρτα ποτί λίθον συνδιατίθεται». Πρβ. Σχολ. Εύριπ. 
Ορέστ. 537 «Σπάρτον δέ το σχοινίον, ώς παρ’ 'Ομήρω 

σπαρτα ΛέΛυνται καί ή σπάρτος έπί θηλυκοϋ, άο’ου το 
. . .  την Λίθον πού τάν σπάρτον άγε». Σχολ. Άπολλ. 
Ροδ. Γ  , 322 «καί ή Δωρική παροικία τόν Λίθον πού 

ταν σπαρτόν άγοντας» ( ΐδε καί Αεύσχιον Παροιμιογρ. 
Τόμ. Β  , σελ. 775). Περί τοΰ ουδετέρου σπάρτον ποιού
μενοι λόγον έν τοϊς άνω παρήλθομεν έν σιωπϊί το 'Ομη
ρικόν σπαρτα ΛέΛννται ( ’ΐλ· Β , 1 3 5 )? ΐν’ ένταϋθα περί 
αύτοΰ κατ ιδίαν διαλάβωμεν. Το σπάρτα είνε άπαξ είρη· 
μένον παρ’ Ομήρω. Καί έν μέν τω Αεξικώ τοϋ 'Ησυχίου 
Τόμ. Δ ,σελ. 63 γράφεται περί αύτοϋ « Σπάρτα : Σχοινιά, 
ράμματα», έν δέ τοϊς παλαιοΐς εις την Ιλιάδα σχολίοις 
σελ.57 Βεκκ- (Πρβ. καί Έ τυ μ . Μέγ.σελ.722,45) «Σπάρ
τα : Ε κ  τοϋ σπαρτίου. Τοϋτο έκ τοϋ σπείρω το είλίσσω, 
έξ οΰ καί σπείρηιια το τοϋ δφεως εΐλιγμα. Σπάρτον ουν 
καί σπαρτίον. Ωσπερ οϋν άπο τοϋ μηρία μηρα, ούτως καί 
άπδ τοϋ απαρτία σπάρτα ». ’Αντί τοϋ xxtσπάρτα ΛέΛννται 
παρά τω σχολιας-ij τοϋ Όππιανοΰ 'Αλ. Γ ', 342 μνημονεύ- 
οντι την Ομηρικήν ρήσιν άναγινώσκεται σπαρτοί δέ Λέ- 
Λυνται. «Γράφεται δέ καί σπάρτος παρά τω ποιητή έν’ΐλ. 
Β , ρλε σπάρτοι δε ΛεΛννται»· Πολλοί τών νεωτέρων ά- 
κολουθοϋντες τώ Ούάρρωνι παρά Γελλίω 17, 3 (Πρβ. 
καί Πλίν. 24, 40) φρονοϋσιν οτι τά παρ’ 'Ομήρω σπάρτα 
ούδέν κοινδν έχουσι πρδς τδ φυτδν τδ καλούμενον σπάρ
τον ̂ άποφαίνονται δ δτι συγγενές τω άπειρον καί σπείρα 
( σπείρω)  καί σπυρίς ον -τδ σπάρτον (Πρβ. Κούρτιον 
Grundz. d. G r . E ly m .  σελ. 270 καί 667 έκδ. γ ') ση
μαίνει κυρίως τδ σπείραμα, τδ εσπειραιιενον xal πε- 
π.Ιεγμένον σχοινίον, έκ βύβλου πιθανώς έν Αίγύπτω 
κατασκευαζόμενον καί υπδ Φοινίκων έμπορων είς την 
Ελλαδα κομιζόμενον, ώς δύναταί τις νά είκάση έκ τοϋ 

έν ’θδ. Φ , 391 «κεΐτο δ’ ύπ’ αιθούση δπλον νεδς άμ- 
φιελίσσης βύβΛίνον, φ έπέδησε θύρας». Τούτων ού
τως έχόντων, δεν ελαβον έξ άρχής τά περί ών δ λόγος 
σχοινία τδ δνομα έκ τοϋ φυτοϋ, οΰτινος έν υστέροις χρό- 
νοις έγίνετο χρήσις είς κατασκευήν κάλων, άλλά τού· 
ναντιον τδ φυτδν ώνομάσθη κατά τά έξ αύτοϋ συνήθως 
κατασκευαζόμεν* σχοινία, τά σπάρτα καλούμενα. Τό 
,αύτδ φαίνεται δτι συνέβη καί έπί τοϋ φυτοϋ ορόφου ί- 
νομασθέντος ουτω διά την τδ πάλαι γινομένην χρήσιν 
αύτοϋ είς τάς δροφάς. 'Ησύχ. Τόμ. Γ ',  σελ. 223 Σμ. 
« Οροφος: Κάλαμος, ώ στεγάζουσιν. νΗδη δέ καί ή δρο- 
φη». Σχολ. Ίλ . Ω, 451 (σελ. 642 Βεκκ.) «δροφος γάρ 
είδος καλάμου πρδς δροφάς έπιτηδείου». Σχολ. Εύριπ. 
Ορέστ. 147 « ‘Ο δέ δροφος κάλαμός έστιν άσθενής τε 

καί λεπτός καί παπυρώδης, οΰ μέμνηται καί '’Ομηρος'

Λαχνήεντ όροφον Λειμωνόθεν άμήσαντεςν. Πολυδεύκ. 
Γ , 170 «Τάχα δέ καν δροφόν τις δνομάσειεν, δς έστι 
στεγαστήρ κάλαμος, 8ν καί ^Ομηρος δνομάζειν έοικεν 
έπί τής Αχιλλέως σκηνής. Καί έν ’Αριστοτέλους δέ η 
θεοφράστου φυσικοΐς γέγραπται χα.Ιάμου, ορόφου, θρν· 
αΛΛΙδος, στροβίΛου, πίτυος» ( ’Αντί τοΰ φυσικοΐς δ Βαλ. 
'Ρώσης Άριστοτ. Ψευδεπιγρ. σελ. 266 γράφει φυτιχοΐςJ .  
Εύστάθ. σελ. 36 «παράγει δέ δνομα ρηματικόν τδν δρο- 
φον, έξ οΰ καί δροφος δμωνύμως δόναξ ποτάμιος έπι- 
τήδειος είς τδ έρέφειν». σελ. 1 358 «Τδ δέ ερεψαν τοϋτό 
έστιν, 8 έτυμολογικώ τρόποι ποιεί τδν δροφον. ^Οροφος 
δέ καλαμίσκου είδος ύδροχαροϋς έπιτηδείου είς δροφήν, 
8ς έν λειμώνι πεπανθείς δασεΐαν έπανθοΰσαν έχει λάχνην, 
οτε καί έ'στιν άγαθδς έρέφειν. ’Απ’αύτοϋ δέ διά τήν πα- 
λαιτάτην χρήσιν καί απλώς αί τών οικιών στέγαι πα- 
σαι δροφοι λέγοντας άφ’ών καί φάλαγγες ήτοι άράχναι 
ύπωρόφιοι οί φωλοΰντες υπδ τους ορόφους». 'Η  όροφη 
λέγεται καί όροφος, ώς πλήν τοϋ ταραχή, φθορά, κτλ. 
υπάρχει καί τάραχος, φθόρος, κτλ. Οθεν ούδαμώς ά- 
ναγκαΐον φαίνεται νά νομισθΐ) δτι δ δροφος δ δηλών τήν 
στέγην ώνομάσθη έκ τοϋ ορόφου τοϋ σημαίνοντος τδν 
δόνακα 2ή κάλαμον. Τών παλαιών γραμματικών τινες 
ύπελάμβανον κακώς δτι καί τό ρήμα έρέφειν έκ τοΰ φυ
τοϋ ορόφου είνε παρηγμένον. Έ τυ μ . Γουδιαν. σελ. 248, 
33 «^Ηρψεν : Έστέγασεν άπδ τοϋ έ'ρψω τδ στεγάζω' 
τοϋτο παρά τδ δροφος' οί γάρ άρχαΐοι δοόφω τάς οι
κίας έστέγαζον». 'Ησύχ. Τόμ. Γ ί, σελ. 18 «Ααχνήεντα: 
. . .  η οροφον, τδν κάλαμον, ψ έστέγαζον τους οίκους, 
δς έχει τινά δασύτητα' (ψόφος γάρ κάλαμος* άπδ δέ 
τοΰ καλάμου καί τδ έρέφειν τδ στεγάζειν ε’ίρηται». ^Αν 
τις αύτών περί τοΰ προκειμένου καλάμου λόγον ποιού
μενος άπεφαίνετο δτι ήδύνατο καί άπολύτως νά εχη δ
νομα οροφος διά τδ λαχνήεν αύτοϋ ήτοι τδ πυκνόν καί 
συνηρεφές, δέν θά ήτο, νομίζομεν, λίαν άτοπος ή άπό- 
φασις αυτη ι· Τής χρήσεως καθ’ ·?ιν τδ όροφος έλαμβά-

1. Πρϊς Ά  φυιϊν το sx τής χρήοεως όνομασθΙν Spocpev ίόνανται νά 
ττζρχβληΟώσιν αί κοζνώς άπο ττολλοΰ χζλούμεναι τ. α γ ί δ e ς (βύδ. 
τζ λ γ ί δ i χ) άντί τών πλευρών δ-.i τήν πρβς πάγας ή πχγίδας γινο- 
ίλένην χρήσιν αυτών· Κοραής II ρ ο δ ρ. σελ. 284 « Etcet 3έ ί, Πχγη, 
η Πχγις, έξ οστών έσΟ’οτε γινετχι τών καλούμενων Πλευρών, κατα/ρη- 
οτ’.κώ; και τχς Πλευράς Πχγίδχς ώνόμακε». *Δλλ ομως άποδοχιαάζων 
ταυτα 6 αοίδιμος άνήρ έν ’Δτάκτ. Τόμ. Δ ', σελ. 378 άποφαίνεται οτι 
το π α γ ί δ ε ς  έγένετο εκ τοΰ π λ α γ ί δ ε ς κατ’ αποβολήν τοΰ λ, 
κα^άπερ το π α γ ι α ΰ λ ι ο ν έκ τοΰ π λ  α γ  ι α ύ λ ι  ον, και οτι ώ- 
νομάσθησαν αί πλευραι πλαγίδες ώς άρ/όμεναι άπ  ̂ τών πλαγίων τοΰ 
σώματος μερών προς τα δεξιά και τά άριοτερά (ώς κείμεναι έν τοΐς 
πλαγίοις τοΰ σώματος). Παρατηρητέον δ* οτι έν τ^ καΟωμιλημέν^ 
γλώσστβ διά τής λέ:εως σ ά ρ ω μ α δηλοΰται ού μένον τό σάρον ή κό- 
ρηθρον άλλα και το (ρυτον έζ οΰ τοΰτο συνήθως κατασκευάζεται. ’Αξία 
παρατηρήσεως υπάρχει και ή έν 'Δμφίσσγ) χρήσις τοΰ έ λ 7} ϊ ς κ ο- 
λ υ μ π ά τ ε ς  (άντί τοΰ έ λ α Γ α ι  κ ο λ υ μ β ά δ ε ς ) ε ί ς  δήλωσιν 
απλώς έλαιών. Παρά τοΐς παλαιοΐς έ λ α Γ α ι  κ ο λ υ μ β ά δ ε ς  (Δθήν^ 
Β ' ,  σελ. 56, β ',  κλπ.), καλοΰμεναι ετι και ν η κ τ ρ  ί δ ε ς  (Πολυδ. ς*', 
*ίδ), βι.ε αί άλλως δοκιμώτβρον και άττικώτερον λεγόμεναι ά λ μ ά- 
δ ε ς (Φρΰνιχ. σελ. 418 Λοβ « Κ ο λ υ μ β ά δ ε ς  ΐ λ α ΐ α ι  οΰ 
γοντα·., άλλά ά λ μ ά δ ε ς  έ λ α α ι  χ,ωρις τοΰ ι». Πρβ. και ΜοΓρΐν

νετο έπί τοΰ φυτοϋ τοΰ μάλιστα πρδς δροφάς προσφόρου 
οντος ούδέν σχεδδν διαφέρει ή χρήσις τής λέξεως χύ· 
βιον τιθεμένης είς δήλωσιν τοϋ ιχθύος, έξ οό τά κύβια 
κατεσκευάζοντο. Κΰβια  κυρίους ο!ινομάζοντο τά παρα
πλήσια τοΐς κύβοις τεμάχη τεταριχευμένων ιχθύων (δ- 
θεν καί τδ παρά Στράβωνι 1Ζ', α', 11 Κυβιοσάχτης οί- 
ονεί ταριχέμπορος)’ έπειτα δ’ έκαλοΰντο ουτω καί οί ι
χθύες, έξ ών ταΰτα μάλιστα έγίνοντο.Άθήν. Γ  , σελ.11 6 , 
ζ «'ΐκέσιος δ’ [στορεΐ ούκ είναι εύεκκρίτους κοιλίας ούτε ΐ 
πηλαμύδας ούτε τά ώραΐα, τά δέ νεώτερα τών θυννείων 
τήν αύτήν αναλογίαν Ιχειν τοΐς κυβίοις, μεγάλην τε εί - 
ναι διαφοράν πρδς πάντα τά ώραΐα λεγάμενα», σελ.
1 I 8 , <χ! «'ΐκέσιος δ’ έν δευτέρο) περί ύλης πηλαμύδας 
κύβια είναί φησι μεγάλα. Κυβίοιν δέ μνημονεύει Ποσεί- 
διππος έν Μεταφερομένω». Η , σελ. 356, ς' (έκ τοϋ Δι
φίλου) « 'Η  δέ πηλαμυς πολύτροφος μέν έστι καί βαρεία, 
ουρητική δε καί δύσπεπτος’ ταριχευθεΐσα δέ κυβίω δ- 
μοίο^ς εύκοίλιος καί λεπτυντική». Ξενοκοάτ. περί τής 
άπδ τών ’Ενύδρ. Τροφ. Δ , 66 (σελ. 18 Κορ.) «Κύβιον, 
πηλαμυς μετά τεσσαράκοντα ήμέρας άπδ Πόντου έπί 
Μαιώτιν λίμνην ύποστρέφουσα». Περί τών κυβίων ποιεί
ται λόγον καί δ Κοραής έν ταΐς είς τδν Ξενοκράτη ση- 
μειώσεσι γράφων (σελ· 162. Πρβ· καί σελ. 164) «Κύ
βια δ’ έκαλοΰντο τών ταριχηρών πηλαμύδο>ν τά τεμά
χη, άπδ τοϋ σχήματος δηλονότι, έμφεροϋς οντος τοΐς 
κύβοις" καί έοίκασι ταύτά είναι τοΐς υπ’ Εύθυδήμου 
(παρ’ ’Αθην. σελ. 11 6) καλουμένοις Τετραγύνοις» καί 
(σελ. 1 65) « Τούτοις προσσημειωτέον, είς εύχερεστέραν 
τών τοΐς άρχαίοις είρημενων περί ταρίχων κατανόησιν, 
οτι ταΐς τών μερών δνομασίαις καί έπί τών δλοιν ιχθύων 
πολλακις εχρώντο" οϊον Κύβιον, ού μόνον τδ κυβοειδές 
τεμαχος, άλλά καί τδν έξ οΰ έτέμνετο ίχθύν, ώνόμαζον· 
Ταυτδ χρή νοεΐν καί περί τοϋ Τριτόμου, ή Τριγώνου, 
'Ωραίου τε καί ΆποΛέχτου. ’Οππιανδς δέ (Άλιευτ. Α, 
183) Κυβείαν άρσενικώς ώνόμασε τδν ίχθύν έξ οΰ τέ- 
μνεται τά κύβια"

Όρκΰ',ων γενεή, καί r.prl\i5e;i ήοε κυβεΐαι- 

Πρηνάδας, ί] μάλλον Πρημνάδας, τάς πηλαμύδας, ή 
γοΰν τάς θυννίδας, λέγων (ίδ. Γεσνήρ. Περί ένύδρ. σελ. 
S 9 I ) » .  Ο Αοβέ/.κιος ΠροΛεγομ. σελ. 497 εικάζει δτι S- 
γραψεν ο Οππιανδς χυβεΐα άντί τοΰ χνβια. Παράδοξον 
φαίνεται τδ υπδ τοΰ Ανταττικιστοΰ λεγόμενον έν Βεκκ. 
Ανεκδ. σελ. 102, 32 «Κύπριον: Τδ τάριχον. Ποσεί- 
διππος Μεταφερομένοις». Τήν δρθήν αύτοΰ γραφήν πας 
τις ευκολωτατα συνορ^. Αξιοι μνείας ένταΰθα φαίνον- 
■ αι καί οι εγητοΙ καλούμενοι ιχθύες. Είνε δ’ οΰτοι λε
πτοί ή μικροί ίχθύε; λαβόντες πιθανώτατα τδ δνομα 
τοΰτο, διότι εφθοί μάλιστα έσκευάζοντο ή διότι οΰτω

os . 51 Πειρσ. Λ1\ θωμι, Μάγιατρον σελ. 7, 18 ^ισχ.)· ’Ονομάζονται 
χιίμενιι χαΐ κολυμβώσ*·. ico i νΐ)χ4μεν*ι έν «ΰ- 

•’i· λ siii»; ev Άμφίοοί) έλ*Γ«ί τινε; άπλώ{, έξ ών αίλΐΐτα  X4ta- 
σ χ .„ά ζ « τ «  « I 4λμ45ες, λέγοντ„  έ λ ,  έ ς χ ο λ u μ  π 4 τ . « χ«: 
V-riTzta cuaji χολυμ648ες ή μηδϊμώ ; χοΐϊΰτϊΐ γινόμβν»ι.

μάλιστα σκευαζόμενοι κάλλιστοι ήσαν. Μνημονεύονται 
δ’ 6rto κωμικών ποιητών συνήθως, οίον υπδ τοΰ ’Αριστο- 
φάνους Σφηξ. 679 καί ύπ’ άλλων, ών αί ρήσεις είνε 
παρατεθειμέναι παρά τώ ’Αθηναίω Ζ ',  σελ. 301. Γίνε
ται δέ καί υπδ τοϋ ’Αριστοτέλους μνεία τών ίχθυδίων 
τούτων έν ταΐς περί Ζώ. 'ίστορ. ς , ιε’, 1 καί υπδ τοϋ 
’Αρτεμιδώρου έν ’Ονειροκρ. Β ”, 14 (σελ. 108 ^Ερχ.). Πρβ. 
καί Γαλήν. Αεξ. σελ. 476. Φώτ. Αεξ. σελ. 47, 6 . Ε ύ 
στάθ. σελ. S67. ‘Ησύχ. Τόμ. Β ' ,  σελ. 249 Σμ . 'Ε τ ι  δέ 
’Αθήν. Ζ ', σελ. 285, α καί Η ', σελ. 356, γ '. νΙσοις δέ 
καί τά ίχθύδια τά έπί τών άνθράκων συνήθως δπτώ- 
μενα έπανθραχίδες ή άπανθραχίδες ώνομάζοντο. 'Ο  'Η 
σύχιος έν μέν Τόμ. Β ,  σελ. 135 γράφει « ’Επανθρακί- 
δες : Τά έπ’ άνθράκων δπτώμενα ίχθύδια » (ΓΓρβ. καί 
Πολυδ. ς ',  55. Άθήν. Ζ’ , σελ. 329, β\ Σχολ. ’Αριστοφ. 
Άχαρν. 670), έν δέ Τόμ. λ ', σελ. 226 «Άπανθρακίδες : 
Οί προς όπτησή έπιτήδειοι ιχθύες».

Νενρά τασσόμενον έπί οίασδήποτε χορδής τόξου. "0- 
θεν καί τδ παρά Σοφοκλεΐ Φιλ. 290 νευροσπαδης άτρα
κτος. Εύστάθ. σελ. 1025 « Εστι δέ νευρά μέν κατα
χρηστικώς έκ παλαιας χρήσεοις δνόματι μόνο> ή ούκ έξ 
άνάγκης έκ νεύρου, $ν παρονομάζουσί τινες τή /ορδή, 
άλλά καί ή έκ δέρματος ζο/ίκοΰ». σελ. 1226 «Δήλον 
δέ καί δτι άρχαίας χρήσεως ή νευρά, ή άπδ νεύρου δη
λαδή- ύστερον γάρ ού τοιαύτη έστίν». Νευραι έλέγοντο 
ένίοτε καί αί χορδαί τών μουσικών δργάνων τών έγχορ
δων η έντατών δνομαζομένων. Πρβ. Πολυδ. Δ', 62 «μέ
ρη δέ τών δργάνο^ν νευραιί, χορδαί, λίνα, κτε.». Τά νεϋρα 
καί αί νευραι διαφέρουσιν άλλήλων, δτι έκεΐνα μέν τήν 
ύλην δηλοΰσιν, αΰται δέ τδ έκ τής ύλης. Πολυδ. Β ’, 234 
«νεϊ-ρα δ’ έστι σύνδεσμος οστών είκων τε καί τεινόμενος 
[Πρβ. Πλάτ. Φαίδ. σελ. 98, γ ,] ) άφ’ ών καί αί νενραί 
κέκληνται». Αλλ’ δμως εύρίσκεται ένίοτε καί τδ νεϋρον 
άντί τοϋ νενρά κείμενον (νΐδε Αοβέκκιον ΠροΛεγομ. σελ. 
1 4). Έ κ  τών είρημένων σαφώς κατανοεΐται καί ή τοΰ 
νευρορράφοc δύναμις καί ή τοΰ νενρόσπαοτον, έξ ου τδ 
νενροσπαστεΐν-εΐσθαι.

Αίνον  έπί μουσικής χορδής κείμενον ού μόνον έκ λίνου 
πεποιημένης άλλά καί έξ άλλης ύλης. Εύστάθ. σελ. 574 
«Λίνον δέ καί έπί τών τής νηδς ίστίων λέγεται καί 
έπί δικτύων κυνηγετικών’ οθεν καί τδ διεΛινήσατο δ 
Λαγωός, τουτέστιν έξελίνησεν ήτοι διεξέφυγε τά λίνα* 
καί φυλάττεται ή ρητορική αύτη λέξις έτι νϋν παρά 
πολλοΐς τών έν ττ, Ασία, οΐ καί τά τοιαΰτα λίνα Λι
νάρια φασιν *. νΕστι δ’ εύρεΐν ποτε, καθά μίτον, ουτω 
καί Λίνον καί έπί μουσικής χορδής λεγόμενον κατά πα- 
λαιτάτην χρήσιν, καθ’ ^ν καί χέΛυς ή λύρα λέγεται. 
Α ' τε γάρ χορδαί ήν δτε λίνεαι ησαν καί 'Ερμής δέ, φα

ί . Ilf6. Βεκχ. Άνέκδ. οι\. 86, 22 «Λιαλινησαι: ΔιαφυγεΓν έν τοΤς 
Χ«ν·>)γ«σ!οις γενίμενον». Σχολ. Ίλ ιχδ . Ε , 486 (σελ. Ί6 4  Βεκκ .) «Λί- 
λοιι : Έ ς  ou χ*1 έ ξ ε λ ϊ ν ν  ο ε, διεξέφυγε τά λίνα- <f Λ ίττετα ι δέ Λ 
fri'opixr) a'tip) λέξις Ι’τι νΰν παρά τοΐς πολλοΐς».



σί, πρώτος Άπόλλωνι σκευωρίαν μουσικήν ες οστράκου 
χελώνης έμηχανησατο εις λύσιν μηνιδος τής έπί κλοπν) 
βοων εκείνου. Διο καί χέΛυς ή αυτη καί Λύρα, τοϋτο μέν 
ώς οίον Λύτρα τις κτέ.» (Πρβ. σελ. 1913, κλ—."ΐδε Οϋγ- 
γηρον Theban. P a r .  σελ. 34). σελ· 1163 « Φασι δέ οί 
παλαοί καί οτι λινοί άντι χορδής τών παλαιών χρωμένων 
προς την κιθάραν, ύστερον μείναντος τοϋ ονόματος, ή 
χορδή Λίνον καλείται, ώσπερ, φασι, και Λίθος ή άγ
κυρα, έπεί πάλαι ποτέ λίθος εις όίγκυραν έχρημάτιζεν» 
(Πρβ. και Σχολ. ’ΐλ. Σ , 570, σελ. 512 καί 513 Βεκκ.). 
Φώτ. Λες. σελ. 225, 1 «Λίνον: Ηρακλείδης ό Ποντικος 
επειδή οί παλαιοί λίνοις άντί χορδών έχρώντο’ άλλά 
και Ομηρος ηδη χορδάς έπιστάμενος Λίνον καλεϊ». Ή  
παρατηρησις αυτή φαίνεται δτι είνε παρειλημμένη εκ 
τών τοϋ Αϊλίου Διονυσίου, ώς δύναταί τις ευλόγως νά 
συμπεράνν) έξ ών γράφει δ Ευστάθιος έν σελ. 421 λέ 
γων δτι «και λίνον δέ την χορδήν λέγειν έκ τών άνέ- 
καθεν εις τούς ύστερον καθηκει- πάλαι γάρ ποτε δοκεϊ 
λινέας είναι τάς μουσικάς χορδάς, ώς καί δ Αΐλιος υπο- 
δηλοΐ». Γνωστόν δ’ υπάρχει δτι ούκ ολίγα δ Φώτιος εις 
το αυτοϋ Λεξικόν μετηνεγκεν άπανθίσας η καί άπλώς 
μεταγράψας έκ τών τοϋ Αϊλίου Διονυσίου καί τών τοϋ 
Παυσανίου. Καί περί τών χορδών δ έγένετο υπό τινων 
υπόμνησις δτι έσημαινον κυρίως τάς έξ έντερων κατε- 
σκευασμένας, άτινα καί χορδαί έκαλοϋντο. Σχολ. ’Αριστ. 
Βατρ. 231 (Σου'ίδ. Τόμ. Β ', α!, σελ. 224 Βερν.) « Οτι οί 
άρχαιοι καλάμε άντί κερατίου έχρώντο. Η  ηδεσαν μέν 
το κεράς, άνέφερον δέ τφ βνόματι έπί τήν άρχαίαν χρή
σιν, ώς καί χορδάς λέγομεν ετι νϋν τάς έκ τών νεύρων, δτι 
το παλαιδν έντέριναι ήσαν». ’Ετυμ. Μέγ. σελ. 813, 41 
«Χορδή: Σημαίνει το έντερον. . . . Οθεν καί το δεκά- 
χορδον οργανον» (Πρβ. Χοιροβ. Έπιμερ. σελ. 168, 17)· 
Ό δ. Φ· 407 «ρηϊδίως έτάνυσσε ν:ω περί κόλλοπι χορ
δήν άψας άμφοτέρωθεν έϋστρεφές εντερον οίός» (Εύς-άθ. 
σελ. 1915 «Το δέ ενσΐρεγές ’έντερον οίός περίφρασίς έστι 
τοϋ χορδή·, ήδη δέ καί δρισμος αυτής- κυρίους γάρ χορδή 
ευστραφές ήτοι εύ/.λωστον εντερον οίός, 8 παραφθείροντες 
χόρδαν 1 οί χυδαίοι φασι»). Πρβ. καί "Ομηρ. Υμν. εί; 
Έ ρ μ . 51. 'Η  λέξις χορό ή παρήχθη έκ τής ρίζης χορ 
τής αύτής ουσης τή χοΛ , έξ η ; τύ χόΛιζ  καί το χοΛά- 
δες. I I  εναλλαγή τών στοιχείων Λ καί ρ εινε συχνή εν 
τε τή παλαια καί τή νέα Ελληνική γλώσστι, οίον χρίβα- 
νος καί χΛίΰανος, χεγαΛαΛγία καί χιφαΛαργία, κτλ. Έ- 
σημαίνετο δ’ υπο τή; χορδής κατ' άρχάς μέν τ 6 έντερον· 
έπειτα δ’ δ έπί τής κιθάρας ή λύρας τεταμένο; μίτο;, κυ- 
ρίω; μέν δ έξ έντέρου κατεσκευασμένος, καταχρηστικώς 
δέ καί πας άλλο;. Πολυδ. Δ ',  62 «μέρη δέ τών οργά
νων νευραί, χορδαί, λίνα, μίτοι, τόνοι». Ησύχ. Τόμ.

1. Πρβ. Θεοφάν. σελ. 571, 19 Βόνν. «κ ό ρ δ y τούτον άπή̂ ξβ»·.
jSs και Κωνστ. Πορφυρογ. Έχ<5. τής Β*σ. Τί?. σελ· C69, 21 Βόνν
Λέοντα Τακτ. σελ. 6, 2 Λουγδ. Βατ. κτλ . X  ό ρ δ α άναγινώσκεται
παρά Γεωργ. Κωδίνω τώ Κυροπλάσττ; οελ. 90 , 14 Βόνν*

Δ , σελ, 293 Σμ. «Χορδή: Νευρά κιθάρας», κτλ. Περί 
τών χορδών τών δηλουσών έντερα .ππεΐται λόγον δ ’Α 
θηναίο; Γ ',  σελ. 94, ς  διά τών έξη;' «Χορδών τε μέ- 
μνηται Επίχαρμος, ας δρύα; ονομάζει, έπιγράψα; τι 
καί τών δραμάτων Ορύαν. ’Αριστοφάνη; δ’ έν Νεφέλαι; 
[ςν 455] εχ μου χορδήν τοΐς φροντισταΐς παραθέντων. 
Κρατΐνος έν Ιΐυτίντ, ώς Λεπτός, ή δ' δς, εσθ' ό τής χορδής 
τόμος. Καί Εύπολι; έν Αίξίν. *Αλεξι; δ’ έν Λευκαδία ή 
Δραπέται; χορδαρίου τόμος ηχε και περίκομμά τι. Ά ν -  
τιφάνη; έν Γάμοι; έχ,τεμών χορδής μεσαΐον » (’̂ δε καί Θ', 
σελ. 366, $  καί 'Ησύχ. λ. Όρύα  καί λ. Όρονα). Πρβ· 
καί ’Αριστοφ. Άποσπ. 452 Μειν. «έγευσάμην χορδή; δ 
δύστηνος τέκνων». Φερεκράτ. Άποσπ. 124, 9 «χορδαΐς 
δπταϊ; έριφείοις». Εύβουλ. Άποσπ. 60, 3 «χορδαί τ ’ έ- 
ρίφων», κτλ. ’Ε κ  τοϋ χορδή έσχηματίσθη το παρ’ Άρι- 
στοφάνει ρήμα χορυεύω, ού παράγωγον το γόρδενμα (’’ΐδε 
Σχολ. Άριστοφ. 'ίππ. 214 καί 315). Πρβ. καί κατα- 
χορδενω. Διά συνθέσεως δέ τοϋ χορδ/j καί κοιΛία έπλα
σαν οί έσχατοι τών μεταγενεστέρων το χορδόχοιΛα, έξ 
ού το χορδοκοιΛίτζια καί το χορδοκοιΛίστρα. Πτωχο- 
πρόδρ. Α ' ,  120 «άγόρασε χορδόκοιλα δουκατον». Α/, 
4 23 «άφοϋ δέ φθάσ·/) το τυρίν καί τά χορδοκοιλίτζια»· 
λ ’, 336 «κυρά κυρά μαστόρισσα, κυρά χορδοκριλίστρα». 
'Ομοιότατον τώ χορδόχοιΛα εΐνε το ειτερόκοιΛα άναγι- 
νωσκόμενον παρ’ άν<ονύμω περί Τροφών έν Άνεκδ. Βοισ- 
σον. Τόμ. Γ ', σελ. 418 «οίόν τι ποδοκέφαλα καί έντε- 
ρόκοιλα». Κοραής Άτάχτ. Τόμ. Α.', σελ. ! 06 «ΧΟΡΔΟ-^ 
ΚΟ ΙΛΑ . Σύνθετον άπο το Χορδή καί Κοιλία. Χορδάς οί 
παλαιοί ώνόμαζαν τά λεπτά έντερα τών ζώων αΰτά ε
νωμένα μέ το μεσεντέριον καί μέρος τοϋ έπιπλόου, τοϋ 
κοινώ; λεγομένου σήμερον Σχέχη  (καί άπο τού; Γραικό" 
ρωμαίους Κνισάριον), έλέγοντο ΧορδόχοιΛα (fra ise ) εί; 
τον καιρόν τοϋ Προδρόμου. Χορδαί έπειτα ώνομάσθησαν, 
καί τά έκτεινόμενα σχοινίδια έπάνω τών μουσικών δργά* 
νων, διότι έγίνοντο άπο χορδάς, ήγουν έντερα ζώων, κα  ̂
έξαιρέτω; τοϋ προβάτου, ώς μαρτυρεί καί δ Ομηρος ( Ο- 
δυσσ. φ*, 407).

*Ρηΐοίως έτάνυσσε νέφ επί κόλλοπι Χ Ο Ρ λ Η Ν ,
"Αψας άμ'ΰοτέρωθίν Ιϋστρεφες Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Ν  Ο ΙΟ Σ .

Την (ΛΟυσικτ,ν χορδήν οί Λατίνοι (ονόμασαν Chorda, 
οθεν τί) Corda τών ’ΐτα7.ών καί το Corde τών Γά7νλο)νφ 
^Εξω τούτου σγ;[Ααίνει, άκό^.η καί μακρύ πλέγμα άπδ 
Κάνναβιν, Λινάριον, Μετάξιον, η άλλην ύλην, έπιτηδείαν 
εις δεσαούς, το οποίον ή κοινή γλώστα ονομάζει οχι μό
νον Κόρδαν, άλλά και Σχοινίον, διότι τά τοιαϋτα πλέγ
ματα γίνονται και άπο το φυτον τό λεγόμενον Σχοίνος». 
Και ταϋτα μέν περι του M r  or και £ ° { (̂ ί· ’Αλλά και ή 
τοϋ χέάνζ άντι τοϋ Λύρα χρήσις, ής ποιείται μνείαν δ 
Ευστάθιος εν οίςέξ αύτοϋ περί τοϋ M r  or διαλαμβάνοντες 
παρεθέμεθα, ούχι άναξία πλατυτέρου τίνος λόγου ήμιν 
φαίνεται πρός πλείονα σαφηνισμόν τών κατ αυτήν. Χ έ-  
Λυς σημαίνει κυρίιος την χελώνην και την έξ αυτής ητοι

έκ τοϋ οστράκου αύτής κιθάραν η λύραν. Έ ν  τώ εις Ερ- 
μήν ΓΟμηρικώ Γμνω, ενθα μετά πολλής χάριτος γίνε
ται άφηγησις τής υπό τοϋ ΓΕρμοϋ κατασκευής λύρας έξ 
οστράκου χελώνης, εύρίσκεται ή περι ής δ λόγος λέςις 
έπ’ άμφοτέρων τών σημασιών ειλημμένη, οίον <?τίχ. 24 
«ενθα χέλυν ευρών έκτήσατο μυρίον ολβον [Ερμής τοι 
πρώτιστα χέλυν τεκτηνατ’ άοιδόν]». στίχ. 32 «πόθεν 
τόδε καλόν άθυρμα, αίόλον οστρακον, έσσί, χέλυς ορεσι 
ζώουσα στίχ. 4 53 «χέλυν έρατήν επ’ άριστερά χει- 
ρός έέργο^ν». ΓΗ χέλυς αυτη άλλοτε μέν υπό τοϋ ποιή· 
σαντος τόν προκείμενον ύμνον ψόρμιγΕ ονομάζεται, άλ
λοτε δέ xWaptr, άλλοτε δέ Λνρη, οίον στίχ. 64 «και 
τήν μέν κατέθηκε φέρων ιερώ έπι λίκνω φόρμιγγα γλα 
φυρήν». στίχ· 499 «κίθαριν δέ λαβών επ’άριστερά χει- 
ρός Λητοϋς αγλαός υιός» (Πρβ. και στίχ. 515). στίχ· 
423 αλύρη δ’ έρατόν κιθαρίζουν» 1 Σημειωτέον δ’ δτι

4. Ω ; λέγεται λύ ρτ ρ  κ ι θ α ρ ί ζ ε ι  ν, ο'ύτω και φ ό ρ μ. ι γ γ ι 
κ ι θ α ρ ί ζ ε ι  ν. ’ΐλ. Σ , 569 «τα σ ινδ ’ έν μ.έσσοισι παις φορίΛίγγι 
λιγείν; ψ.ερόεν κιθάριζε» (Εύστάθ. σελ. 1163 «Ορα δέ και ώς ταύτον 
είναι δοκει φ ό ρ ja ι γ ξ και κ ι θ ά ρ α ,  ώς δηλοι το φ έ ρ ι γ γ ι 
λ ι γ ε ί ν ;  Ι ^ ε ρ ό ε ν  κ ι θ ά ρ ι ζ ε  ν»). Πρβ. και όμηρ. ί*^.ν. εις 
Α-πόλλ. 515 «φόρίλίγγ’ έν χείρεσσιν εχων, έρατον κιθαρίζων· και Η- 
σίοδ. ’Δσπ. 202 «έν δ’ άρα μέσσω Ιαερόεν κιθάριζε Διος και Λητοϋς 
υίος χρυσείτ) φ/ρ^.ιγγι». Εύρίσκεται δέ και το έναντίον τούτου, ητοι 
το φ ο ρ μ , ί ζ ε ι ν ε χ ο ν τ α  κ ί θ α ρ ι ν ,  οίον ’Οδ. Δ, 153 «κηρυξ 
δ* έν χερσιν κίΰάρίν περικαλλέα θηκεν Φημίω , δ'ς ρ* ηειδε -παρά [Ανη- 
στήρσιν άνάγκν). Ητοι b <ρορ4αίζων άνεβάλλετο καλόν άείδειν». Δλλα 
παραδείγματα τής του κ ι θ α ρ ί ζ ε ι ν  έπι λύρας χρήσεως τ;ροφέρο- 
μ.εν τά έ;ής. ’Δριστοφ. Νεφ. 1355 «πρώτον μέν αύτον τήν λύραν, λα- 
βόντ’ εγώ ’κέλευσα ασαι Σιμωνίδου μέλος . . .  6 δ’ ευθέως άρχαΐον 
εΐν* έφασκε το κιθαρίζειν £δειν τε». Ξενοφ. Οίκον. Β ’} 4 3 «01 δέ δή- 
που το πρώτον αανθάνοντε-; κιθαρίζειν και τάς λύρας λυμαίνονται». 
Συμποσ. Γ ' ,  1 « Ε κ  δέ τούτου συναρμοσμένη τ·̂  λύρ^ προς τον αύλον 
έκιθάρ'.σεν 6 παις». Δριστςτ· Οολιτ. ι β ', 4 (Τόμ. Δ ', σελ. 616 
Διδ.) «ώσπερ εί τοΰ κιθαρίζειν λαμπρόν και καλώς αΐτιφτο τήν λύρχν 
μάλλον τής τέχνης». Δθήν. 1Δ', σελ. 624, ά «άνάλαμβάνων τήν λύραν 
έκιθάριζε», κτλ. Κα ;ά  τον αυτόν τρόπον γίνεται και τοΰ ονόματος 
κ ι θ α ρ ι σ τ ή ς  χρήσις, οίον «κιθαρισται λύρας έπταχόρδους ελεφαν- 
τίνα; και τά καλούμενα βάρβιτα κρέκοντες» (Διονύσ. Δλικ. ^ωμ. Δρχ. 
Ζ ',  7 σελ. 1487), κτλ. Πρβ. και Πλάτ. Νόμ. Ζ ',  σελ. 812, β' κέξ. 
sE v  Ευθυδήμω σ. 289, γ# διαστέλλονται απ’ άλλήλων ή λ υ ρ ο π ο ι ι -  
κ ή και ή κ ι θ α ρ ι σ τ ι κ ή, καθ’ οσον εκείνη μέν σκοπεί τήν ^κατα- 
σκευήν λύρας ή κιθάρας, αύτη δέ τήν χρήσιν του τοιούτου μουσικοΰ 
οργάνου. 0  λόγος τοϋ Πλάτωνος έχει ούτως· «ένταΰθα γάρ δή χωρίς 
μέ«» ή ποιούσα τέχνη, χωρίς δ* ή χρωμένη δι-^ρηται του αύτοϋ πέρι* ή 
γάρ λυροποιική και ή /.ιθαριστική πολυ διαφέρετον άλλήλοιν». Το ο- 
νου.α λ υ ρ t σ τ η ς είνε ό'λως μεταγενέστερον παρ’ ούδενι τών Έ λ  - 
λήνων κείμενον. ‘Ελλάδ. παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 529, 36 βεκκ. «και 
κ.θάραν λέγοντες λέγουσι και κιθαριστήν, λύρχν δέ λέγοντες λυρισχήν 
ού λέγουσιν». Παρά Πολυδεύκει Δ', 62 άναγινώσκεται «01 δέ τεχνϊται 
λ υ ρ ω δ ο ι, κιθαρωδοί, κιθαρισταί κιθαρίστριαι, ψάλται ψάλ:ριαι. 
Και τά βήματα λ υ ρ ί ζ ε ι ν, κιθαρίζειν, ψάλλειν καί, ώς Αριστοφά
νης, βαρβιτιζειν* και κρέκειν δέ και κρεγμος το πραγμα». Το λ υ ρ ί- 
ζ e ι ν εύρίσκεται έν Ανακρεόντειων Ε ' ,  42 και M B ’, 4 (παρά Βεργ- 
κίω M B ’, 12 και Μ \ 4), έν Πλουτάρχου ύθικοΐί σελ. Ί037 , ε̂ , παρά 
Στράβωνι Α  , β’, 3 και παρ’ αλλοις* τ ο δ έ λ υ ρ ω δ ό ς  παρά Πλου- 
τάρχω Σύλλ. Λ Γ 7, 3, παρ* Αλκίφρονι Δ1, ιη ', 1 και παρ’ αλλοις. ίϊ- 
σύχ. «Λυρωδός *· Ψαλμωδός, κιθαρωδός»· Αξια παραθέσεως νομίζομεν 
και τά ύπο τοϋ ’Δμμωνιου σελ. 82 Βαλκ. γεγραμμένα. · Κ ί θ αρ t ς 
και κ ι θ ά ρ α  διαφέρει, φησιν ’Αριστόξενος έν τώ περι όργάνου. Κι- 
θαρις γάρ έστιν ή λύρα, και οΐ χρώμβνοι αύτ^ κ ι θ α ρ ι σ τ α ί ,  ους

r) λέξις Λ όρη ουτ’ εν τη Ίλιάδι ουτ’ έν τνί ’Οδυσσεία ευ- 
ρισκομέννι άναγινώσκεται έν τω Μαργίτνι «φίλγις εχων 
έν χερσίν εΰφθογγον λύρην», §ν 5 Οΰελζ.ϊίρος αναφέρει εις 
τούς χρόνους τοϋ ’Αρχιλόχου (έν Μουσ. Ρην. Νέοι 
Τόμ. ΙΑ ',  σελ. 515). Και το χιθάρη δ’ ούδα(λοΰ τών τοϋ 
Ομηρου ποιημάτων φαίνεται μεταχειριζομένου τον τύ 

πον χίθαρις. *ΑΧλχ παραδείγματα τίίς τοϋ γέΛνς άντι 
τοΰ Λύρα χρήσεως εστωσαν τά έζης. Εύριπ. ’Αλκ· 446 
«πολλά σε [/.ουσοπόλοι μ,έλψουσι καθ’έπτάτονόν τ ’ορείαν 
χέλυν εν τ ’ άλύροις κλέοντες ΰμνοις» (Σ^ολ. «Ούρείαν 
χέλυν : Την λύραν' άπο γάρ χελώνης ορεινής ή λύρα έ- 
στίν»). 'Ηρακλ. Μαιν. 682 «παρά τε Βρόμιον οϊνοδόταν 
παρά τε χέλυο; έπτατόνου ρ,ολπάν και Αίβυν αυλόν» 
(=επταχόρδου. Πρβ. και το παρά Πινδάρω έπτάγΛωσ- 
σος και έπτάχτνπος). Χοιροβ. σελ. 357 Γαισφ. «οίον 
πίτυς πίτυος, χέλυς χέλυος (σημαίνει δε την κιθάραν" 
πάφωνε οΰρεία χόΛνς Μένανδρος έν Λευκαδία" χε'Λυς δέ 
λέγεται η κιθάρα, έπειδη άπο χελώνης κατεσκευάσθη 
υπο τοϋ Ερμοϋ" ονρεία δέ είπεν, έπειδη άπο χελώνης 
χερσαίας έποίησεν αύτην ό 'Ερμης, οίον είπεΐν έν τοΐς 
ό'ρεσιν ευρισκόμενη)». ’Αντί τοϋ πάγωνε ο μέν Γαισφόρ· 
δος εικασεν επτάφωτε^ δ δέ Λέντζιος Ήρωΰ. Τόμ. Β  , 
σελ. 702 εγραψε xapycoroQ. ?Ως ευρετης τής λύρας ένο- 
μίζετο κοινώς παρά τοις τταλαιο'ις δ ΓΕρμής. ’Αστειότα
τος και γλυκύτατος λόγος περι τής υπό τοϋ ^ρμοϋ ευ- 
ρέσεο̂ ς χελώνας και τής κατασκευής ές αυτής λύρας γί
νεται εν τω εις ΓΕρμήν <Ομηρικφ 'Γμνω . Περιγράφεται 
δ’ ώς εξής ή εκ τοϋ οστράκου τής χελώνης κατασκευή 
τής λύρας*

7ΐήςε δ ’ αρ Ιν μ έτροισι τα μ ώ ν  δόνακας καλάμοιο 

πειρηνας διά νώ τα  λιθορρίνο: ο χ ελ ώ ν η ς, 

άμφί δέ δέρμα τάνυσσε βοός πραπίδεσσιν έ'^σι

ήμεις λ υ ρ ω δ ο ύ ς  φαμ^ν* κιθάρα δε rj χρήται b κιθαρωδός. Α ισ χ ί
νης έν τω κατά Τιμάρχου [§  4 i] διαστέλλει καί φησιν οϋτω· π ε ρ ι  
α υ τ ό ν  ε ί χ ε  κ ι θ α ρ ι σ τ ά ς  κ α ι  κ ι θ α ρ ω δ ο ύ ς .  Κιθαρι
στής μέν έστιν b μόνον ψάλλων, κιθαρψδος δέ ό αδων και ψάλλων», 
(Πρβ. Σχολ. Δριστείδ. σελ·117 έκδ. Φρομμ.). Τά περι τής διαφοράς τοΰ 
κ ί 0 αρ ι ς και κ ι θ ά ρ α ώς παρά του Αριστοξένου διδασκόμενα πα- 
ράδοςά πως ήμιν και άτοπα φαίνονται. Παρατηρητέον δ’ οτι οί κιθαρι ■ 
σται έλεγοντο υπό τινων πλείονος σαφηνείας ένεκα και ψ ι λ ο κ ι θ α * 
ρ ι σ τ α ί (Πρβ. Σπανέμιον Κ  α λ λ ι μ  ά χ. Τόμ. Β ' ,  σελ. 86 Ερν. 
Λοβέκκιον Φ  ρ υ ν ί χ. σελ. Ί68  και Βολκμαννον Π λ ο υ τ .  π ε ρ ι  
Μ ο υ σ. σελ. 139). Καίτοι ίκανώς μακρά ή σημείωσις αυτη άπέβη, 
ούδαμώς ομως όκνοΰμεν χάριν τής τοΰ λόγου συμπληρώσεως νά μηκυ- 
νωμεν ολίγον ετι αύτήν μεταγράφοντες τά ύ*ο τοϋ Βοικκίου σεση* 
μειωμένα έν τώ περι Μέτρ. Πινδ. σελ. 260 «Hesjch ius ; Φόρμιγξ* 
κιθάρα ή τοΤς ώμοις φερομένη. A li i  ex Homerica dictiono Iliad . Σ , 
569. φόρμιγγι κιθαρίζειν colligunl φόρμιγγα eandem esse quara cillia- 
ram ; sed d icilur eliam λύρ<̂  κιθαρίζειν, et lainen alia est lyra, alia 
cilhara, el Giajea diclio βουθυτεϊν σΰν, licet su s  et b o s  sinl diver- 
sissima*. Οτι μέν λύρα καί κιθάρα διεφερον όπωσδήποτε άλλήλων καί 
άλλως πιθανώτατον φαίνεται καί έκ τών έν τ·̂  Πολιτεί^ τοϋ Πλάτωνος 
« Λ ύ ρ α  δή oot, ήν δ’ εγώ, και κ ι θ ά ρ α  λείπεται· (Γ ' ,  σ. 399, δ') 
εύκόλως συμπεραίνεται’ οτι δέ καί ύποσυγχέονται ένίο:επαρά τοίς πα- 
λαιοις άντ’ άλλήλων λαμβανόμενα δυσκόλως δύναταί τις νάρνηθ^*Καί 
οί παλαιοί δέ γραμματικοί έρμηνεύουσιν αύτά ένίοτε 8ι* άλλήλων, οιον 
ΐίσύχ. «Λύρα : Κιθάρα». Σουΐδ. «Κιθάρα : 11 λύρα», κτλ.



και πηχεις ένέθηκ’, ίπι δέ ζυγόν ηραρεν άμφοΐν, 
έ~τα δέ συμφώνου.; δΐων Ιτανΰσιατο χορδά;· 
αύταρ Ιπειδή τεΰξε χεροΐν ερατεινόν άθυρμα, 
πλήκτρω Ιπειρήτιζε κατα μερο?.

(στίχ. 47 κέξ.)· Πρβ. καί Άπολλόδ. Βιβλ. Γ ’, \ , 2. 
λουκιαν. θεών Διαλ. ί ! ,  4. Παυσαν. Η7, ιζ', 5, κτλ. 
Έδωρήσατο δ’ δ 'Ερμής τώ Άϊ:όλλωνι $|ν κατεσκεύασε 
λύραν, καθά υπό τε τοΰ ποιητοΰ τοϋ μνημονευθέντος 
υμνου (ς·· 47ο κέξ. καί 7 · ^96 κέξ.) δηλοϋται καί υπ’ 
άλλων παλαιών (Πρβ. Ιω. Αυδδν περί Μην. Δ\  38 « 'Ερ 
μης κιθάραν δίδωσι μυθικώς τώ Άπόλλωνι, οίον δ λό 
γιο; τώ Ήλίω την τοϋ παντδς αρμονίαν»). ’Αλλ’ δμως 
έφέρετο καί γνώμνι παρά τοΐς άρχαίοις δτι δ μέν Έ ρ 
μης την χέλυν εΰρεν, δ δ’ ’Απόλλων την κιθάραν (Βίων 
Ε*, 8 ). Ό  'ΐμέριος Λόγ. ΙΑ  , 10 μνημονεύει λόγον τοϋ 
’Αλκαίου έν παιανι ήτοι ΰμνω είς ’Απόλλωνα κείμενον, 
καθ’ δν δ Ζευς έκόσμησε τον ’Απόλλων* μίτρα τε χρυσή 
και Λύρα. Πρβ. καί Πλούτ. περί Μουσ. ΙΔ* (’Πθικ. σελ. 
1135).

Βίβλος, δπερ σημαίνον κυρίως την εκ τοϋ φυτοϋ τοϋ 
καλουμένου βύβλου γινομένην έλαμβάνετο καταχρηστ>.- 
κώς καί έπί τής έξ άλλης υλης κατασκευαζομένης. 
'Ωσαύτως ή λέξις δέλτος ίτί^ζτο ού μόνον έπί τής δελτο- 
ειδοϋς ήτοι τώ ς-οιχείω Δ δμοιαζούσης άλλά καί έπί τής 
έτεροΐον σχήμα έχούσης. Άμφοτέρων τούτων ποιείται 
μνείαν δ Ευστάθιος έν ταΐς είς "Ομηρον Παρεκβολαΐς έ- 
πεξερχόμενος λέξεις τινάς καταχρηστικώς παρά τοΐς πα- 
λαιοΐς λαμβανομένας. Τάς ρήσεις τοϋ Ευσταθίου, έν αίς 
περί τούτο>ν λόγος γίνεται, πολλοϋ άξίας ούσας παρα- 
τίθεμεν ένταϋθα δλας. σελ. 421 «Το δέ χυνέη χρήσεως 
παλαιας έστιν δνομα. 'Ως γάρ έν τώ παρδαλέη, λεον- 
τέη, Λυχί'η έλλ,είπει το δορά, ουτω καί έν τώ χυνέη' δη- 
λοΐ γάρ κυνέην δοράν, ήγουν κυνδς ποταμίου, σκέπου- 
σαν τάς κεφαλάς τοΐς παλαιοΐς. Γστερον δέ ή μέν τοι- 
αύτη υλη τοϋ σκεπάσματος ήμελήθη, το δ’ ονομα ούκ 
έκλέλοιπεν, άλλά καί το έξ άλλης υλης ερυμα τής κε
φαλής χννέη καλείται διά τήν παλαιάν χρήσιν, καθ’ΐν  
καί η τοϋ ^Αίδος περικεφαλαία χυνέη λέγεται *. Κατά 
τον αύτ&ν δέ τρόπον καί τά έκ σίδηρου δπλα χάλχεά 
φαμεν διά το άρχαΐον" ήν γάρ δτε χαλκός βαπτόμενος 
έστομοϋτο προς δπλα. Καί δ πίναξ δέ έπί βιβλίου καί 
το πυξίον παλαιας είσιν έγκαταλείμματα χρήσεως" πά
λαι γάρ ποτε πίναξιν ήτοι σανίσι καί ταύταις έκ πύξου 
μάλιστα τά γράμματα ένεκόλαπτον. Καί το γράφειν δέ

1. Περι τοΰ χ υ ν Ι η  έγράφ-ξσαν Ιχανά έν τοΐς έμπροοθεν (σελ. 6 
οίς προσθετέον και τά υπο του Σοφιστου 'Απολλώνιου Λεξ. 0- 

μτΐρ· ®ελ. 105, 18 Βεκκ. γεγραμμένα. « Κ υ ν έ η  κυρίως ή περικε
φαλαία εκ κυνείων δερμάτων, καταχρηστικώς δέ ή έξ άλλων. Orav 
©υν λέγτ) κ ρ α τ I δ έ π ι κ τ ι δ έ η ν κ υ ν έ η ν  ιδίως μέν κ τ ι
δ έ α ν  ειρηκε, κ υ  νέ a ν δε καταχρηστικώτερον· 0  δέ ’Απιων περι
κεφαλαίας γένος. Εστι δέ αυτη τοΐς κατά μέτωπον καί μικρόν ταΐς 
?ψ·σ:ν έπισκοτουσα. Έ ν  δέ τ»ρ εΙπεΤν κ υ ν έ η ς  δ ι ά  χ α λ κ ο π α 
ρ ·£ ο υ [’Ιλ. Μ , 183[ άπο μέρους τήν &λην χαλκόν».

παλαιας ένεργείας δνομα' ξυσμαΐς γάρ τισιν έτυποΰντο 
τά στοιχεία- τό δέ ξύειν γράφειν έλέγετο. Και το σπάρ
τιον δέ καί τδ σχοινίον, ώς καί προεγράφη, έκ παλαιού 
έργου κρατεί λέγεσθαι παρώνυμα δντα φυτοΐς, έξ ων έ- 
γίνοντο, ηγουν τή φυομένγ) σχοίνω έν τόποις υγροΐς καί 
τή σπάρτω, έξ ής παρέφθαρται χυδαϊζόμενον τδ πλε- 
κτδν σπαρτίον, 8 σωμάτων ρύπους έκτρίβει έν λοετροΐς *. 
Καί ή νενρά δέ τμήμα μέν έστι δέρματος βοδς άρτι 
εν τοΐς τόξοις διότι όε ποτε νεϋρα βόεια συνεκρότουν 
αυτήν, παρέμεινε μέχρι καί νϋν τδ τής κλήσεως. Καί τα 
χέραν δέ παλαιας οίνοχοείας τής διά κέρατος όνομα 
τοΐς ύστερον συμποσίοις παρέμεινε. Τοιοϋτόν τι, ώς προε- 
ύηλωθη, καί δ ύβοίός είς δξύ λήγων παρά τοΐς άρχαίοις 
κατά τούς οβελούς, καν νϋν μικροϋ δεΐν ώς είς έπίπεδόν 
τι κατηνεκται. Άλλά καί ή δραχμή, τουτές-ιν οί ίζ όβο
λο'., εξ αρχαίας χρήσεως, ώς καί αύτδ προείρηται, έτυχε 
τοιαύτης κλήσεοις" τοσούτων γάρ οβολών είχε τότε ή 
χειρ έπιδράττεσθοι, ώς ιστορεί καί Πλούταρχος. Καί Λ ί
νον δε την χορδήν λέγειν έκ τών άνέκαθίν είς τούς ύ
στερον καθηκει" πάλαι γάρ ποτε δοκεΐ λινέας είναι τάς 
μουσικάς χορδάς, ώς καί δ Αίλιος ύποδηλοΐ. Καί ί  βί~ 
6Λος όέ άρχαιοτροπίαν δηλοΐ παλαιγόνου πράγματος' 
έγίνετο γάρ ποτε τά τών χαρταρίων σώματα έκ φυτοϋ, 
δ, καθά καί αλλαχού δεδηλωται, βύβΛος έλέγετο. Καί 
τδ τής δέΛτου δέ δνομα όμοίιυς άνωθεν κατέβη άπα 
τών δελτωτών βιβλίων, ηγουν έκ τών κατά δέλτα πτυσ- 
σομένων γραφών, at κυρίως δέλτοι καλούμεναι άφήκαν 
τοΐς ύστερον βιβλίοις κληρονομήσαι τοιαύτης κλησεως». 
σελ. 1913 «Καί δτι, εί κατά την ιστορίαν καί σχοινία 
έκ τής φυτικής βίβλου έπλέκοντο, ώς καί έκ τής σχοί- 
νου καί τής σπάρτου τών φυτών, εχει τι άρα η βύβλος 
ινώδες, έξ ού είκδς γίνεσθαι σώματα συντελοϋντα είς 
γραφάς,ΐνα, ώσπερ άπδ άρχεγόνου άφορμής τής κατά τήν 
χελώνην χέΛυς ύστερον πασα κιθάρα έκληθη, έπειδη χε- 
λώνης δστρακον μέγα πηχεως περιθέσει καί χορδών έν- 
τανύσει λύραν άπηρτισεν, -̂ ν 'Ερμής ’Απόλλων, έχαρί- 
σατί είς λύτρον άνθ ών εκλεψεν έκείνου βοών, ουτο> καί 
πασαι γραφικαί βίβλοι εκ τίνος αρχαίας χρήσεως τού- 
νομα φέροιεν* έγίνοντο γάρ, φασίν, άπδ βύβλων Αιγυ
πτίων, ώς οϊα παπύρων υδροχαρών, καθά ot τότε μεθώ- 
δευον, υποκείμενα τοΐς γραφεϋσι χαρτάρια, δποΐα ίσως. 
καί τά ύστερον ί^ιωτικώς λεγόμενα ζυΛοχάρτια, ών ή 
τέχνη άρτι άττηλειπται. Δόξοι δέ άν καί τδ τής δέΛτου

1. Πρβ. σελ. IGO i «Πολλά δέ καί άλλα των πάλαι χρηστών λε- 
κτών παρίφθβρ’ αι, ών έστι και το ΐδιωτικώς λεγόμενον σ π α ρ- 
τ ζ ί ο ν ,  σ π α ρ τ ί ο ν  δφείλον λέγεσθαι κατά τήν ανέκαθεν χρείαν* 
εΰρέθη γάρ ποτε τοις λουομένοις άντι σπόγγων πλέγμα τι άπο σπάρ
των, ώς είκός. Και λέγεται ’Αριστοφάνης παραδηλοϋν αυτ'ο έν δρά- 
ματι καλουμένφ ’Αναγύρφ». Και σαρώθρων δ! ^ καλλύντρων χ ά ρ τ ι 
νων έγίνετο χρησις, καθά διδάσκει και ό τοΰ ’Οππιανου σχολιαστής, 
5στι« τ& έν Δλιευτ. Γ \  342 σ π ά ρ τ ο ι σ ι ν  εξηγούμενος γράιει ·ο!ς 
χρώνται έν αλώνι γεωργοί πρ&ς τ  ̂ σαίρειν και φιλοκοΛειν, α πολλά 
έν Ίβηρί$» (ίδε Κοραην Ίσ  ο κ ρ. Τόμ. Β ',  σελ· 288).
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δνομα έκ τών κατ’ Αίγυπτον βύβλων έπιτεθήναι ταΐς 
άρτι βίβλοις διά τδ καθ’ ιστορίαν περιηγητικήν Αιγύ
πτιον δελτωτόν. 'Ως δέ ιί) βύβλος τδ φυτδν συνετέλει 
καί είς τδ ΰποδεΐσθαι δ βυΰΛινοπέδιΛος δηλοΐ, οϋ χρήσις 
παρά τοΐς παλαιοΐς»· σελ. 633 «Πίνακα δέ πτυκτδν δ 
φαμεν ημείς δέλτον ητοι βιβλίον ή πιττάκιον" δέΛτον 
μέν διά τδ κατά σχήμα τοΰ δέλτα γράμματος καί τών 
λεγομένων δελτωτών έστιν δτε τά τοιαϋτα σχηματίζε- 
σθαι πτυσσόμενα τριγωνοειδώς, δπερ έν πολλοΐς δρώμεν 
εί«έτι γινόμενον* βίβΛον δέ η βιβλίον ούδετέρως άπδ 
τοϋ φυτοϋ τής βύβλου κατά έναλλαγήν γράμματος, ώς 
και τής τοιαύτης βύβλου κατεργαζομένης ποτέ είς υπο
κείμενον γραμμάτων, καθά καί δ άπδ ξύλου πίναξ, ώς 
είναι τής παλαιτάτης χρήσεοις καί τήν βίβλον δμοίως 
τώ πίνακι καί τϊί πυξίδι' πιττάχων δέ ίδιωτικώτερον 
διά τδν τρόπον καί αύτδ τής πτύξεως ήτοι διπλώσεως· 
ώς γάρ δέλτος διά τδ δελτωτδν σχήμα} ουτω πιττάκιον 
διά τδ τετραγωνίζεσθαι πτυσσόμενον δμοίως πως τώ τής 
χυτής πίττης σχηματισμω. Οί δέ παλαιοί καί έν τή 
κατ’ Εύριπίδην Φαίδρα, ένθα μνήμη πεύκης κεΐται, φασί 
πεύκην έκεΐ ρηθήναι τήν έν τ^ χειρί τής Φαίδρας δέλτον 
τήν κατά τοϋ Ίππολύτου ώς ξυλίνην ουσαν καί ϊσως έκ 
πεύκης διά τδ τής γραφής έν τοιούτο) ξύλο) εύτύπωτον. 
Εχοι δή άν τις καί τοϋτο είς μαρτυρίαν τοϋ ξύλοις έγ- 

χαράσσεσθαί ποτε γράμματα, δ μάλιστα έπί μαρμάρων 
λίθων έπεχειρήθη, έφ’ ών καί ή τοΰ γράφειν άρμόττει 
ονοματοποιία. Ε ί  δέ καί συνήγετο ή τοιαύτη βίβλος ή 
έκ πεύκης τριγωνοειδώς κατά τούς ύστερον ’Αττικούς ά
ξονας, έν οίς έπινακογραφοΰντο νόμοι, κυριολεκτοΐτο άν 
έπ αύτής καί δ καθ’ Ομηρον πίναξ καί ί  παρά τοΐς 
μεθ Ομηρον δέλτος. Πίναξ  γάρ, έξ ού καί πιναχίσχων, 
οΰ μόνον σκεϋος δεξιόν είς τδ πίνειν κατά άτρεκές δνομα 
εί'ποι &ν δ Κίλιξ σοφός, ηγουν κατά έτυμολογίαν, άφ’ου 
καί κρεών πίνακες πρδς δμοιότητα, ώς έξδν 5ν καί δι’ 
αύτών πίνειν, άλλά καί ή σανίς πίναξ λέγεται, ώς δή
λον καί έκ τοϋ νεων είρήσθαι πίνακας καί έκ τοϋ πινα- 
κηδόν άποσπών, ήγουν δίκην σανίδων [Πρβ. σελ. 1 402]· 
οθεν καί πινακίδια γραμμάτων καί βιβλίου δέ πίναξ, τδ 
έπίπεδόν, φπερ αί κατ’αύτδ υποθέσεις έπιτιτλοϋνται, 
ρηθείς ουτω μεταφοοικώς».

(Ακολουθεί).

Ιίερΐ τοΰ ρήματος άναλοϋν  καί τοΰ χοΰν .

Εν τώ λεζικώ τής 'Ελληνικής γλώσσης, ουτινος γ ί
νεται συνήθως παρ ήμΐν υπό τε άλλων καί των ταλαι- 
πώρων μαθητών χρήυις, λέγεται δτι τδ ρήμα άναλόω·ω 
ε!νε άχρηστον κατά τδν ένεστώτα.

«Άναλόω·ώ, Μ. ώσω, (άχρ . κατ ’ ένε ς-.)ζ= 
’Αναλίσκω» (σελ. 88 έκδ. στερεοτ.).

Ά λ λ ’ έκ πολλών παραδειγμάτων τών παλαιών 'Ε λ 
λήνων τών τε δοκίμων καί τών άδοκίμο>ν τρανώς καί

σαφώς άποδείκνυται δτι πλημμελέστατα ό λόγος ουτος 
έχει. Παρατάττεται ένταϋθα φάλαγξ ποιητών καί συγ
γραφέων ίσχυρώς τοϋ ψευδή μαρτυροΰντος λεξικογρά
φου καταβοώντων καί τήν κίβδηλον αύτοϋ διδασκαλίαν 
περιφανώς έξελεγχόντων καί σφοδρώς στηλιτευόντων 
δι’ ής ποιοϋνται χρήσεως τοΰ τε ένεστώτος καί τοΰ παρα
τατικού τοΰ ρήματος άναλοϋν.

Αισχύλ. 'Επ τ, 813: αύτδς δ’ άναλοΐ δήτα δύσποτμον 
γένος. Εύριπ. Μηδ. 325 ; λόγους άναλοΐς* ού γάρ άν πεί- 
σαις ποτέ. Άριστοφ· Ίππ· 9 I 5: είς $ν άναλων ούκ έ- 
φέξεις. Πλούτ. 248: φειδόμενος ώς ούδείς άνήρ πάλιν 
τ ’ άναλων. Τδ χωρίον τοϋτο μνημονεύει καί δ Σουΐίας 
Τόμ. Α α ' ,  σελ. 341 Βερν. χρήσεις τοϋ άναλοϋν άντί 
τοΰ άναλίσχειν έκ τοΰ Άριστοφάνους παρατιθέμενος. 
νΕχει δ’ ούτως δ λόγος τοΰ Σουΐδα* <(Άναλίσχειν καί 
άναλοϋν έκατέρως. ’Αριστοφάνης Πλούτ6> χαίρω τε γάρ 
φειδόμενος ώς ονδείς άνήρ πάλιν τ άναλων, ήνίχ’ άν 
τούτου δέη. Δαιταλεΰσιν ές τάς τριήρεις δει μ ' άναλοϋν 
ταϋτα και τά τείχη [ 'θ  Βέργκιος εγραψε δεΐν άναλοϋν\. 
’Εν δέ τώ παρελνιλυθότι καί διά τοΰ η άδιαφόρως [Γρ. 
καί διά τοΰ η καί διά τοΰ α άδιαφόρως], οίον άνήλισχον 
καί άνάλισχον. Καί αυθις εις οί' άνάλουν οί προ τοϋ 
τάχρί/ματα». Άντιφάν. παρά Πορφυρ. περί Άποχ. Έμψ . 
B f, 1 7: τά πολλά παραναλούμενα. Φ ιλήμ. παρά Στοβ. 
Άνθολ. Ν Ε ',  5: πολύς άναλονται χρόνος. Άνταττικ. 
Βεκκ. ’Ανεκδ. σελ. 83, 16 « ’Αναλοϋν· Άναλίσκειν. Ά- 
ραρώς Καμπυλίωνι».

Θουκυδ. 109 : καί τά χρήματα άλλως άναλοϋτο. 
Β ', 24: καί μή άναλοϋν. Τ’, 81: οί δ’ ός έκαστοι έδύ- 
ναντο άνηλοϋντο. Δ?, 48: άναλοϋντες σφας αύτούς (Έ ν  
τοΐς άντιγράφοις φέρεται άναδοϋντες. Τήν ορθήν γρα
φήν διέσωσαν ήμΐν δ Σουίδας Τόμ. Α*, οι, σελ. 343 
καί δ Ζωναρας σελ. 2 0 1  λέγοντες α'Αναλοϋν τες: Άντί 
τοϋ άναιροΰντες. Θουκυδίδης. Καί άναλων καί άναλοϋν 
τδ άναιρεΐν». Εύκολωτάτη έν τοΐς παλαιοΐς άντιγράφοις 
είνε ή σύγχυσις τοΰ Α Ν Α Α Ο Υ Ν Τ ΕΣ  καί ΑΝΑΔΟΊΓΝ- 
Τ Ε Σ ). ς ,  12: καί ταϋτα υπέρ ήμών δίκαιον ένθάδε 
είναι άναλοϋν . . . .  τά δέ ίδια άναλοϋν. Ι ί ’, 45 : at ές 
Αθηναίους πρότερον ή άποστήναι άϊάλουν. Ξενοφ. 'Ελ- 
λην. ς ',  β', 13: άναλοϋν τδν τής ώρας είς τδν περίπλουν 
χρόνον, 'ΐέρ. ΙΑ ,> 1: τά είς τήν πόλιν άναλούμενα. Ίπ- 
ποκράτ. Τόμ. Α*, σελ. 263 Έρμερ. : τδ μέν υγρότατον 
καί υδαρέστατον άναλονται. ί

Ψευδαρις-οτέλ. Οίκον. Β#, α', 7 (Τόμ. f ,  σελ. 640 
Διδ.) : τών νϋν άναλουμένων. Ψευδιπποκράΐ. Τόμ. Β ', 
σελ. 463 ’Ερμ.: άναλονται ή τροφή τή σηπεδόνι· Πλού- 
ταρχ.Ήθικ. σελ.847, 38. Διδ.: υπδ τοϋ πυρδς τδ νοτερδν 
άναλοϋται. σελ. 1068,50: υπδ πυρδς άναλονσθαι έν τν} 
έκπυρώσει. Διονύσ. Αλικ. 'Ρωμ. Ά ρ χ . Ζ , 71 (σελ. 1484): 
άναλονσθαι δ’ έταξε. Η  , 73 (σελ. 1686): είς τούς όψω- 
νιασμούς τών στρατευομένων άναλοϋσθαι. θ ’, 15 (σελ· 
1779): διά τάς συνεχείς στρατείας εξαναλουμένου.



Παυσαν. Ε  , ζ', 4: καί υπό τής λίμνης αυτόν άναΛονμε- 
Iie ro r. Τ! ,  κγ’, 1 1 : τά ές τάς θυσίας άναΛονμετα. Γ , 
δ ,  10·' d ra lo v r  καθέστηκεν. Άριστείδ. Αόγ. ΜΗ', Τόμ. 
Β ', σελ. 449 Δινδ.: είσχεόμενον άδήλως άναΛονσθαι. 
σελ. 477: η άμα τ’ έζαναΛοϋνται. Άλκίφρ. Έπιστ. Α', 
ς-, 2 : καί άναίοϊ Χαρύβδεως δίκτιν Γ  , ν/, 2: άθρόως 
άνα.Ιοΐ. Άππιαν. Έμφυλ. Β  . 8 καί τήν ημέραν τελευ· 
ταίαν ουσαν των παραγγελιών άγαίοϋντος επί τοΐς λό 
γοις. Ίώσηπ. ’Αρχαιολ. Γ ',  ι { ,  2: είς τάς περί την σκη
νήν χρείας dra.lovzo. Γ 7, ι ,  7: είς τοϋτο άναίοϋται. 
1Γ’, ·η, 2 : καί προαταΛονμενοι τώ λιμώ άπέθνησκον 
οίκτρώς. ΙΗ  , -η', Β: ασφάλειαν τε και τιμήν ... άναΛοϋΥ. 
Κ/, θ', 7·. καί είς τούτους d ra jo v r  τους θησαυρούς, κατά 
’Απίων. Α ’, 26: πάντα τε θύειν καί dra .lsvr. Δίων 
Κάσσ. Μ', κΟ', 2 : καί δ χρόνος αλλοις άτα.Ιοϋτο. Μ,
4. Μ Θ', κβ', 1: δ τε χρόνος άλλως άνα.Ιοντο. Νς·*, 
ια', δ", προς τοϋ πυρός άναΛυνντο. Ε ' , ιγ/, 4Γ οι δε καί 
υπ’ εκείνων dra.lovjuro i. Διογ. Ααέρτ. Α', 53· όπόθεν 
εσται dra-lovr. Άρτεμίδωρ. ’Ονειροκρ. Α.', 78 (σελ. 72 
'Epy.): dra.lovat ταύταις πλησιάζοντες οί άνθρωποι. Δ7, 
17 (σελ. 21 1): χρή γάρ τον πλουτοϋντα dra.lovv. ΓΗ- 
ράκλειτ. Άλληγ. ΓΟμηρ. Η , σελ. 16 Μελ.: λοιμικοΐς 
πάθεσιν άναΛοϋται. Νικόλ. Δαμασκ. Βί. Καίσ. ΑΑ^: καί 
είς $. προσέταξεν δ πατήρ ά.?α.ΙοΙη. Μάςιμ. Τύρ, Αόγ. 
ΙΓ^, 3: ή δε έζανα.Ιυνσα τον εχοντα κτε. Πτολεμ. fH- 
φαιστ. παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 1 52 Βεκκ.: πυρί λαθραίο» 
καζψά.Ιον. Μεθόδ αυτόθι σελ. 298: υπο πυρδς χαζη- 
να.Ιονμέγων σωμάτων. Θεό5. Πρόδρ. 6 *, 181: τήν νύκτα 
πασαν έν λόγοις xazi/rd-lovr. Εΰστάθ. σελ. 72. καί 
μή τρύχεσθαι dra .l& v  τά οικεία. ’Απόλλων. Σοφ. Λεξ. 
Όμηρ. σελ. 34,30 Βεκ.: ^Ανεται- κατανύεται, xazara- 
Λονται. Ησύχ. Τόμ. Α , σελ. 370 Αλβ.: Ανεται’ άνύε- 
ται καί dra.lovzai. Κλπ.

Παρατηρητέον δ’ οτι καί δ προ ©λίγων ετών εν ?Ελ- 
λάδι ώς λαμπτήο άνατείλας γραμματικός καί πά.ντας 
τούς πρδ αυτοϋ άμαυρώσας καί παντελώς σχεδόν άφα- 
νίσας, οστις αμαθέστερος μέν τοϋ σοφοϋ λεξικογράφου 
υπάρχει άλλά πολλώ αΰτοϋ παρά τοΐς εν 'Ελλάδι σύρ- 
φαξιν ενδοξότερος, διδάσκει έν τη περιβοητω γενομένη 
γραμματική αύτοϋ (σελ. 143, § 420, γ', σημ. β ') ότι 
«Τοϋ άλ-ίσκομαι, άμβλ-ίσκω καί άναΐ-ίαχα» τά θέματα 
προσλαμβάνουσιν έν τέλει ο (ω), είς σχηματισμόν τών 
έπιλοίποίν έχζος τον ενεστωτοςκαι παρατατικοΰ χρόνων».

Καί περί τοϋ ρήματος χονν  άτοπα καί αλλόκοτα ευ
ρίσκει τις γεγραμμένα έν τώ προκειμένω λεξικώ.

«(Χόω), Μ. χώσω, ά χ  ρ. (κ α τ’ έ ν ε ς- ) άντί 
Χώννυμι, ίδε Χοΰν». «ΧοΟν, άπαρ. τοϋ (ά y ρ.Ν 
Χόω άντί Χώννυμι» (σελ. 1552).

Μακαρίζομε-; τόν δυνάμενον νά νοήση τά δεινώς ουτω 
καί περινενοημένως υπό τοϋ σοφοϋ καί περιδεξίου λεξι
κογράφου λεγόμενα, ταλανίζομεν δέ τους δυστυχείς έν 
Ελλάδι μαθητάς, οΐτινες τοιοϋτον λεξικόν είς τήν περί

τήν Ελληνικήν γλώσσαν σπουδήν άναγκάζονται νά με- 
ταχειρίζωνται. Είς τούτους δε μάλιστα άποβλέποντες 
καταλέγομεν τά εξής μαρτύρια, έξ ών εύκολος άποβαίνει. 
ή γνώσις τοϋ άληθοϋς καί ή κατάγνωσις τοϋ ψευδολο- 
γοϋντος.

ΓΙΙρόδ. Α ', 1 62: χώματα χω ν πρός τά τείχεα άπόρ- 
θεε. Β ', 137: χώματα χονν  πρός τ-η £ο)υτών πόλι. Δ ,  
71: χοϋσι πάντες χώμα μέγα. , 1 2 0 = καί τάς κρήνας 
συγχοντ* I I ' ,  97: χώμα έπειρατο διαχοϋτ. Θουκυδ. Β ', 
73, 1: επειτα χώμα έχουν πρός τήν πόλιν. Β ',  75, 4: 
γι προσεχοΰτο. Β ,  76: αύθις πρός αυτό χοΰ>\ Β ', 1 0 2 : 
μέγας ών δ ποταμός προσχοϊ άεί. Ηενοφ. ΓΕλλην. Γ ',  
α , 18: έπειρατο τήν κρήνην σνγχοϋν. Πλάτ. Νόμ. 1Β', 
σ. 958, ε': χώμα δέ μή χον/· υψηλότερον. Κριτί. σ. 
111, β :  ούτε χώμα προσχοϊ "λόγον άξιον. ’Αριστοτέλ. 
Μετεωρ. Α', ιδ7, 6 (Τόμ. Γ ’, σελ. 571 Διδ.): τοΐς ρεύ- 
μασι πληθύνουσα έξηραίνετο ττροσχονμίτη. Α ', ιδ", 30 
«ετι δ’ δ Βόσπορος άεί μέν ρεΐ διά τό προσχονοθαι. 
Πλούτ· Ιΐύρρ. ΚΘ’, 6 : οί Μακεδόνες χο ΰ ΐ  έπειρώντο. ’Αν- 
τοιν. ΑΗ  , 1: ίχοο πρός τήν πόλιν χώμα. ’Αριστείδ. 
Αόγ. ΙΓ ',  Τόμ. Α', σελ. 207 Δινδ. : ·?ιν άναγκάσειν ή- 
κρωτνιριασμένους προχοί)r  είς τό πέλαγος. ’Αππιαν. 
Λιβυκ. 21: τήν δέ τάφρον ίχον>\ 121 : Χώμα ουν είς 
τήν θάλασσαν εχου μακρόν . . .  *Εχ ο ν  δέ λίθοις τε με- 
γάλοις καί πυκνοΐς. Μιθιδρ. 30: προσχοϋν έπενόει. 75 : 
καί χώμα άπ’ αύτοϋ είς τήν πόλιν εχον. ’ΐλλυρ. 19: 
δύο χώματα εχονκ. 23: δύο χώματα εχον. Έμφυλ. Δ ’, 
60: τόν τε ισθμόν εχον διστάδιον οντα. Δ ', 76: αυτήν 
εχον βιαζόμενος. ’ίώσηπ. ’ίουδ. Πολ. Α ,  ζ', 3: τήν τε 
τάφρον εχον καί τήν φάραγγα πασαν. Κλπ. Μοΐρ. σελ. 
411 Πειρσ. «X o v r  ’Αττικώς, χωτννεi r  Έλληνικώς». 
θωμ. Μάγιστρ. σελ. 397 'Ρισχ. (Πρβ. καί Φαβοιοΐν. σελ. 
749) «X o v r  καί προχονr  ’Αττικοί. ’Αριστείδης έν τώ 
Παναθηναϊκώ ήχρωτηριασμένονς προχνντ tiq τό πίΛα- 
γος. X ayrrveir ^Ελλτ,νες».

’Εν τοΐς είς τήν ’Οδύσσειαν σχολίοις Θ, 246 (σελ. 
376 4 ινδ.) άναγινώσκεται « ού γάρ πυγμάχοι είμέν : 
iijivaajity. ούζ ΐ/όη τήν δύναμιν ’Αλκίνοος έσεμνύνετα 
περί τών ιδίων πολιτών, δπότε δέ εγνω πεφηνέναι τούς 
Φαίακας προσέθηκε τό κτε.»· Γραπτέον « έφ δσο>· p e r  
ονχ ijost την ουνα^χιν κ,τε.»

ΥΠΟΜΝΗΣ1Σ.

ΟύδενΙ 5ο>ρεάν παροΰσα έφημερίς άποστέλλε- 
τοα, άν μή σαερώς καί διαρρήδην δήλωοις τούτοι» 
γίνηται. Ά ν  δέ τυχόν πεμφΟή πρός τινα άπαξι- 
οΰντα ή καί άλλως άδυνατοΰντα νά δαπανα χάριν 
αύτ^ς, παρακαλεΐται νάποπέμψη ευθύς άβλαβνί 
τόν πρώτον τούτον άριΟμόν πρός τόν εκδότην 
ή τυπογράφον αύτής.

E l i  ΤΟ Υ Τ Υ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Υ  Σ. Ο ΙΚΟΝΟ Μ ΟΥ.


