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Έ λ λ η ν  Φιλόλογος
Έάν τις τών ίν έλλάδι i r . i -  Δ I ί Τ Ο Υ  Μ Η Ν Ο  ί Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο ί  Προθΰμως ή εχδουις παντός

(ίυμή νά λαμβάντ) τήν έφνιμε- βιδλίου διά τής παρούσης έφη-
ρίδα ταΰτην έπί ΐν  δλον ετος, δ- π ιο  μερίδος θάγγέλληται, £ν πρός
φείλει νάποτίννι πρδτερον 8ώδ«- _  . _ τον έχδάτην ή τόν τυπογραχον
Χιδρ*χμ.άς·«άνϊ’βιΛϊξμ4νβ·.»ς Α Ν Τ Α Ν Ο Π Ο Ι  Λ Ο Γ ,  αύτής άντιτυπον τοΰ βιβλίου ά-
μήνας, τάς ήΐΛίσείας αύτων. t y, , , , ποστέλλ·»ται.  ̂ , rt ,

Τοΐ; έν τή αλλοδαπή διατρίβουιι χαθίαταται γνώριμον δτι άναγχαίως εχει νά μή πέμπηται προς αύτους ή έφημερΐς αίίτη Ιπΐ εξ μόνους 
μήν»ς άλλ’ ίκ'ι 5λον ετος, προκαταβαλλόμενων τοΐς έπιτρόποις αυτή; δραχμών δεχαέξ άντι των έν Ελλάδι δώϊεκα.

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΥ «ΟΦίΑί ΓΕΥΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

(Σ υ ν έχ ε ια  τώ ν έν άριθ- β ) .

τα ρίνα . Το πληθυντικόν τοϋτο άναγινώσκεται έν ’θ- 
δυσσ. Ζ, 93 «κάθηράν τε ρύπα πάντα». Το δ’όμαλώς έσχη- 
ματισμένον παρά τε αλλοις καί παρ’ Αριστοφάνει Λυσ. 
1200 «τού? ρύπους άνασπάσαι». —  Ήσύχ. Τομ. Γ', σελ. 
436 «'Ρύπα*. 'Ρύπον, πίνον» ( ’Εν τω κώδικι p ir ta r j .  
Σ/ολ. ’θδυσσ. Ζ , 93 (σελ. 301 Δινδ.) «Τό δέ ρύπα οί μέν 
αιτιατικήν έν μεταπλ^ασμω φασιν, οΐ δέ άπο τοϋ ρύπον. 
Βαρύνεται δέ, ώς τά λΰχνα καί τά δίψρα». Σχολ. ’ίλιάδ.

352 (σελ. 499 Βεκκ.) «Τό δέ παρά τω ποιητή χάθη- 
ρ άν τε ρύπα πάντα, εΐ μη έστι πληθυντικόν ουδέτερον, 
του προκειμένου μεταπλασμοΰ εχεται» (Πρβ. καί Ψ , 254, 
σελί 610). Εύστάθ. σελ. 1553, 42 «Τό δε ρύπα μετα
πλαστόν επαθεν* ώς γάρ ό ζυγός τό ζυγόν καί τά όμοια, 
ουτω καί 6 ρύπος τό ρύπον, ου ή ευθεία παρά Θεοκοίτω 
εϊποντι απαν ρύπον». Το χωρίον τοϋ Θεοκρίτου, δπερ μνη
μονεύω ό Ευστάθιος καί έν σελ. 108, 19, κεΐται έν Είδ. 
I t ' ,  20 «πεντε πόκως ελαβ’ εχθές, απαν ρύπον, εργον 
έπ’ εργω». Φερεται ομως και γραφή ρύπος, τουτέστι τό 
ρύπος, οπερ άποδοκιμάζεται ύπό τοΰ Φρυνίχου λέγοντος 
(σελ. \ 50 Αοβ.) “ Ο ρνπος ερεΐς, ου το ρύπος». Αν τό 
ρύπον έν τω περί ου ό λόγος χωρίω τοΰ Θεοκρίτου ώς γνή
σιον προκριθεν ύποληφθ'ι οτι ούχί ουδέτερου άλλ’ αρσενικού 
γένους είνε, οφείλει, νομίζομεν, ή ρήσις νά έρμηνευθή διά 
τοϋ εάπαν (τοΰτο) ρύπον (ον)» ήτοι δπερ απαν (ρΧοήρύπος 
έστί καί ούδέν έτερον. Αυτη ή έξήγησις εύλογωτέρα ήμΐν 
φαίνεται ή διά της έκδοχής τοΰ απαν άντ’ επιρρήματος. 
Τό ουδέτερον ρύπον εύρίσκεται παρά Φωτίω Λες. σελ. 349, 
9 » Ορός : Το λεγόμενον ύφ’ ήμών ρύπον».

"α. Μόνος ό δαιμόνιος καί τερατολόγος Βερναρδάκης ή- 
δύνατο νά γράψτρ δτι τό "α εΐνε κατά μεταπλασμόν έσχη- 
ματισμένον έξ άρσενικοΰ ίος. Τις ειδέ ποτε η ήκουσεν ό
νομα ίος εχον ανώμαλον πληθυντικόν “α ή τίς μή δλως τήν 
ψυχήν £»ττό τής Βερναρδακείου μούσης τετυφλωμένος αγνοεί
®  '  ν  1  y λ. * ιοτι το ια εινε κανονικωτατον πληθυντικόν τοΰ “ον,· Φαίνε
ται δ οτι ό ταλαίπωρος Βερναρδάκης, ό κλεπτίστατος μέν

ανθρώπων άπάντων ών άλλ’ άείποτε κατάφωρος καί κατα
γέλαστος γινόμενος, είδε μέν εν τινι τνφ.Ιοούρτη τό ίά 
μνημονευόμενον, δυσμαθής ομως καί νωθρός καί έπιλήσμων 
υπάρχων μετέγραψεν έν τή θαυμασιωτάτ» αύτοΰ γραμμα
τική ία. Το ανώμαλον τοΰ ιός πληθυντικόν ίά εύρίσκεται 
έν ’ίλ. Τ , 68 «ι’στατ” Απόλλων Φοίβος εχων ίά πτερόεντα» 
(== βέλη). Πρβ. καί ’Ανών. περί Βοτ. 199 «καί τότε σοι 
συνέριθος άμ’ εψεται ίά φοβεΰσα» (= : φάρμακα). Συνήθως 
λέγεται οΐ ιοί τον ς ιούς. ’ίλ. Λ , 387 «καί ταρφέες ιοί». 
Π, 773 «ιοί τε πτερόεντες άπό νευρήφι θορόντες». Ο, 4 4 0  
«ποϋ νύ τοι ιοί ώκύμοροι καί τόξον». Ο, 472 «βιόν μέν 
έα καί ταρφέας ιούς», κτλ. Σοφοκλ. Φιλ. 105  «ιούς άφό- 
κτους». Τραχ. 574 «εβαψεν ιούς», κ τ λ .—  Εύστάθ. σελ. 
1197, 24 « ’ίστέον δε ότι τό ίά πτερόεντα μεταπέπλα· 
σται συνήθως έκ τοϋ ίοϊ πτερόεντες». Παρ’ Ήσυχίω Τομ. 
Β , σελ. 335 άναγινώσκεται « ΙΑ  : Μία καί μόνη καί ή 
αυτή" καί φωνή καί βοή" καί τά άνθη τά πορφυροειδή’ ή 
βέλη». Πρβ. καί σελ. 363 «ΙΟΝ : ’Αφίκοντο* άνθος. . . 
καί βέλος τοξικόν- καί μόνον»

τά χλοιά. Τό πληθυντικόν τοΰτο εύρίσκει τις έν Αίσωπ. 
Μύθ. 233 Κ,ορ. «καί κλοιά περιτίθεσθε» καί παρ’ Εύστα- 
θιω Μικρ. Πονήμ. σελ. 33, 60 «κατεργάζεσθαι κλοιά τοι- 
αϋτα» καί παρ’ ’ΐω. Κιννάμω σελ. 100, α! «κλοιά αύτόν 
ειχον» (Πρβ. καί Κραμ. ’Ανέκδ. ’θξ. Τόμ. Β', σελ. 234, 
22 «Κλοιά : τά δεσμά»), *Αλλ’ ’ΐερεμ. ΚΖ', 1 (ή Λ Λ , 2) 
«ποίησον σεαυτω δεσμούς καί κλοιούς», κτλ.

τά μοχλό. Το πληθυντικόν τοΰ μοχλός εΐνε μοχλοί- 
μογλονς. Αριςοφ. Ειρ. 299 «άμας λαβόντες καί μοχλούς» , 
Αυσ. 246 «ξυνεμβάλωμεν είσιοΰσαι τούς μοχλούς» (Ποβ. 
καί 3 10. 424. 428). Θεσμοφ. 4 )5  «σφραγίδας έπιβάλ- 
λουσιν ήδη καί μοχλούς», κτλ. Το μοχ.Ιά  παρ’ ούδενί τών 
παλαιών ουτ’ άλλος τις ευρεν ουτε ήμεΐς ήδυνήθημεν νά ευ- 
ρωμεν. Μνημονεύεται δέ ΰπό τε άλλων γραμματικών καί 
τοϋ Φιλήμονος λέγοντος Λεξ. Τεχν. 56 (σελ. 42 ’θσ.) 
«Δεσμός: Τά πληθυντικά τά δεσμά έτεροκλίτως. 'Ομοίως 
ό μοχλός τά μογ.Ιά , ό κύκλος τά κύχ.Ια, ΰ χαλινό ς τά 
χαλί να, υ (,νγος τα ζυγά, ό σταθμός τά σταθμά» (Πρβ. 
Φισχήρον Παρατηρ. είς τήν Βελλ/,ρ. Γραμματ. Τόμ. Β ', 
σελ. 171 καί Βάστιον Έπιστ. Κριτ. σελ. \ \ Ί ) .

τά όϊστά. Ούχί οϊστά άλλ’ όϊστοί ( ’Αττ. οϊστοί) καί ο’ϊ-
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ατούς ( ’Αττ. ο'στους) ευρίσκει τις έν τοϊς τών παλαιών 
βιβλίοις. Ίλ . Ν, 7 2 2 : σονεκλόνεον γάρ έϊστοί. Ο, 313 : 
άπο νευρήφι δ’ όϊστοί θρώσκον. Ο, 470 : θρώσκοντας όϊ- 
στους. Κτλ. Πίνδαρ. Όλυμ.π. Β ', 90 : εύκλέας όϊστούς ιέν- 
τες. Πλάτ. Ιων. σ. 53S, β' : καί έκχέοντα τούς οίστούς 
προ τών ποδών. Κτλ. Παρ’ 'Ησυχίω φέρεται Τόμ. Γ ’, σελ· 
190 «Οίστά : ΒέΛη’ φορητά, έλαφρά, κοΰφα» (Ό κώδιξ 
εχει οίς τά, δπερ έπηνώρθωσεν ό Μουσοϋρος)

πήγανα. Ό  περινούστατος καΐ εμβριθέστατος Βερναρδά- 
κης, ουτινος δ τεράστιος νοϋς, ον βοσκημ,ατώδη εύηθειαν 
πολλοί καλοΰσι, παροιμιώδης κατά μικρόν καθίσταται, 
νομίζει οτι τό πήγανα είνε ανώμαλον πληθυντικόν τοΰ 
αρσενικού πήγανος, οπερ ουτε φαίνεται έν τοϊς συγγράμ- 
μασι τών 'Ελλήνων ούτε μνημονεύεται ύπό γραμματι
κού τίνος παλαιού. Καί έλάχ ιστόν δέ νοΰ κόκκον άν εΐ- 
χεν ό άλαζών καί ύβριστής ουτος άνθρωπος, θά ήδύ- 
νατο μετά πλείστης εύκολίας νά μάθη οτι έν τί] 'Ελληνική 
γλώσστι λέγεται κανονικώτατα τό πήγαν or ένικώς ( πήγα- 
ro r  κηπευτόν, ήμερον' πήγανοr  αγρ/or, ορεινόν)  καί τα 
πήγανα πληθυντικώς. Τοΰ άρσενικοΰ πήγανος η απήγανος 
γίνεται έν r?j καθωμιλημένϊ] γλώσσ>] χρήσις, έν  ̂ καί άλλα 
Ttva ονόματα ουδέτερα παρά τοϊς παλαιοΐς όντα κατ’ αρ
σενικόν έκφέρονται γένος, οιον χύμινος η χύμνος άντί τοΰ 
χύμινον, άνηθος άντί τοΰ άνηθον, κόπανος άντί τοΰ κόπα
νον, κω.Ιος άντί τοΰ κώ.Ιον, κτλ.

ρινά. 'θ  πληθυντικός τοΰ ρινός αριθμός σχηματίζεται 
παρά τοΐς παλαιοΐς ρινοί-ρινούς. Όδ. Ε, 435 «ρινοί άπέ- 
δρυφθεν» (Πρβ. καί 427). Μ , 395 «είρπον μέν ρινοί». 
Ιλ. Ε ,  447 «σύν ρ’ έβαλαν ρινούς», κτλ. Το ρινά εύρίσκε- 

ται έν Ανθολ. Παλατ. © , 328 «καί δοιών ρινά κάπρων 
λασια». Τής τοΰ ένικοΰ ρινόν άντί τοΰ ρινός χρήσεως ού- 
δεν βέβαιον καί άναμφίλογον παράδειγμα έχει τις έκ τών 
άοχαιων νά μνημονεύσγι. Έ ν  τφ χωρίω τής Ίλιάδος «αΰτάρ 
δγ’ -ίίρως εύδ’, ύπό δ’ έστρωτο ρινόν βοός άγραύλοιο» (Κ , 
1 55) δύναταί κάλλιστα τα εστρωτο ώς μέσον νά έκληφθή 
έχον υποκείμενον μεν τό ήρως άντικείμενον δέ τό ρινόν. 
Τό δέ τής Οδυσσείας «εΐσατο δ’ ώς δτε ρινόν βοός έν ήε- 
ραειδέϊ πόντω» (Ε , 281 ) άνεγινώσκετο ύπό τοΰ Άριστάρ- 
χου «ώς ότ' έρινόν» (Ίδε Λαρώχην Όδυσσ. Τόμ. Α’, σελ. 
1 13 καί Άμείσιον Όδυσσ. Anhang  Α ’, σελ. 64).

γιμά. Τα πληθυντικόν τοΰτο άναγινώσκεται έν ’Ανθολ. 
Παλ. ς ,  312 «καί λασίω φιμά περί στόματι». Οί παλαιοί 
άντ’ αύτοΰ μετεχειρίζοντο τα γιμοί-γιμούς. Αίσχύ>. Έπ τ. 
463 «φιμοί δέ συρίζουτι βάρβαρον νόμον». Αίσχίν. κατά 
Τιμάρχ. § 59 « άστραγάλους τέ τινας διασείστους καί φι- 
μούς», κτλ.

χαΛινά. Παρ’ ούδενί τών παλαιών εύρίσκεται τό πλη
θυντικόν τοΰτο μεταχειριζομένων αείποτε τό χαΛινοί γα~ 
Λινούς. Ί λ .  Τ, 393 «έν δε χαλινούς γαμφηλίί; έβαλαν*. 
Θέογν.55 I «άλλ’ ΐπποις έμβαλλε ταχυπτερνοισι χαλινούς». 
Αίσχύλ. Έ π τ. 123 «μινύρονται φόνον χαλινοί». Εύριπ. 
’Αποσπ. 466 Ναυκ. «δοΰναι χαλινούς». ’Αριστοφ. Βατρ.

827 «φθονερούς κινούσα χαλινούς». Ίΐρόδ. Α ’, 215 «τά 
δε περι του; χαλινούς». Εενοφ. Ίππαρχ. Η ”, 4 αέπείπερ 
χαλινοί καί έφίππια». περί Ίππικ. ® \  9 «καί χάλινοί δέ 
οί λείοι έπιτηδειότεροι τών τραχέων». Ϊ ,  8 «όποιοι δ’ άν 
ωσι χαλινοί», κτλ. Τό χαΛινά  εινε τών μεταγενεστέρων ί
διον. Απόλλων. Αργόν. Δ , 1607 «άργινόεντα δ’ ένί στο- 
μάτεσσι χαλινά». Νίκανδρ. Άλεξ. 16 ·τοΐο δέ πά/τα χα- 
λινά». 337 αέπιχρώζουσα χαλινά» (Άλλά  ©ηριακ. 234 
«ρεΐά κεν εύρυνθέντας έπιφράσσαιο χαλινούς»). Όππιαν. 
Αλιευτ. Α , 191 «περί τε πρυμναΐα χαλινά». 229 «πρύ

μνη δ' έπι πάντα χαλινά». Κυνηγ. Β ', 538 «καί χείλεσι 
δεκτό χαλινά». Now. Διον. Α ,  216 «άνακρούσας δέ χα- 
λινά». Διονύσ. Περιηγ. 1060 «χρύσεα δ’ αυθ’ ιπποισιν έπί 
στομάτεσσι χαλινά» (’Αλλ’ ύπάρχει καί γραφή χρύσεοι-χα- 
Λινοί. Πρβ. Βερναρδΰν Αιοννα. σελ. 807 καί Λοβέκκιον 
Elem . Τόμ. Β ,  σελ. 4 66). Πλούταρχ. ’Ηθικ. σελ. 613 , 
γ ’ «μάλιστα δέ τής γλώττης άφαιρεϊται τά χαλινά». Φι- 
λόστρ. Νεώτ. Είκ. Ε ”, σελ. 870 «χαλινά τή χειοί έφίστη- 
σιν». Πρβ. καί Θεμίστ. σελ. 208, 9. σελ. 240, 25. σελ. 
264, 9. Άλλά Διον. Άλικ. 'Ρωμ. ’Αρχ. ΙΑ , 5 «τούς χα
λινούς διαρρηξαι». ΙΑ”, 41 «διαρρηξατε ηδη ποτέ τούς χα
λινούς», κτλ. —  'Ηρωδιαν. Λεντζ. Τόμ. Α ’, σελ. 529, 5 
»Τό μέν χαλινός, οτι έστί καί ούδέτερον. Λέγεται γάρ τά 
χαΛινά , καί ώς διαλλάξαν κατά τά άλλα διήλλαξε καί 
κατά τόν χρόνον» (Πρβ. καί σελ. 378, 27).

ταρσά. ’Εκ  μόνων τών μεταγενεστέρων έχει τις νά πα- 
ραγάγη τινά παραδείγματα τοϋ κατά μεταπλασμόν έσχη- 
ματισμένου πληθυντικού ταρσά. Ψευδανακρ. IB  , 3 (η Θ', 2  
Βεργκ.)«τά ταρσά σευ τά κοΰφα».Όππιαν. Κυ'’ηγ.Γ', 470 
«εύρέα ταρσά». Νόνν.Atov.l', 1 48 «ταρσα μεθέντες» (Πρβ. 
και 1 5 8 ). ΙΑ , 234 «έδησατο ταρσά». 1 0 ,  264 «ταρσά 
συνάπτων». Κ ', 103 «άρηρότα ταρσά» (Πρβ. καί 117 καί 
263. Άλλά  Μ Ζ', 731 : έπεκροτέο/το δέ ταρσοί). Κτλ . 
Ύπό τών παλαιών έλέγετο οί ταρσοί τούς ταρσούς. Ό δ. 
I,  219 : ταρσοί μέν τυρών βρΐθον. Ήρόδ. Λ ', 179 : ταρ
σούς καλάμων διαστοιβάζοντες. Η ’, 1 2 ; καί έτάρασσον 
τούς ταρσούς τών κωπέων. Θουκυδ. Ζ ’, 40: ες τε τούς ταρ
σούς ύποπίπτοντες. Κτλ . Πρβ. καί Πολύβ. Ις-, δ , 10 «ποτέ 
μέν είς τούς ταρσούς» καί Η’, ς', 2 «παραλελυμέναις τούς 
ταρσούς», κτλ. —  Εύστάθ. σελ. 4 13, 39 «Το δέ μέγα  
χονΛεόν κατά τό κέλευθον καί τό ζυγόν καί τό δεσμόν καί 
τά τοιαΰτα μεταπέπλασται. "Ομοιαν δε καί τά δάχτυΛα 
καί τά χαΛινά  καί τά ταρσά δέ, ώς τό βένθεϊ ταρσά πέ- 
πηχτο ».

Έξετάζοντες έν τοΐς έμπροσθεν τά ΰπό τοΰ δαιμονίου 
Βερναρδάκη έν τή παρατεθείσγ) σημειώσει μνημονευόμενα 
μεταπλασμοΰ παραδείγματα καθ’ ^ν εχουσιν έν αύτή τάξιν 
εξεπίτηδες τρία αύτών έν σιωπή παρηλθομεν, ΐν’ ένταϋθα 
περί αύτών κατ’ ιδίαν διαλάβωμεν τάναγκαΐα είς σαφηνι- 
σμόν καί άκρίβωσιν έκαστου λέγοντες. Εινε δέ τά έςή;·

ό σίτος τά σΐτα. Παρά τοίς παλαιοΐς καί δοκίμοις άεί— 
ποτε σΐτα τό πληθυντικόν τοϋ σίτος έλέγετο, ούδέποτ* δέ

σίτοι. 'Ηρόδ. Δ ,  128 «Σΐτα δέ έκάστοτε άναιρεομένοισι j προφανέστατα γένους άρσενικοΰ. Πρβ. καί X ,  21 «άπό δ’ 
έπιτίθεσθαι. Νωμώντες ών σΐτα κτέ.». Ε ',  34 «καί οΐτα είδατα χεΰεν έραζε* σϊτός τε κρέα τ’ δπτά φορύνετο», ενθα 
καί ποτά». Ζ ', 21 «τοΐσι δέ σΐτά τε καί νέας». Εενοφάν. προδηλότατα τό σίτος κεϊται άντί τοΰ άρτος. Αμφίβολον 
Β ',8  (Ποιητ. Αυρ. Βεργκ. σελ. 478 έκδ. γ ') «καί κεν σϊτ’ φαίνεται τό παρά Ψευδιπποκράτει Τόμ. Β , σελ. 322 Έρμ. 
είη». 2οφοκλ. Άποσπ. 594 Ναυκ. «προστήναι μέσην τρά- «πινέτω δέ καί έπί σίτω καί μετά τό σίτον» (Πρβ. καί 
πεζαν άμφί σΐτα καί καρχήσια». Εύριπ. Ήρακλ. Μαιν. Ούϊνήρον Γραμματ. σελ. 60 έκδ. ς ' καί Κυννήρον Ξενογ. 
384 κκάθαιμα σΐταδ.Ξενοφ.'Ελλ.Α',ς', 20 «εϊσθέμενοι σΐτα Άπ ομν. σελ. 199 έκδ. β').
μέτρια». Κύρ. Παιδ. Λ', β', 34 «ουτε σΐτα ουτε ποτά έχον- ό σταθμός τά σταθμά, (συνηθέστερον οί σταθμοί, έν τ/]ί

σύγχυσις αίτη συμβαίνει καί άλλαχοΰ (Ίδε  Δινδόρφιον Ξ»- λέγεται παρά τοΐς παλαιοΐς σταθμά. Πλάτ. Νόμ. Κ ',  σ.
νογ. Κυρ. Παιδ. σελ. 1 1 9 . Ά ν α β .  σελ. 3 1 7 . Κυννήρον 7 4 6 ,  δ' «καί ετι νομίσματα καί μέτρα ξηρά τε καί ύγρά
Ά να 6 . σελ. 4 4 1 , κλπ. Καί έν τώ Φαίδωνι τοΰ Πλάτωνος | και σταθμα», κτλ. Σουιδ. Τομ. Β , β ,  σελ. 882 Βερν.

«Σταθμά: ϋΐδέ ώμολόγησαν αργυρίου σταθμά δισχίλια δώ* 
σειν». σελ. 8 8 3  «Σταθμία καί σταθμά : Διχώς λέγονται. 
Είσί τά έμβαλλόμενα ταΐς πλάστιγξι τοϋ ζυγοΰ». Πολυ- 
δεύκ. Δ', 1 7 3  «Τά δέ ονομαζόμενα σταθμία σταθμά έπί· 
σταθμα καί στάσιμα ώνόμασε Κηφισόδωρας ό κωμικός», ΐ', 
1 2 6  «Προσθησείς δέ τούτοις καί σταθμά καί τάλαντα, ζυ*
γόν, πλάστιγγας. Καί σταθμία δέ χαλκά έν τ?ί έπ’ Ά λ -

σ. 64, δ' πλην τοϋ ασιτιών τε καί ποτών» εχουσι τάντι- 
γραφα καί ο.σίτων τε καί ποτών», 'ίδε τά είς το χωριον 
τοϋτο ύπό τοϋ Είνδορφίου γεγραμμένα). Άρριαν. Άναβ. ς', 
κη,> 1 «προυκειτο δέ αύτή σΐτά τε καί οσα άλλα ές τρυ
φήν» (Φέρεται καί γραφή σϊτός τε. ^ΐδε Έλλένδετον αυ
τόθι Τόμ. Β ',  σελ. 344). Παρά Σουίδα Τομ. Α.', β', σελ. 
772 Βερν. άναγινώσκεται «Σΐτα : "Ότι Φιλοποίμην μετά I
δευτέραν ημέραν άπό τής πρός πόλεμον εξόδου παρηγγειλε κιβιάδου άρχοντο; άναγραφ? τών έν άκροπόλει άναθημάτων 
τα δύο σϊτα τρία ποιεΐν, οτε βούλοιτο μίαν ημέραν προσλα- άναγέγραπται* στάσιμα δέ τά σταθμία Κηφισόδωρο; κέ- 
βεϊν». Πρβ. καί ΓΙολυδεύκ. ς ,  3 4  «Άπό δέ σιτίων σΐτα κληκεν». Τοΰ κανονικού πληθυντικαΰ χρήσις εύρίσκεται έν 
σιτία». Περί τοΰ πληθυντικού σίτοι γράφεται έν τώ λεξικώ τφ Όδυσσεΐ τοϋ Ψευδαλκιδάμαντος § 2 2  (σελ. 6 7 1 )  «ά’
τοΰ Πασσοβίου Τόμ. Β ', σελ. 1 4 3 1  « w ie  b ingegea  der ριθμούς, μέτρα, σταθμούς, πεττούς», εί καί § 2 7  (σελ*
P lu r . οΐ σίτοι erst Eu s t. op. p. 1 4 0 ,7 7 .  v o rk o m m t» . 6 7 2 ) άναγινώσκεται «μέτρα δέ καί σταθμά έξεϋρε». 
Άλλ’δμως τό πρώτον Ισως παράδειγμα τού όμαλοΰ πληθυν- Όσάκις δ’ έπ’ άλλης ή προκειμένη λέξις λαμβάνεται 
τικοϋ σίτοι εύρίσκει τις 7tap’ Άριστοτέλει λέγοντι «καί οί\ σημασίας κατοικίαν (έπαυλιν, καταγώγιον, τόπον άναπαύ- 
σΐτοι οί ταχύ άδρυνόμεναι καί μη πιληθέντες» (Φυσ. Άκροάσ. Χ^ς) η σταϋλον καί μάνδραν η παραστάδα δηλοΰσα, διφο- 
Ε  » ς ', 5 , Τόμ. Β ', σελ. 3 1 6  Διδ.)·— 'Ησύχ. Τόμ. σελ· ρεΐται παρά τοΐς παλαιοΐς τό πληθυντικόν αύτής άλλοτε μέν 
3 5  Σμ. «Σΐτα  : Άρτοι, βρώυ,ατα, τραφαί». Έτυμ. Μέγ. κατά μεταπλασμόν σχηματιζόμενον άλλοτε δ’ άνευ μετα 
σ ελ .7 1 4 ,4 9  «Σΐτα : "Η έκ τοΰ σίτος μεταπεποίηται η άπό πλασμοΰ. Σοφοκλ. Φιλ. 4 8 9  : η πρός τά χαλκώδοντος Εύ- 
τοΰ σιτία. Ήρωδιανός περιπαθών». Ό Εύστάθιος ύπελάμ- βοίας σταθμά. Οίδ. Tup. 1 1 3 9  : ουτός τ’ ές τά Λάιου
βανεν δτι ύπήρχε παρά τοΐς παλαιοΐς καί ένικόν ούδέτερον σταθμά. Εύριπ. 'Ηρ. Μαιν. 9 9 9  : μοχλεύει θύρετρα κάκβα-
σΐτον. σελ. 7 2 6 ,3 8  «Ούδετέρου δέ γένους τό σίτον δηλοΰν λών σταθμά κτε. 'Ρήσ. 4 3  : διιπετή δέ \εών πυρσοΐς ςαθ- 
άρτους, οϋ μην τό άκατέργαστον σπόριμον». σελ. 1 1 7 0 ,3 2  μά. 2 9 3  : καί σά πόρθησών σταθμά. Θεόκριτ. Κ Δ ’, 15 : 
«Σίτου μέντοι κατά γένος ούδέτερον κατειργασμένου, ού ένθα σταθμά κοίλα θυράων (ΐΐρβ. καί Λυκόφρ. 1371). Ξε- 
μήν άρρενικώς άκατεργάστου κατά τόν πυράν. Τοιαύτη δέ νοφ. περί Ίππ. Δ , 3 : τά γάρ τοιαΰτα σταθμά καί έφεςη- 
τις ταμίη έν τ/ί Όδυσσεία τοιούτου σίτου φυλακτική, δ καί κότων άμα στερεοί τούς πόδας. Ίλ. Ε, 1 4 0 : άλλά κατά 
οιτίον παρά τοίς ύστερον λέγεται», σελ. 1 4 0 1 ,6 4  «-Τίτο»- σταθμούς δύεται. Ε, 5 5 6  : σταθμούς άνθρώπων κεραΐζετον. 
δέ ούδετέρως έπί άρτου" ό σίτος γάρ άκατεργαστος». σελ· Η , 7 5 2 :  οστι σταθμούς κεραι,ων. Σ , 5 8 9 :  σταθμούς τε 
1 7 9 4 ,5 7  «Έν δέ τώ χαϊ σίτον άπαντα δυσχερές άρσενι- I κλισιας τε. Πίνδαρ. Ισθμ, Ζ (ή ς ) ,  4 5  : ές ούρα νοϋ σταθ- 
κοΰ γένους νοήσαι τήν λέξιν· σίτος μέν γάρ ο άκατεργαστος, I μους ελθβΐν. Ευριπ. Ανδρομ. 2 8 0  : σταθμούς επι βούτα, 
έπί δέ βρώματος ούδετέρως τό σίτον λέγεται. Εστιν ουν I Ορέστ. 1 4 7 4  : δόμων θυρετα καί σταθμ,ους. Θεοκρ. Κ Ε ,  
ίσως θεραπεία η τα είπεΐν είματα άπαντα πέμψω καί τό I 2 3  : εύθυς δε σταθμοί περιμηκεες κτε. Κ Ε  , 2 2 0  : άλλά 
σίτον ?ι καί τό στίξαι είς τό σίτον, είτα άπαγαγεΐν τό κατά σταθμούς χ)ωρόν δέος ειχεν έκαστον. Ήρόδ. α', 179: 
άπαντα ούδετέρως ώς έπί όψων». Ούδέν λεγεt ο Ευστάθιος. I και σταθμοί τε και υπέρθυρα ωσαύτως. Αριστοτ. Ζω. Ίστορ. 
yEv τε τώ προκειμ.ένω χωρίω τής Όδυσσείας «είματα δ I Ζ , κθ , 2 : ειθισται δ αγειν τους νεβρούς επι τούς σταθ- 
ένθάδ’ έγώ πέμψω καί σίτον άπαντα» (Π, 8 3 )  καί έν τώ I μους. Θ , ε ,  1 : ετι δέ τα τέκνα άγει έπί τούς σταθμούς, 
«αί δ’ άπό μέν σίτον πο.Ην £ρεον» (Τ , 61) τό σίτον είνε 1 Γνωστότατη δ’ ή χρήσις τοϋ σταθμοί ύπάρχει καθ’ h  δη-



λοΰνται καταλύσεις οδευοντων (μάλιστα δέ στρατιωτών) 
λαμβανόμεναι καί δί*ην μέτρου οδοιπορικού εις δήλωσιν 
τοπικού διαστήματος (mansiones ή stationes). Ήρόδ. Ε', 
52 «Σταθμοί τε πανταχί) είσι βασιλήϊοι καί καταλύσιες 
(— καταγωγαί) καλλισται, 8ιό. οίκεομένης τε ή οδός άπασα 
καί ασφαλεος. Διά μέν γε Αυδίης καί Φρυγίης σταθμοί 
τείνοντες είκοσι είσι, παρασάγγαι 5ε τέσσερες καί ένενή- 
κοντα καί ημισυ. . . .  Λιαβαντι 81 ές την Καππαδοκίαν καί 
ταυτιρ πορευομένω μέχρι οίρων τών Κιλικίων σταθμοί δυών 
δεοντες είη τριάκοντα, παρασάγγαι δε τέσσερες καί έκα- 
το 'ν ... . Ταΰτα δέ διεξελάσαντι καί διά τής Κιλικίης όδόν 
ποιευμένω τρεις είσι σταθμοί, παρασάγγαι δέ πεντεκαίδεκα 
και ημισυ. . . .  Έν δέ τ ί  ’Αρμενί/j σταθμοί μέν είσι κατα- 
γωγέων πεντεκαίδεκα, παρασάγγαι δέ ες καί πεντήκοντα 
καί ημισυ, κτέ. » (Πρβ. καί Πολύα-.ν. Ζ ', 40,1 . Χαρίτων. Ε', 
2. Ζ ,  5. Στράοων. Β , α , 23, κλπ.). Ξενοφ. ’Αναβ. Α , 
β ,*5  «καί έξελαύνει διά τής Λυδίας σταθμούς τρεις, πα- 
ρασάγγας είκοσι καί δύο», α', β', 7 «εντεΰθεν έξελαύνει 
σταθμούς τρεις, παρασάγγας είκοσιν» (Πρβ. καί 1 0 - 2 0 , 
κτλ. "ίδε Δινδόρφιον ’Αναβ. σελ. 459. Κυννήρον Ά ν α β  
σελ. 12. Βαίριον Ήροδ. Τομ. Γ ', σελ. 82 καί σελ. 610 
έκδ. β , κλπ.). Κατά ταύτην δέ τήν σημασίαν λέγεται πάν
τοτε ω σταθμοί. - τους σταθμούς, ουδέποτε ίά σταθμά,.

Ησυχ. Τόμ. δ ', σελ. 69 «Σταθμά: ©ύρετρα, τάλαν
τα» (Προ. και «Σταθμια ; Φλοιαι», οπερ διορθοΰται μετα- 
βαλλόμενον είς «Σταθμά: Φλιαί»), σελ. 70 «Σταθμοί: Έ-  
παυλεις, οπού "ιτανται Γπποι καί βόες* καί στρατιωτική 
κατάλυσις* καί ή των θυρών παράστασις [ 'θ  Βόσσιος παρα· 
στάς]' καί τά έκατέρωθεν τών θυρών ξύλα, & νϋν πήγματα 
καλοϋμεν» ^Πρβ. και «Σταδμών: Γών τής θυρας παραστα
τών ή μανδρών ή τόπων ενθα αναπαύεται τις»). Πολυδεύκ.
Α , 76 «σταθμοί δέ τά έκατέρωθεν ξύλα κατά πλευράν 
τών θυρών, $ καί παραστάδας φασίν». Εύστάθ. σελ. 726, 
27 «Το Ιέ  δόρπα γένους μεταπλασμός, καθά καί παεά 
Σοφοκλεΐ τό σταθμά καί τό ί  παν.Ia n .  σελ. 257,8 «Σταθ- 
μός δέ νΰν μέν αγροτική κατοικία, ο έστιν έπαυλις, $ν ό 
Σοφοκλής μεταπλάσας σταθμά λέγει. Λέγεται δέ ποτε καί 
έπί τοΰ ζυγού τοΰ τά βάρη ταλαντεύοντος, καί έπί παρα- 
στατου δε οικίας. Οτε μεντοι εκ τοΰδε του τόπου είς τόνδε 
σταθμοί τοσοίδε λέγονται, τοπικόν έκεΐ διάστημα δηλοΐ ό 
σταθμός, ώς εί τις είποι στάσιν η μονήν ή τήν λεγομε'νην 
αλλαγήν», σελ. 658,42 «Τό δέ τοιοϋτον στήναι καί τό 
ίπποστάσιον ποιεί καί τό βουστάσιον καί τό βούσταθμον, 
ά καί έν άπλότητι σταθμοί λέγονται καί σζ-afya δέ κατά 
γένους μεταπλασμόν». σελ. 531,18 «Σταθμοί δέ τά έν 
τοίς άγροις ζωοστάσια, αί έπαύλεις καΐ ολω{ κατοικίαι ά- 
γροτικαι. Πολλή δέ ή χρήσι<· παρά τώ ποιητή Τίθηοι δέ που 
τήν λέξιν και επί ζυγίου, ώς άλλαχοϋ φανήσεται. Καί μέ
ρος δέ θυρών έν ’οδυσσεία οί σταθμοί, οΟς παραστάδας ό 
τραγικός φησιν. Αί δέ ιστορίας σταθμούς οίδασι λέγειν καί 
τάς ώρισμένας είτουν τεταγμένας ένοδίους άναπαύλας τοίς 
είτε ίππεΰσιν είτε πεζοδρόμοις, άς καί άλλαγάς ελεγόν τι- ,

I νες. Ουτω γάρ τοσοίδε σταθμοί όδευθήναι λέγονται πρός 
ι τινων και τοσούσδε σταθμούς είναι από τοϋδέ τίνος τόπου 

είς άλλον φαμέν». σελ. 582,13 «Σταθμοί δέ καί νϋν αί 
εν αγροΓς κ-αταγωγαί. Και ζχ. τουτου |χεν συντέθειται το 
βουσταθαον, εκ. δε του ατυλώς δ^λοΟντος τοπον στάσεως το 
ναύσταθμον είρηται» (Πρβ. καί σελ. 1421,5). Τά τοΰ Ευ
σταθίου μεταγράφων ό Φιλήμων Λεξ. Τεχν. 198 (σελ. 128 
Οσ.) λεγει «Σταθμός : Η επαυλις, Σοφοκλής μεταπλά

σας σταθμα λεγει . . . .  Παρά δε Αυκοφρονι σταθμοί αί έν 
άγροίς καταγωγαί. Και έκ τούτου μέν συντέθειται τό βον- 
σταθμον, έκ δε τοϋ δηλούντος άπλώς τόπον στάσεως τό 
ναύσταθμον είρηται. Καί όλως σταθμοί αί άγροικικαί κα
τοικία'.. Πολλή δέ χρήσις παρά τω ποιητή. Τίθησι 8έ που 
την λϊ,ςιν και επι ζυγιού. Καί μέρος όε θυρών έν ’οδυσϊεία 
οι σταθμοί, ούς παραστάτιδας [Γρ. παραστάδας] ό τραγι
κός φησιν. Αί δέ ίστορίαι σταθμούς οίδασι λέγειν καί τάς 
ώρισμένας είτουν τεταγμένας ένοδίους άναπαύλας τοΐς είτε 
ίππεΰσιν είτε πεζοδρόμοις, άς καί άλλαγάς έλεγόν τινες. 
Ουτω γάρ τοσοίδε σταθμοί όδευθήναι λέγονται πρός τινων 
καί τοσούσδε σταθμούς είναι άπό τοΰδέ τίνος τόπου είς 
άλλο; φαμέν». Περί τοϋ ναύσταθμον ποιείται λόγον ό Ευ
στάθιος και εν σελ. 835, 7  γραφών « Ενθα ορα ότι τε τό 
δρνμά μεταπλασμόν επαθε γένους, ώς καί τό κέλενθον καί 
τό ζυγόν καί τό ναύσταθμον καί τό κουλεόν». Τό ενικόν 
αύτοϋ εύρίσκει τις παρά Βουκυδίδγ; Γ ', 6 <■ ναύσταθμον δέ 
μάλλον ήν αύτοίς πλοίων καί άγοράς ή Μαλέα», τό δέ πλη
θυντικόν έν τφ'Ρήσω τοΰ Εύριπίδου στίχ. 24 ί  «έτλα μό
νος ναύσταθμα βάς κατιδείν» καί στίχ. 602 «μή πάντα 
πέρσαι ναύσταθμ’ ’Αργείων σχέθοι» (Πρβ. Ήσύχ. «Ναύς-αθ- 
μα : Λιμήν»), Του αρσενικού ναύσταθμος ποιείται χρήσιν ό 
Πλούταρχος Νικ. 1ς', 2 «καί τόν ναύσταθμον ύποπιμπρά- 
ναι» (Πρβ. καΐ'Αριστείδ. Κ Β ', 2. Λυσ. Ε ,  1. ’Αντων. ΞΓ',
4. ’Αλλά Πομπ. ΚΔ ', 2 αήν δέ καί ναύσταθμα πολλαχόθι 
πειρατικά») καί άλλοι μεταγενέστεροι. ’Εν τώ Λεξικώ του 
Ησυχίου Τόμ. Γ ,  σελ. 151 Σμ. άναγινώσκεται aNtv-  
σταθμος: Λιμήν, ένθα ιστανται τά πλοία». Περί δέ τοΰ 
βουστάθμυυ παρατηροΰμεν δτι εύρίσκεται ό πληθυντικός 
αυτοΟ αριθμός και κατ αρσενικόν καί κατ’ ουδέτερον γένος 
έσχηματισμένος. Εΰριπ. Έ λ . 359 : άμφί βουστάθμους. 29 : 
λιπών δέ βούσταθμ’ ’ΐδαίος Πάρις. 'ΐφιγ. Αύλ. 76 ; ώχετ’ 
έξαναρπάσας 'Ελένην πρός 'ίδης βούσταθμ’, έκδημον λαβών 
Μενέλαον».

<5 δεσμός τά δεσμά (σπανίως οΐ δεσμοί). Ύπό τών 
παλαιών γραμματικών ή λέγεται άπλώς ότι τό πληθυντι
κόν τοϋ δεσμός σχηματίζεται δεσμά ή μνημονεύονται μέν 
άμφοτερα αυτοϋ τά πληθυντικά άλλ’Άττικόν μέν τό δεσμά 
άνάττικον δέ τό δεσμοί υπολαμβάνεται. Φιλήμ. Λεξ. Τεχν. 
56 (σελ. 42) «Δεσμός: Τά πληθυντικά τά δεσμά έτερο- 
κλίτως». Μοΐο. σελ. 127 Πειρσ. «Αεσμά ούδετέρως ’ατ- 
τικώς, δεσμοί άρσενικώς Έλληνικώς». Εύστάθ. σελ. 1598, 
17 «'Ωσπερ καί δεσμοί καί δέσματα καϊ δεσμά καΐ έπί- 
δεσμα, περί ών οί ’Αττικοί φασι δεσμά,  ούχί δεσμούc, καί

επίδεσμο, ούχί επιδέσμους» (Πρβ. καί Φιλήμ. Λεξ. Τεχν. 
56 , σελ. 43 «επίδεσμος επίδεσμα») .  Ό  Θωμάς ό Μάγι- 
στρος άποφαίνεται οτι * Αεσμά καλλιον η δεσμοί. Επι δε 
τών ενικών τά τοϋ άρσενικοϋ μονα εν χρησει* ο δεσμός γα,α 
καί τοΰ δεσμού καί οσα μέχρι τών πληθυντικών» (σελ. 
79 , 15 'Ρ'.σχ. Το ενικόν ουδέτερον δεσμόν εΐνε πλάσμα 
τών γραμματικών παρασχηματισθέν έκ τοϋ πληθυντικού 
δεσμά. Ήσύχ. Τόμ. λ ', σελ. 476 Σμ. «Δεσμόν: Ούδετέ- 
ρως ’Αττικοί». Εύστάθ. σελ. 1358, 4 «Το όε δόρπα με- 
ταπέπλασται, καθά καί τό ζυγόν πρό ολίγου καί ώς τό 
δεσμόν καΐ τό κέλευθον», κτλ.). Παρά Ψευδοφιλήμονί σελ. 
300, 2 άναγινώσκεται «Αέσμα, μή δεσμόν έρεϊς· ού γάρ 
δεί άρρενικόν ποιείν», οπερ ευλογώτερον γίνεται μεταβαλ- 
λόμενον είς «Αεσμά, μή δεσμοί ερείς». Ίευδή όοςάζουσι 
καί πλημμελή διδάσκουσιν οί παλαιοί γραμματικοί οί μό. 
νον τά δεσμά έγκρίνοντες καί άποδοχής άξιοΰντες, άποδο- 
κιυ.άζοντες δέ τό δεσμοί καί άποξενοΰντες τής ’Αττικής 
διαλέκτου. Ού μόνον άμφότερα παρά τοίς ’Αττικοΐς εύχρη
στα ύπάρχουσιν άλλ.ά καί πολλώ τοΰ ουδετερου συχνότερον 
έν τώ πεζώ αύτών λόγω τό αρσενικόν εύρίσκεται. Αισχυλ. 
Προμ. 52 «ούκουν έπείξει τώδε δεσμά περιβαλεΐν;» . 513 
«δεσμά φυγγάνω». 991 «πριν άν χαλασθή δεσμά λυμαν- 
τήρια». Εΰριπ. Ίφιγ. Τ. 1411 «δεσμά καί βρόχους λα
βών χεροΐνί. ’Αποσπ. παρά Κλήμ. Αλες. Στρωμ. Δ , 48 
(σελ. 5S5  Πϊττ.) «ούδ’εί δεσμά πάντα προσβάλοις» (Ά λ λ ’ 
ό Κόβητος N ov. Lect. σελ. 563 και Α ο γ . 'Ε ρ μ . Τομ. 
Α ,  σελ. 447 γράφει δεινά άντί τοΰ δεσμά). ’Αριστοφ. 
Εΐρ. 1073 «ουπω θέσφατον ήν Ειρήνης δέσμ’ άναλΰσαι». 
Θεσμοφ. 10 13 «πάντως δέ μοι τά δέσμ’ ύπάρχει». Ξενοφ. 
περί 'ίππ. Ε ,  4 «χαλΛ μάλλον ή διασπά τά δεσμά». 
Πλάτ. Εύθύφρ. σ. 9, α’ «τελευτησας διά τά δεσμά». Αί- 
σχύλ. Προμ. 525 «δεσμούς άεικεΐς». Εΰριπ. Βάκχ. 518 
«ές δεσμούς άγεις». 634 «δεσμούς τούς έμούς». Ξενοφ. 
Γΐέρ. Ζ*, 12 «ή δεσμούς άντιπαράσχοι». Πλάτ. Πρωτ. σ. 
322, γ' «δεσμοί φιλίας συναγωγοί». Συμποσ. σ. 195, γ' 
αδεσμοί άλλήλων». Τιμ- σ. 73, γ' «οί γάρ τοϋ βίου δε· 
συ.οί». σ. 81, δ «τέλος δέ, έπειδάν τών περί τόν μυελόν 
τριγώνων οί ξυναρμοσθέντες μηκέτι άντέχωσι δεσμοί τώ 
πόνω διιστάαενοι, μεθιασι τούς τής ψυχής αυ δεσμούς». 
Κρίτ. σ. 46, γ  «δεσμούς καί θανάτους έπιπέμπουσα». Πο- 
λίτ. σ. 310, α' «όντας άνθρωπίνους δεσμούς», σ. 310, ε' 
«τούτους δή τούς δεσμούς ελεγον». ΙΝόμ. Ζ ,  σ. 793 , β# 
«δεσμοί γάρ ουτοι πάσης είσί ϊΜλιτείας». © , σ. 855, γ 
«ή δεσμούς ή πληγάς». Πολ. Β ,  σ. 378, δ «Ήρας δε 
δεσμούς ύπό υίέος» (Φώτ. Λεξ. σελ. 74, 1 «Ήρας δεσμούς 
ύπο υίέος ; Πολιτείας Β* ουτω γραπτέον. Παρα Πινδαρω 
γάρ ΰπό 'Ηφαίστου δεσμεύεται έν τώ ύπ’ αύτοΰ κατασκευα- 
σθέντι θρόνω" 6 τινες άγνοήσαντες γράφουσιν ύπο Διος, και 
φασι δεθήναι αύτήν έπιβουλεύσασαν Ήρακλεΐ. Κλήμεντος η 
ιστορία. Καί παρ* 'Επιχάρμω έν Κωμασταΐς ή Ήφαίστω».
Ορθότερον ίσως έχει τό παρά Σουίδα Τομ. Α , β , σελ. 887 

βΐρν. «Κλήμης. Ή  ιστορία καί παρ’ ’Επιχάρμω κτέ». ίδε

Ναβήρον Φωτ. Α ε ί .  Τομ. Α ',  σελ. 267. Πρβ. καΐ Λωρέ/ζιον 
Έπ ιχάρμ. σελ. 1 37). ’ίσοκράτ. Βουσ. § 38 «καί πατέ
ρων έκτομάς καί μητέρων δεσμούς». Το δεσμά κεΐται καί 
παρα Θεόγνιδι 459 «άποοοήξασα δ Γ  δεσμά» καί παρ’ Ή- 
ροδότω ς”, 91 «εις δέ τις τούτων έκφυγών τά δεσμά κα
ταφεύγει πρός πρόθυρα Δημητρος θεσμοφόρου». Γ0  "Ομηρος 
μόνου τοϋ άρσενικοϋ ποιείται χρήσιν, ούχί δέ καί τοΰ ουδε
τέρου. ’ίλ. Σ, 379 καί ’θδ. ® , 274 «κόπτε δέ δεσμούς^. 
’θδ. 0 , 296 «άμφΐ δέ δεσμοί τεχνήεντες». Θ, 340 «δε
σμοί μέν τρις τόσσοι». Α, 293 «δεσμοί τ άργαλέοι». Έ ν  
τοίς 'ΟΑηρικοΐς ομως λεγομένοις ^Γμνοις, οιτινες ύπ’ άοιδών 
πολλώ τοΰ 'Ομήρου νεωτέρων έποιήθη'αν, εύρίσκεται «αμή
χανα δεσμά περί πλευρησιν έχοντα» καί «περίστρεφε καρ
τερά δεσμά» (είς 'Ερμ. 157 καί 409) καί «τόν δ ’ ούκ 
ίσχανε δεσμά» (είς Διόν. 13). Έ ν  τφ είς Άπόλλ. "Γμνω 
στίχ. 129 γράφεται συνήθως «ούδ’ έτι δεσμά σ' έρυκε ■<. 
Ά λ λ ’ έν τοΐς άντιγράφοις φέρεται καί «δεσμά τ ' ερυκε», 
έξ ου πορίζεται ή γνήσια ίσως γραφή (ιδέσματ έρυκε “ . Τό 
δέσματα εΐνε ισοδύναμον τώ δεσμά ή δεσμοί. Έ ν  Όδυσσ.
0 , στίχ. 278 φέρεται «άμφΐ δ’ άρ’ έρμΐσιν χέε δέσματα 
κύκλω άπάντη», έν δέ στίχ. 296 περί τών αύτών τούτων 
τοΰ λόγου όντος άναγινώσκεται «άμφί δέ δεσμοί τεχνήεν- 
τες εχυντο πολύφρονος Ήφαίστοιο» ^ΐδε Κοβητον Μνημοσ. 
Τομ. ΙΑ ', σελ. 295). Τό δέσματα εύρίσκεται καί άλλαχοϋ 
τών 'Ομηρικών ποιημάτων, otov Ίλ . X ,  468 «τήλε δ’ άπό 
κράτος βάλε δέσματα σιγαλόεντα» (Ήσύχ. «Δέσματα: 
Έπιδέσμια») καί ’θδ. Α, 204 «ούδ’ είπερ τε σιδήρεα δέ- 
σματ’ έχησυ>. Σχολ. σελ. 38 Atνδ. «Δέσματα: Έκτέτα- 
ται, ώς τό όνείρατα, προσώπατα. Αττικόν δέ έστι τό τοΐς 
ούδετέροις χρήσθαι άντι άρσενικών. Γίνεται δέ άπό τοΰ δέω . 
δέσματα, ώσπερ άπότοΰ ξέω ζέσματα». Εύστάθ. σελ. 925, 
26 «Προϋπάρχει δέ αύτοΰ ό έχμός, έξ ου τό έχμα ομοίως 
τώ δεσμός δέσμα έν ’Οδυσσεία καί βρεγμός βρέγμα·'. 
σελ. 1280, 48 « ’Αττική δέ, φασίν, ή λέξις (δέσματα)· 
ώς γάρ ζεσμός ζέσμα, ουτω 8εσμός δέσμα». σελ. 1441, 
23 «ότι ώσπερ ζεσμός ζέσμα παρ” Αττικοΐς καί άσπασμός 
ασπασμα καί βρεχμός βρέχμα , ουτω καί δεσμός δέσμα». 
σελ. 1411, 31 «τό δέ'Ομηρικόν δέσμα δεσμόν έν αλλοις 
έστιν εύρεΐ; κατά γένους μεταπλασμόν, όποιον καί το Γ,ιη-ον 
και τό κέλευθον καΐ τό λύχνον καΐ ετερα μ«ρία οσα». σελ. 
1843, 48 «καί δτι, καθά δέσμα μέν εφη ό ποιητής, ού 
μήν δέ καί ό δεσμός ευρηται παρ’ αύτώ, ουτω καί κώμα 
μέν οίδεν, ού μήν δέ καί τόν κώμον». Ούχί μετρίως σφάλ
λεται ό Εύστάθιος άποφαινόμενος οτι δεν εύρ{σκεται παρ’ 
'Ομήρω τό άρσενικόν δεσμός. Περί δέ τοϋ δέσμα παρατη- 
ροΰμεν οτι ούδέν άλλο εινε ή ποιητικός τύπος ισοδυνάμων 
τώ δήμα τω έν συνθέσει εύχρήστω δντι, οιον άνάδημα, διά
δημα, κτλ.

Έ ξ  οσων διελάβομεν καταφανέστατον, νομίζομεν, γί-/ε - 

ται οτι ουτ’ άηθες ούτ* άνάττικον τό δεσμοί εΐνε’ οί δέ 
τούναντίον δοξάζοντες σαφέστατα έξελέγχονται ούδέν άλη ■ 
θές ούδ’άκριβές γινώσκοντες, tva μη τι σκληρότερον είπωμεν.
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Διαφερουσι δ άλληλων το δεσμοί και το δεσμά, καθ’δσον 
το μέν δεσμοί πλατυτέραν εχον σημασίαν δύναταί καί άντ'ι 
τού δεσμό, νά παραλα£.βάνηται, ώς άλλοι τε δηλοΰσι καί ό 
Αισχύλος εν μεν τφ 513 στιχω τοΰ Προμηθέως λέγων 
«μυριαις δέ πημοναϊς δύαις τε καμφθείς ώδε δεσμά φυγ- 
γάνω», εν 5ε τώ 5 2 5  «τόνδε γάρ σώζων έγώ δεσμούς 
άεικεΐς και δυας εκφυγγανω»* το δέ δεσμά, εις στενώτερον 
τής δυνάμεως αύτοΰ συνεσταλμένης, αδυνατεί νά τελή πάν
τοτε τα τοΰ δεσμοί. Ουτε το έν τώ Πρωταγόρα τοΰ Πλά
τωνος σ. 322, γ «ιν είεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί 
φιλίας συναγωγοί» είνε δυνατόν νά μετατραπή είς δεσμά 
ουτε το εν τί) Πολιτεία Β ,σ . 378, δ κ^ΙΙρας δεσμούς υπό 
υίέος» ουτ’ άλλο τι τοιούτον. Το δεσμά παρά τοϊς παλαιοΐς 
συγκεκριμενως μόνον λαμβανόμενον σημαίνει τά εν οίς τις 
δεϊται η δεδεται έπί τώ στερεΐσθαι τής έΛενθερίας χαθό- 
Λον καί κωλύεσθαι τής φυγής ή άποδράσεως ή έπί τώ 
κακοϋσθαι και χο.Ιάΐ εσθαι και τιμωρίας τνγχάνειν (Λατ 
vincula) ,  άπερ επι τών ποδών λέγονται ιδίως πέδαι 1, 
Εύριπ. Ίφιγ. Τ. 1411 «άλλ’ ερπε δεσμά καί βρόχους λα
βών χεροϊν», κτλ. Το δε δεσμοί δηλοΐ ποτέ μέν άφ^ρημέ- 
νως τάς δέσεις, τουτέστι τό πολλάκις δεΐσθαι η δεθήναι 
τδ είς δεσμά ίμπίπτειν $ έμπεσεΐν, δπερ είνε ή κυρία αύ- 
τοΰ σημασία, ποτέ δέ συγκεκριμενως τον ς σννδέσμους ητοι 
τά άρθρα, δι ών συνέχεται τι καί άσφαλές καθίσταται, 
Πλήν τών δύο τούτων σημασιών, ών άμφοτέρων στερεϊτα[ 
τό δεσμά, εχει καί τρίτην τό δεσμοί, καθ’ ήν συγκεκριμέ- 
νως τιθέμενον ΐσοδυναμεϊ τώ ούδετέρω. Τοΰ δεσμά φαίνε
ται δτι έγίνετο καί ιατρική χρήσις. ΙΙολυδεύκ. Δ', 181 «ή 
που δε καί δεσμά καί κατάπλασμα έν Γηρυτάδη καί όθό- 
νιον τό επίδεσμον».

Έ κ  τών μεταγενεστέρων πολλά τις έχει νά καταλέξγ] 
παραδείγματα τοΰ ούδετέρου πληθυντικού, ούκ ολίγα δέ 
καί τοΰ άρσενικοΰ. Νίκανδρ. Θηρ. 317 «δεσμά πέριξ νω- 
ταΐα» (Πρβ. καί 383 καί 728 καί ’Αλεξ. 437). 479 
«δεσμούς βλάπτεται». Άρατ. 242 «αποτείνεται ήΰτε δε
σμά». Οππιαν. 'Αλιευτ. Δ ,  306 «δεσμά πόθων άνίησιν». 
Now. Διον. Κ Α  , 18 «δεσμά καθάψας» (Πρβ. Λ]Ε', 234 
καί ΜΗ*, 703 ). Κ Α ',  152 «δεσμούς βοτρυόεντας». Ψευ 
δαριστοτ. περί Φύτ. Α ', 8 (Τόμ. δ ', σελ. 22 Διδ.) «πά
λιν τινά δένδρα εχουσι δεσμούς καί φλέβας . . . ώς ό χυμός 
ό εύρισκόμενος έν αύτοΐς καί οΐ δεσμοί καί αί φλέβες». ’Α
θην. Ι Ε ,  σελ. 674, β «δεσμούς ευρισκον τούς τυχόντας». 
Φϊλοστρ.Εικ.ΙΗ ,σελ.840 «και διολισθήσαι τούς δεσμούς έ·* 
θέλει». Πολυδεύκ. Β ', 139 «καί άγκαλίδες οΐ τών ξύλων 
δεσμοί». Λουκιαν. Θεών Διαλ. ΙΕ  , 3 «δεσμά τινα έπιμη- 
χανήσεσθαι». 1Ζ', 1 «περί τήν εύνήν άφανή δεσμά περιθείς 
. . . .  περιπλέκεται μέν αύτοΐς τά δεσμά». ’Αληθ. Ίστορ. 
Β ', 23 «άπορρήξαντες τά δεσμά». Τοξ. 6 «έκδεδυκώς τά 
δεσμά γέγραπται». Διόδ. Σι*. ΙΔ ', 103, 3 «τους αιχμα

1 . Δλλ Αισχΰλ. Χοκιφ. 982 «δεσμίν ϊβλί(ι> it a t f ',  πίδας τι ^etpoTv 
Χ«ί TToSatv iuvu fiS i» . Hte't τής χρώσεως taui-jji 0 i δι«λά£ωμεν άλ-

λώτους εις δεσμά καταθέμενος». ’Αρτεμίδωρ. Όνειροκρ. α', 
42 «δεσμά σημαίνει» καί «κακούργοις δέ δεσυά κτε » 
(Πρβ. και Α , 77. Β , 3-6. 13, κτλ.). Διογέν. Λαερτ. Η*, 
31 «δεσμά τ' είναι τής ψυχής τάς φλέβας καί τάς αρτη
ρίας καί τά νεύρα’ δταν δ’ ίσχύϊ) καί καθ’ έαυτήν γενομένη 
ήρεμή, δεσμά γίνεσθαι αύτής τού; λόγους καί τά εργα». 
Απολλόδ. Β ,  ε , 11 (9 ) «τά δέ δεσμ.ά διαρρήξας». Χα- 

ρίτ. Γ  , 7 «δηλοΐ γάρ θάνατόν σου τά δεσμά» (Πρβ. καί 
I  , 9. Δ , 2 δίς. 3 δίς ς ', 2. ζ ', 6). Κλήμ. ’Αλεξ. Παιδ. 
Β ,  123 (σελ. 244 Ποττ.) «δεσμά έαυταΐς περιθεΐσαι*. 
Βασίλ. Τομ.. Α ,  σελ. 84, α’ «ούδέν καινόν παραινεί Παύ
λος, άλλά τά δεσμά τής φύσεως έπισφίγγει», κτλ. Έν τή 
KatvJj Διαθήκη λεγεται «και διαρρήσσων τά δεσμά» (Αουκ. 
Η ,  29) καί «πάντων τά δεσμά άνεθη» καί «δεσμά καί 
θλίψεις με μένουσιν» (Πράξ. I? ',  26 καί κ ',  28 ), άλλά 
«ώϊτε τούς δεσμούς μου φανερούς έν Χριστώ γενέοθαι» 
(πρός Φιλιππ. Α ', 13). Πρβ. καί Ίερεμ. Β', 20 «καί διέ- 
σπασας τούς δεσμούς σου καί είπας». Ίώβ ΛΘ', 5 «δεσμούς 
δέ αύτοΰ τίςέλυσεν;», κτλ.

Και τοΐς τυφλοΐς πάντως δήλον καί τοΐς τυφλοτέροις 
τών τυφλών ΒερναρδακιδεΟσιν άναμφιβόλως φανερόν έκ τών 
εν τώ πρώτω τούτω τής Βερναρδακείου σοφίας γεύματι γε- 
γραμμένων καθίσταται δτι ό θ-σπέσιος διδάσκαλος Βερ- 
ναρδακης, τό περιβοητον τής Ελλάδος όνομα καί τό μ.έγα 
τής φυσεω; κατόρθωμα, ού μόνον τά προχειρότατα καί γνω
στότατα τής Ελληνικής γλώσσης παντάπασιν αγνοεί άλλά 
και ολως λογισμ.ού καί συνέσεως άμοιρος ύπάρχει, καίτοι 
ούδείς δύναταί νάρντ,θζ) δτι πλείστης πονηρίας καί γοητείας 
μετεχων δεξιώτατα καί εύκολώτατα φενακίζει καί έξα· 
πατα τά άνερμάτιστα καί άστάθμητα παιδάρια καί τά 
βλεννώδη καί σιβυλλιώντα άνθρώπια. Μεγάλως δ’ αναγκά
ζεται τις νάπορ-ή καί θαυμάζη βλέπων δτι καί νΰν έτι έν 
τοΐς έφημ.εριδαρίοις τής ταλαιπώρου ταύτης χώρας πολύς 
περι τοΰ άνθρωπου τουτου θόρυβός γίνεται, δστις καί νηπίων 
διδάσκαλος έν κωμίω τινί άν κατ’ επήρειαν δαίμ.ονος ήτο 
άποδεδειγμ,ενος, ούδαμώς ανεκτός θά υπήρχε καί άναγκχΐον 
κατα τον δικαιότατον λόγο/ θά έφαίνετο, άμα τής γραμ- 
μ,ατικής αυτού έκδοδϊίσης, παραχρήμ,α νά παυθίΐ καί άπο- 
πεμφθίί, ϊνα μή μισθοδοτούμενος τάς διανοίας αύτών δια* 
φθείρτ).

Παρατηρητέον δ’ έν τέλει δτι έν μέν τίί προεισαγωγίί 
τής γραμματικής (σελ. 3, § 14) γράφει ό δαιμόνιος άνήρ 
«Έκ τής παρούσης γραμματικής άποκλείεται ή ’Αλεξαν
δρινή, ή τών Ελληνιστών, ή Βυζαντινή καί ή σημερινή 
Ελληνική γλώσσα μετά τών σημερινών διαλέκτων, άντι- 
κειμενον 1 δ αυτής κύριον είνε ή άρχαία ’Αττική διάλεκτος, 
καί ή κοινή ή Ελληνική, καθ’ δσον δέν άπομακρύνεται άπό 
τής ’Αττικής», έν δέ τή παρατεθείσιρ σημειώσει (έκ τής 32 
σελίδος, § 168) έπιλαθόμενος τών λόγων τούτων καί τών

1. Αντί τοϋ ί ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν  οφείλει ν* λέγηται 6 τ  ί κ ί ί- 
μ  3 V ί  ν, ώ{ άχριδώς άλλοτε βάποϊειχΟ· .̂
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επαγγελιών αύτοΰ ό μνημονικώτατος γραμματικός παρατί
θεται' πληθυντικά ονόματα, ών όλίγιστα μόνον εύρίσκονται 
παρά τοΐς Άττικοΐς, τά δέ πλεΐστα ξένα τής διαλέκτου 
αύτών ύπάρχουσι. Τις τών Αττικών ειπε ποτε ο εγρ./ψ- 
βόστρνχα ή δίφρα ή χύχλα ή δρυμά ή χέ.Ιενθα ή τράχηλα 
ή δάκτυλα η ρύπα ή ίά η κλοιά η μ ο χ Μ  ή όϊστά ?ι  ρ i r a  

ή φιμά ή χαλινά ή ταρσά ;

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΥ ίΟΦΙΑί ΓΕΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-

Έν τφ ήδίστω Τρωγαλιω τοΰ άστειοτάτου καί μελιχρο- 
τάτου Βίρναρδάκιι, δπερ ένδοξότατον καί περιφημότατον τον 
άπλοΰν καί άπάνουργον συγγραφέα καθ άπασαν τήν τι ε̂  
λευθεραν καί τήν δουλην Ελλαδα κατεστησε, πολλών δε 
καί μεγάλων ώφελημ.άτων πρόξενον αύτώ εγενετο, άναγι- 
νώσκεται ή έπομένη σοφωτάτη ρήσις μ.ετ άνυπερβλητου 
κομψότητας καί άμιμήτου χ_άριτος γεγραμμενη.

Παραλείποντες πολλά άλλα σόλοικα και ασύν
τακτα και ανόητα της αύτης σελίδος, καί μονον 
άναφέροντες τό άνοστον παίγνιον τών λέξεων τ ο

. / f/ \ Γ!έν τϊ) φρασει ταυτη «οπως ιόης και ετερα π α ρ α 
δ ε ί γ μ α τ α  δ ε ί γ μ α τ α  της παχυλής άμα- 
Οείας σου τρανώτατα·» μεταβαίνομεν είς τήν σε
λίδα εκατοστήν ό'που γράφεις « π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς  
ώ ν,» ένω ήλέξις «πεπεισμένος» ουσα ήδη μετοχή 
λαμβάνει ώς προσδιορισμόν καί έτέραν μετοχήν 
τήν ών ! ’Έστω καί τοΰτο πρός τοΐς άλλοις δείγ
μα της πολλής γραμματωσύνης τοϋ Δασκάλου ! 
(σελ. C 1, 54).

Τοιοϋτος λόγος ούτως άσυρώς καί φορτικώς εχων καΐ πά- 
σης σολοικίας άνάπλεως ών ύπό μόνης τής χειρός τού δλως 
έγκυκλίου παιδείας άμυήτου καί Ελληνικών γραμμάτων 
άγεύστου Βερναρδακη ήδύνατο νά γρ«φγ. Δέν θαυμάζομεν 
δέ τόσον τήν τοΰ άνθρώπου τούτου άνεπιστημοσύνην καί 
αλαζονείαν καί ΰβριν, δσον τήν τοΰ Έλληνικοΰ έθνους βα- 
ρυδαιμονίαν καί τήν τών νέων Ελλήνων νωθρότητα καί ά- 
ναισθησίαν, παρ’ οις ού μόνον πας τις περί παντός δτιδή- 
ποτε εύκολώτατα καί άκινδυνότατα δύναταί νά φλυαρίί, 
άλλά καί ειδεχθή πολλάκις καί τερατώδη νοσουσών καί 
παραπαιουσών κεφαλών έξαμ,βλώματα πλείστης τιμής καί 
μεγίστης άποδοχής άξιουνται.

Έπεραίνομεν ήδη τάς γυμνασιακάς καλαυμένας σπουδάς 
καθ’ δν χρόνον τό περιβοητον τοΰ δαιμονίου και μ,ακαριου 
Βερναρδάκη Τρωγάλιον έξεδόθη (1855). Πολλάκις δ’ έκιν- 
δυνεύσαμεν ύπό τής μεγάλης περί αύτοΰ φήμης καί τών συ
χνών καί σφοδρών έπαίνων περιβομ-βούμενοι τά τε ώτα νά 
έκκωφωθώμεν καί παντελώς έμβρόντητοι νά καταστώμεν. 
Πανταχού λόγος πολύς περί τού Βερναρδακείου συρράμμα- 
τος καί κρότος δεινός έγίνετο καί πανταχόθεν μέγας πάτα

γος καί θό,υβος ήκούετο τών ύμνούντων καί εύλογούντων 
τόν δίκην ήλιου άνατείλαντ* ύπερφυέστατον άνδρα. Ούδέν 
άλλο έπί πολύν χρόνον έν τοΐς στόμασι τών ένθουσιώντων 
καί κοουβαντιώντων ανθρώπων έφέρετο ή τό όνομα τοΰ τε
ραστίου Βερναρδάκη καί ή τελειοτάτη καί δεξιωτατη αύ
τοΰ φύσις. Σύμπασα δ’ ή Ελλάς σφοδρώς έκάστοτε υπό 
τών ισχυρών εύφημιών καί έγκωμιων έδονεϊτο, ισως δε καί 
ύπό τής ύπερβαλλούσης χαράς, δτι τοιούτον τέκνου μήτηρ 
εκύρησε. Αύτός δ’ό Βερναρδάκης, δστις αφυέστατος μεν άλ
λως καί δλως νοΰ καί φρονήσεως έστερημένος άποδείκνυται, 
εύφυέστατος δ’ άείποτε καί ίκανώτατος περί τήν μεταχειρι- 
σιν τών νέων Ελλήνων έφάνη, ών τήν τε φύσιν και τούς 
τρόπους παντός άλλου κάλλιον συνεΐδε και κατέμ.αθί, τοι 
αύτά τινα περί αύτοϋ άνυποστολως και άνερυθριαστως δΐι- 
τέλει λαλών καί γράφων, ώστε μετριοφρονέστατον αληθώς 
άπέφηνε καί άνεκτότατον κατεστησε τον Τζετζην τον επαι- 
νούντα έαυτόν καί λεγοντα

οιδας δε πάντως ακριβώς πώς πάιαν οΐδα βίβλον 
I/. στήθους τε καί στόματος ούτως έτοίμως λέγειν’ 
ούδε γαρ μνημονέστερον τοΰ Τζετζου θεός άλλον 
άνδρα τών πρίν τε καί τών νϋν Ιξέ»ηνεν έν βίω

’Αλλά περί μέν τούτων έκτενώς καί άκριβώς σκαποΰμεν 
έν άλλω τόπω νά διαλάβωμεν μ.ετά πολλής επιμ,ελειας τα 
α'ίτια τής περί τήν παιδείαν εν Ελλαόι κακοδαιμονίας εζε- 
τάζοντες, ϊνα τοΐς πασι γνώριμον ύπάρξη τίνες μάλιστα έν 
τώ ταλαιπώρω τούτω έθνει, καταρθωσαντες οπωσδήποτε 
σοφοί νά νομισθωσί καί ύφηγηταί τών γραμ.μάτων νά κατα- 
στώσιν, άνατροπεΐς μεν τής άληθοΰς παιδείας εγενο^το, 
διαφθορείς δέ τών άπλών καί άπειροκάκων νεανίσκων άπε- 
βησαν, ους παραλαβόντες άπαξ καί μαγικήν τινα δύναμιν 
ποτίσαντες καί έπιτηδείως δια τών τής ψευδοπαιδειας απα
τηλών θέλγητρων γοητεύσαντες μακράν άπό τής υγιούς 
παιδείας άπεπλάνησαν καί άπό πάντων τών σπουδαίων μα
θημάτων καί μελετημάτων τεχνικώτατα άπέτρεψαν παν- 
τοίως αύτά τε ταΰτα ώς μάταια άσχολήματα έξευτελίζον- 
τες καί έξουδενούντες καί τούς περί αύτά διατρίβοντας ώς 
σχολαστικούς τινας καί μικρολόγους χλευάζοντες καί δια- 
σύροντες. Τα νυν δε χωροΰμ.εν εις τον έλεγχον τής εκ τοΰ 
ήδίστου Τρωγαλίου τοΰ μελιρρύτου συγγραφέως παρατεθεί- 

σης ρήσεως.
Ιίάς τις σύνορα τό τερατώδες καί βδελυρόν τής λέξεως 

γρζμματωσύνης, ύφ’ ής έκ τοΰ ονόματος γράμμα σχημα- 
τισθείσης σημαίνεται τό έναντίον τοΰ δηλουμένου ύπό τής 
έκ τοΰ έπιθέτου αγράμματος παρηγμ.ενης άγραμματωσύνης. 
Ούδείς ύπάρχει ό μή αισθανόμενος τήν άτοπίαν καί πλημ* 
μ,έλειαν τής ρήσεως «ένώ η λϊζΐς πεπεισμ,ενος ουσα ήδη με
τοχή λαμβάνει ώς προσδιορισμόν καί έτέραν μετοχήν τήν 
ών», έν γ ποώτον μέν άνοητότατα ή μετοχή ων ονομάζε
ται προσδιορισμός τής λέξεως πεπεισμένος, καιτοι φανερω- 
τάτου ύπάρχοντος δτι δέν είνε τό ων προσδιορισμός τοΰ 
πεπεισμένος, άλλά τό πεπεισμένος κατηγορούμενον τού 
ων, έπειτα δέ άναρμοστότατα χρήσις τοΰ μορίου ήδη γίνε-



ται, δι’ ου εμ φαίνεται οτι ύπαρχε χρόνος καθ’ όν ή λέξις 
πεπεισμινος δεν ητο μετοχή. Τι άλλο σημαίνει το #»ι λέ- 
ξ'.ς πεπεισμένος ουσα η δη μετοχή» η «ή λέξις πεπει
σμένος ούχέτι ουσα o n  πρότερον (Α Λ Λο τι) ην ά .Ι.ΐ 
ηδη μετοχή* ; Ολίγους δε δόνα ναι νά λανθάνϊ) πόσον 
«καταλλήλως καί άπροσδιονύσως κεΐται το ενώ (— .~ !. 
τοι, εί καί, κτλ.) εν άρχή τής προκειμένης ρήσεω;. Μακά
ριον τ?ί αλήθεια ήμεΐς νομίζομεν πάντα οστις ικανός εινε νά 
νοήση τό «όπου γράφεις πεπεισμένος ών, ένώ ή λέξις πε
πεισμένος ουσα η δ η μετοχή λαμβάνει καί έτέραν μετοχήν 
ώς προσδιορισμόν». “Ινα μή δλως πλημμελώς καί άδιανοή- 
τως ό λογος έχη, ώφειλε νά ύπάρχη γεγραμμένον «ένώ ή 
λεζις πεπεισμένος ουσα μετοχή δεν λαμβάνει (δεν δύναται 
νά λάβη, δέν έπιδέχεται, κτλ.) τή/ μετοχήν ώκ (ή δέν 
συντάσσεται, δέν δύναται νά συνταχθή μετά τής μετοχής 
ών, κτλ.)».

Καί περί μέν τούτων τοσαΰτα μόνα άρκούμεθα άγοντες 
ικανά εις προφανέστατων σφαλμάτων δήλωσιν ύπολαμβά- 
νοντες. Επάναγκες δέ νομίζομεν μετ’ ακρίβειας τήν χρήσιν 
να έςετάσωμεν τήν δεινώς υπο τοΰ δεινού Βερναρδάκη ψε- 
γομένην καί άποδοκιμαζομε'νην καί ώς δείγμα τής πολλής 
τοΰ Χρυσοβέργη άγραμματωσύνης τοΐς άναγνώσταις προσ- 
φερομένην.

Αν εν τ·(5 νεα Ελληνική γλώσστι ή σύνταξις τής μετο 
χής τοΰ ρήματος είναι μεθ’ έτέρας μετοχής δίκην κατηγο
ρουμένου είς αύτήν άναφερομένης πλημμελώς καί άτόπως 
ελΤ* μεγάλην καί άσύγγνωστον τεκμηριοΰσα ανεπιστημοσύ
νην, τότε ού μόνον ό Χρυσοβέργης αμαθής καί αγράμματος 
άποδείκνυται άλλά καί αύνός ό γεραρός ’Ασώπιος, ο3 χά- 
pw μαλιστα συνεροαψεν ό Βερναρδάκης το περιώνυμον Τρω- 
γαλιον εκθυμως υπέρ αύτοΰ άγωνιζόμενος καί σφοδρώς πρός 
τούς ελέγχους τού Χρυσοβέργη απολογούμενος. Υίς ό Χρυ
σοβεργης συντάξας τήν μετοχήν τοΰ ftVat μεθ’ έτέρας με
τοχής ειπε πεπεισμένος ών, ουτω καί Άσώπιος έγραφε 
«συνειδός or τών έαυτοΰ δυνάμεων» καί ατά γράμματα 
βαθεως οντα ριζωμένα» (Ίστορ. 'Ε ,Ι. Ιή ν . Ποιητ. χαϊ 
Σνγγρ . Τομ. Α ,  σελ. πγ και σελ. ρκγ) καί «μετά τοΰ 
συνδετικού ον ήνωμένον» καί «ήνωμένον δέ μετά τοΰ 
συνδετικού ον» και «ήνωμενα οντα, άποτελοΰσι τό ρήμα»
Ζ'Συντ. Περ. Πρώτ. κεφ. α', § 13. § 20. κεφ. Β', § 1 0 
έκδ. 1847) καί «είθισμένοι οντες εις τό ουχνότερον "Ελ- 
λην» ( Σοντσ. σελ. 52), κτλ. Π^σου δε γέλωτος άξιον εΐνε, 
αν τις υπεραπολογουμενος τίνος ως αδίκως ελεγχομένου καί 
αμαθή τον κατήγορον προθυμουμενος νάποδείξ/ϊ τοιαύτας 
τούτου συντάξεις ώς δείγματα τής έσχατης αύτοΰ άμα- 
θείας προφέρω, όποιας καί έκεΐνος πολλάκις μεταχειρίζεται, 
ύπέρ ου ό άγών γίνεται ;

Αλλ’ εινε άρά γε ούτως έν τή νέα. 'Ελληνική γλώσση 
έκφυλος ή τοιαύτη σύνταξις, ώστ’ άντίκρυς άγράμματος καί 
αναλφάβητος νάποκαλήται δστις χρήσιν αύτής ποιείται · 
Αν παρά μηδενί τών προγενεστέρων ήμών ή παρά μόνοις 

τοΐς τελευταίοις καί κακοδαιμοσι τών μεταγενεστέρων τοΐς

πολλαχώς τήν Ελληνικήν γλώσσαν διαφθείρασι καί ολως 
την φύσιν αύτής διαστρέψασι παραδείγματα τής περί ης ό 
λόγος χρήσεως εύρίσκοντο, ούχί άλογος ίσως θά έφαίνετο 
μομφή τις καί άποδοκιμασία αύτής. Νΰν δέ παο’άπασι τοΐς 
παλαιοΐς ού μόνον τοΐς έσχάτοις καί άδοκιμωτάτοις άλλά 
καί τοΐς προτέροις αύτών τοΐς μή παντάπασιν άδοκίμοις 
ουσι καί αύτοίς δε τοΐς ύπάτοις καί ένδοξοτάτοις εύρίσκει 
τις υποδείγματα τής προκειμένης χρώσεως, σπανιότερα μέν 
παρά̂  τοΐς άεί άρχαιοτέροις, συχνότερα δέ παρά τοΐς άεί 
νεωτέροις.

( Πολλά τής τοιαύτης χρήσεως μαρτύρια, καθ’ $ν ή τοΰ 
ρήματος είναι μετοχή συντάσσεται μεθ’έτέρας μετοχής πα
ρακειμένου ή ένεστώτος χρόνου οίσης, δύναται τις έκ τών 
τοΰ Ευστάθιου Παρεκβολων νά προενέγκτϊ, οιον 
είωθός ον. σελ. 1333, 58.
εΐχός όν. σελ. 207 , 44. 635, 65. 810, 18. 823, 
5 7 , κτλ.
άπειχός ον. σελ. 1473, 53. 
άπεξηραμμένος ών. σελ. 1716, 6. 
χεχο.Ιονσμένος ών. σελ. 1049, 18. 
είμαρμένον ον. σελ. 1/42, 12. 
ώνοματοπεποιημένον ον. σελ. 945, 23. 
ήμαρτημένον ον. σελ. 1613, 20. 
οντος ύπεζηρημένον. σελ. 21 ) ,  41. 
έχτετοπισμένοι οντες. σελ. 1559, 42. 
πεπεδημένοι οντες. σελ. 978, 63. 
σεοημειωμένων οντων. σελ. 1304, 16. 
συνεσταλμένοις ουσιν. σελ. 372, 21. 
προσήχων αύτός ών. σελ. 1 569, 52. 
πρέπον ον. σελ. 187, 24. 924, 59. 
χρεών ΐΐν. σελ. 382, 30. 424, 33. 694, 35, κτλ. 
άρχουν ον. σελ. 824, 41. 862, 34. 1589, 12. 
f’io r  ον. σελ. 1558, 62. 1907, 43. 
ένόν ον. σελ. 4 508, 32.
δέον ον. σελ. 41, 44. 45, 18. 52, 13. 60, 43. 61, 8. 
88, 13. 90, 38. 113, 20. 114, 23. 130, 10. 149, S
καί άλλαχοϋ πολλαχοϋ. 
ενδεχομένου οντος. σελ. 1737, 24. 
ενδεχόμενα οντα. σελ. 186, 1.

Ούκ ολίγα παραδείγματα τής περί ης ό λόγος συντά
ξεως παρέχει ήμΐν καί ό Χοιροβοσκός, ο»ν σελ. 326, 27 
Γαισφ. «ώς τοΰ α συνεσταλμένου οντος». σελ. 430, 4 
«τά μονοσύλλαβα πευστικά περισπώμενα οντα» (Πρβ. 
καί σελ. 430, 8 «καί μή οντα μήτε τοπικά μήτε διά τοΰ 
χού παρηγμενα» ) .  σελ. 448, 35 «παρεσχηματισμέναι 
δέ άρσενικοΐς ουσαι». σελ. 480, 25 καί 28 «πεπληρω- 
μένω δντι κατά τήν σημασίαν», σελ. 599, 16 «επειδή 
ταύτα πεπονθύτα οντα κτέ.». σελ. 599, 26 «πεπονθότα 
οντα έν τώ παρακειμένω». σελ. 7 96 , 19 κτοΰ ουν ένε
στώτος περιυπωμένον οντος». ’Επιμερ. σελ. 6, 2. σελ. 34 
3 καί σελ. 84, 14 Γαισφ. «συνεσταλμένου οντος τού- 
ι». σελ. 52, 4 «οννεσταλμένον οντος τοΰ α». σελ. 171,

8 «παρά τό χεχομμένην ουσαν εις ουλοτητα μετελθεΐν».
Καί έν τή Βιβλιοθήκη τού Φωτίου άναγινώσκεται «καί 

λΰσαι τό σκέλος έν τώ δεσμωτηρίω οντα ύεδεμίνον» (σελ.
10, 12, οπερ ούδεμία ανάγκη φαίνεται νά έκληφθή άντί 
τού «υπάρχονταέν τώ δεσμωτηρίωόεδεμενον») καί ^ωσπερ 
βεβαχχευμένον οντα έπ’ αυτο τοΰτο» (σελ. 1 1 ,3 9 ) καί 
«δριμεΐάν τε καί συνεστραμμένην ουσαν» (σελ. 199, 4). 
Πρβ. καί Σχολ. ’ίλιάδ. Ε , 200 (σελ. 392 Βεκκ.) «τοΰ 
τοίνυν κύκλου κατά τήν περιφερειαν οντος πεπερασμένουy.
Φ , 506 (σελ. 584) «καίτοι γεγαμημένη ουοα». X ,  475 
(σελ. 602) «έσχορπισμένη ουσα τό πρίν». Σχολ. θδυσσ.
Α, 404 (σελ. 67 Δινδ.) «τό ενεργητικόν άντί παθητικοΰ, 
ώχισμένης ουσης». Γ ,  236 (σελ. 140) «μηδε πεπρωμέ- 
νης οΰατ,ς τής αύτόθι τελευτής εκείνου». Ε, 51 (σελ. 246) 
«ώς τών πτερών ήραιωμένων οντων». Ε, 256 (σελ. 268) 
«πλέγμασι ψιαθώδεσιν ουσι πεπλεγμένοις». Σχολ.Άπολλ. 
ΓΡοδ. Β ', 477 (σελ. 416 Κ,ειλ.) «.συγγεγεννημένη γάρ 
ουσα έάν έκκοπη, κτέ.». Σχολ. Εύριπ. Εκάβ. 601 (Τόμ.
Α ', σελ. 370 Αινδ.) «καί νοείς τό πικρόν είθισμένος ών 
τω γλυκέ ι». Όρέστ. 301 (Τομ. Β ,  σελ. 4 03) «τών άλ
λων, ώς όρας, ών μεμονωμένος καί έστερημένος». 1491 
(σελ. 31 8) «ή τεθορυβημένος ών οϊεται αύτήν πεπτωκέ- 
ναι». Σχολ. ’Αριστοφ. Βατρ. 330 (σελ. 285 Αιδ.) «καί 
τριών οντων αύτώ μάλιστα ήγαπημένων». Σχολ. ©εοκρ. 
A’, 19 ('σελ. 42 ’Αρηνσ.) «ώς άλλο τι ουσαν καί ού μέ- 
λον ΰν αύτής τώ Πανί». Λεξ. Βινδοβ. σελ. 42, 6 Ναυκ. 
«δέον άντί τοϋ πρέποντος οντος».Κοα.υ.. ’Ανέκδ. ’θξ. Τόμ. 
Γ ’, σελ. 398 «δν δέον ον διφθόγγω παραλήγεσθαι κτέ.».

Παρά τώ παροιμιογράφω ^ιογενιανώ φέρεται «ώς τών 
εκείνων άνδρών λελωβημένων οντων» (Β7, 2. Πρβ. κα̂  
’Αποστόλ. Γ  , 92) καί «έπειδή γάρ ό νΑδωνις έρώμενος 
ών, ώς ό μύθος, τής ’Αφροδίτης κτέ.» (Πρβ. καί ’Αποςόλ. 
Α ’, 34). Παρά δέ τώ ’ΐωάννη τώ Χρυσοστόμω εύρίσκεται 
«καίτοι μέλλον δν» (Τόμ. Γ ”, σελ. 21 Παρ.). ’Εν τοΐς 
τοΰ Ψευδοβαβρίου κεΐται «χαμαί δεδόρκει χρήμ’ έοικός 
ον μήλω» (Κς·, 20, σελ. 24 έκδ. L e w is ), οπερ ούχί ά- 
βιάστως δύναται τις άντί τοΰ «δεδόρκει χρήμ’ δν χαμαί 
μήλω έοικός» νά έκλάβη.

Καί ύπό τοΰ ’Αθηναίου γίνεται χρήσις της προκειμένης 
συντάςεως λέγοντος «ώσπερ δέον δν είπεΐν αιτίαν» (Ε  , 
σελ. 17” , γ ) καί «καίτοι τώ πιεΐν έ-jγεγυμνασμένος ώτΐ) 
(ί', σελ. 434, α') καί ύπό τοΰ Αιογένους τοΰ Λαερτίου γοά- 
φοντος «τάςέν άκροπόλει Χάριτας... ένδεδυμένας οϋσας» 
(Β ',1 9 )  καί «καίτοι χεχινημένον οντα έν νεότητι» (Θ', 
63. Πρβ. καί Ζ , 90 «τή γάρ σωφροσύνή τ (θεωρημένη ν· 
παρχούοτ) συμβαίνει άκολουθεΐν καί παρεκτείνεσθαι τήν 
ύγίειαν»).

Εν τοΐς ’ΐίθικοΐς τού Πλουτάρχου άναγινώσκεται «έν 
γάρ τούτω τώ λόγω ώριομένω τε or τι καί θεωρουμένω» 
(σελ. 687, 37 Διδ. Πρβ. καί σελ. 1169, 16 «άτε θερο- 
μενην καί άλεαινομένην ουσαν» ) ,  έν δε τοΐς Ιπποκρα- 
τειοις φέρεται, «άτε ήλχωμένα έόντα» καί β ιόντων π ί- ]

γλασμένων καί τοΰ κακοϋ γεγενημένου» (Τομ. Β ', σελ. 
573 καί Τόμ. Α', σελ. 375 ’ Ερμερ.). Πρβ. καί Λουκιαν. 
Ζεύξ. § 7 (Τόμ. α ', σελ. 531 ’ίακβ.) «ώς νέαν καί τοΐς 
έμπροσθεν ήγνοημένην ουσαν». Υπάρχει ομως και γραφή 
«τοΐς έμπροσθεν ήττο) ετι ουσαν». ”θθεν όυναταί τις να ει- 
κάση οτι ύπό τού Λουκιανοΰ γεγραμμένον ητο «τοΐς έμ
προσθεν άγνώτ έτι ουσαν».

'Αλλα παραδείγματα τής περί ής ό λόγος χρήσεως πο- 
ρίζουσιν ήμΐν οί έξής συγγραφείς. Πολύβ. Κ Β  , 4 (Τόμ.
Α ', σελ. 652. Λιδ.) «ουσης δέ τής περί αυτών δόξης όμο· 
λογουμένης» (Καί εν ς ,  ιζ , 2, σελ. 347 φέρεται «πολ
λών γάρ έργων οντων έχδιδομένων ύπό τών τιμητών διά 
πάσης ’Ιταλίας»* άλλ’ εΐνε ισοδύναμον τώ «πολλών γάρ 
έργων υπαρχόντων, ά έκδίδοται ύπο τών τιμητών κτε.»). 
Στράβων Ζ', ’Αποσπ. 47 (σελ. 282, 26 Διδ.) «καίπερ 
c v (σα περισ)σώς έχπεπονημένη». Χαρίτων Η , 8 «έκέλευσε 
σκάπτειν όντας πεπεδημένους» ('Ανευ τινός ανάγκης κε
λεύει ό πολύς Κόβητος Μνημοσ. Τόμ. ίΐ’, σελ. 303 νάέκ- 
βληθή τό όντας). "Ιίρων σελ. 49, 9 Ούλτζ. «έσψιγμένης 
ουσης τής χειρός». σελ. 158, 25 «αί δε πλευραί αύτοΰ 
έγχεχλασμέναι ουσαι κτέ.». Διόδωρ. Σικελ. Α , κ δ , 2 
ιιόμολογουμένου γάρ οντος παρά πάσιν δτι κτε·». ΙΑ ', ιθ',
1 «έτι δέ καί Λυκίων νήες έχόμεναι τούτων ουσαι τό μέν 
πρώτον εύρώστως άντείχοντο». Κλήμ. ’Λλεξ. Παιδαγωγ. 
Β ', 73 (σελ. 214 Ποττ.) «τοΰτ’ αύτό γάρ οι σκληροκάρ- 
διοι προφητείαν ουσαν σεσοφισμένην ού νοοϋσιν». Στρωμ. 
Ε*, 31 (σελ. 664 ) «προστάττων μή δεΐν ταΐς τών πολλών 
έπεσθαι γνώμαις άκρίτοις καί άνομολογουμέναις ονσαις«. 
Αίλιαν. ’Αγροικ. ’Επιστολ. ΙΑ* (σελ. 490,9 Διδ.) «έγώ δέ 
αύτόν ύποδέδοικα καίτοι παρόντα οντα». Καί παρ’ ’Αρι
στείδη Τόμ. Α', σελ. 581 Δινδ. παρελήφθη τό έν δυσίν άν- 
τιγράφοις φερόμενον «πάνταν μάλιστα είκός δν» άντί τού 
«δ πάντων μάλιστα είκός ην». Πρβ. καί Τόμ. Β ', σελ. 
692 «άλλ’ έχόντες οντες ένταϋθ’ ήξομεν» (Θωμ. Μάγιςρ. 
σελ. 125, 5 ?Ρισχ. «Γράφεται δε καί έχόντες οντες. ’Α 
ριστείδης έν τώ Παναθηναϊκώ έχόντας δντας ταντα τιμιέ
σαι καί Λουκιανός έν τώ περί τών έπί μισθώ συνόντων 
χαϊ έχόντες οντες έπιλανθάνεσθαι εαυτών») .  Το παρά 
Διονυσίω τώ Άλικαρ/ασσεΐ ‘Ρωμ. ’Αρχ. L ', 10 (σελ. 865 ) 
κείμενον «Κολλατΐνον τουτονί τόν άνδρα συνάρχοντα όντα 
κτέ.» δέν πρέπει νά έκληφθή άντί τοΰ «Κολλατΐνον του
τονί τόν άνδρα, συνάρχοντα όντα», άλλ’ άντί τοΰ «Κολ
λατΐνον τουτονί, τόν άνδρα συνάρχοντα, όντα», τουτέστι 
«τόν όντα άνδρα συνάρχοντα». ’Αλλ’ υπάρχει καί γραφή 
προτιμητέα «Κολλατΐνον τουτονί τόν συνάρχοντα περί ά- 
πάντων κτέ.».

Καί έν τ·(ί Katv5i Διαθήκη εύρίσκει τις χρήσιν τής συντά
ξεως περί ης διαλαμβάνομεν, οίον ν,έσχοτωμένοι τή δια- 
νοία οντες, άπηλλοτριωμενοι τής ζωής τοΰ θεοΰ» η κατ’ 
άλλην άνάγνωσιν «έσκοτισμένοι τή διανοία, οντες άπηλλο· 
τριωμένοι τής ζωής τού δεοΰ» (πρός *Εφεσ. Δ’, 48). 

"Ομοια τοΐς προκατειλεγμένοις ύποδείγματα εχομεν καί
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εκ τών τοΰ Αριστοτέλους βιβλίων να μνημονεύσωμεν, οιον 
περί Ζω. Μορ. Δ', 5 (τόμ.Γ', σελ. 282, 26 Διδ.) «ώς οίσα 
πιπεμμένη καί αιματώδης», μετά τά Φυσ. Ια ', γ ', 5 (Τόμ. 
Β  , σελ. 604, 4 ΐ )  «τά μέν ουν κινοΰντα αίτια ώς προγε- 
γενημένα δντα, τά δ ’ ώς λόγος άμα*. Πρβ. καί Φυσ. 
Ακροασ. Γ ,  η , 1 (Τομ. Β , σελ. 284, 24) «πεπερασμέ

νου οντος τοΰ παντός», περί Ούραν. Α ', ζ', 2 (σελ. 376,
6) νπεπερασμενων γαρ τών πρωτων κινήσεων ούσών α
νάγκη και τας ιδέας τών άπλών σωμάτων είναι πεπερα- 
σμενας». Γ ,  5 , 2  (σελ. 4.16, 28) «πάντα γαρ ταΰτα 
άποδοθήσεται καί πεπερασμένων δντων, εάν τις λάβη». 
περί Γενέσ. καί Φθορ. Β ', μ ,  6 (σελ. 467 , 20) «άνάγκη 
δ είναι άρχην, μη πεπερασμένης οΰο’ης} καί άί'διον είναι». 
Καί παρά Θεοφράστω φέρεται Φυτ. Αΐτ. Ε', δ ', 4 (Τόμ. 
Β ,  σελ. 172 Τεϋβν.) Άανειμένου γάρ οντος καί μαλακού 
τοΰάέοος, εκφύεται μάλιστα κτέ.». Πρβ. καί’Αποσπ. ΠΘ', 
11 (Τομ. Γ  , σελ. 189) «αί δέ φύσει τοιαίδε φωναΐ φύσει 
σννηρμοσμέναι ουσαι».

Τά έκ τών παλαιών καί δοκίμων παραδείγματα εινε ο
λίγα. Ευριπιδ. Εκαβ. 358  «πρώτα μεν με τουνομα δανεΐν 
έράν τίθησιν ούκ είωθός ον». Αριστοφ. Βατρ. 721 «ουτε 
γάρ τού το to ιν ονσιν ού χεχιβδηλενμένοις, κτέ.». Αυσ. υπέρ 
τοΰ ’Αδυν. § 7  «μηδέ ά νεωτέρω καί μάλλον έρρωμένω 
οντι εόοτε». Ξενοφ. Συμποσ. Η ,  2  «Κριτόβουλός γε μην 
καί έρώμενος ών ήδη άλλων επιθυμεί» *. Έλλην. Α', β', 
2 αέκ δε της Μιλήτου βοηθήσαντές τινες τοΐς ΠυγελεΟσι 
διεσπαρμένους όντας τών 'Αθηναίων τους ψιλούς έδίωκονί. 
Ο πολύς Κόβητος ( N ov. Lect. σελ. 3 0 7 ) άποφαίνεται οτι 

πρέπει το όντας η \ά έξαλειφθ^ η είς ϊόόντες νά μετα- 
βληθή (Πρβ. καί Βρειτεμβάχιον Ξενοφ. Έ λ λ η ν .  Τόμ. Β ', 
οελ. X IV .  'Ο 'Ολουερδάς Annot. C rit. in  Xenoph. Hel- 
Jen. σελ. 8 υποτοπεΐ οτι εγραψεν ο Ξενοφών «διεσπαρμέ- 
νους .Ιαβόντες»). Εν Β*, α , 28 έξέδωκεν ό Δινδόρφιος έκ 
τών αρίστων αντιγράφων «διεσκεδασμένων δέ τών ανθρώ
πων» άντι του «διεσκεδασμένων δετών ανθρώπων δντων». 
Και ο Στέφανος δέ καί ό Λεογκλάβιος διέγραφον το δντων. 
Ο Δοβραΐος ούδαμώς ύπώπτευσε την γραφήν αδιεσχεδα- 

σμένων δε τών ανθρώπων δντων» ( Adversar. Τόμ. Β  , 
σελ. 59). Καί παρ’ Αισχίνη κατά Τιμάρχ. § 45 όρθώς νΰν 
κατα πολλά τών αντιγράφων άναγινώσκεται «καίπερ όμο- 
λογουμένου τοΰ πράγματος» άντί τοΰ «καίπερ ύμολογου-

1. fi μίτοχή έ ρ ώ μ ε ν ο ς  άπέίη κατά μιχρον ισοδύναμος όνό- 
μ.ατι· Ϊ0εν εύρίσκεται πολλάχις χαι μεΟ' απλής γενιχής, άνευ τής προ
θέσεως 6 π ό, συντεταγμένη, οίον έ ρ ώ μ ε ν ό ς τ ι ν ο ς .  Αί τοιαΰ- 
τχι μετοχα'ι ώνομάζοντο ύπό παλαιών τινων γραμματικών μ ε τ ό χ ι -  
χ έ  ο ν ό μ α τ α .  Χοιροβοσκ. σελ. 10S, 34 Γαισφ. «Λέγει $1 περι 
τοΰ ε ρ ώ μ  ε ν ο ς i Απολλώνιο; ϊτι τό έ ρ ώ μ ε ν ο ς ,  ήνίχα μή 
συντάσσεται ή  # « «  προβέσει, δνομά έστι μετοχικόν, οΓον (ε ρ ώ μ  ε
ν ό ς  Π λ ά τ ω ν ο ς ) ,  έ ρ ώ μ ε ν ο ς Δ ί ω ν ο ς ,  έ ρ ώ μ ε ν ο ς  θέω- 
V ο s, ώς ινα ε”π^ τις φ ί λ ο ς  Π λ ά τ ω ν ο ς ,  φ ί λ ο ς Δ ί ω ν ο ς ,  
φ ί λ ο ς  θ έ ω ν ο ς »  (Πρβ. ί. Ν . Οίχονομί8<ιν Ε  π ο ι χ. Λ  ο χ ρ.
Γ  ρ α μ  μ . σελ. 67, 136)· Επιμερ. σελ. 72, 26 Γαισφ. «Δ ρ χ  ο ν- 
τ « ς όνομα μετοχικόν, μετάγεται δ' άπό μετοχής εις ονομα», χτλ.

μένον τοΰ πράγματος οντος» % «καίπερ όμολογουμένου 
οντος τοΰ πράγματος».

Διάφορον τούτων εινε τό έν τω Οι’κονομικώ τοΰ Ξενοφών* 
τος I B ,  2 «νυν γάρ πολλών σοι ίσως δντων έπιμελείας 
δεομένων», οπερ ουδεν άλλο σημαίνει η «πολλών σοι ί
σως ύπαρχόντων, οί έπιμελείας δέονται». Πρβ. καί Ψευδο
πλατ. Δημοδ. σ. 380, β «δντων δέ τινων έπισταμένων 
ξυμβουλεύειν περί ών ξυνέρχεσθε βουλευσόμενοι» καί Κλήμ. 
Αλεξ. Στρωμ. ς·, 34 (σελ. 756 Ποττ.) «καί μηδενός 

οντος υποκειμένου* (οπερ ίσοδυναμεΐ τώ «καί μηδενός υ
ποκειμένου ητοι πράγματος ύπάρχοντος»). Διάφορον είνε 
καί το τοΰ ’ίσαίου περί τού Φιλοκτ. Κλήρ. § 49 «ή δέ 
τούτων μηχηρ ούτως ομολογούμε νη οΖσα δούλη καί ά
παντα τόν χρόνον αίσχρώς βιοΰσα», άτε τής μετοχής ουσα 
προστεθειμένης τή όμοΛογούμένη δίκην κατηγορουμένου, 
ούχί δέ ταύτης έκείνΐ] (Ίδε  Σχοιμαννόν Ίσ α Ι. σελ. 348. 
Ούεβήρον Αημοσθέν. χατ Άριστοχρ. σελ. 278. 'οθ. Σνει- 
δήρον Ίσοχράτ. Τόμ. Β ', σελ. 21 , κλπ.).

Παρ Ηροδότω α', 56 άντί τοΰ «ταϋτα γάρ ην τά προ- 
χεχριμένα έόντα το άρχαΐον, τό μέν Πελασγικόν,τό δέ Ε λ 
ληνικόν έθνος ΐ) γράφεται τά νΰν ύφ’ άπάντων σχεδόν τών 
έκδοτών «ταΰτα γάρ ϊ,ν τά προκεκριμένα, έόντα τό άρχαΐον 
τό μεν Πελασγικόν, τό δέ Ελληνικόν έθνος», 'θ  Δοβραΐος 
( Adversar. Τόμ. Α , σελ. 23) είκασε «τά προκεκριμέ,α 
εθνεα τό άρχαΐ,ν» η «τά προκεκριμένα εθνεα, έόντα το 
άρχαΐον κτέ.» (Πρβ. καί Πορσωνος Miscellaneous Tracts. 
σελ. 260), Περι τοΰ εν Α , 60 «έόν καί δεζιώτερον καί 
ευηθίης ηλιθίου άπηλλαγμένον μάλλον» ίδε Σχαιφήρον 
Εύριπ. Εχά β. Πύρσ. σελ. 31 καί Βαίριον Ήροδ. Τόμ. α’> 
σελ. 129 έκδ. β'.

Εν τοΐς Νόμοις τοΰ Πλάτωνος άναγινώσκεται «έν πό- 
λει διαφερούση τών πολλών εσομένη» (ς', σ. 779, ε ) καί 
«σύ δ ων δη διαφέρω/ . .  . πάντων τών έμφρόνων» (ΙΒ ', 
σ. 963, β . νΐδε Σταλβαύμιον Π.Ιάτ. Τόμ. ΐ', β', σελ. 216) 
"Ομοιον τούτοις υπάρχει το τοΰ Αισχίνου «ουτός ποτε ό 
νεανίσκος έτέρων την όψιν διαφέρων γενόμενος ωκησε πο- 
λύν χρόνον έν τή Δημοσθένους οικία» (κατά Κτησιφ. § 162.
Ο Βάκιος είκασε «διαφέρων ορφανός γενόμενος». 'θ  δέ 

Σχούλτζιος έξέδωκεν έξ ένός αντιγράφου «έτέρων την όψιν 
διαφέρων ωκησε κτέ.». Πρβ. καί κατά Τιμάρχ. § 75 «ό
ταν μειράκιον νέον καταλιπόν τήν πα τρώαν οικίαν έν άλ- 
λοτρίαις οίκίαις νυκτερεύτι την δψιν ετέρων διαφέρον καί 
πολυτελή δείπνα δειπνή άσύμβολον»). Καΐ παρ’ Εύναπίω 
λεγεται «κάκεί τόν πάντα έβίω χρόνον, μακρόν καί παρα- 
τείνοντα γενόμενον» (Βί. Σοφιστ. σελ. 495, 12 Διδ.).

Καί έν τίί Ιλιάδι τοΰ 'Ομήρου (Τ, 80) κεϊται «χαλε
πόν γαρ επιστάμενύν περ έόντα» η κατά τόν ’Αρίσταρχον 
«χαλεπόν γάρ επισταμένω περ έόντι» (Σχολ. σελ. 518,5 
Βεκκ. «Το γάρ χαλεπόν επιστάμενύν περ έόντα κατά 
Αττικήν συνήθειαν πλεονάζει τό έ’όντα», σελ. 519, 6 «’Α- 

ρίσταρχος επισταμένω περ ίόντι» ) .  Πρβ. καί Κόλουθ. Άρ- 
παγ. Έλέν. 37| «καί άχννμένη περ έουσαν. Το έν άπο-

*πά5μκτι τοΰ Μενάνδρου παρά Στοβ. Άνθολ. Δ, 29 οέ- 
<τάν έν άγαθοΐς ευνοούμενος τις ων ζητή τι κρεΐττον» πρε- 
ρει νά έκληφθή μάλλον άντί τοΰ «έπάν ευνοούμενος τις, έν 
«γαθοϊς άν, ζητή κτέ.», άν μή κατά τήν γνώμην τοΰ Κο- 
βήτου (N o v . Lect. σελ. 91) μεταγραφή «έν άγαθοΐς όμο-

Λογονμένοις τις ών».
Π*ρατηρτ,τέον έν τελεί οτι εν τώ Γεωπονικω Β , ζ , 25 

άναγινώσκεται «καί καθόλου δέ δσα άν η πεφυκότα, μή 
φντενθέντα υπάρχοντα, άλλ αύτοφυή, χλωρά και εύερνή 
καί δασέα, σημαίνει άφ' υδατος αύτοΐς τήν τροφήν άναδί- 
δοσθαι», άπερ δύναταί τις νά έρμηνεύση διά τοΰ «μή έκ 
φυτείας υπάρχοντα», ίνα μή άναγκαοθή νά έκλάβ^ τό φυ- 
τευθέντα ώς κατηγορούμενον τοΰ υπάρχοντα.

Ό  έπιφανής φιλόλογος Κυννήρος ποιούμενος λόγον έν τή 
ρ,εγάλτ] αύτοϋ γραμματική (Τόμ. Β ', σελ. 35 έκδ. β ) περι 
τής χρήσεως, περί ης κχτά πλάτος έν τφ παρόντι τής Βερ
ναρδακείου σοφίας γεύματι έπραγματεύθημεν, τρία μόνα 
αύτής μνημονεύει παραδείγματα γράφων «Selbst der Zu- 
sammenstoss des Partiz. ών m. einem anderen 
Partiz. wurde nicht vermieden. Διεσκεδασμένων τών 
ανθρώπων οντων X . Hell. 2. 1, 28. Vgl. 1. 2, 2. Πολ
λών όντων έπιμελείας δεομένων Oec. 12, 2». Αλλα το 
μ.έν τελευταΐον κακώς ένταϋθα παράκειται άλλοΐον προφα
νώς δν, καθά σαφώς έν τοΐς έμπροσθεν έδηλώσαμεν, τό δέ 
δεύτερον λίαν αμφίβολον εινε, άτ’ έν τοΐς άρίστοις τών 
αντιγράφων έλλειπούσης τίς μετοχής δντων (Πρβ. Βρει- 
τεμβά/ιον Ξενοφ. 'Ελλην . Τομ. Α , σελ. 72).

Φανερώτατον, νομίζομεν, έγένετο δτι ούδαμώς έκφυλος 
έν τή νέα 'Ελληνική γλώσση ούδ’ επίμεμπτος τό παράπαν 
υπάρχει ή τής μετοχής τοΰ είναι μεθ’ έτέρας μετοχής σύν
ταξις. 'θ  δέ τήν χρήσιν τοιαύτης συντάξεως ώς δείγμα έ- 
σχάτης ανεπιστημοσύνης καί άγραμματωνύνης άδιστάκτως 
καί μετά στόμφου προφέρων άποδείκνυται οΰ μόνον αμαθέ
στατος καί άλογιστότατος ών άλλά καί θρασύτατος καί ίτα- 
μώτατος. Πλήν άλλ’ ομως λίαν άμφιβάλλομεν άν ουτω 
σαφή καί λαμπρά τής παντελοΰς τοΰ Βερναρδάκη άπαιδευ- 
σίας μαρτύρια μέλλωσί πως νά κινήσωσι τάς ψυχάς τών άδια- 
τρέπτων καί άνουθετήτων Βερναρδακιδέων, οιτινες ύπό τής 
τερατώδους αύτοΰ διδασκαλίας καί τής διθυραμβώδους καί 
φλεγμαινούσηςγλώσσηςέκβακχευθέντες καί παντάπασιν έκ- 
μανέντες υβριστήν καί βλάσφημον καί ρ,ισάθεον νομίζουσι 
πάντα τινά τολμώντα οπωσδήποτε νά έλέγξνι τόν θεσπέ- 
σιον καί πολυτίμητον αύτών διδάσκαλον, άναισχυντότατοι 
δέ καί κυνών άπάντων κρακτικώτατοι όντες παν τι ψευδο- 
λογοΰσι καί λογοποιοΰσι καί σκευωροΰσι καί ούδαμώς παύον
ται θορυβοΰντες καί ύλακτοΰντες καί τά πάντα κατά πάντα 
τρόπον συγχέοντες καί συνταράττοντες πρός φενακισμόν τοΰ 
«σταθμητού καί βοσκηματώδους πλήθους.

ΠΕΡΙ TOY ΕΤΟΥ< THt ΓΕΝΝΗΚΕΩ( ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΟΝΤΟί.

Το ετος τής γεννήσεως τοΰ Ξενοφώντος δέν είνε είς ημάς

ακριβώς παραδεδομένον, άφοΰ άκριβείς ειδήσεις περι τούτου 
παρά τών παλαιών δέν εχομεν, καί άφοΰ αί τοΰ βιογράφου 
τοΰ Ξενοφώντος Διογένους τοΰ Ααερτίου εις ουδεν συντε- 
λοΰσι· διότι άλλαχοΰ μέν λέγει ότι ό Ξενοφών ήκμαζε τώ 
401 π. X .  «ήκμαζε δέ (Ξενοφών) κατά τό τέταρτον τής 
τετάρτης καί ένενηκοστής ’Ολυμπιαδοςa ‘ , άλλαχοΰ δε οτι 
τώ 425 π. X .  «ευρον δ’ άλλαχόθι άκμάσαι αύτόν (Ξενο- 
φώντα) τήν ένάτην καί ογδοηκοστήν ’Ολυμπιάδα» *. "Έ 
νεκα λοιπόν τούτου ή εΰρεσις τής άληθείας όχι ολίγον τους 
φιλολόγους άπησχόλησε. Τούτων δε ot μεν, ως οί περί τον 
Κρύγερον εις έζωτερικους μάλλον λόγους στηριζόμενοι 
παραδέχονται οτι ό Ξενοφών έγεννήθη τώ 444 π. X . ,  έ- 
πομένως οτι καθ’ δν χρονον συν τώ Κυρω εστρατευσεν ηγε 
τό 43 τής ηλικίας έτος, «Strabonis et Diogenis te- 
stimoniis, ipsius locis egregie confirmatis, hunc 
non ante 01. 84, 1. a. C. 444 Datum esse posse 
evicisse videamur 4. Οί δέ, ώς οί περί τόν Κόβητον 5, 
δλως άπορρίπτοντες τούς έξωτερικούς καί εις μόνους έσωτε- 
ιικοϋς λόγους στηριζόμενοι, ίτοι είς λόγους έζ αύτής και 
μόνης τής τοΰ Ξενοφώντος Άναβάσεως έξαγομένους, παρα
δέχονται δτι ό Ξενοφών έστράτευσεν εις ’Ασίαν έν ηλικία 
28 ή 29 έτών, καί επομένως δτι έγεννήθη τφ 429 ή 430 
π. X .  «Ex  his igitur similibusque indiciis ex ipsa 
Anabasi collectis, quibus et singulis satis est pon- 
deris et universa omnem dubilationem ex animis 
eximere debent, ita tuto licet statuere Xenophon- 
tem, qualem earn in Anabasi conspiciraus, nondum 
trigesimum aetatis annum egisse, sed potius uno 
alteroque anno bac <etate fuisse inferiorem» 6. Έ- 
πιχειροΰντες δέ ήμεΐς περί τοΰ έτους τής γεννησεως τοΰ Ηε- 
νοφώντος νά γράψωμεν, θελομεν προσπαθήσει νά καταοτή- 
σωμεν γνώριυ.ον τοΐς πολλοΐς τών αναγνωστών τοΰ '"Ελλτί
νος Φιλολ.όγου ποτέρα τών χρονολογιών τούτων πλησιεστε- 
ρον τής άληθείας κεϊται καί τί ήμεΐς περί τούτου φρονοϋμεν.

Τούτων ούτως έχοντων, ίδωμεν τινες οι λογοι εις ους οι 
περί τον Κρύγερον στηριζόμενοι παραδέχονται δτι ό Ξενο
φών έγεννήθη τώ 444 π. X .  Διογένης ό Λαέρτιος έν τφ

1. Διογ. Λαέρτιος. Β .  11.
2. Διογ. Λαέρτ. Β . 15.
3. Κρύγερος De Xenophontis y ila  Quacslioucs Crilicec. H a lii Sa- 

xonum 1822. xai τοϋ αύτοΰ τά : Kritische Analeclen I I  σελ. 42 
(186*J. Τήν τελευταίαν περι τής αυτής ύποθέσεως έν τοΐς Κριτιχοΐς 
’Δναλέχτοις πραγματείαν τοδ Κρυγέρου δέν ηύτιιχήσαμεν νά Ϊ8ωμεν, 
αλλ’ ευρομεν ταύτην μνημονευομένην ύπό τοΰ έχ8ότο« τής τοΰ Ξενο- 
φωντος Αναβάσεως C . Behdanlz (C e rliu  1867). Εξ όσων δε αναφέρει 
i  έχδότης ουτος τής Αναβάσεως έν Είσαγ. σελ'. 20 συμπεραίνομεν οτι 
ή εν τοΐς ΚριτιχοΤς Δναλέχτοις πραγματεία τοΰ Κρυγέρου, βάσιν ε- 
χουσα τήν χατά τό 1825 περι τοϋ αύτοΰ ύποκειμένου πραγματείαν 
αύτοΰ, δεν διαφέρει πολΰ ταύτης.

4 Κρύγερ ·. ά· σελ. 20.
5. Κ4β«τος. Novas Lccliones quibas conlinentnr observationes cri- 

licse in scriplores Graecos. Lngduni Balavorum  Ί838. σελ. S33—  
840. ’ιδέ καί τήν τοΰ 4862 εκδοσιν τών Απομνημονευμάτων τοΰ Εενο- 
φώντος Λ . Δινδορφίου εν σιλ, 26.

6. Κόβητος. έ. ά. σιλ. 938.
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βιω τοΰ Σωκράτους 1 λέγει δτι ό Σωκράτης «Ξενοφώντα άφ’ 
ίππου πεσόντα έν τή κατά Δήλιον μάχη διέσωσεν ΰπολα- 
βών». 'Ο δε Στράβων * πλατύτερον έπ’ ’ίσης τά αϋτά λέ
γει. «Δήλιον το ίερον τοΰ Απόλλωνος έκ Δήλου άφιδρυμέ- 
νον, Ταναγραίων πολιχνιον, Αύλίδος διέ^ον σταδίους τριά
κοντα, οπου μαχη λειφθεντες Αθηναίοι προτροπάδην έφυ· 
γον, έν δέ τη φυγη πεσόντα άφ’ΐππου Ξενοφώντα τον Γρύλ- 
λου ίδών κείμενον Σωκράτης ό φιλόσοφος στρατεόων πεζός, 
τοΰ ίππου γεγονότος έκποδων, άνέλαβε τοΐς ώμοις αύτοΰ 
καί εσωσεν έπι πολλούς σταδίους, εως έπαύσατο ή φυγη». 
Αφοΰ λοιπόν, λεγει ό Κρύγερος 3, ή κατά τό Δήλιον μά^η 

τών ’Αθηναίων πρός τους Βοιωτούς έγένετο τή Όλυμ. 89, 
α , 424 π. X . ,  ή δε στρατιωτική ηλικία παρά τοΐς ’Αθη- 
ναίοις ηρχιζεν άπό τοΰ 1 8 της ηλικίας έτους, καί οί νέοι, 
άφοΰ επι διετίαν περιπόλων έργα έπετέλουν, τότε τέλος 
εις έξωτερικάς στρατείας έπ εμπ οντο, ό Ξενοφών, έάν ήνε 
άληθής ή διήγησις αϋτη, δέν είνε δυνατόν νά έγεννήθη πρό 
της ’Ολυμ. 84 , α'. π. X . 444.

Ούδείς ομως δύναται νά δώσνι πίστιν εις τοιαότην άδέ- 
σποτον καί πεπλασμένην παράδοσιντοΰ Διογένους τοϋ Λαερ
τίου, άφοΰ μάρτυ; αψευδέστατος καί αΰτόπτης τών έν 
Δηλίω συμβάντων έν τώ Πλατών ικώ Συμποσίω ό ’Αλκιβιά
δης ούδέν τοιοΰτον άναφέρων λέγει * μόνον : «ετι τοίνυν, 
ω άνδρες, άξιον ην θεάσασθαι Σωκράτη, δτε άπό Δηλίου 
φυγη άνεχώρει τό στοατόπεδον’ έτυχον γάρ παραγενόμενος 
ίππον εχων, ουτος δέ όπλα’ άνεχώρει ούν έσκεδζσμένων 
ηδη τών άνθρώπων ουτός τε (Σωκράτης) άμα καί Λάχης" 
καί έγώ περιτυγχάνω, καί ίδών ευθύς παρακελεόομαί τε
αύτοΐν βαρρςίν, καί ελεγον δτι ούκ άπολείψω αΰτώ . ..........
διό καί άσφαλώς άπηει καί ούτος καί ό ετερος». ’ίΐδόνατο 
λοιπον νά παρελθη εν σιγη ό ’Αλκιβιάδης τό τοιοΰτον τοΰ 
Σωκράτους γενναΐον κατόρθωμα, άφοΰ έν τώ μέρει τούτω 
τοϋ Συμποσίου εξυμνείται τό έν μάχαις άτρόμητον τοΰ Σω
κράτους ; 5 ’Εκτός δέ τούτου καί αύτός ό Διογένης ό Λαέρ-

4, Διογ. Λαερτ. Β  7.
2 Στράβων 9 , σελ. 403.
3. Κρόμ. έ. ά. σελ. 6.
4. Πλάτωνος Συμπόσιον σελ 220— 1. Και i Σιμπλίχιος έπ ικτ. 

Εγχειριδ. σελ. 65, 18 Διδ. ποιείται μνείαν της έπι Δηλίω ανδραγαθίας 
τοΰ Σωκράτους χαί άλλοι.

5. 0 Αθήναιος Ε. 55, λόγον ποιούμενος περί τών τοΰ Σωκράτους 
έκστρατειών εις Ποτίδαιαν, Αμφίπολιν καί Δήλιον θεωρεί ταύτας ώς 
μύθους και τοΰ Πλάτωνος ώς ψευδή παραδόντος καθάπτεται διά τών ε - 
ξής, άτινα ώς λίαν περίεργα άναφέρομεν. ·0 γάρ Πλάτων φησί τρεις 
στρατείας στρατεύσασθαι Σωκράτη, τήν μέν είς Ποτίδαιαν, τήν δε είς 
Αμφίπολιν, τήν δέ εί, Βοιωτούς, δ’τε καΐ συνέβη τήν έπί Δηλίω μάχην 
γενέσθαι. μηδενός δε τοΰθ' ίστορηκότος αύτός και άριστείων αύτ'ον φη- 
σιν τετυχηκέναι απάντων τών Αθηναίων φυγόντων, πολλών δέ καί άπο- 
λομένων. πάντα δέ ταΰτα έψευδολόγηται. ή μέν γάρ έπ Αμφίπολιν 
οτρατεία γέγονεν έπί Αλκαίου αρχοντος Κλέωνος ήγουμένου έξ επίλε
κτων ανδρών, ως φησι Θουκυδίδης, τούτων ούν τών επίλεκτων άνάγκη 
είναι καί Σωκράτην, ω πλήν τρίγωνος καί βακτηρίας ούδέν ην. τίς ούν 
εΐπεν Ιστοριογράφος η ποιητής ; ή ποΰ Θουκυδίδης τόν Σωκράτην πα- 
ρενέχρωσε τον Πλάτωνος στρατιώτην ; τί γάρ άσπίδι ξύνθημα καί βα
κτηρία; πότε δέκάι είς Ποτίδαιαν έστρατεύσατο, ώς έντώ Χαρμίδ^ εϊρη- 
κεν ί  Πλάτων φάσκων αύ .όν καί τών άριστείων τότε Αλκιβιάδη παρ«- 
χωρήσαι; τοΰτο ουτε Θουχυδίδου άλλ’ ούδ’ ίσοκράτ^νς είρηκότος έν τώ

τιος τήν διηγησιν ταύτην έν τώ βίω τοΰ Σωκράτους άναφέ
ρων ούδέν τοιοΰτον έν τφ τοΰ Εενοφώντος λέγει, άλλά μό
νον δτι ηκμασε περί τον χρόνον καθ όν ή κατά Δήλιον 
μαχη έγενετο : «Ευρον δ άλλαχόθι άκμάσαι αύτόν (Ξενο
φώντα) περί την ένάτην καί ογδοηκοστήν ’Ολυμπιάδα».

"Οτι δέ τοΰ Διογένους τοΰ Λαερτίου καί τοΰ Στράβωνος αί 
διηγήσεις εινε άόέσποτοι καί πεπλασμέναι, διότι συνέχεαν 
τόν τε τόπον έν ω τοιοΰτον τι συνέβη καί τό πρόσωπον 
ω συνέβη καταδείκνυται έξ αΰτοΰ τοΰ Πλατωνικού Συμπο
σίου 1 έν ώ ό ’Αλκιβιάδης διηγείται περί έαυτοΰ τάδε : «καί
μετά ταΰτα οτρατεία ήμΐν. εις Ποτίδαιαν έγένετο.............
οτε γάρ ή μάχη ην, έξ ης έμοί καί τάριστεΐα έδοσαν οί ς-ρα- 
τηγοί, ούδείς άλλος εμε εσωσεν άνθρώπων ή ουτος (Σωκρά
της), τετρωμενον ούκ έθελων άπο) ιπεϊν, άλλά συνδιέσω- 
σε καί τά δπλα καί αύτόν έμέ»· ώστε, ώς φαίνεται, 5,τι 
συνέβη τφ ’Αλκιβιάδη οί μετά ταΰτα άπέδωκαν τώ Ξενο- 
φώντι συγχέοντες τόν τε τόπον έν ώ τό τοιοΰτον συνέβη 
καί τό πρόσωπον ώ συνέβη. ’Εκ τοΰ μέρους δέ τούτου τοΰ 
συμποσίου ήρύσατο καί ό Πλούταρχος * όσα περί τοΰ ’Αλ- 
κιβιάδου λέγει.

Εκ τούτων λοιπόν κατάδηλον γίνεται δτι ή διήγησις 
τοΰ Διογένους εΐνε άδέσποτος καί πεπλασμένη, ώς αδέσπο
τοι καί πεπλασμέναι είσι καί πλείσται άλλαΓ μία δέ τών 
πολλών εινε καί έκείνη καθ’ %ί  λέγει 3 ότι ό Σωκράτης συ
νεχώς άνεφθέγγετο τά τοΰ Φιλήμονος Ίαμβεΐα’ ό δέ Φι- 
λήμων ουτος έβδομιίκοντά σχεδόν ετη μετά τόν τοΰ Σω
κράτους θάνατον ήρξατο νά διδάσκη. Τοΰτο λοιπόν καί τά 
παραπλήσια τούτοις άναγκάζουσιν ήμας ν’ άπορρίψωμεν καί 
την περί εενοφώντος διηγησιν αυτού ώς ολως άνυπόστατον 
καί ψευδή. "Ινα δέ μάθωσι καί οί ένδιαφερόμενοι τών ανα
γνωστών τοΰ "Ελληνος Φιλολόγου ότι μωρότατόν έστι νά 
δίδωμεν πίστιν είς τάς διηγήσεις τοΰ Λαερτίου, άς μνημο- 
νεύσωμεν εύγνωμονοΰντες καί μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
άς άποδεχθώμεν ό,τι περί τούτου λέγει ό μέγας τών Μου
σών ιεροφάντης ό περικλεής Ινόβητος: 4 α Ταΰτα καί τά

περι τοΰ ζεύγους, ποιας δέ καί μ ίχης γονομένης ελαβε τά άρις-εϊα Σω
κράτης ; και τί πράξας επιφανές καί διάσημον ; καθόλου μάχης μ η 8 ε -  
μιας συμπεσου^ης, ώς ίστόρηκε Θουκυδίδης, ούκ άρκεσθείς δέ ταύτ ]̂ τ^ 
τερατολογία i Πλάτων ίπάγει καί τήν έπί Δηλίφ γενομένην, μάλλον δέ 
πεπλασμένην άνδραγαθίαν. εί γάρ καί τό Δήλιον ^ρήχει Σωκράτης, ώς 
ιστορεί Ηρόδιχος 4 Κρατήτειος έν τοΐς πρός τόν Φιλοσωχράτην, άμ« 
τοΐς πολλοΐς άσχημόνως άν έφυγε, Παγώνδου δύο τέλη περιχέμψαν- 
τος τών Ιππέων έχ τοΰ άφανοΰς περί τόν λόφον, τότε γάρ οΐ μέν πρός 
τό Δήλιον τών Αθηναίων εφυγον, οΐ δ’ έπί θάλασσαν, άλλοι δ’έπί ώρω- 
πόν, οι δ’ έπί Πάρνηθα τό όρος. Βοιωτοι δέ έφβπόμβνοι εκτεινον, καί 
μάλιστα οί ίππβ'ς οΐ τε αύτών καί Λοκρών. τοιούτου ούν κυδοιμοϋ 
καί φόβου καταλαέόντος τους Αθηναίους μόνος Σωκράτης, βρενθυόμενοί 
καί τώφθαλμώ παραίάλλων, είστήχει άναστέλλων τό Βοιωτών χαίΛο- 
κρών Ιππικόν ; χαί ταύτης της άνδρείας αύτοΰ ού Θουκυδίδης μέμνη- 
ται, ουκ άλλος ούδείς [ουτε ιστοριογράφος ουτε] ποιητής, πώς δέ χαί 
τών άριστείων ’Αλχιβ.άδη παραχωρεί, τφ μηδ’ δλως χίκοινωνηχότι 
ταύτης τής στρατείας ;

4. Πλάτ Συμπόσιον σελ. 249 καί 221.
2. Πλούταρχ. Β .  Αλκιδ. κεφ. 7. Πρβλ καί Κόίητον ί. ά. βελ. 539.
3. Διογ. Λαϊρτ. Β . 25.
4. Ιδέ τοΰ Διδασχαλου ήμών καί περισπούδαστου φίλου Κ . Ε .  Κόντου 

τόν Λίγιον ‘Ερμήν «ν σιλ. 429.
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τοιαϋτα β Διογένης άκρίτως πάνυ έκ τής κατεψευσμενης ι 
οτορίας παρέλαβεν, ητις έκ πλασμάτων καί παρακουσμά
των παντοδαπών συγκείμενη πλεΐστα δη τους τών ένδοξων 
άνδρών βίους διελυμήνατο. Το δ ελληνικόν έθνος οτι έμ
φυτον εχει τό συνετόν και άγχίνοον παντί τω δήλον. Ομο- 
λογοΰμεν ουν πάντες τω ειποντι’

Ελληνες είσιν άνδρες ούκ άγνώμονες,
καί μετά λογισμοΰ πάντα ποιοΰσιν τίνος.

ΤΟμολογοΰμεν δέ καί τώ Ήροδότω λέγοντι (Α. 60):» άπε- 
κρίθη έκ παλαητέρου τοΰ βαρβάρου έθνεος τό έλληνικόν εόν 
καί δεξιώτερον καί (ύηθΐης ήΛιθίον ά,πηΛΛαγμtroy μα.Ι - 
Jtor)K  Είχε δέ όμως καί ή ‘Ελλάς άεί τινας έπί μωρία, δια- 
βεβοημένους, τούς Μαργίτας εκείνους καί Κοροίβους καί Με- 
λητίδας καί Μαμμακύθους, ενεισι δέ καί έν τοΐς τών 'Ε λ 
λήνων συγγραφεΰσι τοΐς μεταγενεστέροις τινές φρενοβλαβείς 
καί παντελώς άνόητοι. Το δέ τούς τοιούτους θαυμάζειν καί 
τιμάν πάντων έστί μωρότατόν. ’Εγώ δέ καί έτέρους τινάς 
ούκ ολίγους τών μεταγενεστέρων οίδα νοΰν έλάχιστον κε- 
κτημένους, τοΰ δέ Λαερτίου Διογένους ού μέμνημαι έντυχών 
πώποτε άνθρώπω άφρονεστέρω ουδε ψυχροτερω ποιητή. 
Πλεΐστα μέν ούδενί μέντοι ξΰν νώ άνέγνωκε, πλεΐστα δε 
καί ήμΐν πάγκαλα καί πάγχρηστα δ ιασέσωκε μονος, άλλά 
πανταχοΰ τούτοις τοσαΰτα καί τηλικαΰτα ψεύσματα καί 
πλάσματα καί παρακούσματα παρεμβέβληκεν ώστε έκά- 
στοτε τοΐς έντύγχάνουσιν ήτοι έλεον κινειν ίΐ γελωτα. Λέ
γω δέ ταΰτα τών νέων τών εύφυεστέρων στοχαζόμενος μά
λιστα, τών γάρ άλλων τούς πλείους πειραθείς οίδα πρεσβυ- 
τερους όντας ή ώστε έμοΰ διδάσκοντος ήτοι χρηστόν τι 
προσμαθεΐ» ή τι κακόν άπομαθεΐν, τούς δε νεωτέρους ώσ
περ άνδρα σίδηρος έφέλκεται ή άλήθεια ούδέν προκατε- 
γνωκότας. Ουτοι ουν μοι δοκιμαζόντων μέν πάντα άκρι- 
βώς, εί δέ τι άτοπον καί άδύνατον ύπό τοΰ Διογένους ή τών 
τοιούτων τινός ιστορείται, μεμνήσθων δτι ουτός έστιν ό ί- 
στορήσας τόν Σωκράτη τοΐς τοΰ Φιλήμονος ίαμβείοις συνε 
χώς χρήσασθαι τοΰ τά πρώτα δράματα διδάξαντος ’Αθή- 
νησιν ετει εβδομηκοστή» μάλιστα έξ δτου ό Σωκράτης τό 
κώνειον επιεν». Καί τοιοΰτος μέν λοιπόν εΐνε ό Διογένης 
ό Λαέρτης (κατά τόν πολύν Κοβητον), εις ου τάς μαρτυρίας 
στηρίζονται οί περί τόν Κρύγερον.

'Ετέρα δέ διήγησις παραπλήσια τήν φύσιν τή πρώτη 
εΐνε καί ή τοΰ Φιλοστράτου 1, καθ’ όν ό Ξενοφών έν Βοιω
τία ώς αιχμάλωτος εζησεν : «Προδί:'.ου δέ τοΰ Κ,είου όνο
μα τοσοΰτον έπί σοφία έγένετο, ώς καί τόν Γρύλλου Ξενο
φώντα έν Βοιωτοΐς δεθέντα άκροάσθαι διαλεγομένου » 'Γού
το )έ  οΐ περί τόν Κρύγερον 1 είκάζουσιν δτι έγένετο αή 
’Ολυμ. 92 α. π. X . 412, ότε οί Βοιωτοι, κατά Θουκυ- 
δίδην, 5 τόν ’Ωρωπόν έκυρίευσαν ’Αθηναίων έμφρουρούντων.
Α λλά  πριν ή ήμεΐς εϊπωμέν τι περί τούτου, άναγκαΐον νο-

* .  Φιλόστρ. Βίοις βοφισιών 1, 12.
2. Κρύγ. έ. ά. σελ. 47.
3. θουχυδ. 8, 60.

μίζομεν νά είπωμεν τίνα πίστιν δίδουσιν είς τάς τοΰ Φιλο- 
στάτου διηγήσεις οΐ τών τοιούτων εμπειρότατοι κριται». 
«Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου, λέγει ό πολύς Κόβητος, 1 άεί 
ααλλον τό κακόν έπετείνετο καί τοσοΰτον σκότος επιπό
λαζε-/ ώιτε τάληθή τοΐς ψευδέσι κατακεχωσμένα άμυδρώς 
καί μόλις διαφαίνεσθαι. ’Αναγνώτω μοί τις τούς τών σο
φιστών βίους τούς ύπό τοΰ Φιλοστράτου συγγεγραμμένους 
έπιστήσας τήν διάνοιαν καί φυλαττομενος μή τις αυτόν 
φενακίσνι άντί τής άληθείας άπιθάνους ψευδολογίας καί ά ν  
τικρυς χατεψίνσαΐνην ιστορίαν συγγράφων. ΓΡαδιως αί- 
σθήσεται δήπου νεανίας τις συνετός καί άγχίνους πόσης ά
γνοιας καί άπαιδευσίας καί άκρισίας γέμει τά τοΰ Φιλο- 
στράτου, καί καταγελάσεται, ευ οίδ’ ότι, αύτοϋ τε τοΰ ά- 
λαζόνος καί τών ήλιθίως καί άνοήτώς αύτώ ώς τι λέγοντι 
πείθεσθαι είωθότων». ’Αφοΰ λοιπόν, κατά Κοβητον, αί 
πλεΐσται τών τοΰ Φιλοστράτου διηγήσεων εΐνε ψευδείς, 
/ετά πολλοΰ τοΰ ένδοιασμοΰ δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν 
ότι ή μνημονευθεΐσα εΐνε άληθής. ’Αλλ’ άς ύποθέσωμεν 
πρός στιγμήν ότι τάληθή παραδίδει ήμΐν ό Φιλόστρατος, 
δυνάυ,εθα αρά γε νά όρίσωμεν μετά λόγου καί ότι ή αιχ
μαλωσία αυτη τοΰ Ξενοφώντος έγένετο τώ 412 π. χ . ώς 
οί περί τοΰ Κρύγερον διατείνονται; ή μήπως ρητώς τοΰτο 
ύπό τών άρχαίων μαρτυρεΐται; "Ωστε καί έπί τί) άπλ$ υπο
θέσει ότι ή διήγησις τοΰ Φιλοστράτου εΐνε άληθής ούδείς 
λόγος πείθει ήμας ώστε νά παραδεχθώμεν , στηριζό- 
μενοι εις ταύτην, ότι ή αιχμαλωσία αυτη έγένετο τώ 
412 π. X .

Παρά δέ ταΰτα οί περί τόν Κρύγερον 2 λέγουσιν ότι κα
τά τόν χρόνον τοΰτον έγένετο άναμφιβόλως ό Ξενοφών φί
λος Προξένου τοΰ Βο’ωτοϋ, μεθ’ ου Προδίκου τοΰ Σοφιστοΰ 
ήκροάσατο. ’Αλλ’ ουτε ότι κατά τόν χρόνον τοΰτον ό Ξε
νοφών έγένετο φίλος τοΰ Προξένου φαίνεται άληθές, διότι 
άπλή τις εικασία εινε, ουτε καί ότι ήκροάσατο ό Ξενοφών 
μετά τοΰ Προξένου Προδίκου τοϋ Κείου* διότι ό Ξενοφών 
ρητώς λέγει 3 ότι Γοργίου τοΰ Αεοντίνου ήκροάσατο μόνον 
ό Πρόξενος, ούχί δέ καί έτερου τινός : «Πρόξενός δέ ο Βοιώ- 
τιος εύθύς μέν μειράκιον ών έπεθύμει γενέσθαι άνήρ τά με
γάλα πράττειν ικανός' καί διά ταυτην τήν επιθυμίαν εόω- 
κε Γοργία άργύριον τώ Λεοντίνω. Έπει δε συνεγενετο ε* 
κεί'.ω, ικανός ήδη νομισας είναι καί αρχειν και φίλος ών 
τοΐς πρώτοις μή ήττάσθαι εύεργετών, ήλθεν είς ταύτας 
τάς σύν Κύρω πράξεις».

”Λλλη δέ διήγησις εις b  οί περί τόν Κρύγερον * στηρί
ζονται εΐνε ή έν τώ Συμποσίω τοΰ Ξενοφώντος. Ο Ξενοφών 
εύθύς έν άρχή τοΰ Συμποσίου αυτοΰ λεγει: «οις δε παρα
γενόμενος ταΰτα γιγνωσκω δήλωσα ι βούλομαι». Το συμ
πόσιον δέ τοΰτο ύποτίθεται OTt έγένετο έν ’Αθήναις υπο

1. Ιδέ Λόγιον ‘Ερμήν έν σελ. 431.
2 . Κύννερος ; de vita Xenophontis σελ. i.

3. Εινοφ. Ανάδ. 2, 6, 16.

4. Κρύγ. έ. ά. σελ. 19.



Καλλιου τοΰ 'ίππονίκοο, καθώς μέν τινες πρεσβεόουσι 1 τή 
Ολυμ. 92, α . 412 π.Χ., καθώς δέ άλλοι τή 93, γ*. 406 

Κ. X .  καθώς δέ τέλος οί περί τον Κρύγερον 1 παραδεχόμε- 
|ΐ*νοι δσα ό ’Αθηναίος λέγει * τή Όλυμ.89, γ'. π .Χ . 422. 
«στε έάν παραδεχθώμεν οτι ό Ξενοφών έγεννήθη, κατά Κό- 
βητον, τφ 429 η 430 π. X .  θά είχεν ήλικίαν 7  η 8 ετών 
κατα τον χρονον, καθ’ δν οί περί τον Κρύγερον παραδέχονται 
οτι εγενετο το συμποσιον τούτο’ επομένως ητο αδύνατον έν 
τοιαυτη ηλικία νά παρευρεθή ό Ξενοφών έν τώ συμποσίω καί 
τα έν αύτφ πραχθέντα καί λεχθέντα οδτω καλώς νά απο
μνημόνευση. Καί τοΰτο μέν ήθελε βαρύνει όχι ολίγον την 
τών περί τον Κρύγερον πλάστιγγα, πρώτον μέν έάν ή χρο
νολογία καθ’ ήν παραδέχονται δτι έγενετο το συμποσιον 
εκειτο έκτύς πάσης άμφισβητήσεως, δεύτερον δέ έάν αύ
τός ό ’Αθηναίος δέν έμαρτύρει δτι έν τώ συμποσίφ τούτω 
υποτίθεται αύτόν παρόντα ό Ξενοφών". «Ξενοφών— υποτί
θεται— λεγει ο Αθηναίος ‘ ,  συν τοΐς άλλοις δαιτυριόσι πα
ρόντα αύτόν, τόν ίσως μηδέ γεννηθέντα η περί τήν παιδι
κήν ήλικίαν υπάρχοντα». Καί τφόντι μετά λόγου δυνά- 
μεθα νά παραδεχθώμεν δτι έν τφ συμποσίφ έκείνφ δέν η
το παρών ό Ξενοφών, άφοΰ ούτε τοΰ ονόματος τοΰ Ξενο
φώντος έν αύτώ μνεία γίνεται ούτε τών λόγων αύτοΰ, καί 
άφοΰ, ώς τοΰ λόγου προϊόντος θά δειχθή έξ αύτής τής τοΰ 
Ξενοφώντος ’Αναβάσεως, ό Ξενοφών καθ’ δν χρόνον τό συμ- 
πόσων υποτίθεται δτι έγενετο ητο, ώς δρθώς λέγει ό ’Αθη
ναίος, περί τήν παιδικήν ηλικίαν. ’Αλλ’ ό Κρύγερος παρα
δεχόμενος μόνον τήν πρός τόν σκοπόν αύτοΰ χρήσιμον μαρ
τυρίαν τοΰ ’Αθηναίου λέγει s περί τής έτέρας τάδε : «Sed 
V. ’ίσως satis ostendit quae dicat (5 Αθηναίος) conje- 
ctu ra  niti, non testim onio». 'θ  βουλόμενος άς τά πα- 
ραδεχθή. Τούτων δ’ ούτως έχόντων ούτε ή διήγησις αυτη 
ίσχύν έχει, ουτε τά ύπό τοΰ αύτοΰ Κρυγέρου 8 λεγάμενα 
δτι ό Κριτόβουλος δστις ην παρών έν τώ συμποσίφ έκείνω 
ην ομήλικος τώ Εενοφώντι, ώς έξάγει έκ τών ’Απομνημο
νευμάτων τοΰ Ξενοφώντος. 7

Καί ουτοι μέν λοιπόν εινε οί κύριοι λόγοι οΰς ώς ακρογω
νιαίους λίθους τοΰ οικοδομήματος αύτών μεταχειρίζονται 
οί παραδεχόμενοι δτι δ Ξενοφών έγεννήθη τφ 444 π. X . 
τών δέ λοιπών τήν αξίαν, καθ’ δσον καί δ λόγος προχωρεί, 
θέλομεν ιδει. "Ολως δέ εναντία τούτων φρονεί ό πολύς Κό
βητος, δστις πάντας τούτους τούς έξωτερικούς λόγους άπορ- 
ρίπτων καί είς μόνον εσωτερικούς, ήτοι είς λόγους, ώς έν 
άρχή έλέγομεν, έξ αύτής τής τοΰ Ξενοφώντος ’Αναβάσεως 
έςαγομένους, στηριζόμενος, παραδέχεται δτι ό Ξενοφών ην 
πολύ νεώτερος τήν ήλικίαν, δτε τά έν τη ’Αναβάσει επρατ- 
τεν, ί, δσον οί περί τόν Κρύγερον λέγουσιν.

Καί αληθώς- διότι έάν τις έπιμελώς τήν τοΰ Ξενοφώντος 
Άνάβασιν άναγνώση, θέλει βεβαίως διστάσει νά παραδεχθή 
δτι ό έν αύτή σφριγών Ξενοφών είχεν ήλικίαν 43  έτών, ώς 
οί περί τόν Κρύγερον διατείνονται· διότι, ώς λέγει ό πολύς 
Κόβητος 8, «πάντα, a w a  έν τή ’Αναβάσει είτε πράττοντα 
βλέπομεν είτε λαλοΰντα άκούομεν τόν Ξενοφώντα, άποπνέ-

1. 181 U . Vagner dispuiationem de tempore Conviyii Xenopho- 
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ουσι θάλπους τινός καί θερμότητος ψυχής νέου σφριγώντοςj  
νεου έν αύτή τή ρώμη καί τώ άνθει τής ήλικίαί του όντο{, 
και ουχί άνδρός έμπειρου τών ανθρωπίνων Ινεκα μακράς καί 
μεγάλη* πείρας».

Τώρα δέ ίδωμεν έάν ταΰτα εχωνται άληθείας καί έάν 
πραγματικώς δ Ξενοφών δτε επραττε τά έν τή ’Αναβάσει 
ητο πολύ 
διατείνον
λούθει τή τοΰ Κύρου στρατιά ούτε στρατηγός ούτε λοχα- 
γος ούτε στρατιώτης ών, άλλ’ ύπό τοΰ αρχαίου του φίλου 
προξένου τοΰ Βοιωτοΰ προσεκλήθη δι’ έπιστολής, ύπισχνου- 
μενου, έάν έλθη, τήν φιλίαν τοΰ Κύρου *. ‘Ο δέ Ξενοφών, 
ως λέγει ό Κόβητος *, «μετά τοσαύτης εύχαριστήσεως 
καί έπιθυμίας δέχεται τήν πρόσκλησιν, ώστε δλως διόλου 
νεανικώς ήθελησε νά έξαπατήσητόν Σωκράτη», φρονίμως αύ
τφ συμβουλεύοντα. Καί δή άφοΰ άνέγνω τήν επιστολήν τοΰ 
Προξένου άνακοινοΰται Σω/.ράτει τφ ’Αθηναίω περί τής πο
ρείας· ό δέ Σωκράτης συμβουλεύει αύτφ νά ελθη εις Αελ- 
φούς καί νά ανακοίνωση τφ θεώ περί τής πορείας. Ό  Ξενο
φών ομως τοΰ οποίου τήν ψυχήν σφοδρώς είχον κινήσει αί 
τοϋ Προξένου υποσχέσεις έλθών εις τό μαντείαν, άντί νά έ- 
ρωτήση τόν ’Απόλλωνα, ώς παρήγγειλεν αύτώ δ Σωκράτης: 
«ποτερον λώονείη αύτφ πορεύεσθαι ή μένειν:;, έρωτά «τίνι 
άν θεών θύων καί εύχόμενος κάλλιστα καί άριστα ελθοι τήν 
όδόν, ήν επινοεί, καί καλώς πράξας σωθειη». ’Αφοΰ δέ έπα- 
νήλθεν είς ’Αθήνας λέγει τήν μαντείαν τώ Σωκράτει, ος-ις 
επιπλήττει αύτφ, διότι δέν έζετέλεσεν δ,τι αύτός ό Σωκρά
της παρήγγειλεν : «άλλ'αύτός (ό Ξενοφών) κρίνας ίτέον εί
ναι τοΰτ’ έπυνθάνετο, δπως άν κάλλιστα σωθείη» 3. «Είνε 
δυνατόν, λέγει ό Κόβητος 4 ή έπίχαρις αυτη καί δλως παι
δική απάτη ν’ άρμόζη είς άνδρα 43 έτών τήν ήλικίαν/» 
Πολλοΰ γε καί δει. Ο Ξενοφών, ώς φαίνεται, νέος ών τήν 
ήλικίαν έδέχθη τά ύπό τοΰ αρχαίου του φίλου προταθεντα 
έπ’ έλπίδι άποκτήσεως δόξης καί χρημάτων, άφοΰ και αύ
τός δ φίλος του Πρόξενος έκ τή£ φιλίας του πρός τόν Κϋ* 
ρον: «ωετο κτήσεσθαι δνομα μέγα καί δύναμιν μεγάλην 
καί χρήματα πολλά» 5, άπερ, ώς φαίνεται, καί έν τή πρός 
τόν Ξενοφώντα επιστολή του έγραφε καί δι’ών έςήγειρε τήν 
ψυχήν αύτοΰ. ’Αλλά ποίαν άρά γε ήλικίαν είχεν ό άρχαΐος 
τοΰ Ξενοφώντος φίλος Πρόξενος, δστις έπεθύμει ν’ άποκτήση 
ονομα μέγα καί είς δν τά πάντα έφαίνοντο κατορθωτά ; 
Βεβαίως θά είχε τήν ήλικίαν εκείνην, καθ’ ην, ώς λέγει ό 
Κόβητος ®, «νέοι δραστικοί τά πάντα μεγάλα καί υπερμε
γέθη έν νώ συλλαμβάνουσιν»’ επομένως καί ό φίλος αύτοΰ 
Ξενοφών ό ύπό τών αύτών έλπίδων θελχθεΐς θά ήτο περί 
τήν αύτήν ήλικίαν. Καί περί μέν τής ήλικίας τοΰ Προξένου 
μάρτυς αψευδέστατος είνε αύτός δ Ξενοφών δστις λέγει 7 
δτι: «δτε δέ άπέθνησκεν (Πρόξενος) ην έτών ώς τριάκοντα». 
Ό  Ξενοφών ομως, λέγει δ Κόβητος 8, «δέν είχε τήν αύτήν 
ήλικίαν, άλλ’ήτο ολίγα ετη νεώτερος τοΰ Προξένου». Καί 
περί μεν τούτου κατωτέρω θέλομεν διαλάβει.

'Ο δέ Κρύγερος·, ώς εινε επόμενον, δέν παραδέχεται δτι 
ό ώς τριάκοντα έτών Πρόξενος ητο ομήλικος τώ Ξενοφώντι,
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νεώτερος τήν ηλικίαν ή οσον οί περί τόν Κρύγερον 
αι. Ο Ξενοφών, ώς πάντες γινώσκομεν, συνηκο-

άλλά ποεσβύτερος αύτοΰ, άφοΰ καί διδάσκαλος του διετε- 
λεσεν, ώς έξάγει έκ τοΰ Κικέρωνος καί Αιλιανοΰ: «Τουναν
τίον δέ συνάγεις, λέγει, * έκ τοΰ Κικέρωνος (de orat. 3, 
34 ) δπου τοΰ ’Αγησιλάου, καί έκ τοΰ Αιλιανοΰ (ΐδέ ίστΟρ. 
12, 25) δπου τοΰ Προξένου διδασκαλος δεικνυται . « Ιε
ρών ό Αεινομένους Σιμωνίδου τοΰ Κείου άπήλαυσε και Πο
λυκράτης ’ Ανακρέοντος και Ξενοφώντος Πρόξενος και Αντί
γονος Ζήνωνος». Ταϋτα δέ, εξακολουθεί, τά όποια μετά 
τοΰ Σνεϊδέρου (έν τή ’Αναβ. 2 , 6 , 20) νομίζω δτι ήντλη- 
θησαν έκ τών μάλλον άφθονων, άλλ άπολεσθεισών περι τής 
Φιλίας τοΰ Ξενοφώντος καί τού Προξένου διηγησεων, φαίνον
ται δτι άναφερονται εις τούς χρόνους τής τοΰ Κύρου έκςρα- 
τείας, καθ’ οΰς ό Πρόξενος τή συνέσει τοΰ πρεσβυτέρου φί
λου του έχρήσατο». Λέγων δέ ό Κρύγερος δτι ό Ξενοφών 
ην πρεσβύτερος τοΰ Προξένου έννοει δτι ό Ξενοφών ην 43 
έτών τήν ήλικίαν, ένφ  ό Πρόξενος ητο ώς τριακοντα. Εαν 
τά ύπό τοΰ Κρυγέρου λεγάμενα εχωνται άληθείας, άς κρίνω · 
ctv οι άναγνώσται τοΰ Φ&λο .̂ογου5 οτοιν x.oct τλ ε·
πόδενα διέλθωσιν.

Παραλείποντες άλλα χωρία τής ’Αναβάσεως έξ ων εξά
γεται δτι αύτός δ Ξενοφών ύπονοεΐται διά τοΰ: «ω νεανί
σκε® * καί: «νεανίσκος δέ τις τών παρόντων» 3, έπει^η 
περί τούτου δύναταί τις ν’ άμφιβάλλη, ουχι ομως ορθώς, 
έρχόμεθα είς άλλα έξ ών άριδήλως καταφαίνεται ή νεαρά 
τοΰ Ξε'.οφώντος ηλικία. Μετά τόν φόνον τών στρατηγών, 
ενφ ο Ξενοφών απορεί περι του πρακτεου και εν μεγάλη α
πελπισία διατελών δέν δύναταί να λάβη ύπνον, και ένφ 
κατεχόμενος ύπό τοΰ λογισμοΰ τής ήλικιας του περιφροντις 
συλλογίζεται, άναφωνεΐ, ούτως είπεΐν, τέλος: «ποιαν δ ή
λικίαν έμαυτώ έλθεΐν αναμένω; ου γάρ εγωγε ετι πρε
σβύτερος έσομαι έάν τήμερον προδώ έμαυτόν τοϊς πολε- 
μίοις · *. Οί λόγοι ουτοι, ώς λέγει ό πολύς Κόβητος s, 
«δέν εινε λόγοι άπιστοΰντος είς τήν ήλικίαν του ;» Και 
τωόντι' ήδύνατο άνήρ 43 έτών τήν ηλικίαν νά ειπη : δεν 
πρέπει νά διστάσω διά τήν νεαράν ήλικίαν [/ου, διότι έάν 
προδώσω σήμερον έμαυτό ι τοΐς πολεμίοις, θ’άποθάνω, επο
μένως μεγαλητέραν ήλικίαν ταύτης δέν θ’ άποκτήσω, καθ 
ην ό άνθρωπος διαπράττει μεγάλα Ιργα, οίον έκεΐνο, δπερ 
σήμερον ή μέν ηλικία μου με έμποδίζει νά πράξω, άλλ’ ή 
άνάγκη μοί επιβάλλει τήν έκτέλεσιν τούτου.

Μετά δέ τήν άποβολήν τοΰ λογισμοΰ τής ήλικίας συγκα- 
λέσας δ Ξενοφών τούς λοχαγούς τοΰ Προξένου, άφοΰ έξή- 
γειρε διά λόγου τάς ψυχάς πάντων τελευτών τάδε λέγει: 
« Ε ί μεν ύμεΐς έθέλετε έξορμάν έπί ταΰτα, επεσθαι ύμΐν βού
λομαι , εί δ’ ύμεΐς τάττετέ με ήγεισθαι, ούδέν προφασίζο
μαι τήν ήλικίαν, άλλά καί άκμάζειν ήγοΰμαι έρύκειν άπ’ 
έμαυτοΰ τά κακά:" β. Ήδύνατο άνήρ 43 έτών τήν ήλι
κίαν νά είπη : « ούδέν προφασίζομαι τήν ήλικίαν ; » Αέν 
φαίνεται δ ουτω δμίλών δτι εινε μικρότερος τήν ήλικίαν έ- 
κείνων πρός οΰς δμιλεΐ, καί φοβούμενος μή εί-ωσιν αύτώ : 
η ήλικία σου, Ξενοφών, δέν σοι έπιτρέπει ν’ άναλάβης τήν 
άρχήν, προλαμβάνει λέγων : ούδέν προφασίζομαι τήν ήλι- 
κίαν; A t quis sibi persuadeat Gra;cos se juveni im- 
berbi credidisse? λέγει 5 Κρύγερος 7· άλλά μήπως οί
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λοχαγοί τοΰ Προξένου δέν είχον αρχηγόν τήν ήλικίαν ώς 
τριάκοντα έτών, ώστε τώρα κατά πρώτον ηθελον έμπιςευθή 
είς νέον ; Διό όμολογοΰμεν τώ Κοβήτφ λεγοντι ‘ , οτι οί 
μνημονευθεντες λόγοι τοΰ Ξενοφώντος είνε λόγοι νέου, «ουπω 
έν ήλικία οντος, ούπω άκμάζοντος», καί ούχί άνδρός άγον
τος τό 43 τής ήλικίας του ετος, άπορρίπτομεν δέ τούς 
τοΰ Κρυγέρου λέγοντος 5 Nullum locum excitatum 
esse vidimus ex quo Xenophontem quadraginta 
annis minorem fuisse demonstrari queat' διότι καί 
τοΰ φωτός φαεινοτέρα είνε ή έν τοΐς μνημονευθεΐσι χωρίοις 
δεικνυομένη νεαρά τοΰ Ξενοφώντος ηλικία.

Παρά ταΰτα δέ δ Κρύγερος περί τής νεότητος τοΰ Ξενο
φώντος λόγον ποιούμενος λέγει 5" «δτι τό τέρμα τής νεό
τητος καί πέρα τών 40 έτών έχώρει». Καί δτι μέν καί οί 
τεσσαράκοντα έτών ήλικίαν εχοντες ύπό τών παλαιών έλέ- 
γοντο νέοι, έν συγκρίσει πρός πρεσβυτέρου?, ούδ’ ήμεΐς άρ- 
νούμεθα. ’Ερωτώμεν μόνον τούς περί τόν Κρύγερον; οί μνη- 
μονευθέντες λόγοι τοΰ Ξενοφώντος άρμόζουσιν είς άνδρα 43 
έτών τήν ήλικίαν;

’Εκ τών είρημένων λοιπόν κατάδηλον γίγνεται δτι πολύ 
άτοπον ήθελεν είσθαι νά παραδεχθή τις δσα οί περί τόν 
Κρύγερον λέγουσι καί νά πιστεύση στηριζόμενος είς άδέ- 
σποτα καί πεπλασμένα δτι ό Ξενοφών τφ 20 τής ήλικίας 
του έτει έπολέμησεν έν τώ Αηλιω, άφοΰ δ ίδιος, ώς εί- 
δομεν, ομολογεί δτι τώρα μόλις έχει άρκετήν ήλικίαν ινα 
άποκρουση άφ’έαυτοΰ τά κακά, καί άφοΰ ή κατά τό Αήλιον 
μάχη έγένετο 20 έτη πρό τοΰ τέλους τοΰ Πελοποννησιακοϋ 
πολέμου, κατά δέ τό εικοσαετές τοΰτο διάστημα δ Ξενο
φών ούδαμοΰ φαίνεται, ένφ κατά τάς δεινάς τής πατρίδος 
περιστάσεις ήδύνατο άγωνιζόμενος ν’ άποκτήση δνομα καί 
δόξαν καί ούχί κατά τό 43 τής ήλικίας του, δίκην πλά· 
νητος, νά έπιδιώκη τήν άπόκτησιν τούτων.

Ούχί δέ μόνον τά χωρία ταΰτα τής ’Αναβάσεως άλλά 
καί έτι πλείω τούτων δυνάμεθα νά άναφέρωρεν πρός άπό- 
δειξιν δτι ό Ξενοφών είχε πολύ μικροτέραν ήλικίαν ή δσην 
οί περί τόν Κρύγερον παραδέχονται. Έ κ  τούτων δέ άναφέ- 
ρομεν έκεΐνα, έξ ών εύκρινώς τοΰτο δείκνυται; «Χειρίσοφος 
μέν ήγείσθω .. .  τών δέ πλευρών έκατέρων δύο τών πρεβυ- 
τάτων στρατηγώ έπιμελείσθων' δπισθοφυλακώμεν δέ ήμεΐς 
οί νεώτατοι, έγώ τε (ό Ξενοφών) καί Τιμασίων» *. «Καί δ 
Σεύθης καταμαθών έκέλευσε τόν Ξενοφώντα τών οπλιτών 
τούς νεωτάτου; λαβόντα συνεπισπέσθαι» *. ’Εν γένει δέ, 
δταν οί γεώταΐοι, οί είς τριάκοντα ετη, οί μέχρι τριά
κοντα, ετώγ έκαλοΰντο έκτος τών τάξεων η κατά τοΰ έχ- 
θροΰ έπορεύοντο, ό Ξενοφών τοΰ άγήματος εκείνου προις·ατο: 
«Ξενοφών δέ παρηγγύησε τούς είς τριάκοντα ετη παριέναι 
άπό τών λόχων καί έτρόχαζε τούτους εχων» «. 'θ  Κρύγε
ρος είς ταΰτα λέγει 7 : Hinc igitur collegerunt, X e 
nophontem quoque nondum a;tale grandiorem 
fuisse. Quasi vero eadem esset militum ac ducis 
ratio. ’Ενδεχόμενον είνε νά είπη τις δτι έκ τοϋ χωρίου 
τούτου δέν δείκνυται εύκρινώς ή ήλικία τοΰ Ξενοφώντος, έ- 
πειδή ούδέν τό κωλΰον, ώστε νέους να όδηγή άρχηγός ή
λικίαν μεγαλειτέραν έχων. ’Αλλά καί τί δύναταί νά είπη
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τις περι τοϋ εζ·ί5ς χωρίου της ’Αναβάσεως:«Καί ό Ξενοφών... 
σφαγιασαμενος εβοηθει, και οι άλλοι οΐ μέχρι τρι&κοντα 
έτών άπαντες *. Δυναταί τίς ν άμφιβάλλτ) οτι ό Ξενο
φών, έάν δέν είχε την αύτήν ηλικίαν, τουλάχιστον δεν 
ειχε πολυ μεγαλειτέραν τών στρατιωτών τούτων \

"ΐνα δε άρωμεν άπο τοϋ μέσου πάντα περι τής ηλικίας 
τοϋ Ξενοφώντος δισταγμόν, παραθέτομεν και χωρίον τι τής 
Αναβασεως 2 εξ ου έξάγει ό Κρύγερος δτι ό Ξενοφών είχε 

την ηλικίαν, f)v αύτώ άποδίδει : «Σοί δέ ώ Ξενοφών και 
θυγατέρα δώσω (λέγει ό Σεύθης) και εί τίς σοί έστι θυγά- 
τηρ, ώνήσομαι θρακίω νόμω»* τους λόγους τούτους, λέγει ό 
Κρύγερος %  δέν ήδύνατο νά ζίπγ ό Σεύθης τώ Ξενοφώντι, 
έάν δεν είχε την ηλικίαν έκείνην, καθ’ ήν ητο δυνατόν νά 
είχε θυγατέρα ό Ξενοφών εν ώρα γάμου* έξακολουθών δέ 
επιφέρει: Hinc igitur collige mecum, 40 annis non 
minorem tunc eum videri fuisse. ’Αλλά δυνάμεθα ν’ 
άπορρίψωμεν τά μνημονευθέντα χωρία καϊ στηριζόμενοι είς 
λόγους πρός χάριν μάλλον ΰπό τοΰ Σεύθου λεχθέντας νά πα
ραδεχθώμεν την γνώμην τοϋ Κρυγέρου ; ’Εκτός δέ τούτου 
πάλιν αύτός ό Ξενοφών βέβαιοί ήμας οτι τέκνα δέν ειχε· 
κ(τόν Σεύθην) ήλπιζον, λέγει ό Ξενοφών 4,ευ ποιήσας μεθ’ 
ύμών αποστροφήν καί έμοί καλήν καί παισίν, εΐ γένοιντο, 
καταθησεσθαι».

Πλήν δέ τοϋ Κοβήτου καί ό Λ . Δινδόρφιος 5 λέγει δτι 
δλα τά μνημονευθέντα χωρία άρμόζουσι μάλλον είς νέον 
περί το τριακοστόν ετος τής ηλικίας του όντα η εις ά'νδρα 
πέραν τών 40 έτών. «Hoc igitur si recte negavit 
Mitfordus, quod loci Anabasis, qui spectant aeta- 
tem Xenophontis, juveni polius circiler tricena- 
rio conveniant quam viro supra quadraginta annos 
nato, excepto ambiguo 7, 2, 38, ubi Seuthes et 
filiam suara offert, et si quam ipse habebat uxorem 
pet i t . . . »

Απέναντι λοιπον τοσούτων καί τηλικούτων μαρτυρίων 
έζαχθεντων, ώς ειδομεν, έξ αύτής τής τοΰ Ξενοφώντος ’Α- 
ναβάσεως, ούδείς δισταγμός πλέον μένει ήμΐν οτι ό Ξενοφών 
οταν επραττε τά έν τή ’Αναβάσει ητο πολΰ νεώτερος τήν 
ηλικίαν καί όχι ώς οί περί τόν Κρύγερον στηριζόμενοι, ώς 
ειδομεν, είς εξωτερικούς μάλλον λόγους πρεσβεύουσι.

Μετα τα ειρημενα υπολείπεται έτι ήμΐν νά όρίσωμεν 
καί τό έτος τής ηλικίας τοΰ Ξενοφώντος καθ’ δ τά έν τή ’Α- 
ναβάσει έπραττε, καί επομένως καί τό τής γεννησεως αύ
τοΰ. Ό  Κόβητος λόγον ποιούμενος περί τής ηλικίας τοΰ τε 
Προξένου καί Ξενοφώντος λέγει 5 οτι δ Ξενοφών δεν ητο 
ομήλικος τώ Προξένω, άλλ* ένΐ ή δύο έτεσι νεώτερος αύτοΰ, 
ήτοι 28 η 29 έτών: «nondum trigessimum aitatis an 
num egisse, sed potius unno alteroque anno fuisse 
inferiorem». 7 Τοΰτο δε ό Κόβητος έξάγει 8 πρώτον 
μέν έκ τής δειλίας έκείνης μεθ’ ης ό Ξενοφών ομολογεί εις 
τούς λοχαγούς τοΰ Προξένου οτι οίπω ακμάζει,δεύτερον δε, 
έκ τοΰ ότι ό Ξενοφών είχε τήν αύτήν ηλικίαν με τούς είς τριά
κοντα έτη στρατιώτας οΰς συνήθως ώδήγει. Καί καθ’ όσον
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μέν αφορά τό πρώτον δέν έξάγεται, νομίζομεν, δτι ό Εενο- 
φών δεν ητο ομήλικος τώ Προξενώ, άλλά μόνον δτι ητο 
νέος τήν ηλικίαν, καθ’ δσον δέ τό δεύτερον, εΐνε μέν αλη
θές ότι δ Ξενοφών δέν ητο μεγαλείτερος τών στρατιωτών 
εκείνων, ώς τό χωρίον ;  «Ξενοφών . . . έβοήθει καί οί άλ
λοι οί μέχρι τριάκοντα έτών» 1 τρανότατα μαρτυρεί, άλλά 
δέν δυνάμεθα καί νά παραδεχθώμεν έκ τούτου δτι ό Ξενο
φών ην 28 ή 29 έτών, διότι μεταξύ τών μέχρι τριάκοντα 
έτών στρατιωτών θά ησαν άφεύκτως καί πολλοί στρατ'ώται 
εχοντες ηλικίαν κάτω τοΰ άριθμοΰ τούτου’ ώστε καθώς 
δέν δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά παραδεχθώμεν δτι ό 
Ξενοφών είχεν 27 έτών ηλικίαν, ουτω και δτι είχεν 28 ή 29.

Αλλά ποΰ στηριζόμενοι λέγομεν ταΰτα; 'θ  Ξενοφών 
λόγον ποιούμενος έν τή ’Αναβάσει περί τής ήλικίας τών τε 
στρατιωτών καί στρατηγών ούδέποτε τό πραγματικόν ετος 
τής ηλικίας αυτών άναφερει, άλλά μονον στρογγύλω, τό δή 
λεγόμενον, αριθμώ χρήται, δν μετά τοΰ είς  η α ΐχ ς ,ι  συνά
πτει , οσάκις νομίζει οτι η ηλικία εινε ή αύτός 5 αριθμός 
δν άναφέρει ή κατά εν η δύο ή καί τρία κάτω τοϋ άριθμοΰ 
τούτου, μετά δε τοΰ ώο καί άμφΐ, οσάκις νομίζει δτι ή ηλι
κία καί υπερβαίνει τόν αριθμόν κατά εν η τό πολύ κατά 
δύο s. Τούτου δέ τεθέντος οί είς τριάκοντα ετη, οί jw jp i  
τριάκοντα έτών στρατιώτας ή δπως άλλαχόθι λέγει οί 
νεωτατοι ;  « Καί Ξενοφών μέν σύν τοΓς νεωτάτοις άνέβαινεν 
επί τό άκρον» 3. «Καί ό Σεύθης καταμαθών έκέλευσε τόν 
Ξενοφώντα τών οπλιτών τούς νεωτάτους λαβόντα συνεπι- 
σπέσθαι» i , θά ειχον ηλικίαν τινες μέν αύτόν τδν αριθμόν 
30, άλλοι δε τόν αριθμόν 28 η 29 καί άλλοι τόν αριθμόν 
27 ή καί κατωτέρω, διότι καί αύτή ή φύσις τοΰ πράγμα
τος διδάσκει ήμας δτι ό Ξενοφών δεν θά έξελεγε τούς έν 
τ&> στρατω ακριβώς τό αύτό τής ήλικίας ετος έχοντας' ώςε 
έάν παραδεχθώμε,ν, κατά Κοβητον, δτι δ Ξενοφών ητο δ- 
μήλικος τοΐς στραΐιώταις έκεινοις, εχομεν τήν άδειαν, νο
μίζομεν, νά ύποθέσωμεν δτι πιθανδν νά είχε καί ηλικίαν 27  
ετών, ως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν έπ’ ’ίσης δτι είχε 28 η 
29 η καί 30.

’Αφοΰ λοιπόν ακριβώς δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν τό έτος 
τής ήλικίας τοΰ Ξενοφώντος, ή άλήθεια άρά γε ποΰ κεΐται; 
Ή  αλήθεια, νομίζομεν, κεΐται περί τόν αριθμόν 30. Διότι 
άφοΰ ουτε μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό 
Ξενοφών δέν ητο ομήλικος τώ Προξένω, ουτε μετά βεβαιό
τητος \ά όρίσωμεν κάτωθεν τοΰ άριθμοΰ 30 σταθερόν τι 
σημεΐον είς δ νά πήξωμεν τό ετος τοΰτο, διά τοΰτο ού μό
νον δεν άφιστάμεθα έπί πολύ τοΰ άληθοϋς, άλλά καί πλη- 
σιεστατοι κειμεθα, έάν παραδεχθώμεν δτι ό Ξενοφών ητο 
περί τό 30 τής ήλικίας του ετος, δτε τά.έν τή ’Αναβάσει 
επραττε, καί έπομένως δτι έγεννήθη περί το 431 π. X .

’Εν ’Αθ/,ναις τί; 8 ’Απριλίου 1871.
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