
’Έ τ ο ς  A '. Έ ν  Ά θ η να ι; τη 15 ’Απριλίου 1871. ’A p t. 5 .

V

Έ λ λ η ν  Φιλόλογος
’Εάν τις τών έν liXX iBt έπι- 

(ΐυμ^ νά λαμβάντ) τήν εφημε
ρίδα ταύτην έπι εν όλον έ'τος, δ- 
ιρείλει νάποτίνιρ πρότερον δώδί- 
κα δραχμάς'έάν δ*έτ£t εξ μόνους

Δ Ι ί  Τ Ο Υ  Μ Η Ν Ο ί Ε Κ Δ ί Δ Ο Μ Ε Ν Ο ί

Δ. Α Ν Τ Ο Ν Ο Π Ο Γ Λ Ο Γ .

Προδΰμως ή εκδοοις παντός 
βιβλίο» S t i  της παροΰσης έφη- 
μερίδος Οάγγέλληται, ίν  πρός 
τόν εκδότην η τον τυπογράφον 
αύτή; άντίτυπον τοϋ βιβλίου ά- 
στέλληται.

‘“ τοΐς ε^ τ ^ ά λ λ ο δ Ιπ ί^ Μ ρ ίίο υ ϊΐ χαβίοταται γνώριμον 5τι άναγκαίως έχει νά μ.Α πίμπηται προς «υτο'υ? ή έφημερ'ις αίίτη έπι ίξ μόνους 
μηνο."ς’ άλλ’ επί SXsv έτος, προκαταβαλλόμενων τοίς έπιτρόποις αΰτή; δραχμών δεκαές άντι των εν Ελ/.αδι δώδεκα.

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
T Q N  Ε Ν  T U i Φ Ο Β Ε Ρ Δ ι Κ Α Ι Α Π Ε ΙΛ Η Τ ΙΚ ΙΙ ι  ΕΠ ΙΣ Τ Ο Λ Η ι.

(Συνέχεια τών έν άριθ. 4 ).

Εύθυς μετά τήν παρατήρησιν, ήν άκοιβεστατα έν τώ 
προηγουμένω άριθμώ εξηλεγξαμεν δια πολλών παραδειγμά
των τήν άτοπίαν αυτής παραστησαντες, επκρερεται η ε^ής 
guy ί πολλω κρειττων ουδ άληθε<ττερα αυτής ουσα, εξ ος 
τρανώς πάλιν και σαφώς ό πέμψας ήμΐν τήν δεινήν έπιστο- 
λήν άξιος τοΰ δαιμονίου Βερναρδάκνι μαθητής ών άποδεί- 
κνυται ούδαμώς τον περιφανή αυτοΰ δώασκαλον καταισχυ
νών ούδέ τους άτρύτους αύτοΰ πόνους προς διαφθοράν τών 
τε διανοιών και τών χαρακτήρων μ,αταιους άποφαινων.

σελ. 5 «ύπολαμβάνειν εαυτόν είναι τι». Εν τη 
ελληνική γλώσση λέγεται μόνον «υπολαμβάνω 
εΐναί τι, νομίζω εΐναί τι, χτλ .» άνευ τής αυτοπα 
θοϋς άντωνυμίας.

Δεν δυνάμ,εθα τή άληθεία νά μ.ή θαυμ.ασωμεν σφοδρά 
τήν υπερφυή τοΰ γλυκέος Βερναρδακιδέως αλαζονείαν, όςις 
ζηλωτής καί μιμ,ητής τοΰ θεσπεσίου διδασκάλου ώ·', τοϋ 
άείποτε μέγα φυσώντος καί περί παντός οτιδήποτε τερα 
τευομένου, προχειοότατα καί άπερισκεπτότατα άποφαίνετα’· 
περί πραγμάτων ολως αύτώ αγνώστων μ.αλλον δ’ άνηκού- 
στων όντων καί πεπεισμένος ε.Ιέγχειν ετέρους αντό-ζρα- 
<por εκφέρει άψαθίας έ.Ιεγχοτ χαθ’αύτοϋ χαί θρασύιητος.

11 πλημμ.έλεια τής τοΰ Βερναρδακιδέως αξιωματικής ά- 
ποφάσεως καί ή λίαν αύτοΰ περί τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
ανεπιστημοσύνη γίνεται φανερωτάτη έκ τών εύθύς έπιφερο- 
μένων παραδειγμάτων, έν οίς τό νομίζει}·  ̂ τό ήγεΐσθαι, τό 
οϊεοθαι, τό νποΛαμβάτεϊΓ, το yd ra i, τό άξιου»·, κτλ. 
είνε συντεταγμ.ένα άπαρεμ.φάτω μ.ετ αυτοπαθοΰς άντωνυ 
μίας, έμφάσεως μάλιστα χάριν καί άντιδιαστολής προστιθε-

, ι > Τ «. « /με/ης. Την χρήσιν ταυτην σπανιωτεραν ουσαν της ετερας, 
καθ’ ήν τίθεται τό άπαρέμφατον ανε; τής αύτοπαθοΰς άν* 
τωνυμίας, άγνοών ό ταλαίπωρος Βερναρδακιδεύς, ώς μή ευ
ρών ίσως αυτήν μ.νημ.ονευομένην έν τοΐς υπο τοΰ τεραστίου 
διδασκάλου πρός διδα/ήν τοΰ ελληνισμού συνταχθεΐσι βι- 
βλιδίοις, ούδαυ.ώς ώκνησε συντόμως και άποτόμ.ως ελέγ

χων άμα καί θεσπιζων ώς άδόκιμόν τινα καί άτοπον νά- 
ττορρίψ·/].

'ΐΐοόδ. α', 34 : ένόμισε έωυτόν είναι άνθρώπων άπάν- 
τωνίόλβιώτατον. Κ , \ Ί \  : άλλά νομίζουσι αυτοί έωυτους 
είναι αύτόχθονας ήπειρώτας. Β \  2 : ένόμ-ιζον έωυτοϋς πρώ
τους γενέσθαι πάντων άνθρώπων. Γ ’, 69 : νόμιζε σεωυτήν 
Σμ,έρδι τώ Κ,ύρου συ'Όΐκέειν. Δ*, 9 '· τήν δέ φάναι έωυτήν 
εχειν καί οΰκ άποδώσειν έκείνω. Δ’, 78 : οί δέ Βορυσθενεϊ- 
ται ουτοι λέγουσι σφέας αύτους είναι Μιλησίους. Δ", 94 ; 
ουτε άποθνήσκειν έωυτους νομίζουσι ΐέναι τε τόν άπολλύ- 
μενον παρά Ζάμολξιν δαίμονα. Η ,  94 : άλλ’ έν πρώτοισι 
σφέας αύτους τής ναυμαχιης νομίζουσι γενέσθαι ‘ , 'Αριςοφ. 
'ίππ. 182 : ούκ άξιώ ’γώ ’μαυτόν ίσχύειν μ.έγα. Πλάτ. 
’Απολογ. σ. 36, β" : ήγησάμενος έμαυτόν τω δντι έπιει- 
κέστερον είναι (’Εραστ. σ. 133, β’ : ούδ’ Αν άνθρωπον νο- 
μίσαιμι έμαυτόν είναι). Θεαιτ. σ. 171, β’ ; οΰ ξυγχωροΰσιν 
εαυτούς ψεύ δεσθαι. Λάχ. σ. 84, β" : εί μέν δειλός τις ών 
ο’ίοιτο αυτόν έπίστασθαι (Πρβ. καί Κρατύλ. σ. 398, ε’ : 
διά τό ήγεϊσθαι σε μάλλον εύρήσειν ή έμαυτόν. Συμποσ. σ._ 
2 2 0 , ζ : αύτός προθυμότερος έγένου τών στρατηγών έμ.έ 
λαβεΐν ή σαυτόν). Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. li’, ι ,  21 : νομίζω 
γάρ έμαυτόν έο'.κέναι λέγο/τι ταΰτα ενεκα τοΰ ΰμας μ.αλ- 
λον εθέλε’.ν παρ’ έμ.οί καταμένειν (Πρβ. καί Ιΐ’, β', 26 : 
ταΰτα μέν δή x.al τοιαΰτα έμηχανάτο πρός τό πρωτεύειν 
παρ’ οίς έβούλετο εαυτόν φιλεϊσθαι). ’Απομνημ. Α', δ ', 8 : 
συ δε σαυτόν φρόνιμόν τι δοκεΐς εχειν, άλλοθι δέ ούδαμ.οΰ 
ούδέν ο’ίει φρόνιμον είναι ; (Πρβ. καί Β ', ς ’, 38 : τί Αν οίει 
σαυτόν καί τήν πολιν ύπό σου παθεϊ/:). Λυσ. ύπερ τοΰ 
’Ερατοσθ. Φον. § 38 : σωφρονεΐν έμαυτόν ήγούμην. κατά 
Παγκλ. § 1 2 : ούδ’αύτός Παγκλέων νομίζει εαυτόν μή οτι 
Πλαταιέα είναι άλλ' ούδ’ έλεύθ-ρον. ’Ανδοκίδ. περί Μυς·ηρ. 
§ 1 32 : ώσπερ έμαυτόν άξιον νομίζω είναι (Πρβ„ καί § 12 
«έλεγεν ότι έν τ-̂  οικία, τοΰ Πουλυτίωνος, γίγνοιτο μ.υστή* 
ρια” ’Αλκιβιάδην μ.έν ουν καί Νικιάδην καί Μέλητον, τού
τους μέν αύτους είναι τούς ποιοΰντας, συμπαρείναι δέ καί 
όραν τά γιγνόμενα καί άλλους, παρεϊναι δέ καί δούλους, 
εαυτόν τε καί τόν άδελφόν καί 'ΐκέσιον τον αύλητήν καί 
τόν Μελήτου δοΰλον», ενθα τό i a v n r  τε xal τύτ άόε.Ι-

1. Έν Θ', 106 φέρεται «αδύνατον γάρ έφαίνετό σ φ ι είναι U u r  
[ τ ο ύ ς τε Ιώνων προκατησθαι φρουρέοντας κιέ.».



φόν κτέ. επιφερεται προς έξήγησιν καί διασάφησιν τοΰ 
δούλους). Ισοκράτ. Φιλίππ. § 1 8 : ει καί πρότεοον ένό- 
μιζεν αύτόν είναι τίνος προς το «ρρονεΐν κατεδεέστερον. Πα· 
ναθην. § 18 : ώστ’ όντας ού πλείους τότε δισχιλίων ούχ 
ήγήσασθαι σφάς αύτοΰ ς άξιους είναι ζην (Πρβ. καί Πχνηγυρ. 
§ 8 5  «ούκ εχθρούς άλλ’ άνταγωνιστάς σφας αύτούς είναι 
νομίζοντες», ενθα το σφαc αύτούς κεΐται άντί τοΰ άλλψ  
λους). Αίσχίν. κατά Κτησιφ. § 180 : ύπολάβετε τοίνυν ύ
μάς αύτούς είναι άγωνοθέτας πολιτικής άρετής. Δημοσθέν. 
περί Παραπρεσβ. § 295 : οί νομίζοντες αύτούς άξιόχρεως 
είναι κτέ. Νικόλ. παρά Στοβ. Άνθολ. ΙΑ ', 7  (στίχ· 40) 
οίμαι δ’έμαυτόν εύθετον τω πράγματι, παΐδες, γεγονέναι.

Καί οί μεταγενέστεροι ποιούνται ένίοτε χρήσιν της περί 
ης ό λόγος συντάξεως, οιον Πλούταρχ. Κλεομ. ί', 5 : οΓς 
αύτόν εφη μετριώτατα κεχρήσθαι (Πρβ. καί ’Ηθικ. σ. 961, 
α" «διό καί Κλεομένης ό βασιλεύς, παρά πότον εύδοκιμοϋν- 
τος ακροάματος, έρωτηθείς εΐ μη φαίνεται σπουδαΐον, έκέ- 
λευσεν εκείνους σκοπεΐν' αύτόν γάρ έν Πελοποννήσω τον 
νοΰν έχειν». ’Αλλ’ ό Κόβητος V a r. Lect. σελ. 361 κε
λεύει νάναγνωσθνί «αύτός γάρ έν Πελοποννήσω κτέ.»). Α ί
λιαν. περί Ζώ. ί ,  17: ετι καί τότε διά της γης ίέναι σφας 
αύτούς δοκοϋσιν. Φιλόστρατ. ’Απολλ. Α ”, ιβ', 1 : νοσεΐν θ 
έαυτόν φήσας καί τοϋ ’Ασκληπιοΰ δεΐσθαι. ’Αρριαν. ’Αναβ. 
ς ', β', 3 : ναύαρχον έαυτόν είναι γράψας κυβερνήτην όντα· 
Διόδωρ. Σικελ. Α , 50, 1 : οί δε Θηβαίοι φασιν εαυτούς 
άρχαιοτάτους είναι πάντων ανθρώπων. Χαρίτων ς', 5 : 
μη γάρ ουτω, φησί, μαινοίμην, ινα έμαυτήν άξίαν είναι 
πεισθίί -τοΰ μεγάλου βασιλέως (Γ0  πολύς Κόβητος Μνη- 

"'μοσ. Τόμ. Η ', σελ. 259 πλημμελές τό πεισθώ νομίζων, 
ώς παντελώς βαρβάρου καί δλως άναρμόστου τγ τοϋ Χαρί- 
τωνος γλώσση όντος τοΰ «ού πείθομαι έμαυτήν είναι ά
ξίαν», άποφαίνεται οτι, ενός μόνου εξαιρούμενου γράμμα
τος, θεραπεύεται τό κακόν καί ή γνησία άποκαθίσταται 
γραφή ουσα «ινα έμαυτην αξίαν είναι τίείσω τοΰ μεγάλου 
βασιλέως».Άλλ’ ήμεΐς ούδαμώς άμφιβάλλομεν ότι ήδύνατο 
νά γραφεί ύπό τοΰ Χαρίτωνος « ού πείθομαι έμαυτην είναι 
κτέ.» , ουτινος ούδέν διαφέρει τό έν τί) πρός ^Ρωμαίους έπι- 
στολή Β ', 19 κείμενον «πέποιθάς τε σεαυτόν οδηγόν είναι 
τυφλών»). Καί παρά Αουκιανω περί τής Περεγρίν. Τελευτ.
§ 4 4  άναγινώσκεται «εφη ούν καταλαβεΐν αύτόν χαμαί 
κυλιόμενον καί τόν φλογμόν ού φέροντα καί ψυχρόν αί- 
τοΰντα πάνυ έρωτικώς, έαυτόν δέ μή δοΰναι». Περί τοϋ χλω
ρίου τούτου ποιούμενος λόγον ό Κόβητος V αΓ. L e d .  σελ. 
107 δοξάζει ότι ητο τό πάλαι έν αύτώ γεγραμμένον αί 
δέ μή δοΰναι» δμοίως τώ έν τω Συμποσίω τοΰ Πλάτωνος 
σ. 175, γ' « I  δέ ούκ έάν»· ώς δέ παρά τω Πλάτωνι ύ- 
πάρχει καί γραφή έκ προφανούς διασκευής ν.αύτον δέ ούκ 
έαν», ουτω καί παρά τω Αουκιανφ πλήν τοΰ γνησίου $ έφέ- 
ρετο καί αύτόν συνελθοΰσαι δ’ επειτα αί δύο γραφαί άπε- 
τέλεσαν τό έαυτόν. Τώ Κοβήτω συγκατατίθεται καί ό Διν- 
δόρφιος έν τη έκδόσει τοΰ Λουκιανού. ’Αλλ’ ό Φρίσχιος Αου- 
χιαν. Τόμ. Α  , β’, σελ. 100 γράφει « αύτός δέ ούκ έάν ».

Καί εκ τής Καινής Διαθήκης εχει τις νά προενέγκτι πα
ραδείγματα τής προκειμένης χρήσεως, οϊον «πέποιθάς τε 
σεαυτόν όδηγόν είναι τυφλών» (πρός ΓΡωμ. Β ', 19). «έγώ 
έμαυτον ού λογίζομαι κατειληφέναι» (—ρός Φιλιππησ. Γ '  
13). «άνέστη Θευδας λέγων ειναί τινα έαυτόν» καί «λέ
γων είναι τινα έαυτόν μέγαν» (Πράξ. Ε', 36 καί Η', 9. 
Πρβ. και Κ Ε  , 4). «τών λεγονίων ’Ιουδαίους είναι έαυτούς»
( Αποκαλ. Β , 9. Πρβ. και Γ  , 9). «γινώσκοντες έχειν έαυ
τούς κρείσσονα δπαρξιν καί μένουσαν» (πρός Γβξρ. Γ , 3 4 ). 
«άπέστειλαν έγκαθέτους ύποκρινομένους έαυτούς δικαίους 
είναι» καί «λέγοντα έαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι» (Αουκ. 
Κ.', 20 καί Κ Γ ,  3).

Ίκανώς, νομίζομεν, δι’ ών έποιησάμεθα παραθέσεων διε- 
ψευσμένην μέν τήν τοΰ δεινοΰ Βερναρδακιδέως διηλέγξαμεν 
δόξαν, ορθήν δέ καί άμεμπτον άπεδείξαμεν τήν δεινώς ύπ’ 
αύτοΰ κακιζομένην καί ώς άνυπόστατον άποδοκιμαζομένην 
σύνταξιν διά τήν άτοπον δήθεν καί άνάρμοστον χρήσιν τής 
αύτοπαθοΰς άντωνυμίας. Ού μόνον δε ταύτης ή αιτιατική 
άλλά καί ή τής προσωπικής άντωνυμίας εύρίσκεται παρά 
τοΐς παλαιοΐς, τοΐς τε ποιηταΐς καί τοΐς καταλογάδην, ώς 
υποκείμενον άπαρεμφάτου παρειλημμένη είς τό αύτό άνα- 
φερομένης πρόσωπον, είς δ κα! τό ρήμα μεθ’ ου ή άπαοέμ- 
φατος συντεταγμένη είνε. Καί τής χρήσεως ταύτης ούκ ο
λίγα έχομεν νά καταλέξωμεν παραδείγματα.

’ίλ. Η, 1 98 : έπεί ούδ’ έμέ νήϊδά γ ’ ούτως έλ,πομαι έν 
Σαλ^αμΐνι γενέσθαι τραφέμεν τε. Ν, 269 : ούδέ γάρ ούδ’ 
έμέ φήμι λελασμένον εμμεναι άλκής. Υ , 361 : ού μέ τί 
φημι μεθησέμεν. Ω, 134 : σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, έέ δ’ 
έξοχα πάντων, ’θδ . Θ, 2 2 1  : τών δ’άλλων έμέ φημι πολύ 
προφερέστερον είναι. ΓΗσίοδ. Έργ. 656 : ένθα μέ φημι υ* 
μνω νικήσαντα φέρειν τρίποδ’ώτώεντα. Αίσχύλ.Προμ. 276: 
ού μήν τι ποιναΐς γ ’ ώόμην τοίαισί με κατισχνανεΐσθαι πρός 
πέτραις πεδαρσίαις. Σοφοκλ. Α?. 6 0 7 : κακάν έλπίδ’ εχων 
έ'τι μέ ποτ’ άνύσειν τόν άποτρόπαιον άίδηλον °Α.δαν. ’Η- 
λέκτρ. 65 : ώς κάμ’ έπαυχώ τήσδε τής φήμης άπο δεδορ- 
κότ’ έχθροΐς άστρον ώς λάμψειν ετι. 471 : πικράν δοκώ 
με πείραν τήνδε τολμήσειν έτι (fO Μεινέκιος Σοφοκλ. Οί* 
δίκ. Κο .Ι. σελ. 258 νομίζει οτι εγραψεν ό Σοφοκλής «$d- 
χει με πείραν τΰ»δε τολμήσειν έτι»). Εύριπ. ’Αλκήστ.
6 ί 1 : καί μ’ ού νομίζω παιδ α σόν πεφυκέναι. 668  .' κείνου 
λέγω καί παϊδά μ’ είναι καί φίλον γηροτρόφον. ’Ανδρομ. 
5 5 7 : άνηβητηρίαν ρώμην μ’ έπαινώ λαμβάνειν (Ό  Να- 
βήρος T ijdsclir. voor de N ederland. Gym n. 1863-4 
σελ. 70 άποφαίνεται δτι τό ρώμην εΐνε υποκείμενον τοΰ 
λαμβάνειν, τό δέ με άντι κείμενον αύτοΰ. Ούδαμώς άσπα- 
στήν τήν γνώμην ταύτην νομίζομεν. Ό  Έρουερδήν Σςψ. 
Οίδ. Τυρ. σελ. 204 μεταγράφει » ρώμην μενοινώ λαμ· 
βάνειν »).

Ίΐρόδ, α ', 50 : ού γάρ αρπαγή σφέας χρησαμένους λέ
γουσι άγαγεΐν αύτήν ές Αίγυπτον, δ ”, 7 :  γεγονέναι μέν 
νιν σφέας ώδε λέγουσι οί Σκύθαι. δ ”, 15 : σφέας δε Μετα- 
ποντΐνοι λέγουσι ές Δελφούς πέμψαντας τόν θεόν έπειρω·

Τάν. Πλάτ. Εύθυδ. σ. 290, α' : άλλ’, ην δ’ έγώ, έμέ οίμαι 
εύρηκέναι (Πρβ. καί σ. 305, δ' «ήγοΰνται ουν . .  . άναμ- 
φισβητήτως ήδη παρά πασι τά νικητήρια εις δόξαν οισε- 
o0at σοφίας πέρι* είναι μέν γάρ τή αλήθεια σφας σοφωτα- 
τους». Φέρεται ομως καί γραφή σογώτατοι. "Αν δ’ άληθής 
αυτη εινε, οφείλει πάντως ή αιτιατική σφας ή είς ονομα
στικήν νά μετατραπ^ ή ολως νά έκβληθ/,). Συμποσ. σ. 
175, ε' : οίμαι γάρ με παρά σοΰ πολλής καί καλής σοφίας 
πληρωθήσεσθαι. (Πρβ. καί ’Απολ. σ.19, α' «βουλοίμην μέν 
ούν άν τοΰτο ουτω γενέσθαι . . .  καί πλέον τί με ποιήσαι 
άπολογούμενον». Καί ρωμαϊστί λέγεται cupio me esse cle- 
mentem παρά Κικέρωνι in  Cat. I ,  2). Αάχ- σ. 181, 
β ' : κάμε δε ήγοϋμαι έν τοΐς γ ’ εύνουστάτοις σοι είναι 
(Ά λ λ ’ ύπάρχει καί γραφή πολλω κρείττων « χαι συ ό' ή- 
γοΰμε έν τοΐς κτέ.»). Γοργ. σ. 452, δ' : δ φής σύ μέγι- 
στον άγαθόν είναι τοΐς άνθρώποις καί σε δημιουργόν είναι 
αύτοΰ. σ. 474, β' : έγώ γάρ δή οίμαι καί έμέ καί σέ 
καί τούς άλλους άνθρώπους τό άδικεΐν τοΰ άδικεΐσθαι κά- 
κιον ήγεΐσθαι . . . .  έγώ δέ γ ’ ούτ έμέ ουτ’ άλλον ανθρώ
πων ούδένα. Πολιτ. Γ ', σ. 400, β : οίμαι δέ με άκηκοέ- 
ναι ού σαφώς (Πρβ. καί ς ', σ. 507, α' : βουλοίμην άν, 
είπον, έμέ τε δύνασθαι αύτήν άποδοΰναι και ύμάς κομί- 
σασθαι). Νομ. Θ’, σ. 860 , γ ' : έν τοΐς έμπροσθεν λόγοις 
οίμαι διαρρήδην έμέ εΐρηκέναι πως. Χαρμίδ. σ. 173, α : 
οίμαι μέν, ην δ’ έγώ, ληρεΐν με. Σοφιστ. σ. 234 , ε : οί- 
μαι δέ καί έμέ τών ετι πόρρωθεν άφεστηκότων είναι. Ίππ. 
Μείζ. σ, 282, ε’ : καί σχεδόν τι οίμαι έμέ πλείω i χρή
ματα είργάσθαι ή άλλους σύνδυο οΰστινας βούλει τών σοφι
στών. Συμποσ. σ. 175, γ' : Μετά ταϋτα εφη σφας μέν δει- 
πνεΐν, τόν δε Σωκράτη ούκ είσιέναι. Τον ούν Άγάθωνα 
πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τόν Σωκράτη, ε δέ. ούκ 
έαν. σ. 223, β’ : Τον μέν ούν ’Ερυξίμαχον καί τόν Φαί. 
δρον καί άλλους τινάς έφη ό 'Αριστόδημος οΐχεσθαι άπιόν- 
τας, ε δέ ύπνον λαβεΐν καί καταδαρθεΐν . . . .  έξεγρόμενος 
δέ ίδεΐν τούς μέν άλλους καθεύδοντας κτέ. (Πολλω ομως 
όρθότερον καί εύλογώτερον εχει νά μή νομίζηται ή άντωνυ- 
μία έ ύποκείμενον. άλλ’άντικείμενον τοΰ λαβεΐν, ώς υποκεί
μενον δ’αύτοΰ τό όνομα νπνον νάλαμβάνηται. "Οτι δέ κάλ· 
λίστα ουτω τά τής συντάξεως εύοδοΰνται καί ούδαμώς ά- 
ναγκαΐον φαίνεται νά δοξάζηται δτι ποικιλία έν τώ λόγω 
υπάρχει, καθ’ ήν τής αιτιατικής ε πρώτον τεθείσης έπάγε- 
ται έπειτα ή ονομαστική εζεγρόμενοΓ, εΐνε πείίττόν καί 
νά ύπομνήσωμεν. ’Ά ν  δ’ δλως λέγηται ελληνιστί λαμβάνει 
τις ή έχει τις νπνον άντί λαμβάνει τιτά ή έχει τινά ύ
πνος μέλλομεν άλλοτε μετά πολλής ακρίβειας νά έξετά- 
σωμεν), Ξ;νοφ. ’Αναβ. Ζ’, α’. 30 : έγώ μέν τοίνυν εύχομαι 
πριν ταΰτ’ έπιδεΐν ύφ’ ύμών γενόμενα μυρίας έμέ γε κατά 
γης όργυιάς γενεοθα&·Γ',. οί, 17 : ήμας δέ, ο!ς κηδεμών 
μέν ούδείς πάρεστιν, έστρατεύσαμεν δ’ έπ’αύτόν ώς δοΰλον 
άντί βασιλέως ποιήσοντες· καί άποκτ?νοΰντες, εί δμναίμεθα, 
τί άν οίόμεθα παθεΐν } ('Q  Σνειδήρος μετέγραφαν ήμεΐς όί- 
νευ λογου καί ανάγκης. Πρβ. Λοβέκκιον Φρννίχ. σελ. 751),

Α ', ε', 16 : νομίζετε έν τή5ε τί) ήμέρα έμέ τε κατακεκό- 
ψεσθαι καί ύμάς ού πολύ έμοΰ ύστερον. Οίκονομ. Ζ , 7 : κα'ι 
έθυσα καί εύξάμην έμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα καί έκεί- 
νην μανθάνουσαν τά βέλτιστα άμφοτέροις ήμΐν. ’Απομν. Β  , 
α', 27 : έξ ών έλπίζω . . .  σφόδρ’ άν σε τών καλών καί 
σεμνών άγαθόν εργάτην γενέσθαι καί έμέ έτι πολύ έντιμο- 
τέραν καί έπ’ άγαθοΐς διαπρεπεστέραν φανήναι», Β ’, ς ,  
35 : πάνυ άν οΤμαί σοι έπιτήδειον είναί με σύνθηρον τών 
αγαθών φίλων. Α', δ', 8 : νοΰν δέ μόνον άρα ούδαμοΰ όντα 
σε εύιυχώς πως δοκεΐς συναρπάσαι ; Κύρ. Παιδ. Β  , δ , 25: 
νόμιζε δέ, ώσπερ έν Θήρα, ημάς μέν τούς έπιζητοϋντας έ- 
σεσθαι, σέ δέ τόν έπί ταΐς άρκυσι (φέρεται δμως καί γραφή 
σύ). Θουκυδ. ς ', 96 : νομίσαντες . . . ούκ άν ραδίως σφάς, 
ούδ’ εΐ κρατοΐντο μάχη, άποτειχισθήναι.

Παρά Δηι/.οσθένεί περί Παραπρεσβ. § 140 άντί τοΰ «κ«ί 
δλην τήν τε πόλιν ουτω καί σφας ώμολόγουν ύπάρξειν αύ- 
τω» ό άριστος κώδιξ ό έν Παρισίοις φέρει σφεΐς. Καί 6 
μέν Σχαιφήρος άμφότερα μέν δόκιμα νομίζει άλνλ’ άποδε- 
κτοτέραν τήν ονομαστικήν, ώς εύκολωτέρας τοΐς βιβλιογρά- 
φοις τής μεταβολής αύτής ούσης. 'Ο δέ Ιίόβητος διατείνε
ται δτι μόνη ή ονομαστική έχει όρθώς, ούχί δέ καί ή αι
τιατική ( V a r .  L e d . σελ. 107 καί N o v. Led . σελ. 237. 
ϊδε καί Βοιμέλιον Α ηροσθέν. κατ' Α ίσχίν. σελ. 520. 

Πρβ. καί σελ. 697 καί σελ. 414 κέξ.). Καί έν τω Έρμο- 
τίμω τοΰ Αουκιανοΰ § 36 «φαΐεν γάρ άν οί 'Επικούρειοι ή 
Πλατωνικοί σφας μέν ουτω ξυντιθέναι ['Ο Βεκκήρος ούτωσΐ 
τιθεναι, έγκρίνοντος καί τοϋ Καβήτου], ύμάς δέ πέντε ή 
έπτά λέγειν αύτά» καί έν. τ?ί Άναβάσει τοϋ Ξενοφώντος ς·, 
β , 1 0 μ οί δέ λόγοι ησαν αύτοΐς . . . .  καί τούς μέν πόνους 
σφας έχειν, τά δέ κέρδη άλλους» άποφαίνεται ό περιφα
νής ουτος κριτικός δτι πλημμελώς ή αιτιατική σφας έχ_ουσα 
είς τήν ονομαστικήν σφεΐς οφείλει νά μεταβληθίί, ώς ταύ
την ουσαν τήν γνησίαν γραφήν ( V a r .  L e d . σελ. 107 καί 
N ov. Lect. σελ. 475. Ύδε καί Φρίσχιον Αυνχιαν. Τόμ. 
Β ', β', σελ. 1 71 σφοδρώς πρός τήν γνώμην τοϋ Κοβήτου 
άντιτασσόμενον). "Οτι μέ,ν ούχί δυσκόλ.ως ύπό τών β^βλιο- 
γράφών ή ονομαστική είς αιτιατικήν μετατυποϋται καί αύ- 
τόθεν φανερόν ύπάρχει καί έκ παραδειγμάτων δύναται νά 
βεβαιωθή, όποιον πλήν άλλων τ»τοϋ Θουκυδίδου Δ”, 1 14, 
5« τά δέ ποότερα ού σφεΐς άδικεΐσθαι άλλ’ έκεινους μάλλον 
6π’ άλλων κρεισσόνων», ένθα έν Ινί τών αντιγράφων άναγι- 
νώσκεται σφας, καί τό τοΰ Δημοσθένους περί Παραπρεσβ. § 
33 ί ,  όπου τά μέν άλλα αντίγραφα εχουσιν' «ειτ’ οΐεβθ’

> υμείς μέν ουτω γιγνώσκειν, τόν δέ Φίλιππον ούχ.ούτως 
έν δέ μόνον αύμας μέν ουτω κτέ.». ’Αλλ’εινε εύλογον καί 
έπαιν,ετόν νά πιστεύηται άδιστάκτως δτι μόνή ή ονομαστική 
έν τοΐς τοιούτοις όρθώς καί ύγιώς έχει, πανταχοΰ δ’ ή αι
τιατική, καί έν άπασι τοΐς άντιγράφοις άν φέρηται, ακα
τάλληλος καί ασύστατος νά ύπολαμβάνηται καί άνευ τινός 
όκνου είς ονομαστικήν νά μεταποιήται; Ά ν  ή τοϋ ένικοΰ 
άριθμοΰ χρήσις ανύποπτος καί άναμφισβήτητος έκ τών πα- 
ρατεθέντων πολλών μαρτυρίων άποδεικνύηται, τίνα λόγο^



έχει νάμφιβάλλν) τίς περί της τοΰ πληθυντικού όμοιας χρή
σεως η νάρνήται ολως αύτήν ; Περι τοΰ Ξενοφωντείου δ’ ι 
δίως χωρίου τον λόγον ποιούμενοι παρατηροΰμεν οτι ή μέν 
αιτιατική ΰφας ορθότατα καΐ κανοηκώτατα έν αύτώ κεΐ- 
ται' άν δ ή ονομ.αστική σφεΐς άντ’ αύτής τεθειμένη ήτο, 
άνωμάλω; πως ή τού λόγου κατασκευή θά ειχε καϊ άναγ- 
καΐον πρός εΰόδωσιν αύτής θά έφαίνετο νά έπινοηθή οτι ο
νομαστική άντι τής ποοσδοκωμ,ένης αιτιατικής έπήχθηκατά 
σύνεσιν τής συντάξεως γενομένης, ώς άν ύπήρχεν έν τοϊς έμ
προσθεν οί J i  εΛεγον άντί τοΰ νΰν φερομένου οί δέ Λόγοι 
ησαν αύτοΐς. Πρβ. Θουκυδ. δ ', 52 «καί ήν αυτών ή διά 
νοια τάς τε ά'λλας . . .  έλευθεροΰν καί πάντων μάλιστα 
την Αντανδρον, καί κρατυνόμενοι αύτήν . . . ραδίως άπ’ 
αυτής όρμώμενοι τήν τε Λέσβον εγγύς ουσαν χαχώσειν 
κτέ.» (άντί τοΰ διενοονντο ήτοι εμεΛΛον) ,  κτλ.

’Εκ  τής Καινής Διαθήκης έχομεν νά μνημονεύσωαεν τό 
άκολουθον χωριον Προς ’Εφεσ. Δ , 20 : ύμεΐς δέ ούχ ού
τως έμάθετε τον Χριστόν, ε’ί γε αύτόν ήκούσατε καί έν αύτώ 
έδιδάχθητε, καθώς έστιν αλήθεια έν τώ Ίησοΰ, άποθέσθαι 
ΐμας κατά τήν προτέραν άναστροφήν τόν παλαιόν άνθοωπον.

Διάφορον τών προκατειλεγμένων παραδειγμάτων νομίζο
μεν τό τοΰ ’Ανδοκίδου περί Μυστ rip. § 30 «καί δ ι’ αύτό 
τοΰτό φημι δεΐν έκείνους μέν άπολέσθαι οτι ήσέβησαν, εμέ 
δέ σώζεσθαι ότι ούδέν ήμάρτηκα», άτε τοϋ άποοσώπου δεΐν 
έν αύτώ οντος, ουτινος μετά τοΰ ρήματος φημί συντεταγμέ
νου υποκείμενα ύπάρχουσι τά δύοέπιφερόμενα άπαρέμφατα, 
άχοΛέσθαι καί σώζεσθαι, καίτοι άλλως ούχί τής αιτιατι
κής άλλά τής ονομαστικής συνήθως έν τοϊς τοιούτοις χρή- 
σις παρά τοϊς παλαιοΐς κατά τινα ελξιν γίνεται, ούδεμίαν 
του άπροσώπου ροπήν εις τήν σύνταξιν εχοντος άλλά συμ- 
πνιγομένου ούτως είπεΐν καί άπονεκρουμένου ύπό τοΰ κυρίου 
ρήματος. Τά έξής παραδείγμ-ατα άρκοΰντα ήμΐν φαίνονται 
είς σαφηνισμόν τοΰ πράγματος καί πίστωσιν τοΰ λόγου. Ξε
νοφ. Κύρ. Παιδ. Ε ,  β ,  17 : ουτω κάκεΐνοι έν τώ σίτω 
οίονται δεΐν φρόνιμοι καί μέτριοι φαίνεσθαι (Πρβ. καί Ά- 
ναβ. Β ', ς ,  26). Πλάτ. Πρωταγ. σ. 31G, γ' ; πότερον πεοί 
αυτών μονος οιει δεΐν δ ’.αλέγεσθαι πρός μόνους ή μετ’ άλ
λων (Πρβ. Σταλβαύμιον Πλάτ. Κρίτ. σ. 50 , ε'. ’Αλλ’ 
’Απολ. σ. 32, γ " : μετά τοΰ νόμου καί τοΰ δικαίου ωμήν 
μάλλον με δεΐν διακινδυνεύειν). Αυσ. κατά Νικομ. § 8 : 
νυνί δέ ντερί τών τής πόλεως κρινόμ,ενος οίήσετχι χρήναι 
έμοΰ κατηγορών ύμΐν μή δοΰναι δίκην. Δήμ. Καταλ. 
’Απολ. § 1 8 : εΐ δέ οίεσθε χρήνα1, ους εκείνοι παρέλι- 
πον άδικοϋντες, ύμεΐς άπολέσαι. Δ'μοσθέν. περί Παραπρ. 
§ 235 : εύθύς ήγούμην έν τούτοις πρώτον αύτός περιεΐναι 
δεΐν αύτών καί μεγαλοψυχύτερος είναι (Πρβ. καί § 230 
καί κατά Μειδ. § 17). πρός Φορμ. § 46 : ούτοσί τε οϊε- 
ται δεΐν άθώος είναι ούδέν βέβαιον ένέχυρον καταλιπών. 
κατά Τιμοκρ. § 131 : καί ούκ οίονται δεΐν έγγυητάς κα· 
ταστήσαντες περιιέναι. πρός Λεωχ. § 36 : ώετο δεΐν μη
δέν ήττον βιάζεσθαι καί κρείττων ταΐς παρασκευαΐς τών 
ύμετέρων νόμ.ων γενέσθαι. περί τοϋ Στεφ. τής Τριηραρχ. §

1 : διό φημι δεΐν αύτό,· στεφανοΰσθαι. κατά Θ:ο/.ρίν. § ί. 
ηγησαμην δεΐν . . .  μ,ήθ ηλικίαν μήτ άλλο μ,ηδέν ύπολο* 
γισάμενος δοΰναι τήν ένδειξιν ταύτην (Πρβ. καί Έπιτάφ. 
§ 31 καί ’Ερωτ. § 15. Ίδ ε  Βοιμέλιον Αψοσθ. Αημηγορ. 
σελ. 827 καί Αημοσθ. χατ' Αία χ. σε). 602). Λυκοΰργ. 
κατα Αεωκρ. § 137 : άλλ ούχ ήγούμ.ην δεΐν περί προδο- 
σιας τοΰτον κρίνων όνομα Διός σωτήρος έπιγράψαι πρός τήν 
εισαγγελίαν (Πρβ. καί § 1 42). Πλούτ. Κλεομ. Κ ', 1 : ούκ 
ωετο δεΐν τόν Ισθμόν άλλά τά Ό/εια χαρακώσας καί τει- 
χίσας φυλάττειν. Πρβ. καί Ξενοφ. Ίέρ. Β ', 8 : αύτοί τε 
γοΰν ώπλισμένοι οίονται άνάγκην είναι διάγειν. Δημοσθέν. 
πρός Νικόστρ. § 2  : ήγησάμενος δεινότατον είναι άδικεΐσθαι 
μέν αδτός κτέ. Ψευδοδημοσθ. Προοιμ. ΚΘ ', 3 : έγώ μεν δή 
δίκαιον ύπείληφα πρώτον ά-άντων αύτός είπεΐν. Νικόλ. 
Δαμασκ. παρά Στοβ. ’Ανθολ. Ζ ', 39 : Όμβρικοί έν ταΐς 
προς τους πολεμ.ιους μ.αχαις αισχιστον ήγοΰνται ήττηαένοι 
ζήν. Κτλ. ίδιας δε παρατηρήσεως καί έπιστάσεως ά'ξιον 
είνε τό έν τώ πρός Λεωχάρη τοΰ Δημ,οσθενους § 2 8  άναγι- 
νωσκόμενον «ή άναίδεια καί ή πλεονεξία τοιαύτη έστιν αύ
τοΰ, ώ άνδρες δικασται, ώσθ’ ήγεΐσθαι δεΐν έν Έλευσινίοις 
τε τήν πατρώαν ούσίαν έπανελθών εχειν . .  . καί τούτων 
κύριος γενέσθαι», ένθα τής ονομαστικής χρήσις ύπό τοΰ 
ρήτορος έγένετο, ώς αν προηγείτο « ούτως άναιδής καί 
πλεονέκτης έστιν ουτος, ώ άνδρες δικασται».

Εύρίσκεται ένίοτε καί ή αιτιατική τής άντωνυμίας αυτός 
κατά τόν αύτόν κειμένη τρόπον, καθ’ ον καί ή τών πρόσω · 
πικών άντωνυμιών, έν λόγω δηλονότι, έν ω τό υποκείμε
νον τής απαρεμφάτου, οπερ μετ’άντιθέσεως καί άντιδιαστο- 
λής διά τής άντωνυμ,ίας έκφέρεται, εινε τό αύτό καί τό τοΰ 
ρήματος (ή τής μετοχής), μεθ’ οΰ ή άπαρέμφατος συντάσ- 
σεται.

Ευβουλ. παρ’ ’Αθην. ΙΑ  , σελ. 4 9 ί ,  ε' : είθ’ ύπώμνυτο ό 
μέν οίνος όξος αύτόν είναι γνήσιον, τό δ’ όζος οίνον αύτό 
[Ούτως ό Κοραής άντί τοΰ αύτόν] μ,άλλον θατέρου ('θ  Δο- 
βραΐος ποιούμενος περί τοΰ προκειμένου χωρίου λόγο ί  A d '  
versa r. Τόμ. Β ,  σελ. 334 γράφει «Lege αύτό μάλλον 
cum Corayio, et όξος αύτός —  nisi mavis αυτόν et 
αύτό». 'θ  Δινδόρφιος εγραψεν αυτόν καί αύτό. Ό  Μείνε - 
κιος ένέκρινε μ.έν τό πρώτον τήν γραφήν ταύτην, άλλ’ έ
πειτα προτιμήσας τήν ονομαστικήν έξεδωκεν καύτος είναι 
. . .  το δ’ όξος οίνος αύτό». 'ίδε τήν ύπ’ αύτοΰ εκδοσιν 
τοΰ ’Αθηναίου Τόμ. Δ’, σελ. 228). Δημοσθέν. πρός Πανταίν. 
§ 25 : γέγραφε γάρ καταστήσαι μέν έμέ, άπαγορεύειν ό'ε 
αύτόν ('θ  Δοβραιος A dversar. Τόμ. Α ', σελ. 444  προ
κρίνει τό «άπαγορεύειν δέ αύτός»). περί τών πρός Άλέξ. 
§ 1 4 : εΐ μή έκεΐνο νομ,ίζουσιν, όταν μέν λέγωσιν ώς έμ- 
μενετέον τοΐς όρκοις, ού λέγειν αύτους τό μηδέν άδικεΐ- 
σθαι ('Ο Δοβραΐος ενθ. άνωτ. σελ. 391 προτείνει νά δα- 
συνθτ) τό αύτούς γράφων °Intricatuff) locum hodie non 
muto, modo αυτούς v. 17. aspere scribas. Usitata 
constructio esset αύτοί, sed non deesse puto exem- 
pla accusatm»). Ψευδοπλάτ. ’Επιστ. Ζ ', σ. 350, γ  ;

π*ρήγγελλεν έμ.οί καί τοΐς έμοΐς οίκείοις καί φίλοις παρα- 
σκευάζεσθαι τιμωρεΐσθαι Διονύσιον, ημάς μέν ξεναπατίας 
χάριν . . αύτόν δ ’ εκβολής αδίκου καί φυγής (  Αλλ ο Να- 
β-ήρος T ijdschr. voor de Nederland. Gym n. 1863-4, 
σελ. 71 κελεύει νά μεταγραφή αύτός). Το έν τώ Λύ 
« δ ι τοΰ Πλάτωνοε «πότερον οίει αύτόν έπιτρέψ-ιν σοι τήν 
αυτοΰ οικίαν οίκονομεΐν, οταν σε ήγήσηται βέλτιον περί οι
κονομίας έαυτοΰ φρονεΐν, ή αύτόν έπιστατήσειν ;» (σ.209, 
δ”) ίσοδυναμεΐ προφανώς τώ «πότερον νομίζεις οτι έπιτρέ- 
■ύει σοι ουτος τ/;ν αύτοΰ οικίαν οίκονομεΐν, όταν σε ήγήση- 
ται βέλτιον περί οικονομίας έαυτοΰ φρονεΐν, ή αύτός επι
στατήσει ;» "Οθεν ούχί μ.ετρίως σφάλλεται ό Λοβέκκιος 
φρ,ννίχ. σελ. 750 φρονών ότι τό ή αύτόν έπιστατήσειν 
εινε μετά τοΰ ήγήσηται βέΛτιον χτέ. συντεταγμένον.

Καρύστ. Περγαμ.ην. παρ’ ’Αθην. 1Γ , σελ. 603, γ : διό- 
πεο καί Δαρεΐος τοϋτο μ.αθών ηυξατο τώ ήλίω τάς χεΓρας 
άνατείνας ή αύτόν βασιλεύειν ή Αλέζανδρον. Πολύβ. 1ς , 
κβ', 15 (Τόμ. Α', σελ. 583 Δ:δ·) : καί πεπιστευμένος αν
ιό ν  μέν άνδρα γεγονέναι διά τήν έκδημίαν καί διά τό Μα- 
κεδόσιν ώμιληκέναι, τούς δέ κατά τήν ’Αλεζάνδρειαν άν- 
δράποδα καί βλάκας διαμένειν. Πλούταρχ. Κλεομέν. I©') 
2  : φησιν ό Άρατος . . . .  άιςοκρίνασθαι δέ αύτόν (τόν 
νΑρατον) ώς ούκ έχει τά πράγματα, μάλλον δ’ ύπό τών 
πραγμάτων αύτός έχεται. Ιίράσσ. ΚΓ", 2  : πρίν γε δή τών 
έπί κατασκοπήν άποσταλέντων ολίγοι προσπελάσαντες 
απήγγειλαν άπολωλέναι τους άλλους υπό τών πολεμ.ίων, 
αύτους δε μ.όλις έκφυγεΐν. Ο Κόβητος όμως δοξάζει οτι 
εγραψεν ό Πλούταρχος ααύτοί δέ». Καί παρά Διογένει δέ 
τώ Λαερτίω Β ', 34 «έλεγέ τε (Σωκράτης) τους μέν άλλους 
άνθρώπους ζην, ΐν’έσθίοιεν, αύτόν δέ έσθίειν, ινα ζώη» ούχί 
ανεκτήν ό περιώνυμος ουτος κριτικός τήν αιτιατικήν ύπο-
7.αμβάνει άντί τής ονομαστικής καυτός δέ» fN o v . Lect. 
σελ. 237). ’Εν άποσπάσματι του Μουσωνίου παρά Στοβαίω 
’Ανθολ. I l l , 38 (Τομ.. Α , σελ. 299 Μειν.) άναγινώσκεται 
«ός (Σωκράτης) εφη τούς πολλούς ζήν, ινα έσθίωσιν, αύτός 
δέ έσθίειν, ινα ζη».

’Εν τοΐς Έλλην'.κοΐς τοΰ Ξενοφώντος Β  , α’, 26 εχουσι 
τάντίγραφα ού μ.όνον «οί δέ στρατηγοί, μάλιστα δέ Τυδεύς 
καί Μένανδρος, άπιέναι αύτόν έκέλευσαν" αύτούς γάρ νΰν 
στρατηγεΐν, ουκ έκεΐνον» άλλά κ»ί ααύτοί γάρ νΰν στρα- 
τηγεΐν», όπερ προύτίμησεν ό Δινδόρφιος, μ.όνον δ’ όρθόν 
νομίζει ό Κόβητος fN o v . Lect. σελ. 237). Πρβ. καί Κύρ. 
Παιδ. Γ", β’, 20, ένθα πλήν τοΰ «έφασαν οί Χαλδαΐοι’ 
πολλά γάρ ώφελεΐσθαι ούδέν Λονοϋντας» ή «ούδέν πυιοΰν- 
ταςρ υπάρχει έν τοΐς άντιγράφοις καί χονοΰντες, καί Α', 
ε , 3, όπερ κατ’ άλλα μέν τών άντιγράφων άναγινώσκεται 
«καί κινδυνεύσοιεν . . . έπί έν έκαστον τών έθνών ίόντας 
καταστρέψασθαι», κατ’ άλλα δέ όρθότερον «ϊόντες κατα* 
στι-έψασθαιΐ). Παρά Θουκυδίδη Η’, 76 «καί δυνατώτεροι 
είναι σφεΐς , . . .  ώστε αύτοί δυνατώτεροι είναι. . . .  καί έν 
τούτοις τούς μ.έν ήμαρτηκέναι τούς πατρίους νόμους κατα- 
λυσαντας, αύτους δέ σώζειν καί έκείνους πειράσεοθαι προσα-

ναγκάζειν» εύρίσκεται έν τοΐς άντιγράφοις καί ααύτύΐ δέ 
σώζειν», όπερ εύ ποιοΰντες παρέλαβον ό τε Βεκκήρος καί ό 
Γ^λήρος καί ό Πόππος, πρός οΰς μάτην έναντιοΰται ό Δι- 
δώτος γράφων «ApreS τους μέν  ήμαρτηκέναι, il nous 
parait tres-desagreable de lire, sans aucune neces- 
site, αύτοί» (Θουχυδ. Τομ. Δ", σελ. 466). “Οτι ούδέν λέ
γει ταΰτα λέγων ό Διδώτος περιττόν ϊ^ως είνε νά λεχθή. 
’Εν Η’, 50 « άποστέλλει (ό Φρύνιχος) αυθις πρός τό/ ’Αςύο- 
χον τά τε πρότερα μεμ,φόμ.ενος . . . .  καί νΰν ότι όλον τό 
στράτευμ.α τό τών 'Αθηναίων έτοιμος ειη τό έν τΨι Σάμω 
παοασχεΐν αύτοΐς διαφθείραι γράψας καθ’ εκαστα . . . .  καί 
ότι άνεπίφθονόν οί ήδη ε’ίη περί τής ψυχής δι'έκείνους κιν- 
δυνεύοντι καί τοΰτο καί άλλ ο παν δρασαι μάλλον ή ύπό 
τών έχθίστων αύτόν διαφθαρηναι» πλήν τής αιτιατικής 
αύτόν ύπάρχουσι καί δύο άλλαι γραφαί, αύτών καί αύτά' 
έν δέ τών άντιγράφων ουτε τά αύτόν ουτ’ άλλο τι φέρει 
άλλ’ άπλώς «ή ύπό τών έχθίστων διαφθαρήναι»/θ Πόππος 
περιέγραψε τήν αιτιατικήν αύτόν ώς ύπό ξένης χειρός πα- 
ρεμ,βεβλημένην. 'θ  Λοβραΐος κελεύει μ.έν είς ονομαστικήν ή 
αιτιατική νά μετατραπή, νομ.ίζει δέ κάλλιον όλως νά έξα- 
λειφθή ( A d versa r. τόμ. α', σελ. 100 «Turn pro αύτόν 
lege αύτός, vel potius dele cum Ms.»). *0 Κόβητος 
άποφαίνεται ότι εγραψεν ό Θουκυδίδης α αύτός διαφθαρή- 
ναι» ( * Υπερείδ. Έπιταφ. σελ. 50). ’Αλλ’ ήμεϊς, καίτοι 
σφόδρα τόν τε Δοβραΐον καί τόν Κόβητον τιμώμεν καί με- 
γάλως θαυμάζομεν, τολμώμεν όμ,ως ίσχυρώς πρός αύτούς 
νάντείπωμ.εν διατεινόμ,ενοι ότι ή ρήσις «άνεπίφθονόν οί ήδη 
ε’ίη περί τής ψ-̂ χής δι’ έκείνους κινδυνεύοντι καί τοΰτο και 
άλλο παν δρασαι μάλλον ή ύπό τών έχθίστων αύτόν δια- 
φθαρήναι» εχει κάλλιστα καί άμεμ.πτότατα, άτε τής α ι
τιατικής αύτόν, ούχί δέ τής όνομ.αστικής αύτός, κατά τήν 
συνήθη τοΐς *Ελλησι σύνταξιν εύαρμοστούσης. “Αν δ’ ή ονο
μαστική άντί τής αιτιατικής έτίθετο, άνώμαλος ή σύνταξις 
θάπέβαινε καί άγών τοΐς έρμηνευταϊς θά έγίνετο πρός εύο- 
δωσιν καί έξήγησιν αύτής.

Τής συνήθους καί μόνης όρθής ύπό τινων νομ.ιζομένης 
συντάξεως, καθ’ήν δύο άπαρεμ,φάτων μεθ’ένό; συντασ'ίομέ- 
νων ρήματος ή μέν είς τό αύτό τώ ρήματι πρόσωπον άνα* 
φερομένη κατ’ ονομαστικήν έχε: τό υποκείμενον διά τής 
άντωνυμ.ίας αύτός έμφαντικώς καί διασταλτικώς δηλούμε- 
νον, ή δέ είς διάφορον άναφερομένη πρόσωπον κατ’ αιτια
τικήν αύτό λαμβάνει, καταλέγομ,εν χάριν τών νεωτέρων 
τάκόλουθα παραδείγμ,ατα. Ίΐρόδ. ς', 67 : ειπε φάς αύτός 
μέν άμφοτέρων ήδη πεπειρήσθαι, έκεΐνον δέ ου. 7Ϊ, 136 : 
Ξέρξης ύπό μεγαλοφρρσύνης ούκ έφη όμοιος έσεσθαι Λακε- 
δαιμονίοισι· έκείνους μέν γάρ συγχέαι τά πάντων άνθρώπων 
νόμιμα άποκτείναντας κήρυκας, αύτός δέ τά έκείνοισι έπι- 
πλήσσει ταΰτα ού ποιήσειν. Θουκυδ. Δ’, 28 : ούκ έφη αι)· 
τός άλλ’έκεΐνον στρατηγεΐν. Πλάτ. Γοργ. σ. 461, β' : Γορ
γίας ήσχύνθη σοι μή «ροσομολογήσαι τόν ρητορικόν άνδρα 
μή ούχί καί τά δίκαια είδέναι καί τά καλά καί τά άγαθά 
καί, έάν μή έλθτι ταΰτα είδώς παρ’ αύτόν, αύτός διδκξειν'



Χαρμίδ. σ. 162, y : βουλόμενος μη αύτός ύπέχειν λόγον 
αλλ εκείνον. Ξενοφ. ΓΕλλην. Α , ε , 3 ; Κΰρος δέ τόν τε 
πατέρα εφη ταΰτα έπεσταλκεναι καί αύτός ούκ άλλ’ έγνω- 
κεναι. Κυρ. Παιδ. Δ , β , 1 2 ; καί έπηύξατο μάλιστα μέ; 
θεούς αύτοίς ΐλεως ήγεπθαι καί σφίσιν, επειτα δέ καί αύτός 
δυνασθήναι χάριν αΰτοΐς ταύτης τής προθυμίας άποδοΰναι 
(Πρβ. καί Ζ ,  δ , 3). Δημοσθ. Φ:λιππ. Α', § 7 :  καί παύ- 
σησθ αύτός μέν ούδέν έκαστος ποιήσειν έλπίζων, τόν δέ 
πλησίον πανθ υπερ αυτοΰ πράξειν (== έκαστος έλπίζων αύ
τός μέν ούδέν ποιησειν, κτέ.). κατά Μειδ. § 204 : άλλά 
νομίζεις ήμας μέν άνέξεσθαί σου, αύτός δέ τυπτήσειν; καί 
ημάς μεν άποψηφιείσθαι σου, σύ δ’ ού παύσεσθαι", κατ’ ’Α- 
ριστοκρ. § 1 0 5 :  ολως γάρ ήγνίσονται παρεώσθαι μέν α,ύ 
r οι, προς Κερσοβλεπτην δ’ άποκλίνειν ΰμας. κατ’ ’Αφόβ. 
Α , § 2 2  όταν φή τά μέν άναλώματ’ atrdc άνηλωκέναι 
. . . .  λήμμα δ ει τι γέγονεν, εκείνον έχειν, πρός Λάκοιτ. 
§ 16 : αύτος γαρ εφη ποιήσειν μ.οι τά δίκαια άπαντα καί 
έπιδημ.ήσειν ’Αθήνησι, τόν δ’ αδελφόν αύτοΰ ’Αρτέμωνα 
πλεύοεοθαι έπι τοΐς χρήμασιν ( =  έφη γάρ αύτός ποιήσειν 
μοι κτε·)· προς Πανταιν. § 1 1 :  συνελ̂ θεΐν δ ’ έφη τούτους 
βούλεοθαι πρός ήμας καί συνάξειν αύτός ημάς (Πρβ. καί 
§ 7). κατ’ Εύέργ. καί Μνησιβ. § 29 : άλλ’ ώετο έν μέν τω 
παρόντι αύτός εκποδών γενόμενος ησυχίαν έξειν . ·. . καΐ 
έμέ άνιαγκααθήσεσθαΐ άποδοΰναι. πρός Τιμόθ. § 4 4 :  ιδία 
έφη δανεΐσαι τόν πατέρα ’Αντιμάχω καί ούκ αύτός λαβεΐν 
(Πρβ. καί πρός Νικόστρ. § 2 : άλλά τώνέν άνθρώποις άπάν. 
των ήγησάμενος δεινότατο-/ είναι άδικεΐσθαι μέν αύτός, ε* 
τερον δ ’ ύπέρ έμοϋ τοΰ, άδικουμ.ένου τούνομα παρέχειν)· 
Ψεοδανδοκίδ. § 4 9 :  φανερώς γάρ ένδείκνυται . . . .  ούκ 
αύτυς τοΐς νόμοις τοΐς τής πόλεως άλλ’ ύμάς τοΐς αύτοΰ 
τρόποις άκολουθεΐν άξιων. Πολύβ. Δ', ν', 1 (τόμ. Α', σελ. 
237 Διδ.): πεπεισμένοι τόν μέν ’Αχαιόν σφίσι βοηθεΐν,αιτοϊ 
δε τόν Τιβοίτην έκ τής Μακεδονίας έπαγαγόντες άντιπερΓ 
στήσειν τφ Προυσ,ία φόβους καί κινδύνους. ΓΙλούτ. ’Αγησ. ί  
5 : ό δέ τής μήν ειρήνης έφη τήν πόλιν είναι κυρίαν, αύτός 
δέ πλουτίζων τούς στρατιώτας ήδεσθαι μάλλον ή πλουτών 
αύτος. Παυσ. Γ ,  δ ', 6 : .  . τυχεΐν γάρ δή ών έν Γαδείροις, 
καί έκπλεΰσαι μέν αύτός τε καί τόν άλλον πάντα όχλον 
έκ τής νήσου. Κτλ. Πρβ. καί Δημοσθ. Φιλιππ. Γ ’, § 74 «εΐ 
δ οιεσθε Χαλκιδέας τήν 'Ελλάδα σώσειν ή Μεγαρεας, ύμεΐς 
δ άποδράσεσθαι τά πράγματα», κτλ. καί ’Αριστοφ. Βατρ. 
631 «άθάνατος είναί φημι Διόνυσος Διός, τούτον δέ δοϋ- 
λον», κτλ. ’Εν τώ-κατά Μειδίου λόγω τοΰ ρήτορος § 203 
άναγινώσκεται <. έμέ οίεοθ’ ύμΐν είσοίσειν, ύμεΐς δέ νευ.εϊ- 
οθε ;  έμέ οιεσθε τριηραρχήσειν, ύμεΐς δ’ ούκ έμΰψεοθε ;» 
’Αλλ’ ό Μάρκλανδος είκασε νεμΰσθαι καί έμβησεσθαι. Τά 
απαρέμφατα ευρεν ό ΓΡ· ίσκιος καί έν τ^ τοΰ Φ/,λικιανοΰ έκ- 
δοσει. Τήν γραφήν ταύτην ύπό τε τοΰ Δοβραίου έγκρινομέ- 
νην (  Adversar. Τόμ. Α , σελ. 466) καί τοΰ Δινδορφίου 
( Αημοσθέν. Τόμ. Β ', σελ. 010 ’οξ.) καί άλλων άσπαζό- 
μεθα καί ήμεΐς ούδαμώς περί τής γνησιότητος αύτής ένδοιά- 
ζοντες. Καί παρ’Εύριπίδϊ) δέ "Πρακλείδ. 498 άντί τοΰκοι

νώς φερομένου «κάμοί λέγει μέν ού σαφώς, λέγει δε πως.„. 
ήμας μέν ά'λλην γαΐαν εύρίσκειν τινά, αύτός δέ σώσαι τήν- 
δε βούλεται χθόνα» άποδέχεται ό Κόβητος (N o v . Lect. 
σελ. 237) τήν τοΰ 'Ρεισκίου γραφήν βού.Ιεσθαι διισχυρι- 
ζόμενος οτι κατ’ούδένα τρόπον δύναται διατνίρησις ή απο
λογία τής κοινής νά ύπάρχτ). Καί ό Δοβραΐος δ’ άπέκλινεν 
εις τήν κατά 'Ρείσκιον άνάγνωσιν ( Jd v e rs a r . Τόμ. Α , σελ. 
444 καί Τόμ, Β ', σελ. 102). ’Αλλ’ ό Έλμσλήΐος επιφα
νής καί ουτος κριτικός καί τών τής 'Ελληνικής γλώσσης δο- 
κιμώτατος εξηγητής γράφει τήν βραχεΐαν ταύτην παρατή- 
ρησιν’ «Τό βούλεσθαι προκρίνει ό ΓΡείσκιος. Ούχί κακώ^” 
άλλ όρθώς φαίνεται ότι εχει ή κοί/ή» (Εύριπίδ. Αινδορφ. 
Τόμ. Γ  , σελ. 82/). Ημ.εΐς σφόδρα τί) τοΰ ^Ρεισκίου γραφή 
άρεσκόμεθα καί ούδαμώς σχεδόν όκνοΰμεν πρός τήν έγκρισιν 
καί άποδοχήν αύτής.

Πλήν τών έν τοις έμπροσθεν μ.νημ,ονευθεντων τόπων υ- 
παρχουσι και άλλοι παρά τοΐς παλαιοΐς, έν οίς μ.ετατρεπουσί 
τι·.ες τών κριτικών τήν αιτιατικήν εις ονομαστικήν νοαίζον- 
τες ότι μ.όνη ή όνομ.αστική κατά τήν φύσιν τής 'Ελληνικής 
γλώσσης προσφυώς καί καταλλήλως έν αύτοίς έχε'. ’Εν τω 
τοΰ Δημοσθένους πρός Λεωχάρ. § 1 άντί τοΰ «αίτιος α ε ν  

έστι Λεωχάρης ούτοσί, ώ ά-δρες δικασταί, τοΰ καί αύτόν 
κρίνεσθαι καί έμέ νεώτερον όντα λνέγειν έν ύμΐν» γράφει ό 
Κόβητος «αύτός κρίνεσθαι» (N o v . Led . σελ. 237 , Πρβ. 
καί Δοβραιον Jd v e rs a r .  Τόμ. Α ,  σελ. 444 καί σελ. S05). 
’Αλλά καί έν τω Β” πρός ’Ονήτ. § 14 κεΐται «ούχ ολοις ε- 
τεσι πρότερον δέκα τάμα λαβών εΐχεν έκεΐνος ών ώφλε τήν 
δίκην ή χψΊεστήν σοι γενέσθαι». Π:β. καί Θουκυδ, Δ', 84 , 
ένθα πάντα σχεδόν τάντίγραφα έχουσι »ομως δέ διά τοΰ 
καρποΰ τό δέος έτι έξω όντος πεισθέν τό πλήθος ύπό τοΰ 
Βοασίδου δέξασθαί τε αύτόν καί άκούσαντας βουλεύσασθαι 
δέχεται» ( =  πεισθέντες οΐ πολλοί ύπό τοΰ Βρασίδου δέξα
σθαί τε αύτόν καί άκούσαντας βουλεύσασθαι δέχονται). *0 
Πόππος δοξάζει ότι ή ή γραφή άχούσαττες πρέπει νά έγ- 
κριθή ή άκοΰσαγ νάναγνωσθή. Καί ήμΐν δ’ άρέσκει μ.αλλον 
τό άκούσαττες ή τό άκούσαντας. Παρά Πλάτωνι Σοφιστ. 
σ. 217, β" «λ.όγων έπελάβου παραπλήσιων ών καί πριν ή
μας δεΰρ’ έλθεΐν διερωτώντες αύτόν έτυγχάνομ,εν» μόνον τό 
ήμεΐς όρθόν νομ-ίζει ό Ναβήρ'ίς (3  ijdschr. voor de Ne- 
derl. (iym n . 1863-4, σελ. 7 1), ’Αλλ’ όμως καί παρά 
Θουκυδίδη ς”, 4 φέρεται «πριν δέ άναστήναι έτεσιν ύστε
ρον εκατόν ή αύτονς οίκήσαι Πάμιλλον πέμψαντες Σελι- 
νοΰντα κτίζουσι», 'θ  Κόβητος άποφαίνεται ότι ή όρθή τής 
Πλατωνικής ρήσεως γραφή εΐνε «ών καί ήμεΐς πρ\ν δεΰρ’ 
έλθεΐν διερωτώντες αύτόν έτυγχάνομεν» (Μνημοσ. Τομ.

σελ. 354). Καί έν Νόμοις Ε ’, σ, 730, ε' «οσα άλλα 
άγαθά τις κέκτηται δυνατά μή μόνον ·αύτόν έχειν άλλά 
καί αλλοις μεταδιδόναι» κελεύει ό Καβήρος (ενθ. άνωτ.). 
νά γραφή αύτός. ’Αλλ’, άν μή μαινώμεθα, ή αιτιατική έχε£ 
κάλλιστα,.άτε τή; συντάξεως ούσης «δυνατά (όντα, ώστε) 
μή μόνον αύτόν έχειν κτέ. ». Εν τω Λΐίνωϊ τφ εις τον 
Πλάτωνα κοινώς άναφερομένω άναγινώσκεται «καί ά'λλος

πας άνήρ οτω μέλει τού εύδόχιμον είναι » (σ. 320, ε ), 
άνθ’ου ό Κόβητος νομ-ίζει ότι πρέπει νάναγνωσθή « τοΰ ευ
δόκιμος είναι» (N o v . Led . σελ. 523). Ήμεΐς ομως ούδε- 
μίαν άκαταλληλίαν εύρίσκομεν έν τή ρήσει «orco μέλει τοΰ 
et·όόκιμον είναι», ητις ισοδύναμος ουσα τή «ότω φροντίς 
έστι τοΰ εύδόκιμον είναι» ούδέν έχει το άτοπον καί άπεμ- 
φαϊνον. "Αν άντί τοΰ οτω u J.h i έκειτο τό δστις φροντίζει, 
ή χρήσις τής ονομαστικής θά ήτο κανονικωτάτη.

Καί παρά Αουκιανω Κρον. ’Επιστ. Γ ,  § 33 (Τομ. 
σελ. 481 ’ίακβ.) ούδαμώς άμ.φιβάλλει ό Κόβητος ότι ητο 
γεγραμμένον ύπό τοΰ συγγραφέως «πρός γάρ τώ χρηστοί 
και φιλάνθρωποι άκούειν καί τοϋ φθονεΐσθαι ύπ’αύτών έξω 
γενήσεσθε» άντί τοΰ έν τοΐς άντιγράφοις φερομένου «πρός 
γάρ τώ χρηστούς καί φιλάνθρωπους άκούειν» (V a r . L e d .  
σελ. 91). ’Αλλά καί έν τφ Άρμονίδη § 1 (Τομ. Α , σελ. 
535 ) άναγινώσκεται «έπεί τό γε αύλεΐν αύτό άνευ τοΰ έν
δοξον είναι δι’ αύτό ούκ άν δεξαίμ,ην» καί έν τώ ’Αναχάρ- 
σιδι § 29 (Τόμ. Γ*, σελ. 152) « . . .  συνεστηκώς καί συγ- 
κεχροτημένος είναι μάλλον ή θρύπτεσθαι καί διαρρεΐν- καί 
λευκόν είναι άπορία καί φυγή εις τά εΐσω τοΰ αίματος» (‘Ο 
^Ρείτζιος ομως έγραφε λευκός. Πρβ. Στρούβιον Opuscul 
Τόμ.. Β , σελ. 104). Καί τό παρά Θεμ.ιστίω σελ. 41, α' 
«τφ γάρ είναι τοιαύτην σεμ.νύνει (ή πόλις ή ήμετέρα) τόν 
έργασάμ.ενον» πλημμελές νομίζων δ περιώνυμος ούτος κριτι-' 
κός προτείνει νά γραφνί άντ’ αύτοΰ «τω γάρ είναι τοιαντηΉ 
(Μνημοσ. Τόμ. ΙΑ , σελ. 253). ’Αλλά καί παρά Στράβωνι 
κεΐται « όμόσαντες μή πρότερον Ιπανήξειν οΐκαδε πριν ή 
Μεσσήνην άνελεΐν ή πάντας άποθανεΐν » (ς ', γ ', 3 ), οπερ 
δμως εύκόλως δύναται νά μεταβληθη εις πάντες. Πρβ. καί 
Ιουλίαν. ’Εγκωμ.. Κωνστ. σελ. 7  «πολΐται γεγόνασι τω 

μετέχειν άπανταςν (Τώ Σχαιφήρω Προλόγ. σελ. 6 ηρεσε 
το άπαντες). Αιβαν. Τομ. Δ , σελ. 472 «όπόσοι κατεκρή. 
μνισαν αυτούς τοΰ μή άλόντας δουλεΰσαί'), κτλ. (νΐδε 
Αοβέκκιον ΦρννΙχ. σελ. 750).

Καί έν rp  Καινή Διαθήκη ευρίσκει τις αάνέβη δέ καί 
'Ιωσήφ . . .  διά τό είναι αυτόν έξ οίκου καί πάτριάς Δαυίδ» 
καί «εί καί οΰ δώσει αύτώ άναστάς διά τό είναι φίλον 
αύτοΰ» (Αουκ. Β  , 4 καί ΙΑ% 8 ) καί «αύτός δέ Ίησοΰς ούκ 
έπίστευεν αύτόν αύτοίς διά τό αύτον γινώσκειν πάντας» 
(Ίωάνν. Β ', 24) καί «ό δέ διά τό μένειν αντόν εις τόν 
αιώνα άπαράβατον έχει τήν ιερωσόνην» (πρός'Εβρ. Ζ', 24). 
έτι δέ «μετά δέ τό έγερθήναί με προάξω ύμάς εις τήν Γα- 
λιλαίαν» (Ματθ. Κ ς ', 32. Πρβ. καί Μάρκ. ΙΛ ', 28) καί 
«έγώ έν τώ έπανέρχεσθαί με  άποδώσω σοι» (Αουκ. ί', 35) 
καί «επιθυμία έπεθύμησα τοΰτο τό πάσχα φαγεΐν μεθ’ ύ 
μ.ών πρό τοΰ με παθεΐν» (Αύτ. Κ Β ', 15) καί «ούκ έσχηκα 
άνεσιν τω πνεύματί μου τώ μή εΰρεΐν με  Τίτον τόν άδελ* 
φόν μ.ου» (Β ' Κοοινθ. Β ', 1 3).

“Οτι δ’ ή ονομαστική συνήθως έν τοΐς τοιούτοις ύπό τών 
παλαιών ετίθετο ούδείς τών περί τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
οπωσοϋν εντριβών δύναται νάγνοή. Ούδαμώς δ’ όκνοΰμεν εις 
τους νεωτέρους καί άπειροτέρους άποβλέποντες, μάλιστα δέ

τούς τής Βερναρδα/.είου μ.ούσης μ.ετασχόντας, οΐτινες άμ.α- 
θεστατοι άμα καί σκχιότατοιύπάρχουσι, παραδείγματα τής 
συνήθους ταύτης τοΐς “Ελλησι χρήσεως νά καταλέξωμεν.

Δημοσθ. περί τών έν Χερρον. § 1 1 :  ούδενί τών πάντων 
πλέον κεκράτηκε Τής πόλεως Φίλιππος ή τφ πρότερος 
πρός τοΐς πράγμασι γίγνεσθαι, περί τοΰ Στεφ. § 107 : ού 
τοίνυν μ,όνον τώ μή καθυφεΐναι ταΰτα σεμ.νύνομ.αι ούδέ τώ 
γραφείς άποφυγεΐν. Ίσο'ράτ. πρός Δημόν. § 32 : άθάνατα 
μέν φρόνει τώ μεγαλόψυχος είναι. Ξενοφ. Ιίόρ. Παιδ. Η', 
β', 2  : καί τώ οννηδόμενος μ.έν έπί τοΐς άγαθοΐς φανερός 
είναι, συναχθόμενος δ’ έπί τοΐς κακοΐς, τούτοις έπειρατο 
θηρεύειν. ’Αγησ. Θ', 1 : 'Αγησίλαος δέ τώ άεί έμφανής ει- 
vat ήγάλλετο . . .  δ μέν τώ δυσπρόσοδος είναι έσεμνύνετο, 
ό δέ τώ πάσιν εύπρόσοδος είναι έχαιρε. 'Απομν. Α ”, β', 
3 : άλλά τώ φανερός είναι τοιοϋτος ών έλπίζειν έποίει 
κτέ. (Πρβ. καί Α', β', 55 καί .Γ , ια', 4). Πλάτ. Ίππ. Μ. 
σ. 299 , δ' : άλλ’ ε’ί τις αύτώ τούτω διαφέρει, τώ ή μεν  
ηδονή είναι, ή δε μή ήδονή. Πρωταγ. σ. 336, γ' ’. τοΰ δέ 
διαλέγεσθαι οϊός τ’ είναι καί έπίστασθαι λόγον τε δοΰναι 
καί δέξασθαι θαυμάζοιμ.’ άν ε’ί τω άνθρώπων παραχωρεί. 
’Αριστοτ. Πολιτ. Β ', β', 9 Διδ. : έγγύς δ’ουσα τοΰ. μή πό“ 
λις είναι έσται χείρων πόλις. Το έν ταΐς περί τά Ζώα 'Ιστο- 
ρίαις Δ/, ζ , 7 « 'Εστι δ’ αύτών (τών τεττίγων) πλείω είδη 
καί διαφέρουσι μεγέθει καί μικρότητι καί τώ τους μ.έν κα
λούμενους άχέτας ύπο τό διάζωμά δι-/)ρήο3αι, κτέ.» εύο- 
δοΰται, νομίζομεν, κάλλιστα, άν ύποληφθ-p δτι το όνομα 
είδη τό υποκείμενον τοΰ εστι δπάρχον εινε άμα καί τοΰ 
διαφόρονσι ύποκείμενον καί μή νοηθί) έπ* αύτοΰ ώς υποκεί
μενον τό ούτοι, οί τε'ττη ες δηλ. Πολλάκις δ’ έν τοΐς τοΰ 
’Αρίστοτέλους συγγράμ,μασιν εύρίσκεται πλ.ηθυντικόν ούδέ- 
τερον ύποκείμ.ενον μεθ’ ένικοΰ άμα καί πληθυντικοΰ ρήματος 
συντεταγμ.ένον.

Ξενοφ. ’Απομν. Γ ',  γ', 1 : ού γάρ δή (έπεθόμησας Επ- 
παρχεΐν) τοΰ πρώτος τών ιππέων έλαύνειν. Θουκυδ. Η ,14: 
ξυνελάμ.βανον τοΰ μή εζάγγελτοι γενέσθαι. Α ’, 69 : καί 
άντί τοϋ έπελθεΐν αύτ οι άμυνεσθαι βούλεσθε μάλλον. Ζ ', 
56 : ού γάρ περί τοΰ αύτ οι σωθήναι μ.όνον έτι τήν επιμέ
λειαν έποιοΰντο. Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. ς  , α', 8 ; ήμεΐς δε τι 
άν λ έγοιμ.εν, εφη, περί του ο’ίκαδ$ άπελθόντες έκαστοι χω- 
ρ!ς είναι; Δημοσθ. περί τοϋ Στεφ. § 7  : αις έκ τοΰ πρότε
ρος λέγειν ό διώκων ισχύει, περί τών έν Χερρον. § 45 : 
άλλά κάκεΐνα ύπέρ τοΰ τούτων γενέσθαι κύριος καί τάλλα 
πάντα πραγματεύεται, ’ίσοκράτ. ’Αρχιδ. § 7 : πρότερον μέν 
γάρ ύπέρ τοΰ τών άλλων άρχειν ήγωνιζόμεθα, 'νΰν δ’ ύπεο 
τοΰ μή ποιείν αύτ οι τό προσταττόμενον. περί τοΰ Ζ εύγ. 
§ 9 : άλλ’ έκεΐνος μέν τοσαύτην πρόνοιαν έσχεν ύπέρ τοΰ 
μηδέ φενγων μηδέν έξαμαρτεΐν εις τήν πόλιν. ’Αριστοτ. 
'Ρητορ. Α', ιγ', 10 : ού γάρ εΐ έπάταξε, πάντως υβρισεν, 
άλλ’ εί ενεκά του, οιον τοΰ άτιμάσαι έκεΐνον ή αύτός ήσθή- 
ναι. Θουκυδ. Α ', 34 : ού γάρ έπί τώ δούλοι άλλ’ έπί τώ 
όμοιοι τοΐς λειπομένοις είναι έκπέμπονται. Πλάτ. Φαίδρ. σ· 
2 i0 ,  α : ο και Περικλής προς τώ εύφυής είναι έκτήσ»τ).



Δημοσθ. περί τοϋ ϊτεφ. § 22 : ώς άοα εγώ προς τώ τής 
ειρήνης αίτιος γεγενήσθαι καί κεκωλυκώς ε’ίην την πόλιν.

’Αριστοφ. Βατρ. 1490 : πάλιν άπεισιν οίκαδ’αυ . . . διά 
το συνετός είναι. Πλάτ. ΕύΟυδ. σ. 273, α' : καί Κτήσιππος 
νεανίσκος τις Παιανιεΰς μάλα καλός τε κάγαθός ... ύβριστής 
δέ διά τό νέος είναι. Πολ. ΐ', σ. 598, δ ' : έντυχών γόπ-τ- 
τινι καί μιμ-ητίί έξτ,πατήθη . . . .  διά το αύτός μ.ή οϊός τ ’ 
είναι επιστήμην καί ανεπιστημοσύνην καί μίι/.ησιν έξετάσαι. 
■=.ενοφ. Κ.up. Παιδ. Α , δ , 3 : ετι δέ καί διά το φιλομαθής 
είναι πολλά μεν αυτός άεί τούς παρόντας άνηρώτα πώς ε- 
χοντα τυγχάνοι, καί δσα αύτός ύπ’ άλλων ίρωτώτο διά τό 
άγχίνους είναι ταχύ άπεκρίνετο (Πρβ καί Γ ', β', 7). Ά -  
πομν. Β , α , 1 5 : οαως διά το ξένος είναι ούκ άν οίει ά- 
δικηθηναι; (Πρβ. καί ’Αγ/,σ. Θ', 3 καί Συμποσ. ΐΓ , 15). 
Ισοκρατ. Παναθ/jv. § 257 : και της τιμής ταύτης έτυχον 

ουκ άλογως άλλά διά το μ-άχας ποιησάμενοι πλείστας αν
θρώπων κατ εκείνον τον χρόνον μ,ηδεμίαν ήττηθήναι κτέ 
Αοιστοτ. 'Ρητορ. Β , ιγ , 9 :  καί πρός τό συμφέρον ζώσιν 

άλλ* ου προς τό καλόν. . . διά τό φίλαντοι είναι. Ήθικ. 
Νικομ. Β , 6 , 1 : καί δτι τοιαότη έστι διά τό στοχαστική 
τοΰ μέσου είναι. Η', ιδ', 5 : ετι διώκονται διά τό σφοδραϊ 
είναι ύπό τών άλλαις μη δυναμένων χαίρειν (Καί έν α ’, φ’> 
8 πρέπον είνε πάντως νά προτιμηθή ή γραφή « εοικε δ’ ου· 
τως εχειν καί διά τό είναι άρχή» της κατ’ αιτιατικήν «διά 
τό είναι αρχήν». Πρβ. Κρευζήρου Μελετήμ. Τόμ. β', σελ·
I 02). Πλάτ. Μεν. σ. 72 , ε : ούδέν διαφέρει πρός τό ίσχνς 
είναι ή ισχύς. Ξενοφ. Άπομν. Β ', ς ', 5 : εΰνους δέ καί εύ- 
σύμβολος ών τυγχάνει καί φιλόνικος πρός τό μη λείπεσθαι 
ευ ποιων τούς εύεργετοϋντας «ΰτόν. Κύρ. Παιδ. Α ,  ς', 
26 : φιλοτίμως δ’ έχοιεν πρός τό άγαθοι φαίνεσθαι (Π ;β ' 
και 34). Πλάτ. Πολ. Ζ , σ. 526, β : ομως εις γε τό οξύ' 
τεροι αύτοί αύτών γίγνεσθαι πάντες έπιδιδόασιν. Κτλ.

Πρβ. καί Δημοσθ. πρός Κάλλιππ. § 1 2 : ών έγώ ηθελον 
τούτω ταύτην, ίίτις ειη μεγίστη πίστις, δούναι, η μην έ)ώ 
τοΰ πατρός άκούειν. ’Αριστοφ. ΓΙλούτ. 1141 ; έγώ σ’ άν 
λανθάνειν έποίουν άεί. —  ’Εφ’ω τε μετέχειν χαύτός, ώ τοι. 
χωρύχε (λανθάνειν μ ’ έποίεις). Ξενοφ. ’Αναβ. Δ’, δ', 6 : ό 
δε ειπεν οτι σπεισασθαι βουλοιτο τφ’ ω τε μ.ήτε αύτός τους 
"Ελληνας άδικεΐν μήτε έκείνους καίειν τάς οικίας. Μένανδρ. 
’Αποσπ. 517, 2 Μειν.: εΐ γάρ έγένου σύ, Τρόφιμε, τών πάν
των μόνος . . . .  έφ’ ω τε διατελεϊν πράττων ά βούλει *. 
Σοφοκλ. Φιλ. 322 : η γάρ τι καί σύ τοϊς πανωλέθροις έχεις 
εγκλημ’ Άτρ-ίδαις, ώστε θυμοϋσθαι παθών \ Εύριπίδ. Φ ,ιν. 
478 : έξήλθον έξω τήσδ’ έκών αύτός χθονός δούς τώδ’ ά- 
νάσσειν πατρίδας ενιαυτού κύκλον, ωστ’ αύτός άρχειν αυθις 
άνά μέρος λαβών καί μη δι’ έχθρας τώδε και φθόνου ^ο- 
λών κακόν τι δρασαι καί παθεΐν (Σχολ. Τόμ. Γ ', οελ. 150 
Δ’.νδ. « ’Αττική ή σύνταξις λαβών άντί τοΰ λαΰόντα, αύ. 
τόν έμε λαβόντα, ώς τό έξόν χαθεύδειν τήν ερωμένην

I .  Π αρατΥ,ρίσεω ; ίς ιο ν  ί.μΰν φ α ίνετ ϊΐ το τ«ϋ K j a u v o u  τ .λ J 4  Ζω ναρ. 

Τομ.. α , « λ , 929 «έφ’ ω τ ’ i  j ju  u ;  ί  ν συγκαβεύδειν τω  ποιτοί».

ΐχων άντι τοΰ fj^orra». "Οτι άσύγκλωστα ταΰτα εινε ού- 
δεις ύπάρχει ό μη αισθανόμενος. Περί τοΰ κομ.ψού έξόν χα
θεύδειν τήν ερωμένην εχων, ουτίΝΟς καί ύπό τοΰ Ευστα
θίου γίνεται μνεία σελ. 2 3 6 , 32, ’ίδε Μεινέκιον Κω μ. ’Α 
ποσπ. Τόμ. Δ', σελ. 625 καί Κόβητον Μνημοσ. Τόα. ΐΓ , 
σελ. 266). Αυσ. πρός 2ιμ. § 29 : εΐ μή είς τοΰτο μανίας 
άφικόμην, ώστ’ έπιθυμεϊν είς ων πολλοίς μάχεσθαι. Πλάτ. 
Πολιτ. σ. 295, α! : πώς γάρ άν τις ικανός γένοιτ' άν ποτε, 
ώ Σώχρατες, ώστε διά βίου άεί παραχαθήμενος έκάστω δι’ 
άκριβείας προστάττειν τό προσήκον ; Πολ. α ', σ. 345, δ ' ; 
έπεί τά γε αυτής, ώστ’ είναι βέλτιστη, ίκανώς δήπου έκ- 
πεπόρισται (Πρβ. καί Γ ', σ. 394, ε'). Ξενοφ. ’Απομν. Α ', 
β ,  1 : έτι δε πρός τό μετρίων δεϊσθαι πεπαιδευμένος ού
τως, ώστε πάνυ μ.ικρά χεχτημένος πάνυ ραδίως εχειν άρ
κοΰντα. Γ  , θ’, 7 :  έάν τε γάρ τις μέγας ούτως οιηται είναι, 
ώστε κύπτειν τάς πύλας τοΰ τείχους διεξιών. Γ", ia 'r 8  : 
δτι δέ ποδώκεις είσίν, ώστε καί έκ τοΰ φανερού τρέχοντες 
άποφεόγε ιν. ^Ελλην. Δ', η’, 32 : ’Α ναξίβιος μέντοι . . . .  
διεπράξατο ώστε αυτός έκπλεΰσαι αρμοστής είς ^Αβυδον. 
Κύρ. Παιδ. ς ’, α’, 14 : άνακεκομισμένοι είσίν είς έρύματα, 
ώστε αύτοϊ μ.έν εχειν, ημάς δε ταϋτα μ.ή δύνασθαι λαμ.βά- 
νειν. Ίσοκράτ. Ά  ρεοπαγ. § 82 : ούτως έπαιδεύθησαν οί πο- 
λΐται πρός άρετήν, ώστε σφάς μέν αύτούς μή λυπεΐν, τούς 
δ’ εις τήν χώραν εμβάλλοντας άπαντας μαχόμενοι νικάν. 
Δημοσθ. ’Ολυνθ. Γ  , §21 : οΰ γάρ ούτως άφρων ούδ’ άτυχής 
είμ’ εγώ, ώστ’ άπεχθάνεσθαι βούλεοθαι μ-ηδέν ώφελεΐν νο
μίζων.

Παρά Θουκυδίδη Α ', 12 τά άριστα τών άντιγράφων φε- 
ρουσιν «ή ΓΕλλά; ετι μ.ετανίστατό τε καί κατωκίζετο, ώστε 
μή ήσυχάσασαν αύξηθήναι» άντι τοΰ ήσυχάσασα. 'Η  αίτια" 
τική εύρίσκεται καί έν Ζ", 34 κ ναυμαχήσαντες δέ άντίπαλα 
μέν καί ώς αύτους έχατέρους άςιοΰν νικάν κτε.». 11 δ’ ο
νομαστική έν Α , 81 «τοΐς όπλοις αύτών καί τφ πλήθει 
ΰπερφέρομεν, ώστε τήν γην δηοϋν έπιφοιτώντεί, » καί έν Α’, 
91 «ή μέν πόλις σφών τετείχισται ήδη} ώστε ικανή είναι 
σώζειν τούς ένοικοΰντας» καί έν Β  , 40 «διαφερόντως γάρ 
δ̂ ι καί τόδε έχομεν,ώστε τολμάν τε οί αύτοί μάλιστα κτέ.» 
καί έν Δ’, 65 «πειθόμ,ενοι οί Σικελιώται αύτοί μέν κατά 
σφας αύτούς ζυνηνέχθν,σαν γνώμΥΐ, ωστε άπαλλασσεσθαι τοΰ 
πολέυ.ου εχοντες ά έκαστοι εχουσι» καί έν Ζ\ 6 «καί τή 
έπιούση νυκτί έφθασαν παροικοδομ,ήσαντες καί παρελθόντε? 
τήν τών ’Αθηναίων οίκοδομ.ίαν, ώστε μηκέτι μήτε αύτο? 
κωλύεσθαι ύπ’ αύτών κτέ·». ’Αποβλέποντες είς τήν συχνό- 
τερον εύρισκομένην χρήσιν τίς ονομ.αστικης και ενθυμούμε
νοι οτι πολ) ω εύκολώτερον δύναταί έν τοΐς άντιγράφοις ή 
ονομαστική νά μεταπέσγ, εις αιτιατικήν ή ή αιτιατική, εις 
ονομαστικήν τολμώμεν παγίως και μηδαμώς σχεδόν άμφι- 
δοζοΰντες νά είπωμεν δτι καί έν λ ',  1 2  ή γννσία γραφή 
εινε ή ονομ.αστική ήσυχάσασα ή έν τοίς χείροσι τών αντι
γράφων διασωθεΐσα. Τής σπανιωτέρας συντάξεως, καθ’ ήν 
αιτιατική άντί τής ονομ.αστικης κεϊται, προφερομ.εν τάκο- 
λουθα παραδείγματα. Πλάτ. Κομ. Γ ,  σ. 687, α : διεσω-

ζόν τε είς τόν άεί χρόνον, ώστε αύτούς τε έλευθέρυνς είναι 
καί άλλων Άρχοντας ών βνυληθείεν. ’ίσοκράτ. Φιλίππ. § 
121 ; λήσουσιν ήμας τοσοΰτοι γενόμενοι τό πλήθος, ώστε 
μηδέν ηττον αύτούς είναι φοβερούς τοϊς "Ελλησιν η τοϊς 
βαρβάροις, Δημοσθ. Φιλιππ. Α , § 47 : όταν ύμεΐς, ώ άν
δρες ’Αθηναίοι, τούς αύτούς άποδείςητε στρατιώτας καί μ.άρ- 
τυρας τών στρατηγουμένων καί δικαστάς οίκαδ’ έλθόντας 
τών εύθυνών, ώστε μή άκούειν μόνον νμας τά ΰμέτέρ’ αύ
τών άλλά καί παρόντας όράν. ’Αντιφάν. ’Αποσπ. 122, 5 
RU iv .: έλθών άπεκινδύνευσεν ημέραν μίαν, ώστ’ $ γεγονέ- 
ναι λαμπρόν ή τεθνηκέναι. Πρβ. καί Διογέν. Ααέρτ. Ε , 
86 «ουτος έσθητί τε μ.αλακη έχρήτο καί ύπέρογκος ην τό 
σώμα, ώστ’ αύτόν ύπό τών’Αττικών μή Ποντικόν άλλά 
Πομπικόν καλεΐσθαι», κτλ. (νΐδε Λοβέκκιον Φρυνίχ. 
σελ. 750).

ΓΩς παράδειγμ.α τής έν τφ αύτώ λόγω άμφοτέρων τών 
συντάξεων χρήσεως δύναταί τις νά προενέγκη τό τοΰ Ξε- 
νοφώντος Κύρ. Παιδ. δ’, β’, 13 «ουτω γάρ δοκοΰμεν πα- 
ρεσκευάσθαι, ώς, ήν μέν άληθεύητε, ικανοί είναι ύμάς ευ 
ποιεΐν ί,ν δέ εξαπατάτε, ουτω νομ.ίζομεν εχειν, ώς ούχ 
ήμας έφ’ ύμ,ϊν έσεσθαι, άλλά μάλλον. . . ύμάς έφ’ ήμΐν γε- 
νέσθαι». Παρατηρητέον δ’ δτι ύπάρχουσι καί χωρία, έν οις 
άνωμάλως ή ονομαστική φαίνεται παρειλημμένη, οίον Ξε
νοφ. ΓΕλλην. Ε ’, δ’, 1 ατούς τε πολιτών είσαγαγόντας είς 
την άκρόπολιν αύτούς καί βουληθέντας Αακεδαιμονίοις δου- 
λεύειν τήν πόλιν, ώστε αύτοί τυραννεΐν, τήν τούτων άρχήν 
επτά μόνον τώνφυγόντων ήρκεσαν καταλΰσαι» (ώς άν προη
γείτο «έκείνους τε τών πολιτών, οϊ είσήγαγον είς τήν ά* 
κρόπολιν αύτούς καί έβουλήθ/ισαν Αακεδαιμονίοις δουλεύειν 
τήν πόλιν»). Πλάτ. ’Απολ. σ. 23, α" «πολλαί μένάπέ· 
χθειαί μ.οι γεγόνασι καί οιαι χαλεπώταται καί βαρύταται, 
ώστε πολλάς «' ιαβολάς άπ’αύτών γεγονέναι, όνομα δέ τοϋτο 
λέγεσθαι, σοφός είναι» (ώς άν προτεταγμένον ύπήρχεν 
απεχθής γέγονα η άπήχθημαι) .  Πρβ. καί 'ΐεροκλ. 'Τπομν. 
είς τά Χρυσ. ’Επ. πα-ά Μουλλ. σελ. 468 κ τοιαότη δε καί 
ή τάξις τών λογικών γενών, ή έν προοιμίο'.ς παραδέδοται, 
ώστ’είναι πρώτοι μέν έν τφδε τώ κόσμω οί αθάνατοι θεοί» 
( =  τοιαύτην δέ καί τήν τάξιν τά λογικά γένη εχει. .  . 
ώστ’ είναι κτέ.). ’Εν ταΐς Τραχινίαις τού Σοφοκλεους 577 
φέοουσί τινα τών άντιγράφων «έσται φοενός σοι τοΰτο κη- 
λητήριον τής 'Ηρακλείας, ώστε μήτιν’ είσιδών στέρξαι γυ
ναίκα κείνος άντί σοΰ πλέον» ( =  τεύξεταί σοι τούνου κη- 
λητηρίου φρήν ή 'Ηράκλειος, ώστε κτέ.) άντί τοΰ βώστε 
μήτιν’ είσιδών στέρξει», δπερ πολλοί προύτίμησαν. Γ0  Έρ- 
μαννός παρετήρησεν 8τι κατά ταύτην τήν γραφήν ώφειλεν 
οΰτινα άντί τοΰ μήτινα νά κεϊται (Πρβ. ’Απίτζιον Τ(·αχιν. 
σελ. 223).

Ούχί πάντη περιττόν νομίζομ.εν νά ύπομνήσωμ,εν ενταύθα 
δτι πρός τήν χρήσιν, καθ’ ί(ν λέγεται νομίζω έμαιτόν εί
ναι ταοΰτον καί τά τούτω παραπλήσια, όμοια ύπάρχει ή 
χρήσις, καθ ήν λέγεται οΐδα έμαυτόν οντα τοιοΰτον καί 
άλλα τοιουτότροπα. Ξενοφ. Κύο. Παιδ. α \ δ ', 4 : ούχ ά

κρείττων ήδει ών, ταΰτα προύκαλεΐτο τούς συνόντας, άλλ’ 
άπερ ευ ήδει εαυτόν ηττονα όντα έξήρχε (Το έν β’ , 
2 2  ο έπεί εγνων έμαυτόν μή ικανόν ύμΐν μάχεσθαι» είνε 
πως διάφορον, άτ’ έλλειπούσης τής μετοχής οντα) .  Ε ', ε ,  
8 : έμαυτόν μέν όρώ ουτω ταπεινώς καί άναξίως έλαύνοντα. 
Αυσ. κατά Παγκλ. § 12 : ευ είδώς έαυτόν όντα δοΰλον 
έδεισεν έγγυητάς καταστήσας περί τοΰ σώματος άγωνίσα- 
cQss. ’ίσοκράτ. περί ’Αντιδόσ. § 321 : οΐδα γάρ έμαυτόν 
ούτως όσίως καί δικαίως κεχρημένον αύτοΐς κτέ. Παναθην. 
§ 239 : είδώς δέ σαυτόν έπηνεκότα τήν Σπαρτιατών όίόί* 
κησιν κτέ. 'Ελέν. § 29 : αισθάνομαι δ’ έμαυτόν έξω φερό- 
μ.ενον τών καιρών. Εύαγόρ. § 6 : αύτόν δέ προειδ  ̂ . . . .  
μηδέποτε τοιούτων επαίνων άξιωθησόμενον (Πρβ. καί ’Α- 
ρεοπαγ. § 70 : πρώτον μέν έμαυτόν έπιδεΐξαι βουλόμενος 
ούκ ολιγαρχιών ούδέ πλεονεξιών άλλά δικαίας καί κοσμίας 
έπιθυμοΰντα πολιτείας). Δημ.οσθέν. Φιλιππ. Β ', § 1 8 : άμ- 
φότερα ουν οΤδε, καί έαυτόν ύμΐν έπιβουλεύοντα καί ύμάς 
αίσθανομ.ένους. Πρβ. καί Σοφοκλ, ’Ηλ. 332’ οιδα κάμαυτήν 
δτι άλγώ ’πί τοΐς παροΰσιν ( =  άλγοΰσαν κτέ.). ’Εν Τραχι- 
νίαις 706 άναγινώσκεται «όρώ δέ μ.’ έργον δεινόν έξειργα- 
σμένην» άντί τοϋ «όρώ δ ’ έμαυτήν εργον κτε.» (Περί της 
χρήσεως τής προσωπικής άντωνυμίας άντί τής αύτοπαθοΰς 
άκριβεστατα σκοποϋμεν έν άλλω τόπω νά διαλάβωμεν).

“Ομοιον τοΐς προκατειλεγμένοις παραδείγμασιν εινε τό 
παρά Αουκιανώ Θεών Διαλ. \Ζ', 1 «έπειτα δέ συνείς έν 
άφύκτω έχόμενον έαυτόν ικέτευε». Γ0  Κόβητος διισχυρίζε- 
ται έντόνως (  V ar. Lect. σελ. 1 07) δτι ό Λουκιανός λέ
γων «ού συνίει κόραξι καί λύκοις χαρίζόμενος» (Τίμων. §
8 ) καί «καί ού γνώση σεαυτόν καί συνής ήδη νεκρός ών» 
(Νεκρ. Διαλ. ΙΔ’, 6 . Ά ντί τοΰ συνγς άλλοι μ.έν έγρα
ψαν συνήστ) ή σννήσεις, ό δέ Κόβητος έκβαλών τό καί ά- 
νέγνω συνείς)  δέν ήγνόει δτι έλληνιστί οφείλει νά λέγηται 
«συνείς έν άφύκτω έχόμενος». ’Εξ άναμίξεως τών δύοσυν- 
τάξϊων προήλθε τό τοΰ 'Ηροδότου Δ', 42 «Λιβύη μέν γάρ 
δηλοΐ έωυτήν ουσα περιρρυτος», ω δμ.οιον ύπάρχει τό έν 
τοΐς Μενανδρείοις Μονοστίχοις 1 58 «έαυτόν ούδείς ομολο
γεί κακοΰργος ών». Πρβ. καί Πλούταρχ. Γ . Γράκχ. ©', 2 
«ώ καί καταφανεστάττ,ν έποίησεν έαυτήν ή σύγκλητος ού 
δυσχεραίνουσα τοΐς τοΰ Γαΐου πολιτεύμασιν άλλ’ αύτόν έκεΐ
νον άνελεϊν ή ταπεινώσαι παντάπασι βουλομ.ένη» (Γράφετα'· 
δμ.ως καί δυσχεραίνςνσαν βουλομένην. Κοραής Πλοντ. 
Παραλλ. Μερ. h! , σελ. 3S2  «Ίσως γραπτέον Ού δυσχε- 
ραίνουσαν . .  . βουλομένην, πρός τό, ^Εαυτήν, ώς έδοξέ 
τω τών ΠΡ»).

Παρατηρητέον έν τελεί δτι κανονικώς έν τοΐς τοιούτοις ή 
πληθυντική αιτιατική τής προσωπικής άντωνυμίας παρα- 
λαμβάνεται, οσάκις, ένικοϋ οντος τοΰ ύποκειμ.ένου τοΰ κυ
ρίου βήματος (ή τής μετοχής), ή μετ’ αύτοϋ συντεταγμένη 
μετοχή ή άπαοέμφατος είς πληθυντικόν άναφέρεται υποκεί
μενον τοΰ αύτοΰ προσώπου ον καί έν δλον μετ’έκείνου άπο- 
τελοΰν. Σοφοκλ. ΑΪ. 125 «όρώ γάρ ήμας ούδέν όντας άλλο 
πλήν κτε.». Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. Α ', ς ' , 28 «οΰκ ο’ σθα μαν-
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θάνοντας ύμ,άς πολλάς κακουργίας ;» .  Α ', ς·', 36 «έν ώ 
μ,έν άνύμάς γιγνώσκ^ς άσθενεςάτους γιγνομένους » ,κτλ,’Ο- 
δυσσ. I, 43 «έγώ διερφ ποδί φευγέμεν ήμ,έας ήνώγεα». 
©ουκυδ. Γ^, 111 «νομίσας καταπροδίδοσθαι σφάς». 36 
« προσελθών ό τών Μεσσηνίων στρατηγός Κλέωνι καί Δη- 
μ,οσθένει «λλως εφη πονεϊν σφάς» (Πρβ. καί ζ ', 21). Η ', 
32 «προσφέρει τω τε Παιδαρήτω καί τοΐς Χίοις ό ’Αστύο- 
χος τον λόγον, ώς χρή παραγενομένους ταΐς vaJOtv «ττος?,- 
σαι την Λέσβον- ?| γάρ ξυμ.μαχους σφάς πλείους εξειν η κτέ.» 
(Πρβ. καί Hr, 48 ). Ηενοφ. Κύρ. Παιδ. Ε ', β', 16 «πολύ 
σφάς ένόμιζεν έλευθεριωτέρους είναι αύτών» (Πρβ. καί Ζ ', 
δ', 3). Πλάτ. Συμποσ. σ. 174, δ ' «τοιαΰτ’ άττα σφάς εφη 
διαλεχθέντας ΐέναι» (Πρβ. καί σ. 175, γ ' καί σ. 176, α ). 
Πολιτ. Γ , σ. 6 Ί 4·, γ/ «έφη δέ . . . . άφικνεΐσθαι σφάς είς 
τόπον τινά δαιμόνιον» (Πρβ. καί σ. 6 2 1 ,α '), κτλ.

^Αξια παρατηρήσεως εινε τά έξής τοΰ Θουκυδίδου χωρία, 
έν οί; γίνεται μετάβασις άπο τη; αιτιατικής είς τήν όνομ,α- 
στικήν. ς ', 49 «μάλιστ’ άν περιγενέσθχι καί κατά 
•πάντα άν αύτούς έκφοβήσαι (Λάμ,αχος έφη) τνί τε δψει 
( πΛεΐστοι γάρ άν νΰν φανήναι) καί τί) προσδοκία ών πεί- 
σονται» ( θ  Βεκκήρος έγραψε σψίΐς, καθάπερ καί έν ζ ', 21 
καί έν I] ',  32. Πρβ. Γΐόππον Θουκυδ. Δ7, 49 έκδ. μ.ικρ,) 
καί Ζ ', 48 «Ό  δέ Νικίας ένόμ,ιζε μ.έν καί αύτός πόνηρα 
σφών τά πράγματα είναι, τω δε λόγω ούκ έβοόλετο αυτά 
ασθενή άποδεικνύναι ούδ’έμ.φανώς σφάς ψηφιζομένους μ.ετά 
πολλών τήν άναχώρηίιν τοΐς πολεμίοις καταγγέλτους γί
γνεσθαι* λ.αθείν γάρ άν, όπότε βούλοιντο, τοΰτο ποιοϋντες 
πολλω ησσον» (Πρβ. Πόππον Θουκυδ. έκδ. μεγ. Μερ. Αλ, 
α', σελ. 11 5). Χρήσ ις τής ονομαστικής άντί τής αιτιατι
κής, έπικρατούσης πως τής τοΰ ενικοί} υποκείμενου πτώσεως 
καί έφελκούσης προς έαυτην τήν τοΰ πληθυντικοΰ, εύρίσκε- 
ται καί έν ς·', 64 «έλεγε δέ τούς ’Αθηναίους αύλίζεσθαι 
άπό τών οπλ̂ ων εν τΐι πόλει καί . . . αύτοί μ.έν άποκλή- 
σειν αύτούς παρά σφίσι» καί έν ς ', 25 «ό δέ άκων μέν 
ειπεν . . . .  τήν δέ άλλην παρασκευήν ώ; κατά λόγον καί 
τοξοτών τών αύτόθεν καί έκ Κρήτης καί σφενδονητών καί 
ήν τι άλλο πρέπον δοκϊί είναι έτοψασάμεχοι άξειν». Πρβ. 
καί ΊΙρόδ. Λ , 43 «έκ δέ ταύτης άπ«όμενος παρά βασιλέα 
έλεγε φάς ανθρώπους μικρούς παραπλέειν έσθήτι φοινικηΐη 
διαχρεομένους . . . .  αΰτοϊ δέ άδικεειν ούδέν έσιόντες» καί 
Θ ', 90 «εΰπετές τε αΰτοϊσι έφη ταΰτα γίνεσθαι- τάς τε 
γάρ νέας αυτών κακώς πλέειν καί ούκ άξιομάχου; έκείνοισι 
είναι' αύτοί τε, εί τι ύποπτεύουσι μ.ή δόλω αύτούς προά- 
γοιεν, έτοιμοι είναι έν τίίσι νηυσί τησι έκείνων αγόμενοι 
δμηροι είναι». ’Εν \ '} 15 λέγεται κατά τινα άνακολουθίαν 
<:φάναι γάρ σφι (τον ’Αριστέην) τον ’Απόλλωνα Ίταλιω- 
τεων μουνοισι δή άπικέσθαι ές τήν χώρην καί αύτός οί ε- 
πεσθαι ο νϋν εων Αριστέης», ώς άν προηγείτο έφη άντί τοΰ 
φάναι. Πρβ. καί λ ',  2 «τους δέ ύποκρίνασθαι ώς ουδέ ε
κείνοι ’ΐοΰς τής ’Αργείης έδοσάν σφι δίκας τής άρπαγής* 
ούδέ ών αύτοϊ δώσειν». Β*, 118 «τούς δέ Τευκρούς τόν 
αύτόν λόγον λέγειν τότε καί μετέπειτα καί όμνύντας καί

ανωμοτί μή μεν εχειν Ελένην μ.ηδε τά έπικαλεύμενα χρή
ματα, άλλ’ είναι αΰτά πάντα έν Αιγύπτιο, καί ούκ άν δ ι 
καίως αύτοι δί/.ας ύπέχειν τών Πρωτεύς ό Αιγύπτιος βασι- 
λεύς έχει». Β ', \ 4\ «όλοφυρόμενον δ’ ά'ραμ.ιν έπελθεϊν ύ 
πνον καί οί δόξαι έν τίί όψι έπιστάντα τόν θεόν θαοσύνειν 
ώς ούδέν πείσεται άχαρι άντιάζων τό/ ’Αραβίων στρατόν" 
αύτός γάρ οί πέμψειν τιμωρούς». Β'. 1G2 ίτον όε αύτώ 
ύποκρίνασθαι ώς ταύτα πάλαι παρασκευάζεται ποιέειν καί 
αύτώ ού μέμψεσθαι ’Απρίην παρέ.ΟΒαθαι γάρ καί αύτός καί 
άλλους άξειν». Ούχί διάφορα τούτων εΐνε τό έν Δ', 1 37 
. «λ^έγοντος ώς νΰν μ.εν διά Δαρεΐον έκαστος αύτών τυοαννεόει 
πολιος, τής Δαρείου δε δυνάμιος καταιρεθείσης ουτε αύτός 
Μ ’.λησιων οιος τε εσεσθαι αρχειν ουτε άλλον ούδένα ούδα- 
μών» (ώς άν άντί τοΰ Λέγοντας έκειτο ε.Ιεγε δ’ ώς χτέ. 
Το άπαρέμ,φατον εσεσθαι άποκατέστησεν ό 'Ρείτζιος άντί 
τοΰ έν τοΐς άντιγράφοις έσταί)  καί τό παρά Θοΰκυδίδ») Ε', 
41 «επειτα δ ουκ εώντων Λακεδαιμονίων μ.ε'Λνήσθαι πεοί 
αύτής, άλλ’ , εί βούλονται σπένδεσθαι ώσπερ πρότερον, έτοι
μοι είναι» (τουτέστίν «ούκ έώντων άλλά Λεγύντων έτοΐ- 
μ.οι είναι», δπερ ίσοδυναμεϊ τώ «έπεί ούκ ε’ίω> Λακεδαι
μόνιοι , άλλ’ έλεγον κτέ.». Πρβ. καί ’ίώσηπ. ’Αρχαιολ. ΙΑ ', 
η', 6 : τών S ' είπόντων Εβραίοι μέν είναι, -/ρηματίζειν.δ’ 
οί έν Σικίμοις Σιδώνιοι). Καθ’ ομοιον τρόπον πρέπει νά έκ- 
ληφθίί και έτερον τοΰ Θουκυδίδου χωρίον, οπεο κείμενον έν 
Η , 104 έχει ούτως- α έπειγομ,ένων δέ τών Π ελοπον νησιών 
προτερόν τε ξυμ.μ.ίξαι καί κατά μ.έν τό δεξιόν τών ’Αθη
ναίων ύπερσχόντες αύτοί τώ εύωνύμω άποκλίϊσαι τοΰ έξω 
ακτους έκπλου» (ΐίγουν ; έπεί δ ’ ήπείγοντο οΐ Πελοποννή- 
σιοι κτέ.). Έ ν  Η', 48 άναγινώσκεται «τούς τε καλούς κά- 
γαθούς όνομαζομένους (έφη) ούκ έλάσσω αύτούς νομ.ίζειν σφίσι 
πράγματα παοέξειν τοΰ δήμ,ου . . . .  καί το μέν έπ’έκείνοις 
είναι καί άχριτοι ·άν καί βιάιότερον άποθνήσκειν» (ώς άν 
άντί τοΰ άπαρεμφάτου νομίζειν ή το τεθειμ.ένον τό δτι ro- 
μίζουσιν) .  Εν δε Ζ., 3 .φέρεται «ό δε θεμ,ενος τά οπλα 
εγγύς κήρυκα προπέμπει αύτοίς λεγοντα, εί βούλονται έξιέ- 
ναι εκ τής Σικελίας πέντε ήμερών λαβόντες τά σφέτερα αύ
τών, έτοιμος είναι σπενδεσθαι», οπερ εύοδοΰται κάλλιστα, 
άν ύποληφθίϊ δτι τό «κήρυκα προπέμπει αύτοίς λέγοντα» 
έχει τήν αύτήν δύναμ.ιν, ήν τό «κήρυκα προπέμπει λέγων 
αύτοίς δι’αύτοΰ», ή «κήρυκα προπέμψας αύτοίς λέγει».

(Ακολου06Ϊ).

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΥ ίΟΦίΑί ΓΕΥΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

’Εν τή περιβοήτω καταστάση γραμ.ματι/.ή τοΰ δαιμονίου 
Βερναρδάκη, έν η πλείονα ευρίσκει τις σφάλματα ή λέξεις, 
ύπάρχουσι τά έξής γεγραμμένα.

Ουσιαστικά τινα πάσχουσι μ ε τ α π λ α σ τ ό ν ,  
τουτέστι μετά τοΰ αριθμού σαμμεταβάλλουσι καί 
τό γένος, οιον, δ βόστρυχος (ένικώς), τά βόστρυχα
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( ΐϊληΟυντικώς), ό δεσμός τά δεσμά (σπανίως οί 
δεσμοί), ό θεσμός τά. θεσμά, ό δίφοος τά οίφρα, ό 
κύκλος τά κύκλα, ό λύχνος τά λύχνα, ό σίτος 
τά σΐτα, ό σταθμός τά σταθμά, (συνηΟέστερον οί 
σταθμοί, έν τη καθόλου σημασία, άλλά πάντοτε : 
τά σταθμά έν τή σημασία : τά βάρη), ό μηρός τά 
μηρά, ό δρυμός τά δρυμά, ή κέλευθος τά κέλευΟα, 
ό τράχηλος τά τράχηλα, ό άθλος (ό αγών) τά ά
θλα, (τά βραβεία), τά δάκτυλα, τά ρύπα, τά ΐά, 
τά κλοιά, τά μοχλά, τά όϊστά, πήγανα, ρινά, 
ο·.μά, χαλινά, ταρσά, κτλ. (σελ. 32, § 168, 
σημ. ς ) .

Ποώτον πάντων παραδοξοτάτη ήμΐν καί μεγίστου θαυ-" 
μασμοΰ άξια φαίνεται ή τοΰ θεσπεσίου άνδρός διδασκαλία, 
καθ’ ίο ν ό πληθυντικός τοΰ αθ.Ιος άριθμ.ός κατά μεταπλα- 
σμόν σχημ.ατιζόμενός λέγεται αθ.Ια. Τίς περί τήν 'Ελληνι
κήν ασχολούμενος γλώσσαν ή μ.άλλον τις μ.ή παντάπαοω 
'Ελληνικών γραμμάτων άγευστος ών δύναται νάγνο^ οτι 
ούδείς μεταπλασμός έν τ·?ί κλίσει τοΰ προκειμένου ονόμα
τος συμ.βαίνει άλλά δύο ονόμ.ατα διαφέροντα συνήθως άλ
λήλων έν τί) γλώσσ^ τών 'Ελλήνων ύπάρχουσι, τό αρσενι
κόν αθ.Ιος τά σημαίνον άγώνα, ουτινος τό πληθυντικόν κα- 
νονικώς ήτοι ΑΝ ΕΤ  Μ ΕΤΑ Π ΑΑ ΣΜ Ο Ϊ σχημ^ατιζόμενον εΐνε 
αθΛοι, καί τό ουδέτερον ΆΘ.Ιον τό δηλοΰν μέν βραβείον 
εχον δέ πληθυντικόν άθ.Ια ;

’Αμμών. σελ. 4 Βαλκ. « ’Αθ.Ιος καί αθΙοΥ  διαφέρει. 
’Αρσενικώς μεν γάρ τόν άγώνα δηλοΐ, ούδετέρως δε τό ε
πάθλων. Ούτος μέν γάρ άεθ.Ιος άάατος έχτετίΛεσζαι. 
[’θδ. X ,  5, ένθα φέρεται δή άντί τοΰ γάρ\. ’Επί δέ τών 
έπάθλων άέθ.Ιια πόσσ άνεΛύττες [Ίλ . Ψ, 736, ένθα κ·ΐ- 
ται «άέθλια δ' Ια άνελόντες». Πιθανώτατον φαίνεται OTt 
ύπό τοΰ ’Αμμωνίου ή μεταβολή τής γραφής έγένετο σφα- 
λέντος έκ τοϋ «άέθλια ΛοσοΙν άροντο» Ίλ. I ,  124 καί 
ά λλ .]". Πρβ. καί Κοραήν Ίσοχρ. Τόμ. Β ', σελ. 31. Εύ 
στάθ. σελ. 1299, 11 «Ίστέον δε καί δτι άεθ.Ια μέν ού
δετέρως τά έπί τοΐς άγώσιν έπαθλα, άθ.Ιοι δέ οί αγώνες 
αύτοί». ’Ετυμολ. Μέγ. σελ. 19, 27  «Το δέ αεθ.Ιον άοσε- 
νικώς μεν λεγόμενον τόν τόπον καί τό άγώνισμα δηλοΐ, 
οίον ουτος μέν δη αεθ.Ιος άάατος' ούδετέρως δέ τό έπί 
τοΰ άνώνος διδόμενον- νηων δ’ εχγέρετ άεθία, Ιέδητάς 
τε τρίποδάς τε [Ίλ. Ψ, 259 , ένθα άναγινώσκεται «νηων 
δ’ εχγερ άεθλα»]» . ’Απολλών. Σοφ. Αεξ. ΓΟμ.ηρ. σελ. 1 I ,  
9 Βεκκ. «"ΑεθΛος : Διά παντός μέν άρσενικώς λέγει ένι
κώς τε καί πληθυντικώς τούς άέθλους τών πόνων καί τούς 
πόνους- ούτος μέν δή άεθ.Ιος άάατος έχ,τετέ.Ιεσται καί άε- 
θ.ίους ποΛΙούς, τονς Φαίηκες επειρήσαντ' Όδνσήος [ ’θδ. 
Θ, 22 ]. Ούδετέρως δέ αθΛα τά έπαθλα κατά τό πλεΐστον- 
παΛαισμοσύνης ά.Ιεγειτής θϊμεν άεθ.Ια [Ίλ. Ψ, 700 : 
Π/)λείδης δ’ αιψ’ ά'λλα κατά τρίτα θήκεν άεθλα . . . πα- 
λαισμ.οσύνης άλεγεινής]. "Οθεν καί ’Αρίσταρχος άναγινώσκει 
μεΐζον άεθΛον [Ίλ. Ψ, 5 5 1 1- τό γάρ έπαθλον θέλει δη

λοΰν». ’Ε κ  τής τελευταίας τοΰ ’Απολλώνιου παρατηρήσεως 
ευκόλως τεκμαίρεταί τις δτι έφέρετο καί γραφή μείΐον άε
θΛον. ’Εν τοΐς παλαιοΐς είς τήν Ίλιάδα σχολίοις σελ. 6 ΐ8  
Βεκκ. άναγινώσκεται «Μεΐζον άεθλον : Ούδετέρως. Εϊωθε 
δέ καί άρσενικώς λέγειν ό ποιητής». Πρβ. καί Αερσιον de 
A ris l. S lu d . Hom er, σελ. 149 έκδ. β'.

Καί δ χαριέστατος .Λουκιανός είς τήν διαφοράν ταύτην 
άποβλέπων γράφει έν τώ Ψευδοσοφιστί) ή Σολοικιστη § 2 
(τόμ. Γ ', σελ. 599 Ίακβ.) «Λυκ. Λέλεκται καί σεσολοί- 
κισται τετραπλή, σύ δέ ούκ έγνως. Μέγα  ουν άθΛον κα- 
τέπραξας άν, ε’ίπερ έγνως. Σολ. Ού μέγα μ.έν, άναγκαΐον 
δέ τφ όμολογήσαντι. —  Λυκ. Αλλ’ούδέ νΰν έγνως.— Σολ. 
Πότε νΰν ; —  Λυκ. "Οτε τό άθΛον έφην σε καταπράξαι» 

’ (Σχολ. Τομ. Δ', σελ. 262 «Έπί τοΰ άγώνος ού λέγεται 
τό άθ.Ιον» ).

*Ο ’Εράνιος Φίλων έν μεν σελ. Ί 6 3 Βαλκ. λέγει «  ̂Λ  - 
Θ.Ιος άρσενικώς καί ά-ΘΛον ούδετέρως διαφέρει* άρσενικώς 
μέν γάρ τόν άγώνα δηλοΐ,ούδετέρως δέ τό έπαθλον», έν δέ 
σελ. 155 « ’ ΑθΛον επάθΛου διαφέρει- άθΛον μέν γάρ κα
λείται έ άγών, επαθ.ΙοΥ δε τό διδόμ.ενον τώ νικήσαντι δώ· 
ρον». Τοΰ συνθέτου επαθΛοΥ έκ μόνων τών μεταγενεστέ
ρων έχει τις βέβαια νά παραγάγη μαρτύρια. *Η παρά τοΐς 
παλαιοΐς χρήσις αύτοΰ δύναται σφόδρα νάμ.φισβητηθτί καί 
εύλόγως ίσως υπό τινων άπιστείται. "Απαξ μόνον έν ταΐς 
Φοινίσσαις τοΰ Εύριπίδου άναγινώσκεται στίχ. 52 «καί 
σκήπτρ’ επαθΛα τήσδε λαμβάνει χ^θονός», δπερ καί ύπό τών 
παλαιών γραμματικών παρετηρήθη, ώς γίνεται φανερόν έξ 
ών γράφει ό σχολιαστής (Τόμ. Γ ',  σελ. 52 Δινδ.) «Καί 
σκήπτρ’ έπαθλα : Παρ’ούδενί κεΐται τό επάθΛα \ μ.όνω τώ 
Εύριπίδη. "Οθεν μ.εταγράφουσί τινες χαϊ σχηπτρα χώρας 
αθΛα τησδε Λαμβάνει». Πρβ. καί Σχο)· Δημοσθ. Φιλιππ. 
Α ', § 5 (Τόμ. Η ', σελ. 146 Δινδ.) «*ΕπαθΛα δέ ούχ εΰ- 
ρηται εί μή άπαξ παρ’ Ευριπίδη» 'θ  Βέργκιος καί ό Δίν- 
δόρφιος παρέγγραπτον τόν έκ τοΰ Εύριπίδου παρατεθέντα 
στίχον ύπολαμβάνουσιν (’Ίδε Δινδόρφιον Ενριπ. Τόμ. Γ ' ; 
σελ. 131 καί Γήλιον Φοινίσσ. σελ. 85) Σημειωτέον δ ’δτι 
καί έν έτέρω τών Φοινισσών στίχω νοθευομένω ώσαύτως ύπό 
τινων ήθέλησεν ό Πορσων τό σύνθετον έπ αθ.Ια νάποκατα- 
στήση γράφων ιχάπαθΛα δεινά δάκρυά σοι γενήσεται»(ς·ίχ. 
1262) άντί τοΰ «και τάθΛα δεινά κτέ.» ("ίδε Δινδόρφιον 
Εύριπ. Τόμ. Γ  , σελ. 1 67).

’Εν τοΐς παλαιοΐς εις τήν ’οδύσσειαν σχολίοις Δ, 24 
(σελ. 196 Δίνδ^ρφ.) φέρεται « 'Ο  άθΛος άρσενικώς μόνον ό 
άγών, τό άθΛον δέ καί τό έπινίκιον καί ο άγών». Πρβ. καί 
ΙΙσύχ. Τομ. Α/, σελ. 50 Σμ. « ‘Λεθλα : 'Επαθλα, άγώνας». 

σελ. 64 «’'Αθλα : Τά έπαθλα, αγώνες» καί «τΑθλον : 
’Αγώνισμα, εργον, έπαθλον». Χρήσις τοΰ αεθΛον άντί τοΰ 
άεθΛος εύρίσκεται έν άποσπάσματι τοΰ Μιμνέρμ.ου παρά 
Στράβωνι α ',  β’, 40 «ύβριστή Πελίγ) τελέων χαΛεπήρες 
αεθΛον» καί έν άποσπάσματι τοΰ Εενοφάνους παρ’ ’Αθη
ναίο» | ',  σελ. 4 )4 ,  α «είτε τό δεινόν αεθΛον, δ παγκρά
τιο'/· καλέουσιν». ’Εν ταΐς Ίκέτισι τοΰ Αισχύλου στίχ. 1034



άντί τού κοινώς άναγινωσκομένου «στυγερόν [ ’Κν τηΐς άντι- 
γράφοις : στύγειον\ πέλει τόδ’ άθλον» έξέδωκεν ό Έρ-
μαννός ν.στυγερών πέ.Ιοι τόδ’ άθλον». Σημαίνει δέ τό α- 
ΘΛον κατά ταύτην την γραφήν δ τι και τό επαθΛον. ΓΗ 
ευκτική πΙΛοι φέρεται και έν ένί τών αντιγράφων. Έν έτέρφ 
δέ άντί τοΰ η  Licit τόδ’ άθ.Ιον είνε γεγραμμένον πέΛοιτο δ' 
άθ.Ιον (Ίδε  Έρμαννόν Α ίσ χύ Ι. Τομ. Β  , σελ. 53). Πλείονα 
παραδείγματα εχει τις νά καταλέξη τής τοΰ πληθυντικού 
αεθΛα άθ.Ια άντί τοϋ άθΛοι ητοι αγώνες χρήσεως. Πίνδαρ· 
Όλυμπ. Α’, 3 «εΐ δ’ άεθλα γαρύεν έλδεαι, φίλον ητορ» 
(Σχολ. σελ. 24 Βοικκ. α’ΑθΛα  νϋν είρηκε τά άγωνίσματα. 
νΕλεγον δέ ουτω και τά^έπαθλα. "Ομηρος [ Ί λ .  Ψ, 273] 
ίππΐ/ας ζά<f  αεθΛα δεδεγμένα χεΐτ έν άγώνιν καί «.''Α
θΛον καί βραβεΐον τό αύτό, ώς λήμμα καί δώρον . . . 
ένταϋθα δέ άθΛα λέγει τους αγώνας». Σοφοκλ. Φιλοκτ. 
509 «πολλών έλεξεν δυσοίστων πόνων άθλ’, οϊα μηδείς 
τών έμών τύχοι φίλων». Τραχιν. 505 ατί/ες πάμπληκτα 
παγκόνιτά τ’ έξήλθον άεθλ’άγώνων» (Σχολ. Τόμ. Α ', σελ. 
167 Όξ «’’Αεθλα: ’Αγωνίσματα». Ό  Οΰουνδήρος έξ εικα
σίας τοΰ Οϋακεφείλδου εγραψεν έ ζήν or άντί τοΰ έν τοΓς άν- 
τιγράφοις έζήΛθονJ .  Ξενοφ. Έλλην. Δ’, ε , 2 «έστι μέν ά 
τών άθλων δίς έκαστος ένικηθη·. Ιΐλάτ. Νόμ. σ. 865, 
γ* «καθαρμοϊς δέ χρήσασθαι μείζοσί τε καί πλείοσι τών περί 
τά άθλα άποκτεινάντων» (Έραστ. σ. 135, ε' «καί γάρ έ- 
κεινοι τούτων μέν λειπονται κατά τα τούτων άθλα καί δεύ_ 
τεοοί είσι πρός τούτους»). Πρβ, καί Αίσχίν. κατά Κτηβιφ. 
§ 179 «οίεσθ’ άν ποτε, ώ ’Αθηναίοι, έθελήσαί τιν’ έπα- 
σκεϊν εις τά ’Ολύμπια η είς άλλον τινά τών στεφανιτών 
αγώνων παγκράτιον η καί άλλο τι τών βαρύτερων άθλων, 
ti ό στέφανος έδίδοτο μη τώ κρατίστφ άλλά τώ διαπρα- 
ξααένφ ». Εύρίσκεται δέ τό ούδέτερον αθ.Ια καί είς δή- 
λωσιν τών τόπων κείμενον έν οις τελούνται οι άθλοι ητοι οΐ 
αγώνες παρά Πλάτ. Νόμ. Ο , σ. 868, α! «δστις δ’ άν . . . 
ακάθαρτος ών αγοράν τε καί άθλα καί άλλα ιερά μιαίνη» _ 

’Αμφίβολον φαίνεται άν έν τοϊς Όμηρικοΐς έπεσι γίνηταί 
ποτε χρήσις τοΰ ουδετέρου άντί τοϋ αρσενικού. Λέγει μεν ό 
σοφιστής ’Απολλώνιος έν τώ Όμηρ. Λεξικώ σελ. 11, 12 
«οΰδετέρως δέ άθλα τά έπαθλα κατά τό πΛεΐστον» έμφαί
νων ούτως δτι καί αγώνας ένίοτε τά άθλα παρ’ Ομηρω ση · 
μαίνουσιν" άλλ’οϋδέν άναμφίλογον παράδειγμα ούτε τοϋ έ- 
νικοΰ οΰτε τοΰ πληθυντικού άριθμοϋ έπί ταύτης ειλημμένου 
τής σημασίας δύναταί τις έν τοΐς 'Ομηρικοΐς ποιήμασι νά 
εύρη. Οΰδενός λόγου άξια είνε τά ύπό τοΰ Ευσταθίου έν ταΐς 
Παοεκβολαΐς γεγραμμένα σελ. 1879, 13 «Τό δέ αεθΛον 
τοϋτο έψήνω δυνατόν μέν γράφειν καί αεθΛον τούτον έ· 
ψήσω, ώς δηλοΐ έξής τό μηχίτι άνάβαΛΛε τοϋτον αεθΛον' 
εδοξε δέ δαως τφ ποιητή τόν άεθλον ένταϋθα οΰδετέρως 
είπεΐν τό άεθλον ομοίως τφ <3 Λύχνος τό Λύχνον καί τοΐς 
τοιοΰτοις». Πάς τις ευκόλως κατανοεί δτι μόνη ή γραφή 
ο άεθλον τοϋτοΝ έφήσω» όοθή καί γνήσια υπάρχει, ή δ’ έ- 
τέρα, ήν ούδείς άλλος πλήν τοΰ ΕύσταΟίου μνημονεύει, 
πλημμελέστατα καί άτοπώτατα έχει όλως ανυπόστατος

ουσα καί κατ’ οΰδένα δυναμένη τρόπον οΰτε παρ’ Όμήρω 
οΰτε παρ’άλλφ ποιητή νά φέρηται. Τό έν τφ στίχω τής ’θ  · 
δυσσείας «άλλ’ άγετε, μνηστήρες, έπεί τόδε φαίνετ’ άε· 
ΘΛον» (φ, 74 και 106) όρθώς, νομίζομεν, έν τοΐς παλαιοΐς 
σχολίοις έκλαμβάνεται άντί τοΰ νιχητήριον ητοι έπαθλον. 
σελ. 700 Δινδ. «Φαινετ άεθλον : Τό γήμ,αι τήν Πηνελό
πην πρόκειται νικητ/ίριον’ εί γάρ τόν άγωνισμόν έλεγεν, 
αρσενικόν άν ?φη». Περί τοΰ έν Όδυσσ. Θ, 160 «άθλων, 
οιά τε πολλά μετ ανθρώποισι πέλονται», ένθα φαίνεται δτι 
οΰδετέρως τό άθΛων κεϊται, λέγει τά έξής ό Εύ-άθιος σελ* 
1 589, 65. «Το δέ old ποΛΛά ώς πρός πράγμ.α έσχημ,ά- 
τισται κατα γένος ουδετερον' άλλως γάρ άρσενικόν οί άθλοι, 
ώς δ/ηλοΐ πρό ολίγων ροθέν κχί τό ϊδμεναι άέθΛους καί 
μετ’ ολίγα συ δέ θάρσει τόνδε γ  αεθΛον κχί δσσοι άε- 
ΘΛυι. Τοιοΰτον δέ σχήμα καί μετ’ ολίγα έν τώ πάντα ού 
χαχός ε (μι οοσοί αεθΛοι. "Ομ-οιον δε ην πρό τούτων καί τό 
πάντα μέν ούχ άν μνθήσομαι δσσοι Όδνσσέως [Τό ορθόν 
είνε Όδυσσήος] αεθΛοι». Τής αυτής γνώμης φαίνεται ών 
καί ό Λέρσιος de A ris t. Stud . Hom er, σελ. 149 έκδ. β'. 
Ο Αμείσιος ομως νομίζει δτι το άθΛων έν τώ περί ου ό 

λόγος χωρίω τοΰ Όμηρου είνε ούδέτερον άντί τοϋ άρσενικοΰ 
παρειλημμένον. Καί περί τοΰ έν Όδυσσ. Ω, 89 «δτε κέν 
ποτ άποφθιμένου βασιλήος ζώννυνταί τε νέοι καί έπεντύ- 
νωνται αεθΛα» διαφωνούσιν οΐ έξηγηται, οί μέν διά τοΰ 
άγώνας αύτό έρμηνεύοντες, οΐ δέ διά τοΰ έπαθΛα, τουτέ- 
στι παρασκευάζωνται ή εύτρεπίζωνται πρός τά έπαθλα, ώς 
οίσόμ.ενοι αύτά ή ώς τευξόμενοι αύτών (Πρβ. στίχ. 85 καΐ 
91). Τό άέθΛια έχει μέν συνήθως έν τοϊς Όμηρικοΐς ποιή- 
μασι τήν αΰτήν καί τό αεθΛα δύναμιν, εύρίσκεται δ’ ομως 
ένιοτε καί άντί τοΰ άθΛοι έν αΰτοϊς κείμενον, οίον Όδυσσ. 
©, 108 : ήνπερ οί άλλοι Φαιήκων οί άριστοι άέθλια θαυμα- 
νέοντες. Φ, 4 : τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδη* 
ρον έν μεγάροις Όδυσήος άέθλια καί φόνου άρχήν. Ω, 169: 
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον, ήμΐν αίνομό- 
ροισιν άέθλια καί φόνου άρχήν.

Τής τοΰ ουδετέρου άντί τοΰ άρσενικοΰ χρήσεως μνημο- 
νεΰομεν καί έκ μεταγενεστέρων τινά παραδείγματα. ’Αντί- 
φιλ. ’Ανθολογ. Παλατ. Θ’, 192 : δεκέτους άθλα λέγει πο
λέμου (Πρβ.Ίακώψιον’Λ»·0ο.·2. ΠαΛατ. Τόμ. Δ-, σελ. 754). 
Κλήμ. 'Αλεξ. Στρωμ. Β ’, 126 (σελ. 495 Π οττ .): καί τά 
είς τρυφήν πάθη άλλοις είναι άθλον βαρύ, Ε”, 103 (σελ. 
7 1 4 ): ταύτη ύποληπτέον καί τά τοΰ Ήρακλέους άθλα γε
νέσθαι δώδεκα (Πρβ. καί Κρευζήρον ΜεΛεΓ?^ί.Τόμ.Α', σελ.
9). Φωτ. Βιβλιοθ. 186 (σελ. 133, 31 Βεκκ.) : ώς αθλα 
αύτώ μεγάλα προΰτεινε καί κινδύνων μεστά. Εΰστάθ. σελ. 
1495, 57 : έπαινός έστι καί αύτή άνδρός άπλώς άγαθοΰ 
μέγα τι άθλον έργασαμένου. σελ. 1872, 5 8 : ού δυνάμε- 
νος τό άθλον έκτελέσαι. Αεξ. Βινδοβ. σελ. 30, 4 81 Ναυ:<; 
’Αγών σημαίνει πέντε. . . .  τό άθλον. Κτλ.

’Εν τή Βιβλιοθήκη τοΰ ’Απολλοδώρου άναγινώσκεται «δέ- 
κατον δέ έπετάγη άθλον τάς Γηρυόνου βόας έκ Έρυθείας 
κομίζειν» καί «δωδέκατον άθλον έπετάγη Κέρβερον ές βΑ-

^ου κομίζε’-ν» (β ', ε', 10 καί 12). ’Αλλ’ ούδαμώς έπάναγ- 
κες φαίνεται νά νομισθή τό άθ.Ιον υποκείμενον τοΰ έπε
τάγη, τουτέστιν άθ.Ιον τω 'ΗραχΛεΐ έπετάγη’ πολλώ δε 
κάλλιον είνε ώς υποκείμενον αΰτοϋ νά ληφθή ό Ηρακλής, 
ηγουν άθΛοΥ ύ ΉραχΛης έπετάγη, κατά τήν γνωστήν τοΰ 
επιτάσσομαι σύνταξιν, καθ’ ον λεγεται έπιτάσσομαί τι, οιον 
©ουκυδ. Α’, 140 «άλλο τι μβΐζον εΰθΰς επιταχθήσεσθε», 
κτλ. ΠαρατηοΓ,τεον δ’ δτι καί άλλαχοΰ τό άρσενικόν ό ’Α
πολλόδωρος μεταχειρίζεται λέγων τους έπιτασσομένους ά 
ΘΛους (β', δ ', 12) καί όειχνύειν δέ πρό τών πνΛών έχέ- 
Λενε τούς άθ.Ιονς καί έπέταττε τους αΟΛους (Β  , ε', 1) 
καί εν τοΐς δώδεκα τόν άθ.Ιον (β', ε', 2) καί ούδέ τούτον 
εν τοϊς δώδεκα προσεδέζατο άθΛον (Β’, ε , 5) καί μετά. 
δέ τοί·ς αθΛους (Β , ς , 1).

Καί τοσαΰτα μεν περί τής τοΰ ουδετέρου άντί τοϋ άρσε- 
νικοΰ χρήσεως. Νομίζετε δε παράΓτιοι τών παλαιών γραμ
ματικών δτι καί ή εναντία ταύτης χρήσις, ήτοι ή τοΰ άρ· 
σενικοΰ άντί τοΰ ούδετέρου, γίνεται έν τή Ελληνική γλώσση. 
Βεκκ. ’ Ανέκδ. σελ. 210, 14 «’'λθλος : Κυρίως ό πόνος καί 
τά έπαθλα», σελ. 349, 21 «ΤΑθλος: ’Αρσενικώς τό έργον 
καί τό άγώνισμα καί τό έπαθλον. Διαφέρει δε τοϋτο τοΰ 
ουδετέρου, δτι τό μέν ούδέτερον δηλοΐ κυρίως τό έπαθλον, 
τοΰτο δέ τόν άγώνα». Σουίδ. Τομ. Α , οί, σελ. 1 43 Βερν. 
« τΑθλον : Άγώνισμα, ή τιμή, δ μισθός καί τό τοΰ άγώνος 
βραβεϊον. Καί άθΛος άρσενικώς τό έργον καί τό άγώνισμα 
καί τό έπαθλον. Διαφέρει δε τοϋτο τοΰ ούδετέρου, δτι τό 
μέν ούδέτερον δηλοΐ κυρίως τό έπαθλον, τοΰτο δέ τόν ά
γώνα». Πρβ. κα ί'Ησύχ. Τόμ. α', σελ. 487 Σμ. «Διαθλέοι- 
μεν : Διαγωνιζοίμεθα, κάμοιμεν, έργαζοίμεθα. τΑΘΛος δέ 
τό έργον καί τό άγώνισμα καί τό έπαθλον» ^Έν τφ κώδικι 
διαθέΛοιμεν άντί τού διαθΛέοιμεν καί έπαθΛεΐν άντί τοΰ 
ΐπαθΛον). Αλλ’ουδέ έν τής χρήσεως ταΰτ/ις άναμφίλεκτον 
μαρτυριον παρ ου^ενΐ παλαιώ ουτε ποιητή οΰτε πεζολογώ 
δύναταί να ευρη τις. ιΟ Ερμαννός ούδαμώς περί αύτής άμ- 
φιβαλλων ( Opuscul. Τόμ. Ε , σελ. 82) προτιμ.5 παρά ©εο- 
κρίτω Η , 13 τήν γραφήν «καί τινα θησεύμειθ’, οτις άμΐν 
άρκιος ειη καθ ήν τό έν τφ προηγουμένφ στίχω κείμε* 
νον αεθΛον ως άρσενικόν οφείλει νά έκληφθή τήν αΰτήν τώ 
ουδετερω εχον σ/ι^ασιαν. Τώ Έρμαννώ συμφωνεί καί δ ’Α 
©. ’Α. Φρίσχιος (θεοκρίτ. Τόμ. Α ,  σελ. 266 κέξ.). ’ Αλλ’ 
έν τοΐς άντιγράφοις υπάρχει καί γραφή ιάΛ  Ιά τί θησεύ- 
μεσθ’, δκεν  άμΐν άρκιον ε"η;». Οόκ όλίγαι δ' είνε αί υπό 
τών κριτικών προταθεΐσαι άναγνώσεις. Ό Βχλκενάριος εί
κασε «καί τί γα θησεύμεσθ”, ο κεν άμΐν άρκιον ειη ;» . Ό 
Ούοσουόρθιος «καί τινα θησεύμεσθα ; τίς άμμι κεν (ή : άμιν 
άν) άρτιος ειη Ό Αρήνσιος έτόπασε «καί τίνα θ/)σεΐς 
μισθόν  ̂ έμίν δτις άρ<ιος ειη ;» ,  δπερ καί ό Άρτούγγιος ένέ- 
κρινεν. Ό Κ,οιχλϋς έξέδωκε «καί τί τύ θησεΐς, ώγάθ’, έμίν 
ο κεν άρκιον ειη;». *0 Μεινέκιος ( ΒουχοΛ. ΙΙοιητ. σελ. 476 
έκδ. γ ) συγκατατίθεται μέν τώ ’Αρηνσίω, νομίζει δέ κρεΐτ- 
τον τό «οτις κέ μοι άρκιος εί/ι». Ό Οΰεβήρος (d ie  D o r. 
P a r t .  Κ Α ,  σελ. 85) μεταγράφει «καί τίνα θησεΐς μισθόν,

δ κάμ μιν (ό : δ κάν μιν) άρκιος ειη ;». Ό Κόβητος ( Μνη· 
μοσ. Τόμ. ί ,  σελ. 3 ί9 ) φρονεί δτι πρέπει νάναγνωσθή «καί 
τίνα δή θηιεΰ·Λες, ός άμΐν άρκιος ειη;». ’Εκπάντων τούτων 
εν τι τού7χάχιστον σαφώς καί βεβαίως πας τις διδάσκεται, 
δτι τό χωρίον τοϋ ©εοκρίτου, δπερ μόνον έκ τής τών πα
λαιών Ελλήνων γλώσσης ώ; μ,αρτύριον ύπό τινων τής τοΰ 
άρσενικοΰ άντί τοϋ ούδετέρου χρήσεως προφέρεται, ούδαμώς 
άναμφισβιίτ/ιτον ύπάρχει οΰδ’ άμετακινήτως έχει. “Οθεν εϋ- 
λόγως πολλοις υποψία καί άμφιβολία περί τής χρήσεως ταύ
της προσγίνεται.

’Εξ δσων εϊπομ.εν φανερώτατον, νομ.ίζομεν, έγένετο δτι 
ελληνιστί λέγεται ό άθΛος οί άθ.Ιοι καί τό άθ.Ιον τά άθΛα, 
άτοπώτατα δ’ ό περινούστατος Β:ρναρδά<ης έν τοΐς τοΰ με- 
ταπλασμοΰ παραδείγμασι παρεμβάλλει καί τό «ό άθλος (ό 
άγών) τά άθλα (τά βραβεία)». Έλάττων δ’ ή άτοπία τοΰ 
πράγματος θάπεβαινεν, άν έγράφετο «έ άθλος (ό άγών), 
τά άθλα (οί άγώνες)». Και ό Βουτμαννός άγνοών, ώς φαί
νεται, τήν τοϋ ένικοϋ άθΛον άντί τοΰ άθΛος ήτοι άγών 
χρήσιν γράφει έν τή μεγάλη αυτοΰ γραμματική Τόμ. Α ’, 
σελ. 211 έκδ. β' «Auch gehort hieher der Plural 
άεθλα, άθλα wenn er fiir άθλοι steht (Pind. 01. 1, 5.), 
wahrend im Sing, άθλος (Kampf) und άθλον (Kampf- 
preis) durch die Beteutung fest geschieden sind». 
’Αλλ’ ό άλλως δεξιώτατος καί συνετώτατος γραμματικός 
ουτος άπεφαίνετο ταϋτα πρό έτών πλειόνων ή τεσσαρά
κοντα* ούχί δέ λίαν παράδοξον πρέπει \ά νομίζηται ά̂  κατ’ 
έκείνους χρόνους, καθ’ οίίς ο Βουτμ.αννός ήκμαζεν, ήγνοεΐτο 
πράγμα, δπερ ούδείς τά νϋν δύναταί νάγνοή, άν μή ομοίως 
τώ Βερναρδάκη άπαίδευτος καί δυσμαθής ΰπάρχ/ι.

Δεύτερον παρατηροΰμεν δτι, έπειδή έν τφ θαυμασιωτάτω 
καταλόγφ τής προκειμένης σημειώσεως, τώ έκ τίνος τυ- 
ψΛοσύρτου πάντως μ,εταγεγραμμένω, έπί δύο μόνων ονο
μάτων, τοΰ δεσμός καί τοΰ σταθμός, μνεία καί τοΰ όμα· 
λώς έσχηματισμένου πληθυντικού άριθμοϋ γίνεται, τουτέςι 
τοΰ δεσμοί καί τοϋ σταθμοί, προδηλότατον ύπάρχει δτι έπ* 
μόνων τούτων ύπό τοϋ σοφοΰ γραμματικού άμφότεροι τοϋ 
πληθυντικού οΐ σχηματισμοί γινώσκονται καί όμολογούνται 
ή έγκρίνονται καί θεσπίζονται, ούχί δε καί έπί τών άλλων, 
έφ’ ών μόνος ό κατά μεταπλασμόν τύπος τού πληθυντικού, 
μνημονεύεται, ούδείς δέ λόγος περί τού κανονικού γίνεται. 
Δεινοτάτη τή άληθεία καί ανυπέρβλητος ή τοΰ άνθρώπου 
άγνοια καί άμελετησία φαίνεται. "Ινα δέ καί αύτοΐς τοΐς 
έκπεπληγμένοις και παρεξουλημένοις τόν νοΰν Βερναρδακι- 
δεΰσι συμφανεστάτη ή τοΰ θεσπεσίου αύτών διδασκάλου 
άν επιστημοσύνη καί μετεωρία καταστή, άναγκαΐον ύπο- 
λαμβάνομεν μετά τίνος άκριβείας περί τών έν τώ θαυμασιω- 
τάτφ καταλόγφ νά διαλάβωμεν καθ’ έν. έκαστον αύτά 
έπεξερχόμενοι καί σαφώς έκάστοτε τήν άληθή χρήσιν παρι- 
στώντες.

Ό  βόστρυχος (,ένικώς) ,  τά βόστρνχα (πΛηθυντικώς) .  
Τοΰ βόστρνχα παντελώς άγνώστου τοΐς παλαιοΐς όντος 
γίνεται ένίοτε ύπό μεταγενεστέρων ποιητών χρήσις, μάλι*
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στα δέ τοΰ χαριεστάτόυ Νοννου. ’Ανθολ. Π«λατ. Ε  , 218: 
καί τά 'ΓΡοδάνθ/;ς βόστρυχα παντόλμο'ις χερσίν έληίσατο. 
Ιί', 2 6 0 : άργενναΐς όθόν/,σι κατήορα βόστρυχα κεύθεις. ς ', 
71 : βόστρυχα σοί τά μ.ύροισι δεδευμένα. Νόνν. Αιον. ς', 
7 : αόχενίης λύσασα καθειμένα βόστρυχα χαίτης. Πρβ. καί
211. Γ, 40. ΐς', 15. 40. ΐζ', 187. ΙΗ ,  1 4 ί. ιθ ', 201. 
Κ Ε ',  172. ΛΑ ', 3. Μς', 7. 14 1. ΜΖ', 49ο· Κάλλιον αύ
τοϋ είνε το βόστρυχοι ■ βοστρύχους, δπερ πλήν άλλων με
ταχειρίζεται καί ό Λουκιανός Θεών Αιαλ. Β ', 2 «έκατέρω' 
θεν καθειμένος βοστρύχους» καί ό ’Αλκίφρων Γ ', α', 2 «καί 
βοστρύχους έχει βρύων ούλοτερους» καί ό Χαρίτων Α ', 4 
«καί βοστρύχους μύρων αποπνέοντας» καί ό ΣυνέσιοςΦαλάκρ. 

Έγκωμ.. σελ. 85 «καί διατιθεναι κατά βοστρύχους». Πρβ. 
καί 'Πσΰχ. Τομ, Α , σελ. 386 Σμ. «Βόστρυχοι: Πλόκαμοι». 
Εκαλοΰντο δέ βόστρυχοι καί πτερωτά τινα ζωδάρια ή έν

τομα έκ πυγολαμπίδων γινόμενα, καθά λέγει ό ’Αριστοτέ
λης έν ταΐς περί Ζώων Ίστοοίαις Ε', ιθ', 7.

ό θεσμός τα θεσμά. Το θεσμά άναγινώσκεται παρ’ Εύ- 
ριπίδη Μηδ. 494 «καινά κεΐσθαι θέσμ’έν άνθρώποις τά νΰν» 
καί παρά Σοφοκλεΐ ’Αποσπ. 90 Καυκ. «ού γάρ τι θεσμά 
τοΐσιν άστίταις πρέπει». Πρβ. καί Now. Διον. ΙΓ% 250 
«οίς ξένα θεσμά φύσις πόρε». Μ ς', 54 «βάρβαρα θεσμά 
φερουσαν». M il’, 229 «άπεμάξαο θεσμά τοκήων». Συνή
θως λέγεται θεσμοί-θισμούς. Αίσχύλ. Εύμεν. 571 «καί 
μ,αθεϊν θεσμούς έμ,ούς». ’Αριστοφ. Όρν. 331 «παρέβ/) μέν 
θεσμούς αρχαίους». Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. Α', ς', 6 «τούς τών 
θεών θεσμούς», κτλ. Παρά Ψευδοφαλάριδι ’Επιστ. ΡΛΘ ' 
φέρεται μ.έν έν τοΐς άντιγράφοις «ενθα άν τά πρώτα θεσμά 
άπόθωνται παρθενίας», άλλ’ ό Λ-.ννήπιος (σελ. 369) νο
μίζει δτι ή άληθής γραφι!) είνε νδεσμά άπόθωνται». Καί ό 
Βουδαΐος δε (Com m . L . G r. σελ. 872) καί ό “Ερο. Στέφα
νος (Θησαυρ. Τόμ. Β ', σελ. 1096, ς') ουτω γεγραμμένν,ν 
τήν ρήσιν προήνεγκον.

ό δίφρος τ’» δίφρα. Το παλαιόν καί δόκιμον είνε δίφροι- 
δίφρους. Ίλ . Π, 379 : δίφροι δ’ άνεκυμβαλίαζον. Ψ, 436- 
δίφρους τ’ άνστρέψειαν έϋπλεκέας. Σοφοκλ. Ή λ. 7 2 3 : όρ- 
θοι παντες έστασαν δίφροι. 710: καί κατέστησαν δίφρους. 
Πλατ. Πολ. Α , σ. 32S, γ ; έκειντο γάρ δίφροι τινες αυ
τόθι κύκλω. Κτλ. Το δίφρα εύρίσκεται παρά Καλλιμάχω 
°ϊμ ν . είς ”Λρτ. 135 «δίφρα τίθενται» (Ίδε Σπαννέμιον 
ΚαΛΛιμ. Τόμ. Β ', σελ. 274 ’£ρν.) καί παρά Νόννω Διον. 
ΙΑ ,  121 «δίφρα τεοΰ Βρομίοιο Μάρων λάχε» (Ποβ. καί 
ΙΖ ', 273. Κ ', 298. Κ Ζ ', 238. K f l ',  9).

ό χύχΛος τά χύχΛα. Τοΰ χύχΛα χρήσιν ευρίσκει τις 
παρ’ Όμήρω λέγοντι Ίλ .  Ε , 722 «βάλε καμπύλα κύκλα» 
και Σ, 375 «χρυσεα δέ σφ’ ύπό κύκλα έκάστω πυθμ.ένι 
θήκεν» ( =  τροχούς). Πρβ, καί ’Απολλών. ’Αργόν. Γ ', 137 
«χρύσεα μ.έν οί κύκλα τετεύχαται» καί Σοφ. Μανασσ. Α ,
1 « πλανώνται γαρ επι πολυ τών οφθαλμών τά κύκλα», 
κτλ. Παρά Ψευδιπποκράτει Επιδημιών Ζ ', 6 εχουσι μέν 
τάντίγραφα «καί τά χνχ.Ια τών οφθαλμών έπώδει», άλλ’ 
ουδεμια άμφιβολία δύναταί νά υπάρχω δτι ή γνησία γραφή *

είνε «καί τά χύΛα τών οφθαλμών έπώδει». Καί έν Γυναι
κείων Β , 11 πλημμελώς έχει το φερόμενον έν τοΐς άντι- 
γράφοις «καί τά χοΐ.Ια τών οφθαλμών έπανοιδέει», άνθ’ου 
οφείλει πάντως νάναγινώσκηται «καί τά χύ.Ια τών ο
φθαλμών κτέ.». Πρβ. Φώτιον Αεξ. σελ. 174, 9 «ΚοϊΛα : 
Τά υποκάτω τών οφθαλμών καί οιον έπί τοΰ προσώπου μή
λα» και σελ. 185, 12 ν,Κύ.Ια : Τά ύποκάτω τών όφθαλ" 
μών μέρη. Καί χυΛοιδιαν, έπειδάν οίδή ταΰτα» καί σελ. 
186, 4 αΚυΛοιδιαν : Το τά κύλα οΐδειν έκ μέθης. Κύ.Ια  
δε λέγεται τά ύποκάτω τοϋ κάτω βλεφάρου, ά ή μ εις ύπώ- 
πια καλοΰμεν» (Ίδ ε  Έρίγγαν Observal. σελ. 59 καί ’£ρ- 
μερίνσιον Ίλποχράτ. Τόμ. α', σελ. 648. Πρβ. καί 'Ρουγ- 
κηνιον Γιμ . Αεί,. ITΛάτ. σελ. 169. Περί τής έν τοΐς άντι- 
γραφοις συγχυσεως τοΰ υ καί οι σκοποϋμεν άλλοτε μ.ετ’ α
κρίβειας να γράψωμεν). Τοΰ κατά μεταπλασμόν έσχηματι- 
σμενου χύχ.ία συχνότερο·/εινε το κανονικόν χύχ.Ιοι-χύχ.Ιους, 
ούτινος μ.όνου οί ’Αττικοί πεζολόγοι χρήσιν ποιούνται. Ίλ. 
Υ, 280 «διά δ άμ,φοτέοους έλε κύκλους». Ξενοφ. Κυνηγ. 
Β ,  3 «κύκλους ποιούμενον». Πλάτ. Πολ. Ϊ ,  σ. 616, ε' 
«κύκλους άνωθεν τά χείλη φαίνοντας», κτλ. — 'Ησύχ. Τόμ
ε ,  σελ. 549 Σμ. «Κύκλα : Οί κύκλοι, τροχοί- ή χοροί». 
Απολλών. Σοφ. Αεξ. Όμ.ηρ. σελ. 104, 35 «Κύκλα: Τρο

χοί». νχολ, ’Απολλ. ’Αργ. Γ ', 137 (σελ. 455 Κειλ.) 
«Κύκλα: Κύκλα λέγει τούς ρόμβους, τά κυκλώματα. Ίω- 
νικώς δέ τά χύχ.ία άντί τοΰ ζοΐτ χύχ.Ιονς, ώς Λύχνα  καί 
δίφρα)). Σχολ. Ίλιάδ. Ε, 722 (σελ. 170 Βεκκ.) « Κύκλα: 
Ιωνικώς cl τροχοί. Μεταπλασμός». Εύστάθ. σελ. 599, 18 
«Τοΰ δέ χαμπύΛα χύχΛα προϋπάρχουσιν οΐ χαμπύΛοι χύ- 
χ.Ιοι, έξ ών αύτά μετεπλάσθη, ώς καί τοΰ τράγηΛα καί 
Λύχνα  καί δύρπα καί ταρσά οΐ τράχηΛοι καί οί Λύχνοι 
καί οί δόρποι καί οί ταρσοί)). Πρβ. καί σελ. 1 550, 24 
«Ευκυκλος δε ή άπήνη, ώς ό ποιητής ευθύς ερμηνεύει, ή 
εύτροχος άμαξα, έπεί καί χύχΛα λέγονται οί τροχοί’ δθεν 
καί χνχΛήοειν έν Ίλιά-ίι τδ έφ’ άμ.αξών άγαγεΐν».

ό Λύχνος τά Λύχνα. Συνήθως λέγεται οΐ Λύχνοι τους 
Λύχνους. ’Αριστοφ. Ίππ. 131 5 : έν αίς έπώλει τούς λύ
χνους (Πρβ. καί Ευπολ. ’Αποσπ. 444, 24 Μειν.). Σφηξ. 

219 : λύχνους εχοντες. 255 : άποσβέσαντες τούς λύχνους. 
Πλούτ. 668 : τούς λύχνους άποσβέσας. ’Αντιφάν. ’Αποσπ. 
71 Μει>. : χύτρας, λύχνους. 151 .-λύχνους έτοιμάσει. ’Α- 
ριστοτ. Ζω. Ιστορ. Δ , θ , 6 : ώσπερ λύχνοι φαίνονται οί 
οφθαλμοί. Μετεωρολ. Γ ,  δ , 14 : ώσπερ ή περι τούς λύ* 
χνους (Πρβ. καί 1 7). Κτλ. Το Λύχνα εύρίσκεται παρ’ Ευρι
πίδη Κύκλ. 514 «λύχνα δ’ άμμένει δάϊα» καί παρ’ Ίίρο· 
δότω 0 ,  62 «τά λύχνα έστι έμβάφια» καί 133 «λύχνα 
ποιησάμενον πολλά». Πρβ. καί Καλλίμ. ’Αποσπ. 255 
Βλομφ. «λύχνα φανείη» καί Πλούταρχ. Πελοπ. ΙΛ ', 5 «έ 
λαβε δέ αύτόν καταβαλεΐν τά λύχνα», κτλ.—  'Ησύχ. Τόμ· 
Γ ,σ ε λ . 5 8 .«Λύχνα: Λύχνοι». Φιλήμ.Λεξ. Τεχν. 56 (σελ. 
43 Όσ.) «Λύχνο; λύχνα». Φώτ. Αεξ. σελ. 237, 24 «Λύ· 
χ να : Όύδετέρως'Ηρόδοτος». Πολυδεύκ. ί ,  115 «Λύχνοι 
δ’ έπί τούτοις καί λύχνοι δίμυξοι. . . .  καί λύχνοι τρίμυξοι

καί κατά ΙΙροδοτον Λυχνα». Αθην. Ι Ε ,  σελ. 701, α 
« Λύχνα  δέ οΰδετέρως ειρηκεν Ηρόδοτος έν δεύτερα, ιστο
ριών» (Π?β, καί Εύστάθ. σελ. 1571, 24), Βεκκ, ’Ανίκδ. 
σελ, 106, 8 «Λύχνα : Ούδετέοως. 'Ηρόδοτος δευτέρω, Ευ
ριπίδη ς Κύκλωπι». Έτυμ. Μεγ. σελ. 5 7 2 ,2 2  «Λύχνα: 
'Ως παρά Καλλιμάχω Λύχνα φανείη. Κατά μεταπλασμόν 
ουδέ γάρ έστιν εύθϊΐα τό Λύχνον, ώσπερ ουόε το όαχτυ- 
Λον  άλλ’ άπο τοΰ <5 Λύχνος οΐ Λύχνοι μεταπλασμός 
[?  υ,εταπλασμώ] γένους τά Λύχνα, ώς ό δάχτυ.Ιος οί δά- 
χτυ.Ιοι τά δάχτυΛα. Δει ύε ειδέναι ώς ο τυιοΰτος μετα
πλαστός έπί προσηγορικού γίνεται ονόματος, ενθα μή δυνα
τόν τ·̂  εύθεία τοϋ ούδετέρου τήν γενικήν παραδέξασθαι [Γρ. 
«την ευθείαν τοϋ ούδετέρου τήν ένιχην παραδέξασθαι»], 

κτέ.»· ’Αλλ’ ομως σελ. 572, 18 «Λυρο ς : Αρσενικώς,
Λέγεται καί τό Λύχνον ουδέτερον, ώς παρά Ίππώνακτι». 
Καί παοά Χοιροβοσκώ σελ. 3 6 4 ,3 5  Γαισφ. άναγινώσκεται 
«Ίστέον δε δτι καί άλλα είσι κατά μεταβολήν γένους, ώσ
περ ό Λύχνος καί το Λύχνον, ό θεμέλιος καί τό θεμέλιον 
. . . . Ό  θεμέλιος δε καί τδ θεμέλιον κατά τοΰ αύτοΰ έστι, 
καί ό Λύχνος καί τό Λύχνον κατά τοΰ αύτοΰ έστιν. ’’Αλ 
λως τε δέ καί σπανίως λέγεται ταΰτα οΰδετέρως» (Πρβ. 
καί ‘Ηρωδιαν. Λεντζ. Τόμ. Α , σελ. 378). ’Εν άποσπά- 
σμαρ τοΰ ’Αλκαίου παρ’ ’Αθη'. Γ , σελ. 430, δ καί ΙΑ*, 
σελ. 481 α' ό μέν Πόρσων (A d ve rsa r. σελ. 119) έγρα
ψε «πίνωμεν" τί ίά Λύχν άμμένομεν», δπερ καί ό Μεινέ- 
κιος ένέκρινεν, ό δέ Οΰελκήρος «πίνωμεν* τί ?:ύ Λύχνον 
μένο μεν», οπερ καί ύπό τοΰ Βεργκίου ά ποδεκτόν έγένετο 
(Ποιητ. Αυρ. σελ. 944 έκδ. γ ) .

ό μηρός τά μηρά. Τό πληθυντικόν τού μηρός σχηματί
ζεται όμαλώς μηροί καί αΐτ. μηρούς. Ίλ. Α, 460. Β, 
423 καί θδ. Μ, 360: μ,ηρούς τ’ έξέταμον. Όδ. Θ, 135: 
μ,ηρούς τε κνήμας τε. Σ, 67 : φαΐνε δε μηρούς. Σοφοκλ. 
’Αντιγ. 1011 : καί καταρρυεΐς μηροί καλυπτής έξέκειντο 
πιμελής. Κτλ. Τό μηρά μνημονεύεται μ.έν ύπό τοΰ Εΰστα- 
θίου, άλλ’ υπάρχει παράδοσις τοϋ 'Ηρωδιανοϋ, καθ’ ήν ούχί 
μηρά άλλά μ /jpa έλέγετο. Εύστάθ. σελ. 108, 19 «Ουτω 
γάρ καί τούς μηρούς μηρά λέγεt ή ποίησις». Σχολ. Ίλιάδ. 
Α, 464 (σελ. 3 7 Βεκκ. Πρβ. καί ’Ετυμ. Μέγ. σελ. 585, 
32) α Άπεφηνάμην δε εντελεστερον τό μηρίον τοΰ μήρου 
o r  έκ γάρ συγκοπής αΰτοΰ έγεγόνει' έπεί Tot εΰθύνεται ό 
τόνο;' τά γάρ είς ος λήγοντα μεταπλασσόμενα είς οΰδετε- 
ρον· γένος τό εις ον λήγον τόν αύτόν τόνον φυλάσσει* <5 
ζυγός τό ζυγόr  τά ζυγά, δίφρος δίφρον δίφρα. “Οθεν εί 
καί μηρός, καί μηρόν καί /«jpa [εΐ δε , καί μήρουc]- 
Εΐ δε δοίημεν δτι κυρίως τά άγιαζόμ.ενα θεοΐς μηρα καλεί
ται, το περί τοΰ σημ.αινομ.ένου καί τοϋ περί τόν τόνον ά- 
μαρτήματος τή/ λέξιν απολύει». Πρβ. καί Ο, 320 (σελ. 

• 422) «ινα 7) άπό τοϋ κατενώπια κατά συγκοπήν κατένωπα, 
ώς μηρΐα μηρα, σιτία σΐτα» καί «ό δέ Ίίρωδιανός προπα- 
ρο,υνει λεγων αύτό είναι άπό τοϋ ενώπιον καί ένώπια, ο 
σημαίνει τά εναντία, κατά συγκοπήν, ώς μηρΐα μήρα καί 
σιτια σΐτα». Τό περί ου ό λόγος όνομα εύρίσκεται καί έν τή

Ειρήνη τοϋ ’Αριστοφάνους στίχ. 1089 «ποιον γάρ κατά 
χρησμόν έκαύσατε μήρα θεοΐσιν; » ( Ο Ιούλιος Ριχτήρος 
μηρά). ’Αναγινώσκεται δε καί έν άποσπασματι τοϋ Βακ- 
χυλίδου παρά Στοβ. ’Ανθολ. Ν Ε ,  3 (ίτίχ. 5) «αιθεσθαι 
βοών ξανθα φλογί μήρα τανυτρίχων τε μήλων» (Κ,οινώς 
μερίδες εύτρίχων. Πρβ. Β;ργκιο; Ποιητ, Αυρ. σελ. 1230 
έκδ. γ7). Ό  Βουτμ.αννός Γραμη. Μ εγ. Τομ.. Α , σελ. 210 
καί 211 έκδ. β* μόνον τό μηρά γινώσκει ή τούλαχιστον 
μνημονεύει ΐσχυριζόμενος δτι κατά μεταπλασμόν έκ τοϋ 
μηρός έσχηματίοθη.

ό δρυμός τά δρυμί.. Τό £/»";,  ̂ ε&ρ{σκίεται παρ’ Όμήρω 
Ιλ. Λ, 1 18. Οό, 1 50 καί 1 97 «διά δρυμά πυκνά καί 

υλΤ,ν«. Οδ. Κ , 251 «ηομεν, ώς έκέλευες, άνά δρυμά, φαί- 
διμ’ Όϊυσσεϋ». Πρβ. καί Διονύσ. Περιηγ. 492 «μετά δρυμά 
Κεραύνια» καί Όππιαν. Κυνηγ. Α , 6 ί  «έπί δρυμά συνέμ- 
ποοος εσπετο κ ’ρκος» (Περί τοΰ χρόνου τής παραληγούσης 
ίδε Βερναρδΰν Αιον. Περιηγ. σελ. 653 καί Φρίσχ̂ ιον Θεοχρ. 
Τόμ. Α ', σελ. 54). Ό Νίκανδρος μ.ετάχειρίζεται καί τό 
δρυμά καί τό δρυμούς. Θ/ιρ. 222 : ένθα καί ενθα διά. δρυ
μά. 23 καί 489 : δρυμούς καί λασιώ;ας. Τοϋ άρσενικοΰ 
χρήσις γίνεται καί ύπό τοΰ Θεοκρίτου λέγοντας Λ-, 11 7 
«ούκέτ’ άνάδρυμώς» καί Ι Γ ,  67 «ούρεα καί δρυμώς». 
Πρβ. καί Καλλίμ. είς Λουτρ. Παλλ. 416 «όστέα μ.άτηο 
λεξειται δρυμώς πάντας έπερχομένα» καί Βίων. Α ’, 20 «ά 
δ” Αφροδίτα λυσαμένα πλοκαμΐδας άνά δρυμώς», κτλ. Καί 
έν άποσπάσματι τοϋ Αισχύλου παρ’ ’Αριστοτ. Ζώ. Ίστορ. 
Θ , μ.θ", 4 άναγινώσκεται «δρυμούς έρημους καί πάγους». 
Πρβ. καί Πλούτ. Περικλ. καί Φαβ. Συγκρ. α ”, 2 «λίμνας 
δέ καί πεδία καί δρυμούς», κτλ. —- 'Ησύχ. Τόμ. Λ , σελ. 
538 Σμ. «Δρυμά : Δρυμώδεις καί σύνδενδροι τόποι καί 
εύξυλοι». Πρβ. καί ’Απολλών. Σοφ. Λεξ. Όμηρ. σελ. 6 0 } 
19. Ό  Μεγ.Έτυμ.ολόγος σελ. 96, 9 γράφει τά έξ?,ς· «’Ανά 
δούμα : Καί Θήρες άνά δρίμα πρηύνονται. Τινες άνεγνω- 
σαν δρυμά ώς άπό τοΰ δρυμός. Ούκ έστι δέ, ούδέ σώζε
ται τών τριών προσώπων ή συζυγία* σοφός μέν γάρ καί 
σοφή καί σοφά όμοτόνως, δρυμός δέ δρυμή ούκέτι. Ούκ 
άρα δρυμά άλλά δρνμα, ώς Λύχνα)). Ούδέν λέ-̂ ει ό Έτυ- 
μολόγος. Παρ’ Εύσταθίω γίνεται μνεία καί ένικοΰ ουδετέ
ρου δρυμόν άντί τοΰ δρυμός, σελ. 835, 7 «"Ε/θα όρα δτι 
τε τό δρυμά μεταπλασμόν έπαθε γένους, ώς καί τό χε’Λευ· 
θον καί τό ζυγόν καί τό ναύσταθμον καί τό χου.Ιεόν . . . 
καί δτι ώς τό δρυμόν καί ό δρυμός καί τα άλλα, ουτω δι- 
γενές καί τό μόρονί). σελ. <652, 18 «Είκός δέ καί άρ
σενικόν είναι μή μόνον ό δρυμών άλλά καί ΰ δρυμός, ουπερ 
ούδέτερον τό δρυμόν, ώς τ ό ερετμόνν. Περί τών αληθώς 
εις ος καί ον ληγόντων ονομάτων κατά πλάτος θά δ^αλά * 
βωμεν άλλοτε.

ή χίΛευθος τάχε.ΐευθα. θύ μόνον χέ.Ιευθα λέγεται άλλά 
καί χέΛευθοι-χεΛεύθους. Ίλ. Α, 3 ΐ2 . Όδ. Δ, 842. Ο, 
4 7 4 : ύγρά κέλευθα. Ίλ. Μ, 225 : αύτά κέλευθα. Ξ, 17 
καί Ο, 620 : λαιψηρά κέλευθα. Όδ. I, 262 : άλλα κέ
λευθα. Τ , 64: ήερόεντα κελευθα. Ω, 10: εύρώεντα κέλευθα.
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Κ, 20 ί άνεμων κατέδησε κέλευθα. ‘ίλ. Κ , 66 : Λολλαί 
γάρ άνά στρατόν είσι κέλευθοι. Ν , 335 ι πλείστη κόνις 
άμφι κελεύθους. θδ. Κ , 86 ! εγγύς γάρ νυκτός τε καί ήμα · 
τόςείσι κέλίυθοι. Πρβ. καί ΓΟρηρ. *Γμν. είς'Ερμ. 347 
οδιέτριβε κέλευθα» καί είς ’Απόλλ. 227 «άταρπιτοί ούδέ 
κελευθοι». Εν θ5. Ε , 383 πλήν τοΰ «άνεμω-/ κατέ&ησε 
κελεύθους» φερεται εν τοΐς άντιγράφοις καί χεΛενθα. ’Εν 
Η , 272 ύπάρχουσι τρεις γραφαί, χέ.Ιευθον, χε.Ιεύθονς καί 
χέ.Ιενθα. Εν δε Β, 213 εν τών αντιγράφων εχει «δια- 
πρησσωσι χέΛευθα» άντι τοΰ έν τοΐς αλλοις κειμ,ένου χέ- 
Λευθον. Τό αρσενικόν κεΛεύθους άνεγινώσκετο καί έ'1 ’Ιλ. 
Γ ,  406 «θεώ/ δ’ άπόειπε κελεύθους»· άλλά πρό πολλοΰ 
άποκατεστη η Αρισταρχειος γραφή «θεών άπδειχε χε 
.·Ιευθου». Σχολ. σελ. 116 Βεκκ. « ’Απόειπε κελεύθους: *Α- 
ρισταρχος απόειχε δια τ'.Ο χ και χωρίς σ χε.Ιενθον. ©αυ- 
μάσειε δ’ άν τις, ή έτέρα διά τοΰ π πόθεν παρέδυ* ούτε 
γάρ εν ταΐς ’Αριαταρχείοις ούτε έν έτέρω τών γοΰν μέτριων 
εμφερομενον πεφυκε. Καί ού μόνον έν ταΐς έκδόσεσιν άλλά 
καί έν τοΐς συγγράμμασιν άπαξάπαντες ούτως εκτίθενται. 
Ποοσθήσειν μοι δοκώ καί την ’Αριστάρχου λέξιν ούτως ε- 
χουσαν της δε εις τους θεούς όδοϋ είκε καί παραχωρεί [/.τι 
βαόιζουσα εις αυτους ». Τοΰ κανονικού σχημ.ατισμ.οΰ χέΛευ- 
θοι-χεΛενθους ποιείται χρήσιν καί ό Πίνδαρος λέγων Ό- 
λυμπ. Ζ ', 52 «κέλευθοι φέρον» (Πρβ. καί ’ίσθμ. Ε ' ,  22) 
καί Πυθ. Δ , 195 «πόντου κελεύθους» καί θ ', 45 «πάσας 
κελεύθους». Πρβ. καί Αίσχύλ. Περσ. 567 «δυσχίμουςτε 
κελεύθους» καί Σοφοκλ. Οίδ. Tup. 1398 «ώ τρεις κέλευ- 
θοι» καί Τραχιν. 131 «άρκτου στροφάδες κέλευθοι», κτλ. 
θ ’, (λεταγενεστεροι ποιηταί τώ 'θμ.ήρω άκολουθοϋντες άλ
λοτε μέν το χέ.Ιενθα μεταχειρίζονται, άλλοτε δέ τό χέ
Λευ'θοι-χε.Ιενθους. Απολλ. Αργ. Α ,  2 ί6  «άλλ’ ού φυκτά 
κελευθα». Α ,  352 «ερητυοιτο κέλευθα». Α ', 574 «υγρά 
κελευθα». Κόιντ. Θ , 443 «άλος πολιοϊο κέλευθα» (ΙΙοβ. 
καί 1Γ , 52. Ορφ. ’Αργόν. 1 354. ’Οππιαν. Κυνηγ. α’, 453. 
Αλ. Γ  , 69, κτλ.). Ιδ ’, 4 18 «λευκαίνοντο δ’ ύπέρ πόν- 

το’.ο κέλευθοι» (Πρβ. καί Νίκανδρ. ©ηρ. 679. ’Αρατ. 343 
καί 803. Διονύσ. Περιηγ. 233, κτλ ).—  Ψιλήμ. Λεξ. Τεχν. 
56 (σελ. 43 ’θσ.) « I I  κέλευθος τά κέλευθα». ’Em;/. Μεγ. 
σε). 502, 22 «Το δε νγρά χέ.Ιενθα, ό σημαίνει την διά 
ίαλάσσης όδόν, κατά μεταπλασμόν γένους έστίν* άντί γάρ 
θηλυκοδ ουδέτερον είπε. Γίνεται γάρ μεταβολή γένους εις 
έτερον γένος, ώ; άπο τοϋ ό τράχηΛος τό τράχηΛοτ, ένθεν 
πληθυντικώς παρά Καλλιμάχω τά τράχηΛα γυμνάζει' καί 
Λύχνος Λύχνα, δίφρος δίφροι' καί άπό τοϋ Ιρετμός τό 
ερετμόν, ένθεν έρετμά προήχεα' καί δάχτνΛος δάχτυΛα. 
Ο  τάρταρος άρσενικώς καί κατά μεταβολήν ή τάρταρος 

παρά Πινδαρω καί ουδέτερον τάρταρον. rf Ισίοδος rdyo 
ταρά τ ήερόεντα. Τοιοϋτον καί τό υγρά χέΛενθα» (Πρβ. 
καί Σχολ. ’ίλιάδ. Α, 312, σελ. 28 Βεκκ ). Εύστάθ. σελ. 
108, 17 «Τό δε χεΛενθα μεταπλασμόν γένους φασίν οΐ 
παλαιοί, μεταπλασθέντος τοΰ ή χέΛενθος εϊς τό χέ.Ιευθον. 
Γίνονται δέ τοιαϋτα πολλά. Ουτω γάρ και τούς μηοούς

μηρά λέγει ή ποίησις καί τούς ρύπους ρύπα, ώς καί ©εό*· 
κριτος απαν ρύπον. Καί τά ζυγά δέ τοιούτου είδους είσιν. 
'Ωσαύτως καί τά δισμά καί τό γυμνάζει τά τράχηΛα παρά 
Καλλιμάχω. Ουτω δέ καί τούς λύχνους καί τούς δίφρους 
Λύχνα  καί δίφρα φασίν οί παλαιοί». Πρβ. καί σελ. 1782, 
60 «Εί δέ καί πύρνα εύρη τα ι παρά τώ ποιητή, ύποπτεύε- 
ται καί ούτως ή λέξις μή ποτε μεταπέπλασται, ώς τά 
σταθμά καί τά χεΛενθα καί τά δεσμά καί τά τοιαϋτα».

ό τράχηΛος τά τράχηΛα. Τό τράχηΛα εύρίσκεται έν 
άποσπασματίω τοϋ Καλλιμάχου, δπερ έν μέν τώ Μεγ. ' Ε 
τυμολογική (σελ. 502, 25) γράφεται <ιτά τράχηλα γυ
μνάζει» (Πρβ. καί Εύστάθ. σελ. 108, 20), έν δέ τοΐς είς 
τήν ’ίλιάδα σχολίοις Α, 312 (σελ. 28) «τά τράχηλα γυ
μνάζει>·» (Πρβ. Μεινέκιον ΙΙοιητ. ΧωΛιαμβ. σελ. 164). 
Συνήθως λέγεται οί τράχηΛοι τούς τραχήΛυνς. Εύριπ. 'I- 
κετ. 716 : όμοϋ τραχήλους κάπικείμενον κάρα. ’Αριστοτέλ. 
περί ’Ακουστ. Τόμ. Γ  , σελ. 656 Διδ. ; πάντα γάρ τά τους 
τραχήλους έχοντα μάκρους φθέγγονται βιαίως. Ζώ. Ίστορ. 
© , 1 5 : ταΐς σικύαις ταΐς έχούσαις τούς τραχήλους μα- 
κρούς. Κτλ. ·

τά δάχτυΛα. Πάντες οί παλαιοί καί δόκιμοι ποιηταί τε 
καί λογογράφοι τό όμαλώς έαχηματισμένον άείποτε μ.ετε- 
χειρίζοντο, δάχτυΛοι καί δαχτνΛους λέγοντες, ούχί δέ 
δάχτυΛα. ’Αριστοφ. Σφης. 432: τώφθαλμώ ’ν κύκλω κεν- 
τείτε καί τούς δακτύλους. Πλάτ. Πολ. Ζ ', σ. 523, 
γ' : τρεις άν εΐεν δάκτυλοι, 'ίων. σ. 537, ε ': πέντε εισιν* 
ουτοιι οί δάκτυλοι. Κτλ. Το δάχτυΛα εΐνε τών μεταγενε
στέρων ποιητών ίδιον. ©εόκρ. η Ψευδοθεόκρ. I©', 3 : άκρα 
δέ χειρών δάκτυλα πάνθ’ύπένυξεν. Now. Διον. Δ', 27S : 
δάκτυλα κάμψας. ς ' , 61: κάμψας δέ μετάιροπα δάκτυλα 
χειρών (Πρβ. καί Ζ', 257. ©', 4 96. 197. 199. ΙΖ ', 369. 
1©', 217. Κ Β ', 304. ΚΗ', 128. 157). —  Εύστάθ. σελ. 
811, 12 «όποιου τρόπου έστί καί τά δάχτυΛα καί τά ταρ
σό. και τα Λυχνα  και τα πεσσόι δε, ως το χαϊ πεσσά 
πεντάγραμμα χαϊ κύβων /ΗοΛαί». Περί του πεσσά γίνεται 
λόγος καί έν σελ. 1396, 59.

(Ακολουθεί).

Έ ν  τώ λεξικώ τοΰ Έ σ υ χ ίο υ  φέρεται

«Δευμίης: Μάστιγας ά'ςιός Ιίτ ι  θεσμών», οπερ οφείλει, νομίζ^ 
μεν, v3r μεταγραφή ^.Δεσμίας : Μ α στ ι γ ί α c. δ < άξιός ε’στι 
δεσμών» (Πρβ. καί ’Άλβίρτον Ή  συχ .  Τ ίμ . Α ', σελ. 919). 
«Έβάθην : Έγενντ,βην», άνθ’ ου άναγνωστέον ίσως «Έβάβτν : 
Έ  β ι ν ή 0 η ν».
« ’Ήρακεν : Ήνίασεν», δπερ ούχί άπιΟάνως είς « Έ δ β κ β ν :  
Ήνίασίν» δύναται νά μεταβληθ'^
«Ήτιμωμε'νην : Ήφανισμένην, ουτινος άλτ,θή γραφήν υπολαμ- 
βάνομεν τήν « Ή  ι σ τ ω μ ^ ν η ν :  Ήφανισμένην». Καί ίν τΓ> 
Λεξικώ τοϋ Φωτίου σελ. 64, 21 «Ήκισμένους : Ίΐφανισμένου;» 
κάλλιον» εχει το « Ή  ι σ τ ω μ ε'ν ο υ ς : Ήφανισμένους».
«Και άχνόμενοί περ: Π ε ρ ιλυποόμενοι», άνθ’ ου γραπτίον ίσως 
«Και άχνυμεν.Ε περ : Κ  α ί π ε ρ λυπουμενοι».

σελ. 42, σττ'λ. 1, στίχ. 6 γρ. άγνοοΰντες. σελ. 60, στήλ. 2, 
ς 'χ . 10 γρ. οΰοϊν μάλλον σελ. 70, ς·ήλ. 2, στίχ. 5ί9γρ. εχουσιν

Ε Κ  Τ Ο Γ Χ Γ Π Ο Γ Ρ Λ Φ Ε ΙΟ Γ  Α. Κ Τ Ε Ν Α  κ ι ΐ Σ . Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ Ο Γ.


