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Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Ε ΙΣ  ΣΤΟ Ν  Η ΣΥ Χ ΙΟ  
(έ'κδ. Κ. L a tte  I 1953, II 1966)



Στήν έργασία πού ακολουθεί γίνεται προσπάθεια για  κριτική άποκατά- 
σταση μερικών έφθαρμένων χωρίων τοϋ κειμένου τοϋ Λεξικού τοΰ 'Η συχίου 
πού, δπως είναι γνωστό, μάς έχει παραδοθή μέ άφθονες φθορές. ’Αφορμή γ ι’ 
αύτή στάθηκε ή τελευταία έκδοση τοϋ Λεξικού, πού έγινε άπό τόν K u rt L a t te 1.

Οί γλώσσες πού συζητοΰνται παραθέτονται μέ τήν άλφαβητική τους σειρά καί μέ τόν 
αΰξοντα άριθμό, πού έχουν στήν έκδοση τοϋ L a tte . ’Αμέσως ϋστερα, κάτω άπό τή γλώσ
σα, σημειώνεται, άν ύπάρχη, τό κριτικό ύπόμνημα πού ό L a tte  έχει γ ι’ αύτή.

Λ 1659 +  αϊακεία' υβριν, οΐονεϊ αΐκία

59 αεικεια Schm . sed exspectes αικια.· ν. οίονει 
αεικια(ν>, an Αιαντειαν νβριν οί. αικιαν (έσχατην')?

Σωστά ό L a tte , διορθώνοντας τήν εικασία τοΰ S ch m id t (βλ. κριτικό 
υπόμνημα πιό πάν(ο), γράφει άεικίαν, μόνο πού δέν σκέφτηκε πώ ς ή λέξη αύ
τή θά μπορούσε κάλλιστα νά γραφή άϊκίαν. ’Έ τσ ι λοιπόν γίνεται φανερό δτι ή 
φθορά τοϋ λήμματος προήλθε άπό άδυναμία κάποιου άντιγραφέα νά διαβάση 
σωστά, στή μεγαλογράμματη γραφή, τή δεύτερη έρμηνεία αίκία σάν άϊκία. 
Πρβλ. In d ex  Εύσταθίου2: αϊκία■ οίονει άϊκία, παρά τό άεικές, δ και διά τοϋ ϊ  
δοκεΐ γράφεσθαι, κτλ., άπ’ δπου φαίνεται οτι στήν περίπτωση τής δεύτερης 
έρμηνείας έπρόκειτο για διδασκαλία κάποιου αρχαίου γραμματικού, πού ό λε
ξικογράφος μετέφερε αύτούσια στό λεξικό του, καί πού ό πρώτος άντιγραφέ- 
ας δέν κατόρθιοσε νά διαβάση σωστά στή μεγαλογράμματη γραφή (ΑΙΚΙΑ) 
καί μή μπορώντας νά βγάλη νόημα θέλησε νά διορθώση τό λήμμα γράφοντας 
άείκεια ή άεικία, άπ’ δπου προήλθε ή λανθασμένη γραφή τοϋ λήμματος. Πρέ
πει λοιπόν νά άποκαταστήσουμε δλη τή γλώσσα, ώς έξής:

αικια’ νβρις, οίονει άϊκία

Βλ. TG L στή λέξη αικία καί πρβλ. γλλ. A 1277: άεικία· άτνχία, κόλασις, κα
κία, νβρις, κτλ., A 1930 άικ&ς■ αικιστικώς, νβριστικώς, κτλ.

A 2498 +  άκόρωδον άκτένιστον / / άκαρπον άξνλιστον

98 ακορσωτον H S t, quorsum altera pars gl. pert, incertum

Είναι φανερό πώ ς τό δεύτερο μέρος τής γλώσσας αύτής δέν έχει καμμιά

1. H esychii A lexandrin i Lexicon recensu it e t em endavit K u rt L a tte  vol. I (1953), 
vol. I I  (1966), H auniae, E jn a r M unksgaard E ditore . Ά τυχώ ς ό θάνατος τοϋ έκδότη μάς 
στέρησε τόν 3ο τόμο, μέ τόν όποιον ολοκληρώνεται τό £ργο.

2. Index  in E usta th ii Commentaries in Homeri Iliadem  et Odysseam  Studio M at- 
thaei D evarii, G. Olms, H ildesheim .



σχέση μέ το πρώτο. Νομίζω πώ ς μπορούμε κάλλιστα νά θεωρήσουμε ότι στήν 
περίπτωση αύτή πρόκειται γ ιά  νέα γλώσσα. "Ωστε:

άκαρπον άξύλιστον

Βέβαια ή γλώσσα, έτσι δπως γράφεται, δέν είναι έκ πρώτης οψεως κατα
νοητή, γ ιά  τόν λόγο οτι οί δύο λέξεις φαίνονται νοηματικά άσχετες μεταξύ τους. 
Τό έπίθετο άκαρπος χρησιμοποιείται συνήθως, γιά νά χαρακτηρίση ένα δέν
τρο (άκαρπον δένδρον =  τό δέντρο πού δέν κάνει καρπούς), ένώ τό έπίθετο ά- 
ξύλιστος χρησιμοποιείται, γ ιά  νά χαρακτηρίση τό μέρος έκεΐνο αέξ ον ονδείς 
πω έξυλεύσατο»1. Στόν Ίώ σ ηπο  ομως βρίσκουμε τό έπίθετο άκαρπος νά χα- 
ρακτηρίζη τή λέξη δρος. Πρβλ. Ίώ σ ., Περί τον Ίουδ. Πολ. (έκδ. Η. S t. J . 
T h ack eray , Loeb, H einem ann , 1961) 4,452: τήν δέ πόλιν (ένν. 'Ιεριχώ) 
έρημον κατειλήφεσαν, ήτις ϊδρνται μεν εν πεδίω, ψιλόν δέ νπέρκειται αύτή και 
άκαρπον δρος μήκιστον. Τό δέ άγγλικό Λεξικό τής Καινής Διαθήκης2 μετα
φράζει στήν περίπτωση αύτή τή λέξη άκαρπος: u n fru itfu l, b a rren . Φαίνε
ται λοιπόν δτι ή λέξη άξύλιστον χρησιμοποιείται έδώ μέ τή σημασία: άδεν
τρο, γυμνό άπό δέντρα, σημασία πού έχει ή ταυτόσημη μ’ αύτή λέξη άξνλος. 
Πρβλ. 'Η ρόδ. 4,61,185: Τής δέ γης τής ΣκνΟικής αΐνώς άξνλον έούσης (οδέ 
σφι ές την εψησιν των κρεών έξεύρηται. — Ξεν. Ά θ . Πολ. 2,12: ... ονδ' έστι 
τή αύτή ξύλα και λίνον, άλλ’ δπον λίνον έστι πλεϊστον, λεία χώρα και άξνλος. 
'Ώ στε: άκαρπον (δρος), τό άξύλιστον, αύτό πού δέν έχει ξύλα ( =  δέντρα),3 γιά 
νά ξυλευτή, νά κόψη δηλαδή ξύλα κανείς άπό αύτό.

Λ 5213 +  άνίργον χαλεπού■ λνπηρον

i 3 ανειργον II , ανιγρον //c  in mg.

Νομίζω πώς όρθά ό Μουσοϋρος4 πρότεινε διόρθωση τοϋ λήμματος σέ άνι- 
γροϋ, στηριζόμενος άσφαλώς στή διαφορετική γραφή άνίγρον, πού παρέχει ό 
κώδικας H c (βλ. κριτικό υπόμνημα πιό πάνω). 'I I  λέξη άνιγρός άπανταται 
στά Α ϊτια  τοϋ Καλλιμάχου καί στά 'Αλιευτικά  τοϋ Ό ππιανοΰ. Πρβλ. Καλλ. 
Α ϊτ. (έκδ. P feiffer) 3, 75, 14: ... η τότ άνιγρή (ένν. νοϋσος) / την κονρην 
Ά ΐδ εω  μέχρις ετηξε δόμων. — Ό π π . 'Α λ. (έκδ. I. J . Schneider) 3, 188 κ .έ .: ... 
αντάρ άνιγραί / μύραιναι μετά σάρκας έπειγόμεναι φορέονται / πονλυπόδων. 
Γιά τή σημασία της έξ άλλου βλ. L S J : άνιγρός, ά, όν =  ανιαρός I .  Πρβλ. δέ

1. Βλ. TGL στή λέξη άξύλιατος.
2. Βλ. A  Greek- E nglish  Lcxicon o f the N ew  Testament (εκδ. W. F. A rn d t - F . W  

Gingrich, Cam bridge, 19524) στή λέξη άκαρπος.
3. Γιά τό δτι ή λέξη ξύλον εχει, έκτος τών άλλων σημασιών, καί τή σημασία δέντρο, 

καθώς καί γιά τίς χρήσεις της μέ τή σημασία αύτή, βλ. LSJ στή λέξη ξύλον III.
4. Βλ. στό κριτικό υπόμνημα πού ό Schm idt παραθέτει γιά  τή γλώσσα αύτή.



Διορθώσεις στον Η σύχιο 309

καί Σχόλ. Νικ. Θηρ. (έκδ. A. G rugno la)1 8d: άνιγρούς- ήτοι άνιαρούς, λυπη
ρούς, άίτίονς κακοϋ. ’Επίσης Έ τυμ. Μ εγ. (έκδ. G aisford) 110, 33: Ά νιγρός: 
Ά π ό  του ανιαρός κατά συγκοπήν και πλεονασμόν τοϋ Γ , άνιγρός, ό λυπηρός 
καί βλαβερός. — Λεξ. Ζων. (έκδ. J . Α. Η. T ittm a n n )  στ. 172: άνιγρός. φαύ
λος, βλαβερός, λυπηρός. Παρά τό άνία άνιαρός, καί κατά συγκοπήν και πλεο
νασμόν τοϋ γ  άνιγρός. — Λεξ. Φαβωρ.: Ά νιγρός, βλαβερός, λυπηρός' παρά 
τό άνία, άνιαρός, κτλ.

4  7829 +  άστηταί' οι . .  δεϊοι και ’Αττικοί

29 οια || δειοι [a incertissimum , 2 vel 3 litteras erasit M us) H

'Ο πωσδήποτε πρόκειται για μια δύσκολη περίπτο^ση έξ αιτίας κυρίως 
τής φθοράς, πού παρουσιάζει ή πρώτη ερμηνεία τοϋ λήμματος. Νομίζω πώ ς θά 
μπορούσαμε νά άποκαταστήσουμε όλη τή γλώσσα γράφοντας ώς έξης:

άστειταί’ οι άστειοι. και άστικοι

μέ τήν κριτική παρατήρηση: άστειταί =  άστίται (βλ. L S J καί T G L  στη λέξη 
άστίτης, καί πρβλ. C IG  II, 1, 2134b, 21 κ.έ.: έμμεν δέ αυτόν και πολείταν / 
μέτοχόν τε πάντων ώνπερ και τοΐς άλλοις προξένοις και τοίς / άστείταις κάπό 
γένους πολείταις μέτεστιν).

’Έ τσ ι φαίνεται καθαρά ότι άπό τό ένα μέρος ή λανθασμένη γραφή του 
λήμματος (άστηταί) προήλθε άπό παλαιογραφική σύγχυση μεταξύ του Ε Ι 
καί II — έκτός άν θεωρήσουμε, πράγμα έξ ’ίσου πιθανό, οτι οφείλεται σέ ιωτα
κισμό, οπότε τό λήμμα πρέπει νά γραφή άστΐται — καί άπό τό άλλο ή γραφή 
’Αττικοί άπό παρανάγνωση τής λέξεως αστικοί.

Γιά τή σημασία των λέξεων άστίτης — αστείος — αστικός βλ. L S J καί 
TG L  στις λέξεις αύτές. Γ ιά τις χρήσεις των έξ άλλου πρβλ. Σοφ. Ά π . 92 
(έκδ. Pearson): ου γάρ τι θεσμά τοϊσιν άστίταις πρέπει, καί τοϋ ϊδ. Ά π . 93 
(έκδ. P earson): βοτήρα νικάν ανδρας άστίτας. Τί γάρ;. — Ά λ κ . Π ασ.2· Ά π .  
ί\  Νϋν ούν γένοιτ’ αστείος οικών έν πόλει. — \ ίσ / .  Ευ μ. 997: χαίρετ αστι
κός λεώς, καί τοϋ ϊδ. Ίκέτ . 501: ήγεϊσθε βωμούς αστικούς, θεών έδρας. 
Πρβλ. έπίσης: Στέψ. Βυζ. (εκδ. A. M eineke) στή λέξη άστυ: ... Ό  πολί
της αστός καί άστή, καί αστόν. Ά π ό  τοϋ άστός τό άστίτης ... Ά π ό  δέ τής 
άστεος γενικής αστείος, κ τ λ .— Λεξ. Πολυδ. (έκδ. B ethe) 9, 17: ... άπό μέν 
τοϋ Αστείος ονχ ό άστός μόνον καί ή άστή, άλλα καί ό αστικός καί ό άστεϊ,ος, 
κτλ. — Bk. A necd 454,7: αστείος καί άστικός, διττώς Μένανδρος, άπ’ οπού

1. Scholia in N icandri Theriaca, ed id it An. Grugnola, Milano - V arese, Is titu to  
E ditorale Cisalpino.

2. Στα Fragmenta Comicorum Graecorum  (έκδ. A. Meineke), 11,2,832.



φαίνεται ότι οΐ δύο αύτές λέξεις συνδυάζονταν άπό τούς λεξικογράφους καί 
συνεπώς ήταν πρόχειρες στον λεξικογράφο μας νά τις άποδώση σάν ερμηνείες 
τοϋ λήμματος άστίτης.

Ο λεξικογράφος λοιπόν δέν εκανε τίποτε άλλο άπό τό νά γράψη τις τρεις 
αύτές ταυτόσημες λέξεις σέ μιά γλώσσα μέ λήμμα τήν πρώτη άπ’ αύτές, πού 
είναι οπωσδήποτε ή πιό σπάνια καί γιά  τό λόγο αύτό άγνωστη, καί τις δύο άλ
λες σάν έρμηνεϊες της.

Γ 90 γάλη ' εξέδρας είδος, και έν ή γαλέα gAS τό ζώον AS 

90 cf. γαλια- πλοιον Ε Μ  502,45

Ή τα ν  φυσικό, δπως τό η είναι τονισμένο στο χειρόγραφο, νά μή γίνη στό 
σημείο αύτό άντιληπτό άπό τόν L a t te 1 τό νόημα μέ άποτέλεσμα νά σημει- 
ώση φθορά (crux). Τά πράγματα άποκαθίστανται, άν γράψουμε:

γάλη' ... και έν ή, τ. έ. εχουσα ή λέξις τον τόνον έν ή ( γαλή)' 
γαλέα, τά ζωον.

'Ο  λεξικογράφος δηλαδή θέλοντας νά άποφευχθή ή σύγχυση,2 πού θά δη- 
μιουργοΰνταν ανάμεσα στις λέξεις γάλη  καί γαλή, καθώς αύτές συμπίπτουν 
παραστατικά στή μεγαλογράμματη γραφή ( =  ΓΑ Λ Η ), εγραψε τή διευκρίνι
ση αύτή, πού δέν άντιλήφτηκε ό άντιγραφέας, ό όποιος τόνισε έν η, μέ άποτέ
λεσμα νά μή βγαίνη κανένα νόημα.

Γιά τήν έκφραση: ή λέξις έχει τον τόνον έν ..., πρβλ. G ram m atic i G rae- 
ci, τόμ. IV  Ι / Ι Ι  (έκδ. A. H ilgard) σ. 117,20: ’Εάν δε ενρεθή οξύτονος ή λέ
ξις ή περισπωμένη, τουτέστιν έν τη τελευταία συλλαβή εχουσα την δξεΐαν ή 
τήν περισπωμένην, ου δνναται κτλ. Καί πιό πάνω (στιχ. 19): ... ώς εχοντα 
τήν βαρεϊαν έν τή τελευταία συλλαβή, κτλ. Καί πιό κάτω (στίχ. 25): ... ώς 
έχοντα έν τή τελευταία συλλαβή τήν βαρειαν τάσιν.

Δ 97 δαίε λέμύθον δίελε. σαφήνισον

Νομίζω πώς ή γλώσσα αύτή, στή μακραίωνη πορεία τής χειρόγραφης 
παραδόσεως τοϋ κειμένου, θά είχε κάποτε τή μορφή: δήελε μύθον σαφήνι
σαν, δπου ή λανθασμένη γραφή τοΰ λήμματος (δήελε) οφειλόταν σέ ΐωτακι-

1. Καί δέν είναι μόνον ό L a tte  πού δέν μπόρεσε στο σημείο αύτό νά άντιληφτή τό νό
ημα. Τήν ίδια αδυναμία έδειξαν καί οί δύο προηγούμενοι εκδότες τοϋ 'Ησυχίου A lberti καί 
Schm idt (βλ. στό κριτικό υπόμνημά των γιά τό λήμμα γάλη''

2. Καί είναι αύτό άπό τις σπάνιες περιπτώσεις. ΓΙρβλ. A 3288 αλνκη’ εάν μεν τό ά όα- 
σννηται, ή θάλασσα, έάν δέ ψιλοϋται, λυκους μη εχουσα (τ.ί. άλνκη- άλνκη). A 3408 άμα- 
λη' άπαλή, νέα, εΐ όξννοιτο (X 310) ή δράγματα, παροξννόμενον (τ.ε. άμαλή - άμάλη). Η 
428 ήματα' δασέως μεν βλήματα, ρίμματα, άκόντια. ψιλώς δέ ήμέραι (τ.ε. η ματ a - ήματα).



σμό. Στή συνέχεια, κάποιος μεταγενέστερος άντιγραφέας, θέλοντας νά άποκα- 
ταστήση τήν όρθή γραφή, εγραψε στό περιθώριο ή πάνω άπό τή γλώσσα τον 
σωστό τύπο δίελε, πού μπήκε στή γλώσσα σάν ερμηνεία τοϋ λήμματος, ένώ 
στήν πραγματικότητα ήταν διόρθωσή του.1 Ά π ό  αύτή λοιπόν τή λανθασμένη 
γραφή (δήελε) καί υστέρα άπό παλαιογραφική σύγχυση μεταξύ τοϋ ΑΙ καί Η 
προήλθε τό δαίελε τοϋ κειμένου μας. 'Ύστερα άπό αύτά μπορούμε νά άποκα
ταστήσουμε γράφοντας ώς έξης:

-I- δήελε μύθον [δίελέ\. σαφήνισον

μέ τήν κριτική παρατήρηση δτι ή πρώτη έρμηνεία είναι στήν πραγματικότητα 
διόρθωση τοϋ λήμματος, άρα:

δίελε μύθον σαφήνισον

Για τή σημασία αύτή τοϋ ρήματος διαιρώ, καθώς καί γ ιά  τις χρήσεις του, 
βλ. T G L  στή λέξη διαιρώ, IV. Πρβλ. δέ καί γλ. Δ 1027 διαιρεϊν διακρίνειν. 
έξακριβονν. διαμερίζειν (γιά τή σημασία του ρήματος έξακριβοϋν βλ. L S J 
στή λέξη, καί πρβλ. γλ. Δ 1079 διακριβοϋν άκριβώς σαφηνίζειν). Πρβλ. τέ
λος καί τή σημερινή φράση: κάν τα λιανά.

Δ 202 +  δαμνόν. δεινόν

Ό  L a tte  δέν έχει κριτικό υπόμνημα γ ι’ αύτή τή γλώσσα. Λαμβάνοντας 
όμως ύπ’ όψη άπό τό ένα μέρος τήν πολύ συχνή παλαιογραφική σύγχυση με
ταξύ τοϋ Δ καί Λ, πού στό Λεξικό τοϋ 'Η συχίου πιστοποιείται πολύ συχνά2, 
καί άπό τό άλλο τό γεγονός δτι συμβαίνει συχνά στό Λεξικό αύτό νά λείπουν 
ενα-δύο ή καί περισσότερα άρχικά γράμματα τοϋ λήμματος3, προτείνω άπο- 
κατάσταση τοϋ λήμματος καί γραφή δλης τής γλώσσας ώς έξης:

άπα λαμνον δεινόν

Πρβλ. Σχόλ. Πινδ. (έκδ. A. Β. D rachm ann) (Ό λυμ π . I, 95a): άπάλαμνον τον 
δεινόν, προς δν ούκ έστι παλαμήσασθαι. Πρβλ. Πινδ. Ό λνμ π . (εκδ. Β. Snell) 
1,95: εχει δ’ άπάλαμνον βίον τούτον έμπεδόχθονον.

1. Τέτοιες περιπτώσεις, διορθώσεως δηλαδή τής λανθασμένης γραφής τοϋ λήμματος 
μέ λέξη πού φαίνεται σάν έρμηνεία του, είναι 8χι σπάνιες στό Λεξικό τοϋ Ησυχίου. Παρα
θέτω δσες 'έχω πρόχειρες: Ε  176 [έγήγαρτος], επίχαρτος’ έπιχαρής. Ε 626: εθαμβήθη. έξε- 
πλάγη, [έθάμβη Η], Ε 5548 έπτάγρυτο. έπάρνυτο. Ε 7141: [έρχψνάααι· έρευνήσαι], γιά 
τις όποιες βλ. τό άντίστοιχο κριτικό υπόμνημα στοΰ L a tte .

2. Πρβλ. πρόχειρα γλ. Δ 7 5 5 +  δηγή και σιωπά, 8που ό L a tte  διορθώνει σέ λήγει. 
Βλ. πιο κάτω (δάντα).

3. Τήν έξήγηση τοϋ γεγονότος αύτοΰ δίνει ό L a tte  στά ΙΙρολεγόμενά του σ. XXV. 
(Πρβλ. γλλ. Λ 2856 αλέκτο· έκοιμήθη, h.e. κατ') άλεκτο L atte . Λ 3205 )αλξεω ν τειχέων, 
h.e. επ)άλξεων Salm . L a tte . Δ 234 )δάντα· ζυγά, h.e. τάλαντα L atte , κ.ά.).
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58 δαρατφ · αζνμψ  Schm. coll. 3,11 Od; 114b
(immo δαραται cf. Schw yzer 323 A 45)

Νομίζω πώ ς καί στήν περίπτωση αύτή εχει συμβή δ,τι σημειώνεται πιο 
πάνω (γλ. Δ 202). 'Η  λανθασμένη δηλαδή γραφή τοϋ λήμματος (δάραι) προ
ήλθε, υστέρα άπό παλαιογραφική σύγχυση μεταξύ του Δ καί Λ καί έκπτωση 
τοϋ άρχικοΰ γράμματος ( ί) ,  άπό τή λέξη Ιλαρά. "Οσο γ ιά  τήν έρμηνεία τοϋ 
λήμματος πρέπει μέ τή σειρά της νά διορθωθή σέ: εύθύμφ,1 ώστε όλη ή γλώσ
σα νά γραφή:

ΐ/λαρά' - εν θνμω

Βλ. L S J στή λέξη ιλαρός, καί πρβλ. γλ. I 528 ίλαρώς- εύθνμως- φαιδρώς. 
(Πρβλ. Ξεν. Ά π . Σωκρ. 33: άλλ’ ίλαρώς και προσεδέχετο αυτόν (ένν. τον 
θάνατον) και έπετελέσατο. — ΙΊλουτ. Ά γ η σ .  (έκδ. C. S in ten is) 2,21 κ.έ.: 
τήν δέ τού σκέλους πήρωσιν ήτε ώρα τοϋ σώματος άνθοϋντος επέκρυπτε, και 
τό ραδίως φέρειν και ίλαρώς τό τοιοΰτο, κτλ.). Γιά τις χρήσεις έξ άλλου τής 
λέξεως ιλαρός βλ. χωρία στον T G L, καί ιδίως πρβλ. Ά ππ ιανός ( =  Λεξικό 
τής Σούδας στή λέξη ιλαρός): σΰν βοή ιλαρά και θορυβώ χρηστώ προέπεμπον 
αυτόν καί θαρρεϊν έκέλευον.

Ε 608 έραδος' παρά τό έρίζειν. παιδίονα νίκος συνδρομή, κτλ.

8 παιδιών νεικος Jens., I. nondum  expeditum cf. gl. a 
6933? (δπου διαβάζουμε: άραδή· θορνβήση. ταράξη).

Γιά τον L a tte  τό λήμμα αύτό άποτελεΐ πρόβλημα, καί είναι φυσικό αύτό, 
γ ιά  τον λόγο δτι ή λέξη έραδος δεν άπαντάται πουθενά. 'Ωστόσο παραβλέπον- 
τας τό γεγονός αύτό, προτείνω διόρθωση τής ερμηνείας, πού εχω υπογραμμί
σει, ώς έξης:

έραδος’ παρά τό έρίζειν. παιδιών ανεικος συνδρομή

πού κατά τή γνώμη μου χαρακτηρίζει κάποιο είδος παιδικού παιγνιδιού (— ερα- 
δος), δπου μερικά παιδιά συμπλέκονταν, φαίνεται, εικονικά, χωρίς δηλαδή νά 
μαλλώνουν στ’ άλήθεια ( =  άνεικος)2 δημιουργώντας μέ τις φωνές τους θόρυβο

1. Παραδείγματα της περιπτώσεως αύτής, έκπτώσεως δηλαδή δύο ή περισσοτέρων 
άρχικών γραμμάτων άπό τή λέξη πού είναι έρμηνεία τοΰ λήμματος, βλ. στις γλλ. A 2261 
[άχανος] άχανθα' ρός είδος, κτλ. fh.e. χη ρός L attp t. A 5822 άπαρτνναΐ' τάξαι (h.e. 
κδια^τάξαι L a tte ), κ.(5ί.

2. Γιά τή λέξη ανεικος καί τή σημασία της βλ. L S J, καί πρβλ. CIG II,2,2693e 9 
κ.έ.: ... καί τελέαει έκαστον έτους φύρον τοϊς τής φυλής ταμίαις έμ μηνι πέμπτο) άνεικον 
άνυπύλογον αργυρίου Ροδίου λεπτοϋ δραχμάς τριακοσίας.

Δ  2 5 8  +  δάραΓ θυμώ
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καί φασαρία πραγματικής συμπλοκής. Κάτι δηλαδή πού γίνεται καί σήμερα 
στά σχολεία κυρίως καί συνήθως κατά τά διαλείμματα. Γιά τό δτι έραδος — 
π α ι γ ν ί δ ι ,  καί μάλλον τοϋ είδους πού άνέφερα πιό πάνω, πρβλ. γλλ. Ε  5889 
έρίσαι' παϊξαι, καί Ε 5890 ερίσει' υποστηρίξει, στερεώσει, παίξει.

I 222 +  ιδοί' οφθαλμοί

22 ιδει' θάλπει KHes. scut. 397) L a(tle)

Δέν θεωρώ πολύ πιθανή τήν άπό τόν L a tte  προτεινόμενη διόρθ<οση, γιά 
τόν λόγο δτι έπιφέρει πολύ μεγάλη άλλαγή στήν παραδομένη γλώσσα χωρίς 
νά ύπάρχη λόγος. Προτείνω τήν παρακάτω διόρθωση τοϋ λήμματος, πού καί 
παλαιογραφικά στηρίζεται πολύ καλύτερα καί τήν ομοφωνία τοΰ συνόλου τής 
έμμεσης παραδόσεο^ς εχει μέ τό μέρος της:

ιλ {λ )οι' οφθαλμοί

ΙΙρβλ. Έ τνμ. Μ εγ. (έκδ. G aisford) 255,52: ’Ίλλοι δέ, οι οφθαλμοί, οί ραδί- 
ως είλουμενοι και ενμετάφοροι προς έκάτερα, καί 342,39: ’Ίλλονς γάρ φασι 
τούς οφθαλμούς, καί 713,12: 'Ίλλοι γάρ λέγονται οί οφθαλμοί. — Σγύλ. στην 
’Οδύσσεια (έκδ. G. D indorf), σ. 11: Ιλλοι (sic) γάρ οί οφθαλμοί, άπο τοϋ 
ειλεϊσθαι, δθεν τό δενδίλλων. Λεξ. Ζων. (έκδ. Τ . Α. Η. T ittm a n n )  στ. 1103: 
'Ίλλος. κύριον, ιλλος και ό οφθαλμός, κ τλ .— Αεξ. ΓΙολνδ. (έκδ. B ethe) 11,54: 
... Οί δέ και ϊλλους τούς οφθαλμούς ώνόμασαν, και το ίλλαίνειν επι χλευασμώ 
σείειν τούς οφθαλμούς, κτλ. -  Λεξ. Φαβωρ.: ’Ίλλος, κύριον, και ϊλλος, ό οφθαλ
μός. κτλ. Λεξ. Σχεδογρ.1 στίχ. 314: 'Ο δέ γε ϊλλος, οφθαλμός, κτλ. 
Εύστ. 907,8: και ϊλλος μεν ό οφθαλμός· ίλλος δέ ό στραβός, καί 768,34: ..., 
ΐνα η ως περ παρά τόν εύ εχοντα ϊλλον, ίλλος δξντόνως ό τό ιλλον διάστροφος 
κτλ. — Πρβλ. τέλος, γλ. I 581 ίλλώ πτειν στραβίζειν, άπό των ϊλλον των 
οφθαλμών.

Κ 2490 κηλαίνειν θέλγειν. νοσεϊν 

90 an νοσηλενειν? (L a tt '1'

Έ δώ  ή δεύτερη έρμηνεία (νοσεϊν) δέν φαίνεται νά είναι νοηματικά σύμ
φωνη μέ τό λήμμα κηλαίνειν, γ ι’ αύτό καί ό L a tte  πρότεινε διατακτικά νο- 
σηλενειν. ' I I  έρμηνεία αύτή αντιστοιχεί σέ λήμμα κηραίνειν2. (Πρβλ. van H er- 
w erden , Lex. Gr. S uppl. et Dial.', κηραίνειν (a κηρ) in tra n s itiv e  vo-

1. Λεξικόν Σχεδογραφικόν B oissonade, Anecdola Graeca, I \  , 366-412.
2. Είναι πολύ συχνό στο Λεξικό τοϋ 'Ησυχίου τό φαινόμενο λέξη νά βρίσκεται στή θέ

ση έρμηνείας λήμματος, μέ τό όποιο δέν £χει καμμιά νοηματική σχέση. Πρβλ. πρόχειρα γλλ. 
Λ 6447, A 6472, A 6800 κτλ.



σεϊν. ’Επίσης πρβλ. γλλ. A 2385 άκήριοι' άψυχοι, άφθαρτοι, ανοσοι. Ε  4849 
έπίκηρα. έπίνοσα. μοίρα, ή επιθανάτια. Κ 2548 κηρίφατοί' δσοι νόσω τεθνή- 
κασι. Γιά τις χρήσεις της βλ. T G L  στή λέξη κηραίνω, καί πρβλ. ιδίως Φίλ. 
Ίουδ. (έκδ. L. Cohn) I I ,  68, 11: άσθενείας γάρ άνθρωπίνης τό κηραίνειν 
Ιδιον, καί 11,201,15: περί ταϋτά μοι δοκεϊ Λώτ ... μάλιστα κηραίνειν.

"ϊσ τερα  άπ’ ολα τά παραπάνω προκύπτει τό συμπέρασμα δτι πρόκειται 
γ ιά  δύο γλώσσες, οί όποιες πρέπει νά γραφτούν ώς έξης:

κηλαίνειν θέλγειν. 
κηραίνειν νοσειν

Λ 924 λίαν ελαβον Ισχυρώς ελαβον, ή πραίδαν (T huc. 6 ,9 5 ,1)Α 

24 την πραιδ. A

Μπορούμε νά δεχτούμε τή γλώσσα, δπως είναι γραμμένη, μέ τήν κριτι
κή δμως παρατήρηση δτι ή δεύτερη έρμηνεία (ή πραίδαν (ελα βον)) άντιστοι- 
χ ε ΐ σέ λήμμα: λείαν ελαβον.

Έ κτος αν θεωρήσουμε δτι καί στήν περίπτωση αύτή πρόκειται γιά δύο 
γλώσσες:

λείαν ελαβον πραίδαν ελαβον 
λίαν ελαβον Ισχυρώς ελαβον

Μ 868 Μεραί· ποταμόν

67 /68 suspecta  (Latte)

Είναι άλήθεια δτι ή γλώσσα είναι ύποπτη, πράγμα πού φαίνεται άμέσως 
άπό τήν έλλειψη πτω τικής άντιστοιχίας μεταξύ των δύο λέξεων. ’Επίσης συμ
βαίνει ή λέξη Μεραί νά μή παραδίνεται άπό καμμία πηγή τής άμεσης καί έ'μ- 
μεσης παραδόσεως. ’Αντί γ ιά  τή λέξη αύτή βρίσκουμε τή λέξη Μερρά. Πρβλ. 
Ή ρωδιανοϋ Έπιμερισμοί, σ. 80: Μερρά, δνομα πηγής, ήν πικράν οϋσαν έ- 
γλνκανεν ό Μωνσής τή ράβδφ (πρβλ. Παλ. Διαθ. ’Έξοδ. 15,23: ήλθον δε εις 
Μερρά και ονκ ήδύναντο πιεΐν έκ Μερράς, πικρόν γάρ ή ν  διά τοϋτο έπωνόμα- 
σε τό δνομα τοϋ τόπον εκείνου Πικρία). — Θεόδ. Ύ ρτακ .1 πηγαί δέ και λί- 
μναι πότιμοι τώ τής Μερράς σνγκεκράσθων πικράζοντι. — Λ εξ. Σχεδογρ. στίχ. 
492: Μεθήμων τε ό άμελής, Μερρά, πηγή πικρά τε.

Λαμβάνοντας ύπ’ όψη δλα αύτά προτείνω διόρθοιση δλης τής γλώσσας 
καί γραφή της ώς έξης:

Μερρά' \π η γή  ον πότιμος.

1. Θεόδωρος ό Ύρτακηνός =  Boissonade, Anecdota Graeca, I, 248-268.


