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Προλεγόμενα και Εισαγωγικά 

Το γλωσσικόν φαινόμενον, δπερ καλείται σύμφυρσις (ή συμφυρμός), γνώριμον 
τοις γε το "Ελληνα λόγον έρευνώσιν υπάρχει. 

Πολλάκις δηλ. έκ δύο ή πλειόνων ομοειδών (τω δντι ή κατά φαινόμενον) γλωσ
σικών στοιχείων (τύπων, φράσεων, συντάξεων κ.τ.τ.), συνδεδεμένων πως (π.χ. σημασιο
λογικούς ή έτυμολονικώς ή καΐ παρετυμολογικώς) καί ερχομένων συγχρόνως είς τόν 
νουν τοΟ λέγοντος ή γράφοντος κατά τήν στιγμήν σχετικής εκφράσεως, προκύπτει εν 
τι νέον άνεπιγνώστως κατά τίνα άνάμειξιν. Παραδείγματα θα ϊδωμεν πολλά καί ποι
κίλα κατωτέρω. 

Κατά ταύτα σχέσιν έ-χει το φαινόμενον τούτο καί προς τήν άναλογίαν, γενικω-
τέραν οδσαν, οπότε καί έν τή συμφύρσει ενυπάρχει ή αναλογία '. 

'Αλλ' εύρύτερον γνωστή είναι ή σύμφυρσις έν τή συντάξει (ως συντακτικόν 
σχήμα) a. Έν έγχειριδίοις συντακτ. εύρίσκομεν παραδείγματα συμφ., οίον τό Ξενοφών-
τειον (Έλλ. Α', 1, 10) «'Αλκιβιάδης μετά Μαντιθέου άπέδρασαν» ('Αλκιβιάδης κα* 
Μαντίθεος άπέδρασαν+Άλκιβιάδης μετά Μαντιθέου άπέδρα) ·, ενίοτε δέ * παρατίθενται 
καί δείγματα έκ της νέας ελληνικής γλώσσης, οίον τό του Σολωμού s «Άπρίλις με τον 
Έρωτα χορεύουν καί γελούνε >. 

Επομένως δέν προτίθεμαι σκοπόν κατά κύριον λόγον να ορίσω τήν φύσιν του 
συμφυρμου, γνωστήν οπωσδήποτε β οΰσαν, άλλα νά ερμηνεύσω δια του συμφυρμου φαι 
νόμενα τής ελληνικής γλώσσης κατά πάσας σχεδόν τάς περιόδους αυτής, π.χ. νά συν-

1) Πρβλ. Γ. Χατζιδάκιν, A.A., τ. Γ' (Γεν. Γλωσσ.), μέρ. Α', σελ. 194—200 καί μέρ. Β' 
σελ. 407 κ Ι , Α Α.«, τόμ. 1, σελ. 232—33 καί Α. Α.8, τ Α', 1924, σελ. 502, ΜΝΕ. τ Α', σελ. 317-1» 
καί τόμ. Β', σελ. 502—509 καί άλλαχου, ετι δέ Paul, Prinzipien, Κεφ Η' καί Γ. Άναγνωστό 
πουλον εν Μ. Ε. Έγκυκλ λ. Σύμφ.—Κατωτέρω έπ' ευκαιρία παραπέμπω καί είς άλλα έργα. 

2) Είς τούτο οφείλονται καί πολλά δλλα σχήματα τοδ λόγο« καί γενικώτερον πλείστα 
ιδιόρρυθμα γλωσσικά φαινόμενα 116 Χατζιδ ΔΑ. τ. Γ' (Γεν. Γλωσσ.) μέρ. Β' σελ. 4C9—13. 

3) Παντελάκης, Τζάρτζανος. 
4) Τζάρτζανος. 
δ) deb. Σολομιο. 
6) Παρεξηγήσεις τινας εύρίσκομεν συνήθ-ως εν τψ δρισμψ τής εννοίας τοο συμφυρμοδ# 

Κακώς π.χ. νομίζεται, δτι τα συμφυρόμενα στοιχεία είναι πάντοτε δύο· διότι, ώς θα 'ίδωμεν κα. 
τωτέρω, καί πλείονα στοιχεία σομφύρονται.— Πβ. Γ. Χατζιδάκιν, ΜΝΕ., τ. Β', σελ. 507. Προσθε· 
τέον δ', δτι καί δι' άλλους λόγους πολλάκις Ιρχεται είς τήν γλώσσαν ημών ουχί ή αρμόζουσα 
λέξις, ώς φαίνεται καί εκ τών δπό Sig. Freud έν Zur Psychopathologie des Alltagslebens 
(Berlin 1904) περί τής έξ υποκαταστάσεως λήθ-ης γραφέντων. 
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τελέσω είς την έρμηνείαν χωρίων συγγραφέων, να ερμηνεύσω φράσεις και τύπους êw 
κοινή χρήσει κατά διαφόρους χρόνους, να επανορθώσω σχετικά σφάλματα της συγ
χρόνου γλώσσης κ.τ.τ. 

Μελετών δηλ. κατά καιρούς διαφόρους συγγραφείς ή σχολάζων τη ερμηνεία δια
φόρων τύπων καΐ συντάξεων, πολλάκις άναγκαΐον έκρινα να καταφύγω είς τήν κατά-
σύμφυρσιν έρμηνείαν ώς μόνην Ικανήν κατ' έμέ να παράσχη τήν λύσιν. Οοτως άπερρί-
πτοντο έξεζητημέναι διορθώσεις των συγγραφέων καΐ άλλαι παρερμηνείαι. 

Τήν έργασίαν διαιρώ είς τρία κυρίως κεφάλαια, έπιγραφόμενα ώς έξης : 1. Συμ
βολή είς τήν μελέτην συγγραφέων, 2. Συμφυρμός συντάξεων καί 3. Συμφυρμος τύπων» 

Εννοείται δ', δτι έν τω πρώτω κεφαλαίω δύναται τις να εϋρη παρά τα έκ συμ-
φύρσεως συντάξεων προερχόμενα καΐ τύπους οφειλόμενους είς συμφυρμόν τύπων. Έ ν 
τφ κεφαλαίω τούτω τηρείται τάξις—κατά τόν χρόνον της ακμής έκαστου συγγραφέως. 
Έ ν τοις λοιποΐς κεφαλαίοις δέν εΤναι βεβαίως δυνατόν να γίνη κατά χρόνους ταξινό-
μησις, Ιδία δια το άκαθόριστον των χρονικών ορίων, έν οίς τα έρμηνευόμενα, τύποι 
και συντάξεις. 

"Οσον άφορα είς τήν συμβολήν μου είς τήν έρμηνείαν τών συγγραφέων, ε*χω να 
εΐπω, δτι καΐ είς άλλα πολλά χωρία συγγραφέων έχω έτοίμους παρατηρήσεις κριτικάς, 
ερμηνευτικός, γραμματικός καΐ άλλας, επειδή δ* δμως αί παρατηρήσεις αύται δέν Ιίχουσι 
σχέσιν προς τήν σύμφυρσιν, θα δημοσιευθώσιν έν τω μέλλοντι. 

Προσσημειωτέον δ', δτι άρτιότητος χάριν αναφέρω ενίοτε καΐ ερμηνείας (κατοτ 
σύμφυρσιν) άλλων, οπότε πάντως δηλώ σαφώς, τίς ό κατά συμφυρμόν έρμηνεύων. Ε π ο 
μένως, δπου είς μηδένα αποδίδω σαφώς τήν κατά σύμφυρσιν έρμηνείαν, πρόκειται περί 
ερμηνείας έμής. 

1. Συμβολή είς τήν μελέτην ουνγραφε'ων 
(Ή σύμφυρσις έν τω νφ τών συγγραφέων) 

Τών παρ' Όμ,ήρφ κατ' έμέ πολλά βεβαίως οφείλονται είς συμφυρμόν, έν οΐς ό 
καλούμενος μεικτός αόριστος, σχηματιζόμενος μετά του σ τοΟ πρώτου αορίστου καί του 
θεματικού φωνήεντος του δευτέρου \ οίον άπεβήσετο (—σατο) (=άπέβη, άπεχώρησεν, 
άπήλθεν : Α 428), άνεδύσετο (=άνέδυ, άνήλθεν : Α 496 Γκαί ε 337, εί μή όβελιστέος ό 
στίχος), (ε)δΰαετο (Β, 578 κ. ά.—μετά διαφόρου γραφής: δύσατο), προστ. δύσεο (Π 129* 
κ. ά.), μετοχ. δυσομένου (α 24), κατεβήσετο (κ 107), ύποτ. καταβήσεται, προστ. καταβή-
σεο, (ε)βήαετο (=2βη, έπάτησεν, άνέβη: Γ 262 καί γ 481' πβ. Γ 312: βήσετο, μετά δια
φόρου γραφής : βήσατο s), επεβήσετο (=έπέβη, άνέβη, έπάτησεν επάνω κ.τ.τ. : Λ 517 καί 
θ 44), προστακτ. έπιβήσεο (Ε 221 κ. ά.), ΐξον (γ' πληθ.—έκ βήματος ί κ ω : Κ 478, Ε 
773, Ψ 38, Ω 692, Ξ 433). 

Περί της σχέσεως τύπων τινών τών ανωτέρω προς τόν παρατατικόν Ιδέ Chan-
traice, Grammaire Homérique, τόμ. 1, Παρίσιοι 1958, σελ. 417 καί τόμ. 2, 1953, σελ. 
192—95, Wackernagel, Vermischte Beiträge, σελ. 46 κ. έ. καί έν τέλει, Ρ. Wahrmann, 
Festschrift Kretschmer, σελ. 307, ένθα καί βιβλιογραφία ». 

Ό αυτός Chantraine, ένθ' άν., τ. 1., σελ. 417—18. νομίζει πολλούς των τοιούτων 
αορίστων τεχνητούς καί αποδίδει έν πολλοίς είς μετρικάς άνάγκας, τύπους δέ τινας, 

1) Πβ. Schwyzer, Gr. Gr., σελ. 788. 
2) Πβ. Spitz. Ίλ. Α 428 καί La Roche, Die homerische Textkritik, σελ. 214 καί 229* 

καί Chantraine, Grammaire Homérique, τόμ. 1, Παρίσιοι 1958, σελ. 417. 
3) Πβ. καί Humbert—Κουρμουλη, Συντ., ιδία, σελ. 136—38, δσον άφορφ είς τήν σχέσιν* 

τοδ παρατατ. προς τόν αόριστον καθόλου. 
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προστακτικής (άξετε, οϊσετε, δψεσθε κ.τ. λ.) και άλλους κρίνων ωσαύτως τεχνητούς καί 
έν πολλοίς οφειλόμενους είς μετρικός άνάγκας, ανάγει εις το θέμα τοΟ μέλλοντος. 
Προσθετέον, δτι έν σελ. 418—19 λόγον ποιούμενος καί περί του ϊξον δέν παρέχει έρμη-
νείαν της αρχής αυτού. 

Κατ' έμέ λοιπόν οί τοιούτοι αόριστοι οφείλονται είς σύμφυρσιν αορίστου πρώτου 
καί αορίστου δευτέρου ή αορίστου καί παρατατικού, χρόνου επίσης του παρελθόντος 
(πβ. καί τα ανωτέρω περί συγγενείας), ή εϊς τίνα άνάμειξιν καί τών τριών άμα χρόνων 
τούτων. 

Είς έπίρρωσιν της γνώμης ταύτης επάγομαι, δτι ήδη παρ'άρχαίοις, ώς γνωστόν, 
συνεχύθη * ό πρώτος αόριστος προς τον δεύτερον ελέχθη π. χ. εϊπον καί είπα, είπον 
άλλα είπας—είπάτην, είπατε, προστ. είπε άλλ" είπάτω, είπατε, εϊπατον κτλ, *—Καί παρ' 
Όμήρω παρά το εΐπον (εΤειπον έκ του ένΓε/πον>2ειπον), -ες, -εν εορηται είπα -ατε καί 
προστ. είπε, είπατε. "Επειτα δέ έπηρεάσθη ύπό του αορίστου α' καί ό παρατατικός καί 
οοτως έπήλθεν ό γνωστός όμαλισμός. Ό παρατατικός λ. χ. της νέας ελληνικής γλώσ
σης Ι-λυνα έσχηματίσθη κατ' άναλογίαν προς τον αόριστον, άλλα προς σχηματισμόν του 
τύπου έλυνες συνετέλεσαν ό παρατατικός καί ό αόριστος β'. "Αλλον τοιούτον έξομαλι-
σμόν εύρίσκομεν έν τω παρατατικό) τών περισπωμένων βημάτων' σήμερον έπί παραδεί
γματος αντί ήγάπων άκούομεν αγαπούσα, άγάπαγα, άγάπουνα, ών τύπων ό πρώτος 
(αγαπούσα, -ες, -ε) είναι ό μάλιστα κοινός, έσχηματισμένος κατά τον αόριστον ήγά-
πησα, αφού καί μεσαιωνικούς τύπους παρατ. εύρίσκομεν εις -σαν τών εις -έω ρημάτων : 
έπόνουσαν αντί έπόνουν (το τέλος σαν έκ του αορίστου, ήγάπησαν, Μλυσαν κ.τ.τ .—Ό 
τόνος έπειτα έπί του ου καθ' όμαλισμόν). 

Περί δέ του (ίπιθ.)ετήτνμος Ιδέ δσα παρατηρώ κατωτέρω *. 
Ό Σοφοκλής έν 'Ηλεκτρ. 479—81 παρέχει άνακόλουθον έκ συμφυρμοΰ δύο συντά

ξεων : υπεστί μοι θράσος . . . κλυούση . . . + ύπήλθε με θράσος . . . κλύουσαν, ώς ύπο· 
δηλουται καί έκ τών έν τή έκδόσει Π. Παπαγεωργίου σελ. 92. Πβ. δσα παρατηρώ κατω
τέρω περί τών στίχων τοΟ Τυράννου Οίδίποδος 350—53. Παρασημειωτέον ενταύθα, δτι 
κανονικώς έχει το έν στ. 3 τής Ήλ. : παρόντι (αίτιολ.), περί οδ ορθώς ε*χει παρατηρηθή, 
δτι καί κατ' αίτιατικήν (παρόντα) ορθώς θα είχεν ή σύνταξις—έν συμφωνία προς το έν-
νοούμενον ύποκείμ του λεύσσειν *. 

Παρά τφ αύτω ποιητή έν Olà. Τ. 159 κ. έ. άναγινώσκομεν : « . . . κεκλόμενος... 
προφάνητέ μοι . . . ». "Οτι έν τώ χωρίω υπάρχει ανακολουθία (όνομαστ. απόλυτος) πα-
ρετηρήθη ύπ' άλλων (πβ. Μιστριώτην Οίδ. T., äκδ. 2α, σελ. 80, ένθα καί άλλα δείγματα 
όνομαστ. απολύτου μνημονεύονται). Ή ακολουθία αϋτη οφείλεται είς σύμφυρσιν δύο 
συντάξεων : κεκλόμενος . . . λίσσομαι φανήναι Χ κεκλομένω μοι προφάνητέ, δικαιολο 
γεϊται δέ πάντως το προκείμενον Σοφόκλειον χωρίον καί έκ τής αποστάσεως μεταξύ 
τής μετοχής κεκλομένφ καί τής προστακτικής προφάνητέ. 

Καί έν στ. 350—53 πρόκειται ανακολουθία τις è κ συμφυρμοΰ δύο συντάξεων : 
έννέπω σοι Λ . έμμένειν . . . ώς δντι+έννέπω σε . . . έμμένειν ώς δντα . . . —"Οτι τούτο 
συμβαίνει ουχί σπανίως έν άπαρεμφ. συντάξει, φαίνεται καί έκ τών παρά Τζαρτζάνω 

1) "Οτι καί παντάπασιν Ιπειτα μετεπλάσθη δ β' αόριστος πολλδν βημάτων είς πρ&χον, 
ή έγένετο καί άλλως δ έξομαλισμος, δύναται τις να ïî-g παρά Χαζιδ , ΜΝΕ.,τόμ. Α', σελ. 411 — 12. 
—Πβ. σελ. 311 κ.έ. 

2) 'Εάν θέλ^ς πλείονα, Ιδέ Cobet, Nov. Lect., σ. 2 κ.ά. καί πβ. Αϊλιον Διονύσιον παρ' 
Εοσταθ., σ. 1435,62 καί 'Ιωάννων τον Χάρακα (Άδώνιδ. κήποι). 

3) Περί τοδ Ευριπίδειου εν Άλκ, στ. 1124 (κ.ά.) έπιρρ. ετητνμως. 
4) Παπαγεωργίου Ινθ' αν. σ. 1—πβ Κ. Κατεβαίνη, Συντ.·, σελ. 71 καί Τζαρτζ., Συντακτ. 

αρχ., Ο.Ε.Σ.Β., 1940, § 162. 
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έν Συντ αρχ., Ο.Ε.Σ.Β., 1940, σελ. 157—58.—Πβ. και στίχ. 824 και 'Ηλεκτρ. 479—81 
και 959, Αίσχύλ. Άγαμ. 1610, Πλάτ. Γοργ. 492Β καΐ Ξενοφ. Άναβ. 1, 2, 1. Ή δοτική 
δηλαδή ώς δντι οφείλεται εις το έννοούμενον άντικείμενον του εννεπω, σοι. Ή τοιαύτη 
ανακολουθία οφείλεται προσέτι καί είς τήν ανάγκην αποφυγής εσφαλμένης συνάψεως 
προς το ανωτέρω εμέ, ώς έχει ήδη παρατηρηθή ύπό πολλών, καί είς τήν μεταξύ του σε 
καί της μετοχής άπόστασιν. 

Τήν αντό&ι, στ. 383 κ ε. άνακολουθίαν ερμηνεύει ό Καραπαναγιώτης έν Οίδ. Τ. 
4'Αθήναι 1902) σελ. 45, δν Ιδέ. 

Έν δε τω στ. 425 κατ' έμέ πρόκειται συμφυρμος δύο ή τριών συντάξεων : α σ* 
εξισώσει ( = . . . θα σ' εξισώσουν) τοις σοίς τέκνοις-f-S εξισώσει (έντ.=θά δείξουν τήν 
Ισότητα) σοί τε καί τοις σοίς τέκνοις ( + α σοι εξισώσει τα σά τέκνα). 'Αλλά, καί ώς 
συνήθως το χωρίον ερμηνεύεται ι , παρέχει νουν. Παρασημειωτέον, ότι ό Nauck προ· 
τείνει τήν διόρθωσιν : α* σ' εξισώσει σω τοκεΐ καί σοίς τέκνοις, ήν διόρθωσιν κρίνω 
τουλάχιστον ουχί άναγκαίαν, άν καί ταύτην δέχονταί τίνες (π.χ. ό Καραπαναγιώτης). 
^Ομοίως άπίθανον κρίνω καί τήν Υνώμην του Άναστ. Ζάκα (Κριτικαί καί έρμηνευτικαί 
παρατηρήσεις, μέρος Β'—Σοφοκλής, σελ. 131) καί άλλων ». 

Περί δέ των στίχων 848 (άλλ' ώς φανέν Υε τούπος ώδ' έπίστασο) καί 956 καί 
άλλων ομοίων συντάξεων παρετήρησαν ήδη πολλοί (Μιστρ. ενθ' άν. σελ. 180 καί 193, 
Καραπαναγ. σελ. 80 καί 102), δτι τα γνωστικά κ.τ.τ. όήματα συντάσσονται μετοχή 

ιμετά τοΟ ώς. Προσσημειωτέον δ' δμως, δτι έν τισι χωρίοις το ώς κείμενον οιονεί πλεο-
ναστικώς δέν ερμηνεύεται. Καίτοι καί έν τη νέα ελληνική πολλάκις προτάσσομεν το ώς 
"τής κατηγορημ. μετοχής. Κατ' έμέ λοιπόν αϊ τοιαοται συντάξεις, ας διέσωσε καί ή 
Μ.Ε.Γ., προέρχονται έκ συμφυρμου συντ. των τοιούτων βημάτων μετά κτγρμ. μτχ. ή 
ειδικής προτ. Ίστέον δ' δτι τα τοιαϋτα βήματα έχουσι κ.ά. συντάξεις. Είς δέ τήν ύπο-
•σημείωσιν 7 της σελ. 193 Μιστρ. προσθέτω : διότι οοτως εΤχεν άποκριθή αυτός ό άγγε
λος έν στ. 936. Πβ. Καραπαναγ. περί του στίχ. 1114, έν σελ. 102, καί Μιστρ., ένθ' άν., 
«σελ. 214, ύιτοσημ. 3. 

Ή δέ έν στ. 1058—59 πρότασις : *δπως ... ου φανώ . . . » συνετάχθη, ώσεί ήτο 
πλαγία ερωτηματική κατά τίνα συμφυρμόν. Καίτοι ουδείς των μέχρι τούδε ερμηνευτών, 
καθ" ήν έχω γνώσιν, παρετήρησε τήν άνωμαλίαν. "Αξιον σημειώσεως δ', δτι κατά τα 
ιταρά Τζαρτζάνω, ένθ' άν., σελ. 175, άν ή σύνταξις εΐχεν ώδέ πως, ουκ αν γέτοιτο μη ον 
<ρήναί με το γένος, τοιαύτα σημεία λαβόντα, θα ήτο κανονική (ανεξαρτήτως μέτρου), ή το ον 
νοείται στενώς συνδεδεμένον προς το φήμα φανώ. 

Κατωτέρω—έν στ. 1077—ύποδηλουται (χωρίς να όρίζηται) παρά Καραπαναγ., ένθ* 
άν., δτι πρόκειται περί συμφυρμού : ίδείν βούλομαι-|-δψομαι=ίδεΐν βουλήσομαι ». 

Έ ν τή αύτη τραγωδία, στ. 1110, τήν μετοχήν «ξυναλλάξαντα» έρμηνεύουσι πολ
λοί 4 ώς ένδοτικήν άλλ', επειδή ταύτης προηγείται ή άρνησις μη, δυνάμεθα νά είκάσω-
,μεν, νομίζω, μετά πιθανότητος, δτι ή φράσις «μη ξυναλλάξαντα» οφείλεται κυρίως εις 
τήν σύμφυρσιν : (καίπερ) ού ξυναλλάξαι/τα+εί καί μή ξυνήλλαξα. Προσσημειωτέον δ* 
-όμως, δτι κατά τήν μετάφρασιν του Γρ. Βερναρδάκη, φ έπονται καί άλλοι (Καραπανα
γιώτης), ή μετοχή λαμβάνεται ώς αναφορική 8 . 

1) Πβ. Γουδή Οίδ Τ * σελ. 83. 
2) Παρά Bergk εν Sophoclis Tragoediae, A'nnot. critica: «conjicio (=είκάζω) : α γ* 

£ξαϊστώσει (==95c καταστρέψουν, θά εξαφανίσουν) σε συν τοϊς σοίς τέκνοις», άπερ δή τερατώδη. 
3) Πβ. Ευρ. Μήδ. 259, Σοψ. Αι. 631, Οίδ. Κ 1289.—Ό Γρ. Βερναρδάκης εξηγείται : 

«θελήσω, πάντως %-α Ιδω. 
4) Μιστριώτης, Γουδής. 
δ) "Οτι καί παραχωρητικαί τίνες μετοχαί ενίοτε Ιχουσιν άρνησιν μή, Ιχει γραφή αορίστως 

Λως καί άνευ παραδειγμάτων έν τψ Συντακτ. Humbert —Κοορμούλη, § 649.—Πβ. Κατεβ., 
JStm., § 464 Σημ. καί Παντελάκη, Μεθοδ. συντακτ., Άθ·. 1922, σελ. 210. 

8 
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Γράφων δέ κατωτέρω, στ. 1317—18, δ Σοφοκλής «οίον είσέδυ μ' άμα κέντρων τε 
τώνδ' οϊστρημα καΐ μνήμη κακών» συνέφυρεν ομοίως έν νφ τάδε : οΤόν μ1 είσέδυ κέν
τρων τώνδ' οϊστρημα, οία δέ μνήμη κακών+είσέδυ μ' άμα κέντρων τε τώνδ' οϊστρημα 
καΐ μνήμη (μνήμη τε) κακών. 

Έ ν δέ τω στ. 1427 εορηται πρότασις αναφορική—συμπερασματική έκ συμφυρμοο 
αναφορικής—συμπερασμ. άπαρεμφατικής (άρν. μή) καϊ άναφ. συμπερ. κρίσεως (άρν. 
oô) Κ Είναι δέ σημειώσεις άξιον ενταύθα, δτι ό Καραπαναγιώτης ëvG' άν. σελ. 125 
ύποσημειουται τά έξης (μόνον) περί του πράγματος : «έν άναφορικαϊς ακολουθίας προ-
τάσεσιν ευρίσκεται μή», μεταφράζει δ* έν σελ. 173 κστά τρόπον έμφαίνοντα άγνοιαν 
τής ορθής χρήσεως τών αρνητικών μορίων έν τη νέα "Ελληνική. 

Άρτιότητος χάριν αναφέρω, δτι άκόλουθον έν Οίδ. Τ. 60—61 ερμηνεύεται παρά 
πολλοίς (Μιστρ., Καραπαναγ., Γουδ.), ώς καϊ τό έν τω στ. 543 «οϊσθ', ώς ποίησον ;» 
(καί άλλα τούτω δμοια) (Ιδ. Lidd. • Sc. - Κωνστ. έν λ. εϊδω, Β', 7, Καραπαναγ. ΟΙδ. Τ. 
σ. 58, Μιστρ. ΟΙδ. Τ. εκδ. 2α σελ. 141 καϊ Γουδή ΟΙδ. Τ. έκδ. 4η, 89). 

Έ ν δέ τη 'Αντιγόνο, στ. 411, άναγινώσκομεν : «καθήμεθα άκρων έκ πάγων»' ενταύθα 
κατ' έμέ πρόκειται σύμπτυξις δύο φράσεων, οίον : καθήμεθα άκροις έν πάγοις+έωρώ-
μεν άκρων έκ πάγων. Σημειωτέον, δτι τών ερμηνευτών πολλοί (καϊ ό ημέτερος Μι
στριώτης) αρκούνται εις τήν έξεύρεσιν (δήθεν) όμοιων (ώς έν στ. 411) χωρίων, άπερ δή 
ορθώς ό Σεμιτέλος (σελ. 478) άποφαίνει διαστρόφως λαμβανόμενα. Ή δ' έξήγησις, δτκ 

τό καθήσθαι Εκ τίνος εΐρηται κατά τό κρεμάννυσθαι ε*κ τίνος καί άλλαι δμοιαι εϊναι 
καί κατ' έμέ έξεξητημέναι. Προσσημειωτέον, δτι ό Blaydes γράφει «άκρων έπί πάγων» 
παραβάλλων τό έν Οίδ. Τ. 1106 «ναίων έπ' άκρων ορέων» καί δτι ό τολμηρότατος Σε
μιτέλος αντί «υπήνεμοι» γράφει €σκοπούμενοι», τον δ' έπόμενον στίχον όβελίζει. "Οσον 
δ* άφορα εις τήν μετάφρασιν τών στίχων, παρατηρώ, δτι ορθώς εξηγείται ό Γρ. Βερ
ναρδάκης έν Ε. Λ. (έν 'Αθήναις 1908) σελ. 667β.-Πβ. σελ. 365β (Μνθα διάφορον τό Όμη-
ρικόν χωρίον Ξ 153, ώς φαίνεται έκ τής ερμηνείας του αύτου ένταΟθα καί έν σελ. 171 β. 
Προσθετέον δ', δτι κακώς παραβάλλει ό Γρ. Βερναδάκης προς τον στίχον τής Άντιγ. 420). 

Ό αυτός ποιητής έν Φάοκτ., στ. 289—91, (Bergk παρά Tauchnitz) έ'χει γράψει : 
δ μοι βάλοι.. . είλυόμην. . . αν, δπερ αντιστοιχεί προς τό έν τώ παρελθόντι έπαναλαμβα-
νόμενον τών υποθετικών λόγων" άλλα τό αν άνωμάλως πως (δηλ. κατά σπανίαν έκφο. 
ράν) προσετέθη εις τον παρατατικόν κατά συμφυρμόν προς τήν δι' αορίστου μετά τοί> 
αν σύνταξιν. Ό μ α λ ώ ς δηλ. θα εϊχε τό αν μετ' αορίστου (Όριστ.) ». 

Έν στίχω δέ 645 κατ' έμέ ή πρόκειται άνακόλουθον όφειλόμενον εις σύμφυρσιν * 
ή γραπτέον δοκεΐς. Προτιμώμεν πάντως τήν δευτέραν έκδοχήν, καθ' ήν αίρεται ή ανα
κολουθία. 

Έν τη αύτη τραγωδία, στ. 789, ή πρότασις «μή φύγητε μηδαμή» προήλθεν έκ συμ
φυρμοο δύο συντάξεων, οίον : μή φύγετε μηδαμή + δέδοικα, μή φύγητε. 

Του λόγου σχέσιν Κχοντος προς τήν άνακολουθίαν παρατηρώ ένταΟθα περί του 
στίχου 1028 του Φιλοκτ. «άτιμον ^βαλον, ώς σύ φής, κείνοι δέ σέ.» τά έξης : Παρά τό 
γεγονός, δτι τοιαΰται άνακολουθίαι ευρηνται πάμπολλαι (πβ. Οίδ. Τ. 677), Ιδία έν τη 
γλώσση τής Χριστ. εκκλησίας καί δή καί τή Κ. Δ. (Άποκάλ. Ίω. κ. ά.), νομίζω μάλλον 
γραπτέον : άτιμον έβαλον* ώς σύ φής, κείνοι δέ σέ (ένν. βαλειν μέ φασι). Περί δέ τής. 
ήττον ορθής γραφής ψής πβ. Ζηκίδ. Λεξ. ρημ. Άττ. πεζ. διαλ., σελ. 520. 

1) Τζαρτζ , Ινθ·» άν., σελ. 149. 

2) Πβ. Τζαρτζ., Ινθ' αν , § 144, 4, β' Σημ. καί § 117, 2, Σημ. καί Κατεβ , Συντ.», σελ. 

133—34 καί 13ti καί 160, Σημ. α' (περί τΐ)ς έ* στ. 292 επαναλήψεως τοδ αν). 

3) *Ι8. Τ ζ α ρ τ ζ , Ινθ 'αν . , σελ. 179, § 180. 3 α '—Πβ. Adnotat . της έκδόσ. Bothe, Λιψία: 

1928 (τόμ. 4) περί του στ. 617. 
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Παρ' Ενριπίδϊ], έν Άλκ. 518, πιθανώς πρόκειται σύμφυρσις δύο συντάξεων' προτά
σεως ερωτηματικής (ανεξαρτήτου) και προτάσεως άποφατικής μετά βεβαιότητος έκφε-
ρομένης. 

Έ ν δέ τφ ατ. 1124 (και παρ' ΑΙσχύλω, Σοφοκλ κ. ά.) κείται επίρρημα ετητύμως 
(=πράγματι, αληθώς, δντως) έκ του {παρά πολλοίς dcrcò του Όμήοου) επιθέτου ετήτνμος 
δπερ δή έτυμολογείται ύπ' άλλων μέ ώς εκτεταμένος ποιητ. τύπος, αντί Ιίτυμος (ώς 
άταρτηρος έκ τοΰ άτηρός) ι ύπ' άλλων δέ ώς προελθόν κατά τίνα συμφυρμόν των συν
ωνύμων ètsòg -f- ετυμος. Έπιρρηματικώς κείται ενίοτε καί το ούδ. ετήτνμον, ώς το ετεόν. 
Προσθέτω, δτι κακώς ό Π. Λορεντζδτος έν Όμηρ. λεξ.—λέξ. ετήτνμος, φέρει ώς τό Ι'τε-
ρον τών συμφυρομένων συνωνύμων το έτος αντί του ετεός. 

Καί έν Ίππολ. στ, 23 ή ψράσις « . . . προκόψασ' ού πόνου πολλού με δει.» οφεί
λεται είς σύμφυρσιν φράσεων, οίαι αί έξης : προκόψασα ού πόνου πολλού δέομαι+προ-
κοψάσης έμοΟ ού πόνου πολλού δεί+προκόψασαν ού πόνου πολλού μέ δει (πβ. Ρήσ. 
837, Αίσχύλ. Πρ. 86, Σοφ. Ήλ. 612* πβ. Porson Εύρ. Ό ρ . 659). °Όθεν ή ονομαστική από
λυτος δέν είναι ενταύθα πάντη άλογος. Προσσημειωτέον, οτι καί ή σύνταξις : προκο-
ψάση ού πόνου πολλού μοι δει (προστιθεμένης δηλ. δοτικής προσώπου) είναι δυνατή 
(πβ. Μήδ. 565, Αίσχύλ. Άγαμ. 848, θουκ. Α', 71 κ. ά.) καί δτι καί άλλας διαφόρους 
συντάξεις έχει τό ρήμα (δει). 

Παρά Θονκνδ., Α\ 103 g ' τό μηδέποτε (αντί ουδέποτε) έξηνέχθη Μνεκα συμφυρμου 
προς τήν συνηθεστέραν μετ' απαρεμφάτου τελικού σύνταξιν του εφ' φ : έφ' φ μή έπιβή-
ναι + έφ' φ ουδέποτε έπιβήσονται=(έφ' φ) μηδέποτε έπιβήσονται* πβ. 126 : έφ' φ μηδέν 
κακόν ποιήσουσι=(άπαγαγόντες οι 'Αθηναίοι αυτούς) ύπό τον δρον, δτι ουδόλως θέλουσι 
βλάψει (οι Αθηναίοι) αυτούς 8. 

Έ ν δέ Γ, 67 (άλλ' ήν οι ηγεμόνες—διαγνώμας ποιήσησθε) ή ανακολουθία προ-
ήλθεν ωσαύτως έκ συμφυρμου δύο συντάξεων: άλλ' ήν οι ηγεμόνες—διαγν. ποιήσωνται-f-
άλλ' ή ν ύμεΐς διαγν. ποιήσησθε" Μνεκα του παρεμβαλλόμενου «ώσπερ νυν ύμείς». 

Καί τα έν Δ', 92 δέ: «"Οτι ών μέν . . . κτάσθωσαν» οφείλονται εις συμφυρμόν : 
(καί δεΐξαι) δτι, ών μέν έφίενται . . . κτφντο av-f-καί δεΐξαι* ών μέν έφ. ..κτάσθωσαν *. 

Ενταύθα προσθέτω, δτι καί παρ' άρχαίοις δέν είναι σπανία ή σύμφυρσις ειδικής 
προτάσεως καί απαρεμφάτου, οίον παρά Θουκ. Γ', 2 : « . . . μηνυταί γίγνονται . . . δτι 
ξυνοικίζουσί τε καί επείγονται' καί . . . στερήσεσθαι» (έκ του μην. γίγνονται συνεχιζόμε
νου του πλαγ· λόγου δι' απαρεμφάτου) καί Γ\ 3 : «είσηγγέλθη . . . ώς εΐη . . . καί ελ
πίδα είναι . . . » κ. ά. 

Παρά δέ Ξενοφώντι έν Άναβ. Α', 8, 26 εορηται : «ώς φησι Κτησίας ό Ιατρός, καί 
ίδσθαι αυτός τότραυμά φησι». 'Ενταύθα καθ' α καί άλλοι παρετήρησαν5, ό έξηρτημένος 
λόγος μεταβάλλεται είς άνεξάρτητον, ώς καί πολλαχου ανωτέρω καί κατωτέρω. 'Αλλ' 
ή ανωμαλία κατ' έμέ αίρεται, άν στίξωμεν μετά τήν λέξιν «θώρακος» δι' άνω στιγμής, 
δτε τό ώς είναι δεικτικόν β =ουτω, ή άν στίξωμεν δι* άνω στιγμής μετά τήν λέξιν 
«ιατρός» 

Έν τω αύτφ έργω, Α', 10, 1, ό Ξενοφών έχει γράψει : «Βασιλεύς δέ καί οι σύν 
αύτω διώκων είσπίπτει . . . », περί οδ (ώς καί περί άλλων ομοίων χωρίων) άναγινώσκο-

1) Ί§έ Lidd—Sc— Κωνστ., έν λ. ετήτνμος. 
2) Πβ. Άρ. Π. Μισίου, θουκ. Α8, σελ 139. 
3) Πβ. Humbert — Κουρμούλ., Συντ., § 324 καί 765. 
4) Πβ. Γ', 67.—Ίδέ καί Γρ Βερναρδ., Σχόλ. είς τας δημηγ. τοο θο«κυδ.', σελ. 192 καί 

Άρ. Παντ. Μισ , θουκ. Δ», σελ. 121. 
5) Ίδέ Β. Φάβη,/Γπομν. είς τήν Ξενοφ. Κ Άνάβ., βιβλ. Α', Β, Γ', προς χρήσιν τών δι

δασκόντων, εν 'Αθήναις, 1925, σελ. 26—27. 
6) Σπανίως υπάρχει καί παρ' Άττ. πεζ το ως iv τοιαύτη χρήσει, οίον θουκ. Γ', 37, 
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μεν συνήθως έν τοίς βοηθήμασι Συντακτ. », οτι τό ρήμα, δταν υποκείμενα είναι πλείονα 
του ενός (λαμβανόμενα κεχωρισμένως), δύναται να συμφωνήση προς το ύποκείμενον, είς 
δ άποδίδοται μείζων σπουδαιότης (ώς δύναται να συμφωνήση και προς το έγγυτέρω κεί-
μενον). 'Ορθή καΐ κατ* έμέ ή ανωτέρω παρατήρησις, πάντως δ' δμως καΐ αϊ τοιαύτα1 

συντάξεις οφείλονται εις σύμφυρσιν. 
Ή δ' έν Έλλην. Γ, 1, 9 (οίονεί κατά πλεονασμον) φράσις: «έπί Λυσάνδρου ναυαρ-

χουντος» και αί τοιαοται (πβ. Ήροδ. Α, 15—65—134 κ. ά.; επί τούτου τυραννεύοντος, 
έπ! Λέοντος βασιλεύοντος, έπί Μήδων αρχόντων κ. & ) πιθανώς οφείλονται είς συμφυρ-
μόν, οίον : έπί Λυσάνδρου + Λυσάνδρου ναυαρχουντος », 

Είς συμψυρμόν οφείλεται καΐ ή έν Γ, 4, 13 φράσις : où πλέον ή είς δώδεκα (ού 
πλέον ή δώδεκα -(- είς δώδεκα). 

"Εχει ήδη λεχθή • ύπ' άλλων, δτι τό παρά Πλάτωνι έν Άπολ. 36d «ουκ εσθ' δ,τι 
μάλλον . . . πρέπει οΰτως, ώς . . . » προήλθεν έξ αναμείξεως δύο συντάξεων : ούκ ί·σθ' 
δ,τι μάλλον πρέπει ή . . . + ούκ εΌΘ' δ,τι πρέπει ούτως, ώς. 

ΚαΙ δτι έν τω Κατά Λεωκρ. λόγω του Λυκούργου, § 14—15, (άπαγγελίαν . . . έποι-
ήσατο . . . προς τε την πόλιν . . . και . . . τοις έπιδημουσιν έκεΐ) αναμειγνύονται ή μεθ' 
απλής δοτικής σύνταξις του απαγγέλλω και των σχετικών περιφράσεων και ή σύνταξις 
του αύτου ρήματος ή των αυτών περιφράσεων μετ'εμπρόθετου αιτιατικής (προς τίνα), 
£χει ήδη ύποδηλωθή έκ τών παρατηρήσεων έκδοτων. Όμοια σύνταξις εορηται καΐ παρά 
Λυσία, 17, 10" θα ΐδωμεν δ' δμως κατωτέρω (Κ. Δ. Λουκ. Α', 55) καΐ άλλην όμοίαν σύμ-
φυρσιν, ήτις ήνανεν είς φανεραν άνακολουθίαν, ώς Θα δείξω. 

Και τό παρά τοις Έβδομήκοντα εν τφ Ν' (κατά τινας ΝΑ') ψαλμω, 7, «εκίοσησε* 
πιθανώς οφείλεται είς συμφυρμον του αορίστου εκύησα του (και 'Ομηρικού καΐ δοκίμου) 
ρήματος κυέω (=εΐμαι Ê-γκυος, φέρω έν γαστρί, κυοφορώ, εγκυμονώ, συλλαμβάνω κ.τ.τ. 
πβ. Βεκκ. Άνέκδ. 48, 4) * καί του αορίστου εκυσα (δστις αόριστος μόνος κυρ λαμβάνε
ται μεταβατικώς=ένκύμονα ή εΰφορον κ τ.τ. έποίησα) του συνωνύμου (κυρ. ποιητ.ι 
άχρηστου ή αμφισβητήσιμου παρ' Άττικοίς πεζ.) 8 κύω, τών Έβδομήκοντα εχόντων έν 
νφ καί το όήμα κιοοάω (Άττ. κιττάω=σφοδρώς επιθυμώ (Ιδία βρωμάτων ασυνηθών, ώς 
έγκυος γυνή), έκ του χίασα β. Παρασημειωτέον, δτι παρ' "Ησυχίω τό ί>ήμα του εξεταζο
μένου χωρίου ερμηνεύεται «έγέννησεν», κατά Κύριλλον τον έπίσκοπον 'Αλεξανδρείας 

1) Πβ. Humbert—Κουρμούλ., ένθ·'άν , § 111 καί Τζάρτζ., Ινθ' αν., σελ. 13. 
2) Πβ. τα συνήθη έν -eg Λατινική : ante urbem conditarxi, post Christum natum, ante 

civitatem datam κ τ.τ , προς α παραβάλλονται συνήθως υπό τών Λατινιστών τα "Ελληνικά: 
Μετά Σόλωνα οίχόμενον, μετά δ' έμέ είσελθόντα. 

3) Ί δ Lidd.—Sc.—Κωνστ. έν λ μάλα II (μάλλον) καί Σ. Μωραΐτου, Πλάτ., τόμ. 1— 
Ζωγράφ. Βιβλιοθ , σελ. 300 

4) Το μέσον σημαίνει γεννώ κ.τ.τ., τό δέ παθητ. σημαίνει κυοφορούμαι- πβ κυΐσκομαι= 
έγγαστρώνομαι καί κυΐσκω=γονιμοποιώ ή—άλλαχοΰ—συλλαμβάνω. Τάς πολλάς δμορρίζους καί 
συγγενείς έτυμολογικώς λέξεις παραλείπω 

5) Οι κατ' ενεστώτα φερόμενοι βαρύτονοι τύποι παρά τοίς δοκίμοις μεταγραπτέοι κατά 
Cobet είς συνηρημένους έκ του κυώ. 

6) Πτηνόν άδηφάγον, φλύαρον καί πονηρόν, κν. καρακάξα. Σήμερον κατατάσσεται μεταξύ 
τών ξηροβατικών πτηνών τής οικογενείας τών κορακιδών, γνωστά δέ είναι εννέα είδη τοδ πτη
νού τούτοι} δπερ χαρακτηρίζεται—πλην άλλων—καί εκ τής μακράς οοράς καί του κομψοδ σώ
ματος. Μεταφορικώς δέ σημαίνει (μτγν. καί νεώτ.) ή λέξις κίσοα καί τήν έπιθυμίαν εγκύου 
γυναικός προς ασυνήθη βρώματα, τήν περίεργον δρεξιν κ.τ.τ., έξ οδ καί έν τή 'Ιατρική δηλοί 
δ δρος κίσσα τάς έπί εγκύων γυναικών παντοίας τής ορέξεως διαστροφάς. Περί δέ τής μυθικής 
Κίσσης καί τής άπορνεώσεως τών εννέα θυγατέρων του Πιέρου ίδέ σχετ. βοηθήματα, ώς καί 
περί τής ομωνύμου (άρχ.) Πηγής, Δ. τής έν 'Αρκαδία Μαντινείας. 
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(Ε' αιών μ. Χ.) σημαίνει «συνέλαβεν>, έν τη μεταφράσει της έν Λονδίνω Βιβλ. 'Εταιρείας, 
ήτις μετάφρασις επιγράφεται «Τα 'Ιερά Γράμματα» (1950), ή φράσις «έκίσσησέ με ή μήτηρ 
μου> φέρεται «μέ έγέννηοεν ή μήτηρ μου», έν δέ τω Λεξ. Δημητράκου ό ένεστώς τοΟ 
ρήματος τοΟ χωρίου τούτου (μόνου) ερμηνεύεται : μεθ' ηδονής ( ! ) συλλαμβάνω. Δια του 
στίχου 7 ολου πάντως ό ψαλμωδός θέλει να δήλωση, δα άπ'αρχής της έαυτου υπάρξεως 
Μρρεπεν εις το κακόν, ώς παρατηρεί ό Δ. Μπαλδνος ι . Έν τέλει προσθέτω, δτι τινές 
νράφουσιν «έκυσησέ με> a . 

Παρά τοις Έβδομήκοντα ωσαύτως εϋρηιαι ό γνωστός έν τή Χριστιανική εκκλη
σία τύπος αορίστου εκέκραξα οφειλόμενος προφανώς είς συμφυρμόν του (καΐ δοκίμου) 
παρακειμένου κέκραγα προς τον αόριστον α' Εκραξα 9 έν συνδυασμω προς τον (τετελε-
σμένον;) μέλλοντα κεκράξομαι4 (νομισθέντα ώς μέλλ. ουχί τετελ.) ΈνταΟθα δηλ. εύρί-
σκομεν κατά συμφυρμόν άποκατάστασιν ψευδή (γερμαν. hyperurbanismus). Πβ. καί τά 
ρήματ. παράγ. κέκραγμα (ποιητ.), κεκρανμός (ποιητ. και μτγν.), κεκράκτης (ποιητ. και 
μτγν.).—Ίδέ καί Πολυδ. Ε', 90. 

Γνωριμώτατον υτχάρχει τό καί έν τή Kaivfj Διαϋήκγι, Αουκ. Α'. 55, (πβ. Α', 70—75 
καί Π. Δ. Γν. ιζ', 7 καί ιη' 18 καί κβ' 17) « . . . έλάλησε προς τους πατέρας ημών, τω 
'Αβραάμ καί τω σπέρματι αύτου . . . » όφειλόμενον προφανώς κατ' έμέ είς τον συμφυρ
μόν : Έλάλησε προς τους πατέρας ημών, τον 'Αβραάμ καί το σπέρμα αύτου -+- έλά
λησε τοΐς πατράσιν ημών, τω 'Αβραάμ καί τφ σπέρματι αύτοΟ 5. 

Έν τή Κ Δ. επίσης, 'Αποκαλ. Ίω γ' 8, εϋρηται « . . . ην (θύραν) ουδείς δύναται 
κλεΐσαι αυτήν». At συμπεφυρμέναι ενταύθα συντάξεις κατ' έμέ είναι : ή ν ουδείς δύναται 
κλεΐσαι + (μετ* άνω στιγμήν) ουδείς δύναται κλεΐσαι αυτήν + καί ουδείς δύναται κλεΐ
σαι αυτήν.—Πβ. κατωτ ζ', 9: «δν (δχλον) άριθμήσαι αυτόν ουδείς έδύνατο» καί άλλα 
πολλά όμοια ανωτέρω. 

Παρά δέ τω Άρριανώ έν Άναβ. Β', 7, 3 φέρεται : «έπί νουν Δαρείω άγαγών» 
κατά τίνα σύμφυρσιν, οΐον : έπί νουν Δαρείου άγαγών + Δαρείω β . . . — Πάντως τοι-
αΟται συντάξεις δεν είναι αμάρτυροι' πβ. προοίμιον (Άναβ) § 3: «έμοί έπί νουν ήλθε». 
Καί ό αείμνηστος Χ. Χαριτωνίδης έν τω Έπιμνημοσύνω λόγω είς Εμμανουήλ Πεζόπου-
λον 7 γράφει: «Καί επέρχονται μοι είς τήν μνήμην άλλοι χρόνοι». 

Είς σύμφυρσιν οφείλονται καί φράσεις, ώς ή κατωτέρω, Β', 7, 4 « . . . έπί μισθώ 
καί ουδέ τούτω πολλφ κινδυνεύοντας . . . », ή παρά θουκυδ. Ζ', 56 «καί ούδ' αυτοί αδ 
μόνοι, άλλα καί. . . », ή παρά Ξενοφώντι έν Άναβ.. Γ', 2, 4, «καί ουδέ Δία ξένιον ήδέ-

1) Έκ των ποιητικών βιβλίων της Παλαιάς διαθήκης, εν 'Αθήναις 1915, τοδ Συλλ προς 
διάδοσιν ώφελ. βιβλ., σελ. 41. 

2) Πβ. *1εραν Σύνοψιν του έκδοτ. οίκου Αστέρος, σελ. 25, αλλά καί 61. 
3) θεόφρ. π. Σημ. 4.3, Άνθ· Π. 11, 211, Έβδομ. κτ.λ. 
4) Εδπολις έν ΑΙξΙ 2, Άριστοφ. Ίππ. 285, 487 (κραγόν κεκράξεται=θα φωνάξη δυνατά( 

£νθα το κραγαν αόρ. β' έπιρρηματικώς έν χρήσει, ώς κλαγγόν), Βατρ. 258 (κεκραξόμεσθα).·— 
"Επειτα κράξω: "Ανθ. Π. 11. 141, Καιν. Διαθ.—Προυσημειωτέον, ότι καί δεύτερος αόριστος εκρα-
γον (είτα καί έκέκραγον) δπάρχει καί δτι συνήθως άπαντφ δ παρακ. κέκραγα εν σημ. ένεστ , 
διότι δ ένεστώς εδρηται σπανίως. "Οπωσδήποτε πεζολογικα δόκ. είναι μόνον δ αόριστος β' άνέ-
κραγον καί ένέκραγον (θουκ Η, 81 κατά διόρθ Herwerd αντί «έκραγεντες»), δ παρακ. κέ
κραγα καί δ ύπερο, έκεκράγειν. 

5) Κακώς ερμηνεύει δ 'Αλέξ Πάλλης έν σελ. 124 τής μεταφράσεως το«, ώς φαίνεται 
καί εκ τής σελ. 125 της αυτής μεταφράσεως.—Εύστοχωτέρα ή μετάφρασις της έν Λονδίνφ 
Βιβλ. Εταιρείας : Τα "Ιερά Γράμματα, 1950. 

6) "Ανευ του «έπί νοδν». 
7) Περιοδ. Πλάτων, 1951 Α', σελ. 124. 
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σθη . . . » καΐ άλλαι τοιαυται φράσεις. Ή Άρριάνειος έπί παραδείγματος φράσις προ
ήλθε κατά την σύμφυρσιν : Και τούτω ου πολλφ+ούδέ τούτω πολλώ. 

Άρτιότητος χάριν αναφέρω ενταύθα, δτι ό W. Schmid έν τφ Atticismus, τόμ. Δ' 
σελ. 165, γράφει περί του παρ' Αίλιανω έν τω Περί Ζώ. ΙΕ', 10 <ή προτέν&ης» (πηλαμύς), 
δτι έγένετο δια ίωτακισμόν σύμφυρσις της καταλήξεως ΗΣ του αρσενικού και της κα
ταλήξεως ΙΣ του θηλυκού '. 

Δια τον αυτόν λόγον αναφέρω, δτι ό Radermacher έν Neutestament. Grammat. 
σελ. 210 αποδίδει το εξ επιγραφής τής Μικρας 'Ασίας «ονδενί εξεστω* εις τήν σύμφυρσιν : 
«ούδενί έξέσται» καΐ «μηδενΐ έξέστω». Πρόκειται δηλ. ενταύθα σολοικισμός αντίθετος 
τφ λεγομένω Άλαβανδιακω, καθ' δν Άλαβανδιακόν το (άπαγορευτικόν) μη αντί του 
(αρνητικού) ου κείται ». 

Παρά δέ τω Παυσαν. IX, 17 φέρεται «του ναού δέ της Εύκλείας 'Αρτέμιδος (έν 
Βοιωτία) λέων εστίν έμπροσθεν, λίθου πεοιημένος.» κατά τον συμφυρμόν : . . . λέων 
εστίν έμπροσθεν λίθου. (γεν. 8 της ύλης) + λέων εστίν εμπρ. λίθω πεποιημένος. "Αλλως 
γραπτέον λίαω. 

Και έν τη μυθιστορία, ήτις επιγράφεται Βελ&ανδρος και Χρνσάντζα, ή λέξις 4 δε-
ξιώτης (=τοξότης) προήλθεν έκ του συμφυρμου : δεξιός-f-τοξότης, τό δέ ω οφείλεται είς 
παραπλάνησιν έκ της γνωστής καταλήξεως -ώτης. 

Ό αείμνηστος Χ. Χαριτωνίδης έν τω περιοδικώ Πλάτωνι, 1952 Α', σελ. 86 αντί 
του εν τή έκδόσει του Χρονικού τον Γ (Σ)Φραντζή ύπό Ί . Β. Παπαδοπούλου (Λιψία 
παρά Teubner, 1935) σελ. 45 «διό καί έθρεφε (sic) κύνας πλέον ή χιλίων και τετρακο
σίων» γράφει « . . . πλέον [ή] χιλίων και τετρακοσίων», δβελίζει δηλ. τό ή. Ήμεΐς 
δ' δμως νομίζομεν, δτι τό χωρίον καλώς παρεδόθη" πρόκειται δηλ ενταύθα καθ* ήμδς 
συμφυρσίς : Πλέον χιλίων και τετρακοσίων καί πλέον η χιλίονς και τετρακόσιους. Παραση-
μειωτέον, δτι καί άλλο δμοιον δείγμα ευρηται παρά τω αύτφ συγγραφεί, σελ 105 (τής 
εκδόσεως), δπερ επίσης παραδιώρθωσεν ό Χαριτωνίδης. 'Αλλά κατωτέρω, έν τή αυτή 
σελίδι του Πλάτωνος, καλώς ερμηνεύει σύμφυρσιν περί χωρίου τής έν τή έκδόσει σελί-
δος 49, εί καί ταλαντεύεται μεταξύ διορθώσεως τοΟ χωρίου καί ερμηνείας αύτου κατά 
σύμφυρσιν. Καί τήν έν σελίδι δέ 83 του αύτου περιοδικού διόρθωσιν του έν σελ. 21 τής 
εκδόσεως χωρίου «πάλιν αύθις δρκοι φρικωδέστατοι τών προτέρων έτελοΟντο» είς 
« . . . δρκοι οι φρικωδέστατοι τών π ρ ο τ έ ρ ω ν . . . » κρίνομεν ουχί άναγκαίαν. Τοιαύτα 
παραδείγματα, οφειλόμενα επίσης εις σύμφυρσιν, εδρηνται καί παρά παλαιοτέροις. 
"Οτι δέ τοιαυται άνωμαλίαι δέν είναι πρωτοφανείς, φαίνεται καί έκ τής κατωτέρω—έν 
τή αυτή σελίδι του Πλάτωνος παραπομπής δια χρήσιν σχετικήν (συγκριτ. αντί ύπερθ.) 
καί πως άντικανονικωτέραν.—Ενταύθα οφείλω να εΐπω, δτι καί άλλας διορθώσεις (ëv τε 
τω Χρονικώ του Σφραντζή καί έν άλλοις έργοις) ή παρατηρήσεις (γραμματικός καί 
άλλας) του Χαριτωνίδου κρίνω αξίας επανορθώσεως ή συμπληρώσεως, θα διαλάβω δ' 
δμως περί τούτων έν τφ μέλλοντι, διότι δέν Ιίχουσι σχέσιν προς τήν Σύμφυρσιν. 

Έν δέ τω Κρητικφ (βουκολικώ) δράματι, δπερ επιγράφεται Γνπαρις (2κδ. Έμμ. 
Κριαρα, 1940) στ. 224—Πρ. Δ', τό μονδένας οφείλεται είς τόν συμφυρμόν : μηδένας 
(=μηδείς) καί ούδένας (=ούδείς). "Ηδη έν τή ύπό Σ. Ξανθουδίδου μεγάλη έκδόσει του 

1) Πβ. Lobek, Παραλειπόμενα,Ì12, καί Χ. Χαρίτων, εν τφ περιοδικφ Πλάτωνι, 1953 ΑΊ 

σελ. 109—110. 

2) Ί5έ Schmid, Atticismus, Δ', 91. Β', 60 καί Pape—Σακελλ., Αεξ.5, εν λ. Άλάβανδα. 

3) "A-'St> τοο «πεποιημένος'. 

4) Ίδέ καί κατωτέρω, έν σελ. 30, περί της λέξεως «δστέρησις». 
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"Ερωτοκρίτον του 1915, èv τω Γλωσσαρίω παρετηρήθη περί του èv τω Έρωτοκρίτφ (Α 
2073 S Β 1754 2 , 1920, Δ 398 3) δημώδους σπανίου τύπου μονδε αντί του μηδέ, δτι 
έσχηματίσθη έκ συμφύρσεως του μηδέ και τοΟ ουδέ, δπως καΐ το νεώτερον Κρητ. μούτε 
έσχηματίσθη έκ του μήτε και του οΰτε, ταύτα δέ περί του μονδε είναι γεγραμμένα καΐ 
έν Α. Α. Χατζιδ. τ. Γ' (Γεν. Γλωσσ.) 1915, σελ. 195 (μηδέ+ούδέ=μουδέ) 4 

Καλόν ήδη κρ[νω να συμπληρώσω το κεφάλαιον και δια δειγμάτων έκ της 
Λατινικής γλώσσης : 

Παρά Καίοαρι έν Β C, Γ, S3, 2, δυνάμεθα να νοήσωμεν την έξης σύμφυρσιν : 
.quod gestum in Hispania esset (ut dicebat) (γνώμη του Acut. Ruf.—εντεύθεν ύποτακτ.) 
+quod dicebat gestum in Hisp. esse=quod gestum in Hisp. diceret. 

Κατωτέρω δέ, 83, 5, ευρηται dari ferrent αντί dari— ferre ή dari, ut ferrent 
(παρατ. ύποτ.). Ούτως ερμηνεύεται ή μεταβολή της συντάξεως, ή παρατακτική σύνδεσις 
στοιχείων ετεροειδών. 

Περί δέ του quin μετά προστακτικής έκ συμφύρσεως δύο συντάξεων, ίδέ Σκάσση 
Γραμματ. της Λατιν. γλ., Ο.Ε.Σ.Β., 1940, ύποσημ. 526. 

Δυνατή βεβαίως ήτο ή πρόσθεσις καΐ άλλων πολλών Λατινικών δειγμάτων 5 συμφ., 
επειδή δ' δμως ή εργασία μου άφορα εις τήν Έλληνικήν γλώσσαν, εϋχομαι νά ϊδω 
τοιαΟτα δείγματα συνηγμένα καί ήρμηνευμένα έν ειδική εργασία άλλου έπιστήμονος. 

Έ ν τέλει προσθέτω, δτι καί ύπ' άλλων έχουσιν έρμηνευθή κατά σύμφυρσιν πολλά 
χωρία συγγραφέων. Ούτω, πλην τίνων μνημονευθέντων, δύναταί τις νάϊδη παρά Τζαρτζ., 
•ενθ' άν., σ. 124, περί του (παρά Ξενοφώντι καί άλλοις) αλλ' η έν τη σημασία του παρά 
μόνον (κατόπιν αρνήσεως), έν δέ τω Λεξ. Lidd.—Sc— Κωνστ., έν λ. καί, A', VII, άναγι-
νώσκομεν, δτι καί το καί ευρηται παρά συγγραφευσιν (ήδη άπό του Όμηρου) κατά 
σχήμα άνακόλουθον, κατά τίνα συμφυρμόν, ε'τι δέ πολλά άλλα σχετικά χωρία ερμη
νεύει ό Γ Χατζιδάκις âv Α. Α., τ. Γ' (Γεν. Γλωσσ.), σελ. 195-200 καί 409 καί άλλαχοΟ 
Περιττον νομίζω νά μνημονεύσω καί άλλα έξ άλλων ερευνητών. 

2. Συμφυρμος συντάξεων 

Ανωτέρω εΐδομεν πλείστα παραδείγματα καί τοιούτου συμφυρμου 6 έκ γνωστών 
κειμένων. "Ηδη παρέχομεν καί άλλα δείγματα, οίον έκ του προφορικού λόγου, έξ εφη
μερίδων, έκ γραπτών ε*ργων τών ήμερων ημών κ.τ.τ. 

Έ ν τη έφημερίδι, ήτις επιγράφεται «7ο Βήμα* [deb. Βήμα], της 14—8-1955, σελ. 
7, είναι γεγραμμένα καί τά έξης : ι'Αφίχ&ηοαν (sic) σήμερον ό υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
θεοφανόπουλος συνοδευόμενος ύπό του προέδρου της Βουλής κ. Ροδοπούλου»' έν τη 
•αύτη έφημερίδι της 26—8—1955 έν μέν τή σελ. 3 βλέπομεν: «Ή πριγκίπισσα Ελένη 
-του Νικολάου συνοδευομένη άπό τήν θυγατέρα της πριγκίπισσαν "Ολγαν τής Γιουγκο-

1) κιανένα για τή ζγουραφιοί, μουδέ για τά γραμμένα. Κατά τό χειρόγραφον τοδ Λονδί-
•νου : καί μηδέ γιατί (sic) ζογραφια (sic). Άλλα κατά τήν μικράν Ικδοσιν τοο 2υλλ , Ώφελ. 
βιβλ. υπό τοδ αυτοδ Ξανθ·ουδίδου, επειδή οί στίχοι 397—436, οί'τινες δέν υπάρχουσιν έν ταΐς 
πρώταις εντύποις εκδόσεσι τής Ένετίας (1713 καί 1737), παραλείπονται, δ στίχος φέρεται δπ* 
άριθ·. 2031 καί μάλιστα έπηνωρθ-ωμένος : κιανένα για τή ζγουραφιά, μηδέ για τα γραμμένα. 

2) μουδ' ώρα να πέραση. Έν τψ χειρογράφψ τοδ Αονδίνου φέρεται : καί δρα (sic) να 
πέραση. 

3) μουδ* «Χπρεπο μουδ' δμοιαστο. Άλλα κατά το χειρόγρ. τοδ Αονδ. ούδ'—ούδ\ 
4) Ίδέ καί Ν. Π. Ανδριώτη, Έτυμολ. Λεξ. τής κοινής νεοελληνικής, Άθ·. 1951, σελ. 147. 
5) Πβ. Γ. Χατζιδ., A.A.1, τ. 1, σελ. 245, δποσ. καί Α.Α, τ. Γ'(Γεν. Γλωσσ.), σελ. 409. 
6) Πβ. Είσαγωγήν. 
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σλαυΐας ανήλϋον [deb. ανήλθε] χθες είς τήν Έκάλην . . . », âv δε τη σελ. 5 « . . . με
τέβη . . . ό διευθυντής της 'Αστυνομίας κ. Γεωργίου, δστις συνοδευόμενος καΐ από τον 
διοικητήν του Γ' τμήματος κ Βασιλόπουλον ηρχιααν ενεργούντες άνάκρισιν . . . ». Έ ν δ? 
τω φύλλω της 15—8—1956, σελ. 1 περιλαμβάνεται καί ή πρότασις « Ό Σεπίλωφ μετά 
τοΟ Σεμιόνωφ εφ&ασαν [deb. i-φθασεν] είς το Λονδίνον», προς ήν πρότασιν παράβαλε 
τήν έν τω φύλλω της 10—8—1957 (της αυτής εφημερίδος) σελ. 6 «Ό υπουργός του Συν
τονισμού κ. Χέλμης μετά του υπουργού των 'Εσωτερικών κ. Μακρή θα επισκεφ&ονν * . . .»» 
ως καί τήν έν τφ φύλλω τής 6—8—1957, σελ 2: «Ό βασιλεύς μετά του διαδόχου παρέ
στησαν . . . ». Πδσαι αί^έν τή'άνωτέρω έφημερίδι φράσεις αδται οφείλονται είς συμφυρμον 
μή ΧΡίϋζοντα ερμηνείας, άν τις ένθυμήται τα έν τοϊς έγχειριδίοις συντακτ. περί Συμφ. 
(Αλκιβιάδης μετά Μαντιθέου άπέδρασαν a κ. τ. τ.). Τά δέ έξης « . . . υπόμνημα, δια το& 
οποίου ζ η τ ε ί τ α ι . . . ή Μνταξις . . . καί την εξομοίωσιν . . . » (Το Βήμα, 24—8—1957, σελ. 
6) προήλθον έκ του συμφυρμου : . . . ζητείται ή . . . Ινταξις καί ή έξομοίωσις. . . + . . . 
ζητεί · τήν έ"νταξιν καί τήν έξομοίωσιν (Μνεκα καί τής μεταξύ των δύο άφηρημ. ουσια
στικών αποστάσεως). 

Καί έν (τη έφημερίδι) Έϋ-νικφ Κήρνκι τής 2—9—1958 σελ. 6 είναι γεγραμμένο : 

^συνεπλάκησαν (sic). . . οί (sic) Γεώργιος Α. 4 Μυλωνάς . . . μετά του εξαδέλφου του Χρ. 
Γ. Μυλωνά . . . ». Ai συμπεφυρμέναι ενταύθα συντάξεις είναι : 1. συνεπλάκησαν ό Γε
ώργιος Α. Μυλωνάς . . . καί δ εξάδελφος του Χρ. Γ. Μυλωνάς, 2. συνεπλάκη ό Γεώρ
γιος Α. Μυλωνάς . . . μετά του εξαδέλφου του Χρ. Γ. Μυλωνά, καί 3. Ή εσφαλμένη 
σύνταξις : συνεπλάκησαν οί (έσφαλμ.) Γεώργιος Α. Μυλωνάς . . . καί Χρ. Γ. Μυλωναςί 
περί ής συντάξεως Ιδέ Χ. Χαριτωνίδην έν τω περιοδ. Πλάτ., 1951 Β', σελ. 161—62 8 . 

Συντάξεις δφειλομένας είς σύμφυρσιν, ώς αί ανωτέρω έξ εφημερίδων, εϋρομεν καί 
έν Ιργοις πεπαιδευμένων καί λογίων καί δή καί φιλολόγων των τά πρώτα φερόντων. 
Οΰτως έν τω Προλόγω τής οπό Σ. Ξανΰονδίδον μεγάλης εκδόσεως του Έρωτοκρίτου 
(1915) είναι γεγραμμένα καί τά έξης : «οΰτος μετά του καθηγητού 'Αντωνίου Γιάνναρη 
ειχον σκεφ&ή να επιχειρήσωαιν . . . ». 

Συνήθης είναι σήμερον ή σύνταξις Ώς Sv va (-}- παρατ. ή άόρ. Όριστ. ή + Ύπο-
τακτ.), ήτις συνταξις κατ' έμέ προφανώς προήλθεν έκ συμφ. τών συντάξεων : ώς αν μεθ* 
ίστορ. χρόνου Όριστ. Ν. Ε.Γ. (συνηθέστ. παρατατ.) ή μεθ' Ύποτακτ. καί : ώς va β κ.τ.λ., 
διότι πολλάκις το να σημαίνει αν, έάν (υπόθεσιν)' π. χ. «Νά ήσουν άνθρωπος, δέν μ*' 
2νοιαζε . . .» 7. 

'Επίσης αυχνή είναι ή εσφαλμένη συνεκφορά ίσως να έκ συμφ. συνωνύμων συντά
ξεων, οίον : πιθανόν νά γίνη -+- ίσως θα γίνη. Καί ό Χ. Χαριτωνίδης έν τφ περιοδ. Πλά-
τωνι, 1952 Β', σελ. 300, κρίνων έκδοσιν τών "Υμνων Ρωμ. του Μελ. παρατηρεί : «Κακόζηλος. 

1) Καί άλλαχοδ του αύτοδ φύλλου όμοια παραδείγματα. 
2) Πβ. Είσαγωγήν. 
3) "Η καί ζητούν (κατά το νοούμενοι). 

4) Το Α φέρεται μόνον, άνευ πνεύματος ή άλλου τινός γράμματος οδτως, ώστε μή άνα-
γνωρίζσντες το όνομα δέν δυνάμεθα να συμπληρώσωμεν το γράμμα δια πνεύματος ή καί ενός 
τουλάχιστον γράμματος, δπερ καί δίφθογγον (αρχαίαν) είναι δυνατόν ν" άποτελή μετά τοδ Α. 

5) Καί εις ταύτα τα Χαριτωνίδεια, όρθ·ά κατά βάσιν, εχω να γράψω συμπληρωτικά, ώς. 
καί εις πολλά άλλα, καθ' ά καί ανωτέρω έδήλωσα. 

6) Τήν σύνταξιν ώς νά. .. ευρίσκει τις καί έν 'Γπομνήματι τής Φιλοσοφ. σχολής τοδ Πα~ 
νεπιστημίου Άθ·ηνών δια το ζήτημα τής έκπαιδευτ. μεταρρυθμ. (ίδέ Ε Ε.Φ.Σ Π.Α , τ. θ , 1958—59, 
σελ. 570 καί 574). 

7) Περί τής (διαφόρου) αρχής καί τών χρήσεων τοδ αρχαίου ώσπερ αν ει κ.τ.τ. Ιδέ 
Κατεβ., Συντ., § 409 καί Τζαρτζ., Συντ., Ο.Ε.Σ.Β., 1940, σελ. 139, ένθα καί περί τοδ (ώ)σάν 
άνευ τοδ να) τής Ν Ε Γ. 
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ή χρήσις ϊσως νά».—Πβ. όμοίας συντάξεις Ν. Ε. έσφαλμ πιϋανώς να κτλ,, οίον έν τή 
έφημερίδι 'Αθηναϊκή, 9—9—1952, σελ. 1 (Αίγυπτιακά) : «or« ενδεχομένως νά . . . 2, èv τη 
έφημ. Εστία, 8—8—1955. σελ. 4 (έπιγρ. : είχαν ""βασανισθή οί δύο αεροπόροι), καΐ 
6—1—1959, σελ. 4, (πιθανώς νά), έντή Καθημερινή, 1—2—1956 σελ. 6 (έπιγρ. : Αί έκλο-
γαί θά διεξ. . . κ.τ.λ. : «ενδεχομένως νά αντιμετώπιση), έν τη έφημερ(δι, ήτις επιγρά
φεται Το Βήμα (sic), της 27—12—1959, σελ. 4 (ένθα περί ναυαγίου : πιθανώς νά)έτι δέ έν 
τω έπισήμω κειμένω τής 'Αμερικανικής ύπηρεσ. πληροφοριών τής 25—8—1958 (πιθανώς νά). 

Εις συμφυρμόν οφείλονται και τα παρά τω ποιητή Άγγ. Σικελιανω έν θυμέλη, 
τόμ. 2 (Χριστός Λυόμενος—ό θάνατος τοΟ Διγενή), 'Αθήναι 1950, σελ. 41 : «Για το Μι
χαήλ μιλώ τον "Ασωτο, πού τα δπλα Ι μέ μιας έπέταξε καΐ μπήκε μές "ς τα πλήθη »α 
κονβεντιάζοννε μαζί τή γλώσσα του όχλου και μέ τον όχλο νά χορεύει (sic) καΐ νά 
πίνει» (sic). 

Έ ν δέ τή έφημερίδι 'Αθηναϊκή τής 2—12—1952 » άναγινώσκομεν : *Ή Βούλγαρη (!) 
τον άνε&εσεν», δπερ προφανώς προήλθεν έξ απροσεξίας κατά τόνδε τον συμφυρμόν : ΟΙ 
Βούλγαροι του ανέθεσαν + ή Βουλγαρία του άνέθεσεν (άόρ. α' νεώτ.) ή τοιούτον τίνα 
συμφυρμόν. 

"Ιδιον λόγον ποιούμαι ενταύθα περί του συμφυρμου εν&έος καί πλαγίου λόγου, χω
ρίς νά καταλέγω ταύτα έν τω κεφαλαίω Συμβ. είς τήν μελέτην συγγραφέων, ώς ήκιστα 
αναγκαία έν τή μελέτη τών συγγραφέων : 

Πάντως είς τοιούτον συμφυρμόν οφείλονται τα παρά Θουκυδίδη a, Α', 137'· «οτι 
Θεμιστοκλής ήκω·, προς α παράβολε τα κατωτέρω 139,3 : (άφείτε), έτι δέ τα παρά 
Πλάτωνι, έν Κρίτ, IB' καί ΙΔ', «"Ou, ώ Σώκρατες 8 . . . » καΐ τα παρ' ' Αρριανώίν Άναβ. 
Β', XII, 4 καί τα έν τή Καινή Διαθήκη, Λουκ. η', 49: « . . . λέγων αύτω οτι τέθνηκεν ή 
θυγάτηρ μου *» ώς και άλλα πολλά άρχαΐα χωρία 4. Ούτω πως έχουσι και τα Σχολιαοτον 
τοϋ Σοφοκλ. Οίδ. Τ. 1031 : «είπόντος τοΰ γέροντος, δτι σωτήρ σοι γέγονα . . . » κ.τ.λ., 
ένθα καί έτερον δμοιον δείγμα. 

Κατά ταύτα ό συμφυρμός εύθέος καί πλαγίου λόγου ουδέ παρά τοις δοκίμοις 
παντελώς ελλείπει* πάλλω μάλλον φυσική είναι ή σύμφυρσις παρ' Άρριανώ καί έν τή 
Καινή Διαθήκη καί έτι μάλλον έν ταΐς τού ανωτέρω Σχολιαστοΰ παρατηρήσεσιν. 'Αλλά 
τοιαύτα παραδείγματα (καί μάλλον ανώμαλα) ευρίσκομεν πλείστα έν τή νέα. Ελληνική 
ούκ ολίγα δ' έχω έκ τών εκθέσεων μαθητών μου, ών τήν παράθεσιν κρίνω ενταύθα πε-
ριττήν. 

'Εννοείται δ' δτι καί ύπ' άλλων έχουσιν ήδη άποδοθή είς σύμφυρσιν πολλά άλλαι 
φράσεις 8, μάλιστα δέ ύπό Γ. Χατζιδάκι έν πολλοίς έργοις. Ούτω π. χ. έχουσιν έρμη-
νευθή αί φράσεις «ό ήμισυς τού χρόνου» (ό ήμισυς χρόνος + το ήμισυ τού χρόνου), 
«ούκ έχει πού τήν κεφαλήν κλίναι» (δηλ. ή γνωστή ευαγγελική φράσις—έκ τών φρά
σεων «ούκ έχει πού τήν κεφαλήν κλίνη» καί «έχει πού τήν κεφαλήν κλίναι»). 

3. Συμφυρμος τύπων 

"Οτι καί έν τώ πρώτω κεφαλαίω ήρμηνεύθησαν καί τύποι ώς έκ συμφύρσεως τύ
πων προελθόντες βλέπει τις έν αύτφ τω πρώτω κεφαλαίω, ώς καί έν τοις ΕΙσαγωγι-

1) Σελ. 4 : 'Εντός xfjç ημέρας θα έκδοθ^ ή απόφασις δια τήν κατασκοπ. κ,τ,λ. 
2; Πβ. Humbert—Κοορμ.. Σοντ , § 136 Σ —Ίδέ καί όΌα παρατηρώ άνωτ. (θουκ. Δ, 92). 
3) Ίδέ Χατζιδ, Α Α., τ. Γ-Γεν . Γλωσσ., σελ. 413. 
4) Πολλά τοιαύτα παραδείγματα έν τοις βοηθ·. Συντ.. ά Ιδέ. 
5) Δείγματος χάριν παραπέμπω είς το περιοδ. Πλάτωνα, 19Ö8, σελ. 357 (Παπαχαρίσν^ 

Γλωσσικά) καί είς Γ Χατζιδ., ΜΝΕ, τ. Β', σελ. 508—509 καί Α Α , τ. Γ , (Γεν, Γλωσσ.), σελ. 
196-200 καί 407—11. 
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•χοΐς. "Ηδη παρέχω και άλλους τύπους, ώς καί έν τω δευτέρω κεφαλαίω παρέσχον καί 
άλλας συντάξεις. 

Έ ν Σάμω άπαντα καί σήμερον—από πολλών ετών '-—οίκογενειακόν όνομα Θρά
βαλος, οφειλόμενον κατ' έμέ είς συμφυρμον του Θρασύβουλος καί του θράσυλλος. Γνώ-
,ριμον υπάρχει, δτι Θρασύβουλος ô Λύκου, 'Αθηναίος έκ του δήμου Στειρίας καί ô 'Αθη
ναίος στρατηγός θράσυλλος (ή θρασύλος) συνεδέθησαν έν τη Ιστορία δια συγχρόνου 
κοινής δράσεως καί δή καί έν σχέσει προς τήν Σάμον. 'Αμφότεροι είναι υπέρμαχοι της 
δημοκρατίας, δρώσι δέ καί έν Σάμω (411 π. Χ) υπέρ της δημοκρατίας της τε Σαμιακής 
καί της 'Αθηναϊκής. Προσσημειωτέων, δτι ol δύο άνδρες συνδέονται καί δια τήν έν 
Έλλησπόντω, παρά τό Κυνός σήμα κοινήν καταναυμάχησιν (411) τών Πελοποννησίων, 
ήτοι του Μινδάρου καί τών Συρακοσίων καί δι' όμοίαν δρδσιν κατά τήν έν Άργινού-
σαις ναυμαχίαν (407) καί άλλως καί δτι καί τω 409 ό θράσυλλος είχε πλεύσει είς 
-Σάμον, ένθα ένίκησε τοός Μιλησίους. 

Οοτω παρά θουκυδ, Η, 73, 75 καί 76, αναφέρονται δμοο ώς πρωτοστατήσαντες 
εις άποσόβησιν συνωμοσίας ολιγαρχικών καί ένίσχυσιν τής δημοκρατίας έν Σάμω καίι 
καθόλου ειπείν, ώς υπέρμαχοι τής δημοκρατίας καί έν Σάμω. 'Αλλά καί έν Η', 100' 
ävBcc αναφέρεται καί ή Σάμος, αναφέρονται δμοο, συνδέονται δέ τα δύο ονόματα καί 
έν Η, 104 καί 105 κατά τα ανωτέρω περί τής δράσεως τών δύο προσώπων Ιστορηθέντα. 

Σύνδεσις άρα υπάρχει τών δύο ονομάτων προς άλληλα, αμφοτέρων δέ σχέσις 
προς τήν Σάμον. 'Αλλά τήν γνώμην μου, καθ' ην τό δνομα θράβαλος ερμηνεύεται ώς 
έκ συμφυρμου προελθόν, ενισχύει καί τό γεγονός, δτι συνάδελφος (φιλόλογος—μέχρι 
του 1958 καθηγητής έν τω Πυθαγορείω γυμνασίω Σάμου—τανυν συνταξιούχος), οδ τό 
οίκογενειακόν δνομα είναι θράβαλος, έ'χει βαπτιστικόν Θρασύβουλος. Προσθετέον περί 
του ονόματος θράβαλος, δτι κακώς 8 τίνες διφθογγογραφουσι τήν προπαρατέλευτον' 
-διότι τό δνομα ούδεμίαν έ'χει σχέσιν προς τό θραύειν. 

Ουχί ολίγοι έν Ελλάδι φέρουσι τό οίχογενειακόν δνομα Μαντζαβΐνος, ών, δσοι 
τουλάχιστον είναι είς έμέ γνωστοί, κατάγονται 'έκ τίνος τών 'Ιονίων νήσων. Τό δνομα 
τούτο φανερόν είναι, δτι προήλθεν έκ συμφυρμου δύο προτάσεων συναποτελουσών 
Ίταλικήν παροιμίαν : Mangia porco-f-beve vino. 'Αλλ', ει καί μηδεπώποτε μηδαμοΰ εΐδον 
τήν έρμηνείαν ταύτην του ονόματος, φοβούμαι, δτι δέν είμαι ό πρώτος έρμηνεύσας, δια 
τό πρόδηλον. Καταλέγω δέ καί ταύτα έν τφ κεφαλαίφ τούτω, διότι, είδικώτερον, έξ 
έκατέρας τών προτάσεων τής παροιμίας λαμβάνεται είς τύπος, έκ δέ τής συνεκφοράς 
τών δύο τύπων προκύπτει λέξις μία. 

Έν Σάμω καί άλλαχου υπάρχει οίκογενειακόν δνομα Σαφος προερχόμενον βε
βαίως έκ συμφυρμου : σαφής-f σοφός=Σαφός. 

Περί δέ του ονόματος Χαλκοκονδύλης, δι' οδ πολλοί Β φερωνυμουνται καί δή καί 
-ο έν τοις λενομένοις Ιστορικοΐς τής αλώσεως (τής Κωνσταντινουπόλεως) γνωστός Λαό-
νικος *, έχω νά παρατηρήσω τα έξης : 

1) Έν Χίφ έπεσε θράβαλος έκ Μαραθ-οκάμπου Σάμου — κατά τήν γνωστήν έπανάστασιν. 
2) Παρετυμολογικώς. 
3) Πρώτον άναφερόμενον έν tf ιστορία μέλος της οίκογενείας Χ. είναι δ Γεώργιος (14 

-καί 15 αι.), είτα δ υίος αύτοδ Δημήτριος, γεννηθ-είς τψ 1424, σογγραφεύς^καί γραμματικής* 
οδτος καί είς τυπογρ. εκδόσεις συγγραφέων συνήργησεν, δθ·εν καί το δνομα Χαλκ. συνεδέθ·η 
προς τας αρχάς του Humanismus. (Krumb , B.L.G.3, τόμ. 1, σελ. 302—305). "Ο δέ ("Αθη
ναίος) Ααόνικος συνέγραφεν Εστορίαν τής επιδρομής των Τούρκων καί τής τελευταίας περιόδου 
του Βυζ. ν,ράτοΐίς έν δέκα βιβλίοις (1298—1463), έν έπιτετηδευμένη 'Αττική γλώσση. Προσθε
τέον, δτι καί δημοσιογράφος νεώτερος, 'Ιωάννης Χαλκοκονδύλης, γεννηθείς κατά τό 187± έν 
Αθήναις, είναι γνωστός. 

4) Τών εκδόσεων πασών του Ιστορικού τούτου Ιργου ν*ωτάτη είναι ή του Ευγενίου Darkò 



— 123 — 

Ώ ς γνωστόν, πλείονες της μιας γραφαί του ονόματος είναι παραδεδομέναι : Χαλ-
κονδύλης, Χαλκοκονδύλης (έν τοις Παρισιακοις χειρογράφοις του* ιστορικού ε"ργου του 
Λαον. Χ.), Χαλκό'ν)δηλος (έν τω κώδικι του Μονάχου). Οί τύποι οδτοι προϋποθέτουν άρ-
χικον τύπον Χαλκοκονδύλης, εξ οδ καθ' (άπλολογίαν καί) άπλογραφίαν (ήτις εΤναι φαι-
νόμενον οίκειότατον τοις περί την κριτικήν άσχολουμένοις), ^νεκα της παραθέσεως δύο 
όμοιων συλλαβών (κο), δ τύπος Χαλκονδύλης (δ Krumbacher παραβάλλει : κιονόκρα-
νον>κιόκρανον, συναναστροφή>συναστροφή κ. ά. συντετμημένους τύπους). Ό δέ τύπος 
Χαλκοκανδύλης προφανώς οφείλεται είς παρετυμολογίαν, είς κακήν σύναψιν προς το 
προσηνορ. κανδήλη καί επομένως άπρεπε να γράφηται δι' η. Παρά ταύτα κατά συμφυρ-
μον προς τό Χαλκοκονδύλης (Χαλκοκονδύλης+Χαλκοκανδήλης) έγράφη δι' υ. Προσθε-
τέον, δτι κατά τήν κρατούσαν Υνώμην * καί τό όνομα Λαόνικος οφείλεται είς έπί το 
κλασσικώτερον τροπήν (άναγραμματισμόν) του ταυτοσήμου Νικόλαος, δι' οδ πρότεμον 
ό συγγραφεύς ώνομάζετο. 

Έ ν Κέρκυρα—ίσως δέ καί άλλαχου—ευρίσκεται οίκογενειακόν όνομα Σεμηέκωλος, 
•δι* οδ έφερωνυμεΐτο καί συνάδελφος κατά τήν έν τω Πανεπιστημίω Αθηνών φοίτησίν 
μου' τούτου τό όνομα προσφυώς πως ό σεβαστός διδάσκαλος μου 'Ιωάννης Καλιτσου-
νάκης διόρθωσε τότε (χωρίς να γράψη περί του πράγματος) είς Σεμιτέκαλος ". Κατ' 
έμέ πιθανόν είναι, δτι τό όνομα Σιμιτέκωλος προέρχεται έκ συμφυρμοΟ : Semicolon 
(Λατιν., 'Αγγλ. κ.τ.λ.)+Σεμιτέλος. 

ΟύχΙ σπανίως εύρίσκομεν παραμεμορφωμένον τό δνομα 'Ελισάβετ κατά τους έξης 
συρμφυρμούς : 1. Έλισάβετ+έλ(σσω=Έλισσάβετ ή Έλισσάβετ. 2. 'Ελισάβετ-|-Έλλη= 
Έλλισάβετ, Έλλισάβετ, κ τ. λ. (συμφυρμός έν τη γραφφ. 

Καί τό ΙΌγον του θεάτρου Κοτοπούλη (Φθινόπωρον 1952) Έρωτικήν τραγωδίαν 
της Άγγλίδος Λέσλυ Στορμ άγγλομαθής φίλος μη ένθυμούμενος καλώς τήν έπιγραφήν 
άνήγγειλεν είς έμέ ώς Έρωτικήν τρικυμίαν (Storm= θύελλα, τρικυμία κ.τ.τ.). 

Έν δέ τω στρατεύμαπ (Γ.Ε.Σ.—Β|2) συνυπηρετούν μετά στρατιώτου, οδ τό μεν 
οίκογενειακόν όνομα ήτο Χριστοδούλον, τό δέ βαπτιστικόν Γεράσιμος, πολλάκις δ'δμως 
οί συστρατιώται έκάλουν αυτόν Γερασίμου συμφυροντες τα δύο ονόματα 1 

Πολλάκις σήμερον άκούομεν υστεροϋμαι (υστέρημα κ.τ.λ) αντί του στερούμαι (κ.τ.λ.) 
κατά συμφυρμόν του υστερώ καί του στερούμαι. "Η χρήσις αΰτη δέν οφείλεται αποκλει
στικώς είς τους καθ' ημάς χρόνους : Πβ. Κ. Δ. Λουκ. ιε', 14, Α' Έπιστ. πρ. Κορ. η', 8, 
Προς Ρωμ. γ', 23, Διόδ. 18, 71, Ίωσ. Ίουδ. Άρχ. 15. 6, 7 καί Εύριπ. Ίφ Αύλ. 1203, 
Ενθα αντί υστερήσομαι (παΐδός) ό μεν Porson καί Ó Reiske γράφουσιν εστερήσομαι, ό δέ 
G. Hermann : ής στερήσομαι, ό δέ Markland : παΐδ' άποστερήσομαι. Έ ν παρόμοια πως 

(L922) έν ταΐς Κριτικαίς έκδόσεσιν Ελλήνων καί Ρωμ. συγγραφέων τοδ «κολλεγίου» x-yjç 
Άκαδημ. της Βουδαπέστης δπό τήν έπιγραφήν Laonici Cbalcocandylae (sic) bistoriarum 
demonstrationes κ τ λ , ελληνιστί Λαονίκου άπδδειξις ιστοριών, ήτις επιγραφή δπομιμνησκβι 
ημάς τήν τοδ Ιστορικού Ιργου τοδ Ηροδότου «'Ιστορίης άπδδεξιςϊ· ή μίμησις δρα φαίνεται καί 
έν αυτή" τη επιγραφή ! Προσ·9·ετέον, δτι εν τισι κώδιξιν, ους δ Darkò (ίδ. Praefatìo, σελ. VIII, 
IX, XIV καί XVI—XXV : codicum catalogus) κατατάσσει iv δευτέρα τάξει (τοιούτοι κώδ. 
είναι οί έξης : Mj, Ζ, V έκ του Ζ—καί οί codd. Μ, καί Τ παρέχοντες τήν γενικήν έπιγραφήν 
παρηλλαγμενην πως έκ παραδιορ&ώσεως τοδ Μ8, δθ-εν καί Ò Τ) δμοδ μετά των ενιαίων επι
γραφών εδρητα·. καί ό γενικός <τίτλος> άρχήθεν «Νικολάου Χαλκονδύλου Ιστορικόν . . .». Άλλα 
καί έν τοϊς κώδιξι τής τρίτης κατηγορίας 0, D καί Μ εδρηται δ αυτός καί δ έν τοις κώδιξι 
Mi, Ζ, V τίτλος, έξ οδ δή άμφότεραι αί τάξεις ανάγονται είς κοινήν πη/ήν. 

1) Πβ. Krumb. B.LG.9, τόμ 1, σελ. 302—305, Ε. Legrand. Bibliogr. Hell., 1 (1885), 
Introd. σ. 94 καί άλλους 

2) Πβ. δσα δ Χ. Χαριτωνίδης παρατηρεί έν τω περιοδικψ Πλάτωνι., 1919 Β', σελ. 
158—59. 



— 124 — 

σημασία καί το ένεργητικόν παρά Κλεάρχφ τφ Κωμωδοποιώ èv Κορινθίοις 1 (Άποσπ. 
Έλλ. κωμ. Meineke). Tò oòotaoi. υστέρημα (ε*λλειψις, άναγκη) εϋρηται παρ' Έβδομ. έν 
Ψαλμ. ΛΓ', 10 καί έν Κ.Δ. Λουκ. κα', 4 κ. αλλ., το δέ συνώνυμον υοτέρηοις έν Κ. Δ., 
κατά Μάρκον ι β' 44, κάΙ Δ'. Έπιστ. προς Φιλιππ. δ', 11. Καί έν τη μυθιστορία, ήτις 
επιγράφεται Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα, ή φράσις : «μα τήν ύστέρηοίν μας» σημαίνει: 
μα τήν στέρησίν μας (τήν στέρησιν τοΟ Βελθάνδρου). "Επιθι καί δσα δ Κοντός ε*χει 
γράψει έν Γλωσσ. Παρατ. σ. 389. Προσσημειωτέον, δτι καί το β υστερίζω εορηται καί 
έν παρομοία σημασία παλαιόθεν, Ίσοκρ. 204Α(σελ. Έρρ Στεφ.)' πβ. "Αλεξιν έν «Μιλη-
σί<ρ 1. 10 (Κωμ. Άπόσιτ. Meineke) 1 . 

Επίσης άκούομεν σήμερον το ύπο απαίδευτων λεγόμενον "Οψιλον (γράμμα), δπερ 
προφανώς προέρχεται έκ συμφυρμοΟ : Εψιλόν + Ομικρόν. 

Το δέ πολλαχοο σήμερον άκουόμενον βήμα (ν)τραλ{λ)ίζω, -ομαι (δπερ καί ύπο άλ
λους τύπους * άπαντα, σημαίνει δέ ζαλίζω, ομαι κ.τ.λ.) κατά μέν τον Γ. Κ. Σπυρίδα· 
κιν * οφείλεται είς συμφυρμδν του παρ1 Άριστοφ. έκ θεσμοφ. 341) εντρυλίζω (=ψιθυρί-
ζω), του (παρά Πολυδ έν Όνομαστ. 5,89 καί 9,109) (εν)τρυλίζω (=έμβοώ είςτο οδς) καί του 
ζαλίζω, κατά δέ τόν Γεώργιον Έμμ. Πάγκαλον * «προήλθεν απλούστατα κατά σύμφυρ-
σιν έκ των συνωνύμων τρελλαίνω, ομαι -j- ζαλίζω, -ομαι». Εις έμέ τουλάχιστον φαίνεται 
ορθότερα ή γνώμη του Πάγκαλου. Προοθετέον δ', δτι δ Πάγκαλος επάγεται καί τήν 
έξης έρμηνείαν του (ν)τραλ(λ)ίζομαι : «ζαλίζομαι υπερβολικά, γίνομαι ώς τρελλος άπδ 
τήν πολλήν ζάλην», ην έρμηνείαν ενισχύω προσθέτων, δτι καί το ρήμα ζαλίζομαι ση
μαίνει : καταλαμβάνομαι ύπο σκοτοδίνης ή καρηβαρίας, ίλιγγιώ, ταράσσομαι, τρομάζω 
κ.τ.τ., έ'χει δηλ. σημασιολογικήν σχέσιν προς το ρήμα τρελλαίνομαι. Έκτος τούτου λέγο-
μεν σήμερον, δτι τρελλαίνει ή ζαλίζει τίς τίνα, καί δταν καθ' ύπερβολήν καταπονή αυτόν, 
λ. χ δια λόγων. Περιττόν να προστεθώσι καί άλλαι σχετικαί έρμηνείαι. 

'Εκ δέ των έν τω περιοδικώ Πλάτωνι, 1951 Β', σελ. 162—63 υπό του αειμνήστου 
Χ. Χαριτωνίδου γραφομένων ύποδηλουται, δτι το έσφαλμένον νέον ρήμα νπερευδοκιμώ 
έπί τής εννοίας του ύπερβάλλειν τινά (έν τή ευδοκιμήσει) οφείλεται είς σύμφυρσιν του 
παρενδοκιμώ καί του υπερακοντίζω. 

Ουχί σιτανίως βλέπομεν καί φορώ, -ώμαι, αντί τοΟ φωρώ, -ώμαι (πβ. έφημ. Άθη-
ναϊκήν τής 13—12—1952 σελ. 5 : Συνεδρ. τής Βουλής, Ενθα ή εσφαλμένη χρήσις) κατά 
σύμφυρσιν τοΟ εφορώ, ώμαι καί του φωρώ, ώμαι, τών συμφυρόντων εχόντων έν νω 2τι 
καί τδ διαφόρου σημασίας φορώ 6 (συμφ. έν τη γραφή)β. 

Άρτιότητος χάριν αναφέρω ενταύθα, δτι καί δ Γ. Χατζιδάκις, MME, τόμ. Α', 
σελ. 317—19, 524, 119 κ. ά. καί τόμ. Β', σελ. 502—508, Α. Α., έκδ. 1, τόμ. 1 σελ. 
232—33 καί Α. Α., τ. Γ' (Γεν. γλωσσ) 1915, σελ. 195-95, 'Αθηνάς, τόμ. ΣΤ', σελ. 143 καί 
Η'σελ. 131 κ. έ. καί έν άλλαις έργασίαις ερμηνεύει ώς έκ συμφυρμοΟ προελθόντας 
πολλούς άλλους τύπους, oîovj: στάκα (στέκα + στάσου), χαραυγή έκ του χαραγή (χα-

1) "Εχει σχέσιν καί προς το κεφάλ. Συμβ. είς τήν μελέτην συγγραφέων ή χρήσις αδτη 
του βήματος. 

2) Περί τών τύπων του έήματος καί τών άλλων σχετικών τύπων καθόλου ίδέ Γεωργίου 
Έμμ. Πάγκαλου, Υπόμνημα έν 'Αθήναις, 1953, δποσημ. σελ. 62—63 καί πβ. Φ. Κουκου-
λέν έν Ε Ε Φ Σ.Π Α τ. ς ' (1955—56) σελ. 290. 

3) Έν Έπετηρ. Έταιρ. Κρητ σπουδών, τ. 1, σελ 418—20. 
4) Ένθ' αν. σ. 64. 
5) Τό |δήμα τούτο άπαντφ βεβαίως κατά τήν συζυγίαν τών είς —έω. Άλλα το μέν δ 

συνηρημένος ένεργ. ένεστώς έν τω πρώτφ ένικώ προσώπω δέν διακρίνεται από τοΰ αντιστοίχου-
τόπου τών είς —άω (καί —όω) βημάτων, τό δέ συγχέονται πολλάκις έν τή δημώδει Ν.Ε.Γ. 
αί συζυγίαι. 

6) Πβ. διχ παρατηρώ ανωτέρω περί του ονόματος 'Ελισάβετ, ετι δέ τα εσφαλμένα 

ώφείλω, αντί οφείλω, όφελώ αντί ωφελώ κ.ά τ 
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ράσσει ήμερα) + αυγή, πετυλαχαίνω (πετυχαίνω -f- λαχαίνω), σψανταλώνω (σφαλίζα>4-
μανταλώνω), μαζώβγω (μαζεύω4-μαζώνω), περβατώ καΐ προβατώ (περιπατώ-f-προβαίνω), 
ψιντρός (ψιλός 4- χονδρός), καταχωνιάζω έκ του καταχώνω καί του (έ)νταφιάζω, λα-
μπίζω (λάμπω + φωτίζω), γραιάδοντες+γραΐαι (έκ των τύπων γραιάδες+γέροντες, έν 
Πόντω) '. 

Ό αυτός (Χατζ.) ερμηνεύει τήν άντωνυμίαν τέτοιος έκ του (Κρητικού) έτοιος (δπερ 
έκ του τοΐος, δπως τό έτοΟτος έκ του τούτος κατά το εκείνος, το έσύ κατά το ένώ) καί 
τοΟ παλαιτέρου τοίτοιος, δπερ έχει προς τό τοιος, δπως τό τουτουνου προς τό τουνου 8 . 

Προσσημειωτέον δ', δτι και τήν τοΟ (υπογεγραμμένου) ιώτα έμφάνισιν ή παράλει-
ψιν έν πολλοίς καί ποικίλοις τύποις διαφόρων χρόνων ερμηνεύει κατά σύμφυρσιν ό αυ
τός ·, καθόλου δ' είπείν είναι μεγίστου λόγου αξία καί έν τω κεφαλαίω τούτω της 
γλωσσικής επιστήμης ή συμβολή του αειμνήστου μεγαλοφυούς καθηγητού. 

Καί έν τφ περιοδικώ συγγράμματι Άρχείφ Σάμου, τόμ. Γ', 1954, σελ. 197—98 πα
ραθέτει ό Ν. Ζαφειρίου παραδείγματα συμφύρσεως έκ της διαλέκτου των νέων Σαμίων, 
χωρίς να όφείληται ή ερμηνεία του κατά συμφυρμόν σχηματισμού πάντων των τύπων 
είς τον συγγραφέα, οπότε πολλοί εΐχον ήδη τύχει ερμηνείας ύπό Γ. Χατζιδάκι έν 
ΜΝΕ. κ. ά. 

Εννοείται δ', δτι καί άλλοι πολλοί τύποι εχουσιν έρμηνευθή κατά συμφυρμόν ύπ' 
άλλων : Δείγματος χάριν αναφέρω, δτι έν τω Λεξικω Πρωίας άναγινώσκομεν : γέρνω : 
έκ συμφυρμοϋ του εγείρω + γυρνώ —άόρ. έγειρα καί έγυρα κ.τ.λ. καί προκειμένου περί 
του γλείφω [δπερ ενίοτε γράφεται καί γλύφω] : έκ συμφυρμοϋ του λείχω 4" γλύφω. 

Ωσαύτως κατά συμφυρμόν έχει έρμηνευθή τό όνομα γαία (=Γή) : (γη -+- * αΐα— 
πιθανώς a-Tia— Λατ. Ενΐ3=μάμμη 4), καί τό κοινολεκτούμενον δέ ή γής άπεδόθη μετά πι-
θανότητος ύπό Γ. Χατζιδάκι έν MME. τόμ. Α' σελ. 524 είς συμφυρμόν : (κατά) γ ή ς + ή γ η . 

Καί είδικώτερον δέ προς έρμηνείαν της γενέσεως καί της άνελίξεως τών κατα
λήξεων διαφόρων τύπων (όηματικών, ονοματικών κτλ.) πολλοί κατέφυγον είς τόν συμ
φυρμόν, πολλαί δέ τών σχετικών κατά συμφυρμόν ερμηνειών εΐναι όρθαί. 

Άλλ* έστωσαν ταύτα ίκανά" διότι ή παράθεσις καί άλλων δειγμάτων, ών ή ερμη
νεία οφείλεται είς άλλους 8 ήθελε μηκύνει τόν λόγον άνευ ανάγκης. 

Επιλεγόμενα 

Ταύτα καί τοιαύτα τό γε νυν, δσα περί συμφυρμοϋ εΐχον να γράψω. Αυτονόητον δ' 
υπάρχει, δτι δέν είναι δυνατόν πάντα τα έν τη 'Ελληνική γλώσση οφειλόμενα είς σύμ
φυρσιν να ευρη τις καί έρμηνεύση. Ενταύθα, καθ' S καί έν αρχή γράφω, εξετάζω κυ
ρίως δσα κατά καιρούς εΐχον έγώ τουλάχιστον κατά σύμφυρσιν ερμηνεύσει, οπωσδή
ποτε δ° δμως καί έν τφ μέλλοντι θα ευρίσκω καί θα ερμηνεύω σχετικά φαινόμενα, μάλ
λον δέ φοβούμαι, δτι τό θέμα τούτο θα μ' Ιχη άνήσυχον δια βίου. 

Άλλ* άν κατόπιν τούτων εύρεθώσι καί άλλοι έρμηνευταί άλλων γλωσσικών τύ
πων καί συντάξεων κατά συμφυρμόν ή κατ' άλήθειαν έπανορθωταί (ή συμπληρωταί) τών 
έμών, θα έχω καί είς εκείνους καί είς τούτους χάριν μεγίστην. 

1) Κρίνω περιττόν να καταγράψω ένταδθ-α πάντας τους τύπους 
2) *1δέ Ξχνθουδ., Έρωτόκρ., 1915, σελ. 461 (=Περί rîjç Γλώσσης καί της Γραμματικές 

τοο Έρωτοκρ. bnò Γ. Χατζιδάκι) καί Γ, Χατζιδ., έν Έλλ. Μελέταις, σελ. 75—79 (εν Έπετηρ. 
Πανεπιστημ., 1913—14). Πβ. Μ. Φιλήντα, Γραμματικήν τί)ς Ρωμαίικης γλώσσας (1907), 785, καί 
Μποότουρα, Φωνητ. καί όρθ-ογραφικά, σελ 47 κ.Ι. 

3) A.A.1, τόμ. 1, σελ. 428-29 κ.α. 
4) Πβ. Humbert—Κουρμούλην, σελ. 3. 
5) 'Ενταύθα δέν κρίνω περιττόν να δπομνήσω (πβ. Είσαγωγικά), δτι πανταχού, δπου δέν 

αποδίδω σαφώς τήν κατά συμφυρμόν έρμηνείαν είς άλλον, πρόκειται περί ερμηνείας έμήζ. 


