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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΝ TOY MIGNE 

Ίονστϊνος (ς" 593) προπεφητευμένον. διορθωτέον : πεπροφητευμένον. 

(1269). «και λαβών το ψωμίον ό 'Ιούδας, είσήλθεν εις αυτόν ό Σοτανας», πρόκει

ται περί ονομαστικής απολύτου, διό γραπτέον : και λαβόντος το ψωμίον του 

' Ι ο ύ δ α . . . 

Τατιανος (s" 832) ουδέ άπο των εικότων εννοιών (αντί του όρθοΰ : ουδέ 

των άπο τών εικότων εννοιών), παρόμοιαι έσφαλμέναι εκφράσεις άπαντώσι και 

παρ' άλλοις έκκλησιαστικοϊς συγγραφεΰσι: Μελετίω Μοναχώ (ξδ' 1132, ούδε-

μίαν τών δεόντων ενεργειών), Θεοδώρφ Στονδίτγι (^θ' 1648, τών κοινωθέντων 

εκκλησιών), Φωτίω (ρα' 145, μηδέ τών άλλων αρετών έπιμαρτυρούντων, 148 

πολλών βντων φωνών πολυσήμων, 153 περί ένίας τών διευκρινηθέντων λέξεων), 

Λεοντι τω Σοψω (ρζ' 125, και θυγατέρων ώδινηθέντων άχράντοις ώδΐσιν), Οίκου-

μενίφ (ριη' 68, φλυαρία τις άσημος εική προφερόμενος), Άντωνίω (ρλς" 912, τών 

ένοχλούντων ηδονών), Ν. Γρήγορα (ρμθ' 116, το τών αεί παρόντων άλγηδόνων 

έπίπονον, 117 οϊς αν ες δέον σφής καρποΰσθαι συμβαίνει), Γρηγορίφ Παλαμά 

(ρν' 1012, καί τών ενόντων βοτάνων μεταλαμβάνων), Γρηγορίφ Μοναχώ (ρξ' 

815, άτε μηδέ δέκα δυνηθέντων γλωσσών). Θ. Σιμοκάττης (de Boor σ. 19822, 

συμμαχικών αύτώ συρρευσάντων δυνάμεων), ουδαμώς δ' υπολείπονται τών πα

λαιών καί οι σύγχρονοι, ών παραθέτομεν μαργαρίτας τινάς: τών παραγόντων 

υλών. δρώντων εθνικών δυνάμεων, τών κατασχεθέντων επιστολών του. άνακοπέν-

των καί έκμηδενισθέντων επανειλημμένως τών συμμοριακών επιθέσεων, τών ανα

ληφθέντων υποχρεώσεων, εντός εξ καί ήμίσεος ωρών. πτωχευσάντων εμπορικών 

επιχειρήσεων, τών κυρώσεων τών επιβληθέντων, τών δημιουργηθέντων εντυπώ

σεων, τών άπαλλοτριωθέντων Γαλλικών περιουσιών, εις πείσμα τών υπαρχόντων 

απαγορευτικών πινακίδων, τών αναφερθέντων ασθενειών, τών προσβληθέντων αμ

πέλων, τών φωτοπηχθέντων περιπτώσεων *. 

"Ιππόλυτος {ι 632) ό Σολομώντιος ναός. Νικόλαος Κωνσταντινουπόλεως 

(ρια' 345) τα προβάτια δώρα. Συμεών 6 Μεταφραστής (ριδ' 853) βρύξας λεόν-

τιον, (ριε' 885) λεοντίω βρυχήματι. ΟΙκουμένιος (ριη' 588, 601) χοίρια κρέα. Ν. 

Χωνιάτης (ρλθ' 613) Ποσειδώνιος. Δούκας (ρνζ' 784) δρακόντιον δρμημα. ή ορθή 

1) Διπλούν σφάλμα, άτε τοΰ ρήματος δντος φωτοπηκτέω' επομένως ό ορθός τύπος της 
μετοχής είνε φωτοπηχτη&βιοών. 
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γραφή των επιθέτων είνε : Σολομώντειος, προβάτεια, λεόντειον, λεοντείω, χοί

ρεια, Ποσειδώνειος, δρακόντειος, άλλα και άλλων συγγραφέων εκδόσεις περιέχου-

σιν όμοια σφάλματα: Οινόμαος ό Κυνικός (Valette) κανθαρίω. Διόδωρος Σικε

λιώτης (Fischer) Τιμολεόντιον. Παυσανίας (Spiro) Ίπποδάμιον, Οίδιπόδια, Πελο-

πίου, Φιλίππιον (άλλαχοΰ δμως άπαντώσι και οι ορθοί τύποι : Γερόντειον, Ίππο--

δάμειον, Φιλίππειον). 'Ήρωδιανος (Lentz) κάπριος. Σχόλια εις Διονύσιον τον 

Θράκα Φιλίππιοι. Πρόκλος (εις Πλάτωνος Πολιτείαν, Kroll) Βενδιδίοις, Πλου-

τωνίοις, Ήφαιστιακάς, (εις Κρατύλον, Pasquali) Ποσειδώνια, Πλουτώνια, (εις 

Τίμαιον, Diehl) Ποσειδωνίους ενεργείας. Μ. Άτταλειάτης (Bekkeri) Σεμιράμια 

τείχη, εγράφησαν δε και υπό συγχρόνων Ελλήνων άγνοούντων τον γραμματικον 

κανόνα : απολλώνιος, Ίασόνιον, Κυκλωπίων, Ξενοφώντιον. 

Γρηγόριος Νεοκαισαρείας (ι 1089). τοϋ δε εν αύτη περιεχόμενη, γραπτέον: 

του δ' εν αύτη περιεχομένου. 

Μεθόδιος (ιγ' 364) δροσοσυρίζουσα. του ρήματος οντος δροσοσυριστώ (φρον

τίζω—άφροντιστώ) ως παρασυνθέτου, γραπτέον : δροσοσυριστοΰσα. 

Ευστάθιος 'Αντιοχείας (ιγ' 745) των γενομένων αρρένων. : τών γεννωμένων. 

Θεοδώρητος (κθ' 56) ουχί γενέσθαι μόνον έβουλήθη την κτίσιν, άλλα καΐ 

διά τίνος συνέργου παραχθήναι ταύτην εις γέννησιν : γένεσιν. 

Βασίλειος (λβ' 273) ούκ ετι σοι μεμψόμεθα Λακωνίζοντι : λακωνίζοντι. 

(572) συνεΐδέ σου ή άρχίνοια : άγχίνοια. (752) Μακρίναν. τονιστέον : Μακρϊναν, 

διότι τα εις -ινα λήγοντα θηλυκά κύρια ονόματα περισπώνται. επομένως πρέπει. 

νά τεθή περισπωμένη καί επί πάντων των άλλων ονομάτων, άτινα όξυτονουνται 

παρ' άλλοις συγγραφευσι. Νικήτας Δαβίδ (ρε' 192) Χαριτίνα. Μάλχος (ριγ' 777) 

Βηρίναν. Συμεών ο Μεταφραστής (ριε' 849, 853) Ίουστίνα, Ίουστίναν, (pis" 277 

και άλλαχοϋ) Αίκατερίνα. ΟΙκουμένιος (ριθ' 536) Βλανδίνα, Βλανδίναν. Γ. Κε-

δρηνος (ρκα' 1149) Καρβωνοψίναν. /. Κίνναμος (ρλγ' 321) Λατίνα. Ν. Βλεμμίδης 

(ρμβ' 605) Μαρκεσίνα, (ρμδ' 792) Παλαιολογίνα. Ν. Κάλλιστος (ρμε' 1016) 

Βλανδίναν, (ρμζ" 804) Ίουστίνα, (941) Μαρίναν, (ρμζ' 412) Κωνσταντίναν. Μ. 

Πλανούδης (ρμζ' 1175 και ρμη' 1010) Παλαιολογίνα, Παλαιολογίναν. ωσαύτως 

τονιστέα καί τα ονόματα Κωνσταντίναν (F.H.G. IV 248), Μεσσαλίνα (573), 

Άγριππίνα (574), Σαβίναν (575), Κρησπίναν (583). 

Μακάριος ο Αιγύπτιος (λδ' 904). όταν ηλίου καθαρώς έπιλάμποντος σκο

τεινός ό άνήρ άφνω ή ομίχλη έπιδραμοϋσα έπισκοτίση αύτου τω καλώ φωτί. αντί 

«άνήρ» γραπτέον: άήρ . . . έπισκοτήση . . . 

'Ανώνυμος (λς" 1255*). ού γοΰν λυγίζων στρέφεται, το νόημα απαιτεί: ό 

γοΰν . . . (1256) άμπωτις δέ έστιν, οίον ε ι . . . ύποστελλομένου του ύδατος καί 

μετ' ολίγον πάλιν έκφυτοϋντος. το άκατανόητον της φράσεως νοητον γίνεται, εάν 

διορθωθη το «οϊον ει» εις ο ι ο ν ε ί καί το «έκφυτοΰντος» εις έ κ φ ο ι-

τ ώ ν τ ο ς. 

Κοσμάς ο Ίεροσολνμίτης (λη' 524) έλιθάργησε. γραπτέον : έληθάργησε. 

(653) καί πρινή πεΐραν λαβείν : πριν ή . . . 

Παλλάδιος (λδ' 1036). καί τεχνίδριον εμαθεν. γραπτέον: τεχνύδριον. 
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Καισάριος (λη' 1132). τους μελογράφοντας το θείον, του ρήματος δντος 

μ ε λ ο γ ρ α φ ώ (βραχυγραφώ, γεωγραφώ, ζωγραφώ, κακογραφώ, καλλιγραφώ, 

πολυγραφώ, σκιαγραφώ, συντομογραφώ, τηλεγραφώ, χρονογραφώ) γραπτέον : 

μελογραφοϋντας. συχνότατη εν ταΐς έφημερίσιν είναι ή χρήσις του ρήματος «μο

νογράφω» (θα μονογράψουν, έμονόγραψε, έμονόγραψαν, μονογεγραμμένην σύμβα-

σιν) αντί του ορθώς έχοντος παρασυνθέτου μ ο ν ο γ ρ α φ ώ . δι' δν δε λόγον λέγο-

μεν βραχυγραφία, γεωγραφία, ζωγραφιά, κακογραφία, καλλιγραφία, πολυγραφία, 

συντομογραφία, τηλεγραφία, χρονογραφία και ουχί βραχυγραφή, γεωγραφή, ζω-

γραφή, κακογραφή, καλλιγραφή, τηλεγραφή, οΰτως όφείλομεν να γράφωμεν 

μ ο ν ο γ ρ α φ ί α και ουχί «μονογραφή». 

Άμφιλόχιος (λθ' 77). οι δε πλόκαμοι ήπέμασσον : άπέμασσον. 

Δίδυμος ό Άλεξανδρευς (λθ' 1600) δθεν και υπό τα χείλη εαυτών, τουτέστι 

την προφοραν δηλητηρίω εικότα, εχουσι νοήματα, γραπτέον οΰτως : δθεν και υπό 

τα χείλη εαυτών, τουτέστι την προφοραν, δηλητηρίω έοικότα Ιχουσι νοήματα. 

Γρηγόριος Νύσης (μδ' 560). πάλιν εις το αυτό ρήμα περαιοΰται ό λόγος. 

(με' 540) περαιωθέντος δε του σπουδαζομένου. Συμεών ό Μεταφραστής (ριε' 1205) 

του έργου ταχύτερον του λόγου περαιωθέντος. Μ. Ψελλός (ρκβ' 788) περαιοΰται 

ή οϊκησις. 'Αντώνιος δ Μέλισσα (ρλς'' 772) πίστις μήτηρ και στεφάνη και συμ-

περαίωσις τών αρετών υπάρχει, πρόκειται περί συγχύσεως περί την χρήσιν τών 

ρημάτων περατώ και περαιώ(περί ών δια μακρών έπραγματεύθη ό άοίδιμος Κον

τός εν ταΐς Γλωσσικαΐς Παρατηρήσεσιν, σ. 387—391), του δευτέρου άντικαθι-

στώντος το πρώτον, διό διορθωτέα τα ανωτέρω : περατοϋται, περατωθέντος. ή 

σύγχυσις αυτή παρατηρείται και παρά τοις συγχρόνοις "Ελλησιν, ένεκα αγνοίας 

της πραγματικής σημασίας του ρήματος, διό και γράφουσι : να θεωρηθη ή συζή-

τησις περαιωμένη, περαίωσις της συζητήσεως, εκ τών παραπόνων έπεραιώθησαν 

40. ΐσως περαιωθη ή ύπόθεσις. ή δικογραφία θα περαιωθη. έλπίζομεν δτι θα πε

ραιώσουν ταχέως πλέον το έργον, οι βασιλείς περαιώνουν σήμερον την περιο-

£είαν των. 

Γρηγόριος Νύσσης (μδ' 812) ή τον προφήτην Ήλίαν μεταίσιον εκ γης επί 

τον αίθέριον χώρον άναλαμβάνουσα δύναμις. το «μεταίσιον» διορθωτέον εις μ ε-

τ ά ρ σ ι ο ν. (με' 444) Φύσιν ενταύθα πάθος προηγείται, γραπτέον : φύσει. 

(580) συνεργείας 1 : συνεργίας. (748) εκ τών ιδίων πόνων συντρανίζων αύτω τα 

λεξείδια : . . . συνερανίζων αύτφ τα λεξίδια. (89) νομοθετεΐν τι τών καταγνωμών 

εξ έπιτάγματος : τών κατά γνώμην. (μς" 165) «διανοείται δε περί αυτών ούχ 

ομοίως, δτι άπο φιλοσοφίας ορμώμενος, και 6 . . . ». το χωρίον άδιανόητον δν 

νοητον γίνεται διορθούμενον ώδε : . . . ούχ ομοίως δ τε άπο φιλοσοφίας ορμώμε

νος και ό . . . 

1) 'Ωσαύτως Ι. Καμενιάτης (ρθ' 548), Ε. Ζιγαβηνος (ρλα' 12), Συμεών ό Μεταφραστής 

<ριε' 693), 'Ιωάννης ό Θεσσαλονίκης (ρις' 1276), Θεόληπτος (ρμγ' 401) συνεργεία, θεωριανος 

(ρλγ' 216), Κ. Μελιτηνιώτης (ρμα' 1037), Οίκουμένιος (ριη' 425) συνεργείαν ε*σχε . . . συνερ

γείας, Θεοφάνης Κεραμενς (ρλβ' 788), Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (ρκδ' 1349) συνέργειαν. γρά

φουσι δέ και σήμερον «διώκεται επί συνεργεία, κατεδικάσθη επί συνεργεία,—δια συνέργειαν». 
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/. Χρυσόστομος (μη' 886) καί έτεροι μύριοι, Θεοφάνης Κεραμεύς (ρλβ' 748) 

χαί τα μύρια των ύβρεων εϊδη. Μ. Κομνηνός (ρλγ' 753) μύρια τα άτοπα, γρα

πτέον : μυρίοι, μυρία. σύνηθες εινε το σφάλμα τοϋτο παρά πολλοίς οιτινες συγ-

χέοντες το μύριοι (δέκα χιλιάδες) προς το μυρίοι (πάμπολλοι) γράφουσι : μύρια 

επί μυρίοις. και μύρια άλλα. ό πληθυσμός υπέστη μύρια μαρτύρια, παρέχον μύρια 

δσα επιδόματα, (νβ' 391) καρπός ήν, και διελύθη : καπνός ήν και διελύθη. (416) 

μη τοίνυν επιθυμεί . . . . μηδέ τα περιττά της χρείας συνάγαγε. γραπτέον : σύναγε. 

Ν. Χωνιάτης (ρλθ' 516) και ταΰτα τοις είρημένοις προσεπαγάγω : προσεπάγω. 

συχνή εινε ή εσφαλμένη χρήσις των χρόνων του άγω : ουδεμία δμως πίεσις ήσκή-

θη, ήτις θα ήγαγεν (αντί : ήγεν). θα τήν άπήγαγεν εις . . . (αντί : θα τήν άπήγεν). 

ούτος έχει τήν μανίαν να άπαγάγη (αντί : να άπάγη). καταγάγει άθλους (αντί : 

κατάγει), χρησιμοποιεί έργάτας και υπαλλήλους πού θα παράγουν εφέτος (αντί : 

παραγάγουν), (νγ' 54) νέφος άθυμίας έπελθον συνέχεε και συνετάραξέ μου τον 

λογισμόν. γραπτέον : συνέχυσε. ό αόριστος γράφεται εσφαλμένως υπό πολλών : 

έσύγχυσα και έσυγχύθην (αντί : συνεχύθην). (νθ' 332) δταν μή έκ του περισσεύ

ματος δώμεν, άλλ' έκ του υστερήματος, (ξα' 519) έκ του υστερήματος παρέξεις. 

Νικηφόρος (πς" 3017) το φιλόπτωχον ημών άπο του υστερήματος έ'στω. 'Αντίο· 

γος Μοναχός (πθ' 1549) τα υστερήματα τών ενδεών προστεθήκασι. Συμεοιν 6 

Μεταφραστής (ριδ' 1381) ύστερούμενος χιτώνος, (1428) του μηνός τον μισθον 

ύστεροΰμαι. το αυτό σφάλμα άπαντα και παρά τοις συγχρόνοις : «εκκλήσεις προς 

το υστέρημα του Ελληνικού λαοϋ». «εκατομμυρίων, τα όποια θα αντληθούν έκ 

του υστερήματος τών Ελλήνων», το άνόητον της εκφράσεως θεραπεύεται, εάν 

γραφή σ τ ε ρ ή μ α τ ο ς , σ τ ε ρ ο ύ μ α ι . 

Μάρκος 'Ερημίτης (ξε' 1089) όφθαλμοδουλεία. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας 

(ρκδ' 417) έθελοδουλείαν. έγράφη δε και υπό συγχρόνων μαμωνοδουλεία, ξενο-

δουλεία. τα ονόματα ταΰτα δεν διφθογγογραφοΰνται άλλα γράφονται δια του στοι

χείου ί. ορθώς εν α' 812 υπάρχει ό τύπος κακοδουλία, εν ρι^' 444 έθελοδουλία και 

εν ριη' 1248 όφθαλμοδουλία. 

Συνέσιος (Es" 1236) καί προπαίδειαν "Οσιρις ήξίου τιμαν. τονιστέον : προ-

παιδείαν (δρα /. Φ. Δημάρατου, Συγγραφική, σ. 229). 

Κύριλλος (ξη' 429) έπάρατον δε το ψευδειπεΐν. το ρήμα παρασύνθετον όν 

εινε ψευδολογώ (ουχί ψευδολέγω), διό γραπτέον ψ ε υ δ ο λ ο γ ή σ α ι (ή ψευδή 

ειπείν), (ο' 120) αϊ δέ . . . έξώκειλαν . . . ως έπιδεικτιάν εν προόδοις καί . . . δια-

νεύειν τοις όρώσιν αύτάς. διορθωτέον το «προόδοις» εις τ ρ ι ό δ ο ι ς. (504) 

ψευδολατρείας, (oç" 105) άνθρωπολατρείας (καί παρά Αεοντίω πς" 1273). ωσαύ

τως Γεώργιος ο ΆμαρτοΛος (ρι' 868) καί Ν. Χωνιάτης (ρμ' 105) άνθρωπολα-

τρείαν, Νικήτας Βυζάντιος (ρε' 777) καί Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (ρκ$" 597) 

κτισματολατρείαν, 'Ισαάκ 'Αρμενίας (ρλβ' 1241) πυρσολατρεία, Ν. Βλεμμίδης 

(ρμβ' 1351) είδωλολατρείας. εινε γνωστόν άπο μακρού, οτι τών μετά της λέξεως 

λ α τ ρ ε ί α συντεθεμένων ονομάτων ορθώς έ'χει μόνον ό δια του στοιχείου ι προε-

νηνεγμένος τύπος, διό καί δεν παραθέτομεν ενταύθα άπόδειξιν της όρθότητςς. 

σημειούμεθα μόνον, δτι άφθονον ύλικον προς μελέτην του θέματος άπεθησαυρίσθη 
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έν τοις «Ποικίλους Φιλολογικόΐς» του Χ. Χ. Χαριτοονίδου (429—441). προσση-

μειωτέον δ' δτι ούδεμίαν άξίαν έχει ό ισχυρισμός καθ' δν «άλλοι μεν των αλλο

δαπών φιλολόγων έγκρίνουσι την δια της εί διφθόγγου έκφοράν, άλλοι δε την 

δια του ι στοιχείου», διότι ή έγκρισις δεν είνε ζήτημα ορέξεως άλλα κανόνος, δν 

οι φιλόλογοι πρέπει να τηρώσιν άπαρεγκλίτως. σήμερον οί πλείστοι άγνοοΰσι τον 

ορθόν τύπον. 

Κύριλλος (οα' 221) ψευδομαντεία. Γεώργιος ο 'Αμαρτωλός (ρι' 289) ψευ-

δομαντείας. Γεώργιος Μοναχός (ρθ' 832) ψευδομαντεία, (825) λεκανομαντείαις. 

Μ. Ψελάος (ρκβ' 881) άερομαντεία . . . φυλλομαντεία. Ν. Γρηγορας (ρμθ' 616} 

ύδρομαντείαν. πλημμελώς διφθογγογραφουνται τα εκ του ονόματος μαντεία συν-

τεθειμένα, της ορθής εκφοράς ούσης δια του t. όταν το παρασύνθετον άφηρημέ-

νον ούσιαστικον προέρχηται εκ παρασυνθέτου ουσιαστικού πρωτοκλίτου ή τριτο-

κλίτου (επί του προκειμένου : ψευδόμαντις, λεκανόμαντις, άερόμαντις, φυλλόμαν-

τις, ύδρόμαντις) πρέπει να έκφέρηται δια του ι, αποβλήτων και ουδαμώς απο

δεκτών Οντων τών παρασυνθέτων ρημάτων ψευδομαντεύομαι, λεκανομαντεύομαι, 

άερομαντεύομαι και λοιπών, ί'να δικαιολογηθή ή δια του ει εκφορά, ορθώς δ' υπό 

τίνος τών νεωτέρων ελέχθη χ ε ι ρ ο μ α ν τ ώ συμφώνως προς το Σκαλιγήρειον 

δίδαγμα, σημειωτέον, δτι ό δια ι προενηνεγμένος τύπος άπαντα εν παπύροις 

(ήλιομαντία, ήμερομαντία) και παρά μεταγενεστέρω συγγραφεί (βελομαντία, λεκα-

νομαντία, ραβδομαντία). 

Κύριλλος (οδ' 16) εις το εναντίον αύτοϊς έπέβη το σκέμμα. γραπτέον: 

απέβη, (οζ' 141) ό ενδοξότατος κόμης (και παρ' άλλοις άλλαχοΰ : ρη' 357 κό-

μητος, 513 κόμητα, ρλγ' 389 κομητών), γραπτέα δια του στοιχείου ι. 

Θεόοοτος 'Αγκύρας (οζ' 1408) εντεύθεν της 'Ελληνικής μυθοθρησκείας. 

'Ανδρέας Κρήτης (^ζ' 1145) έθελοθρησκείαν. Φώτιος (ρβ' 376) έτεροθρησκείας,. 

(721) έθελοθρησκείας. Θεοδώρητος (ριθ' 41) εν έθελοθρησκεία. εγράφησαν δε και 

υπό τών νεωτέρων είδωλοθρησκεία (Ευγένιος Βονλγαρις) καΐ άνεξιθρησκεία. καΐ 

έπί τών παρασυνθέτων τούτων ονομάτων ορθώς έ'χει ό δια του ι προενηνεγμένος 

τύπος, δι' ους λόγους έξηγήσαμεν ανωτέρω περί τών εκ του ονόματος μαντεία 

συντεθειμένων. διό γραπτέον και ά θ ρ η σ κ ί α (εκ του άθρησκος). 

Φίρμος Καισαρείας (οζ' 1497) και τήν γλώτταν Έλληνισμένην. γραπτέον : 

ήλληνισμένην. 

'Ισίδωρος Πηλονσιώτης (οη' 1533). Μάξιμος ό Όμολογητής (Ι^ 592), /. 

Σκυλίτζης (ρκβ' 420), "Αννα Κομνψή (ρλα 1060), Θ. Πρόδρομος (ρλγ' 1299), 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (ρλξ" 64, 469), Ι. Ζωναράς (ρλη' 501), Ι. Καντακου

ζηνός (ρνγ' 916) αβελτηρία : άβελτερία. 

Νείλος (οθ' 96) μυρισμακάριστοι : μυριομακάριστοι. (209) πολυβλέποντας, 

(829) ίεροπρέποντας. διορθωτέα : πολυβλεπτουντας (άβλεπτέω), ίεροπρεποΰντας 

(ιεροποιώ, ίεροπρακτώ). (729) παρείσδοσιν : παρείσδυσιν. (1068) έπί το ρωμα-

λαιότερον : ρωμαλεώτερον. (1088) εύσταθμουμένην. ορθώς, διότι το ρήμα παρα

σύνθετον ον είνε ε ύ σ τ α θ μ έ ο μ α ι , του άπλου Οντος σταθμάομαι. 

Θεοδώρητος (π' 129) κεντάται (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ρκε' 553 κατά-
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:κεντςί). γραπτέον: κ ε ν τ ε ΐ τ α ι , διότι το ρήμα είνε κεντέω. υπό πολλών εκφέ

ρονται εσφαλμένως και άλλοι τύποι ρημάτων περισπωμένων : κτυπάω, πατάω, 

πολεμάω, ροφάω (αντί : κτυπέω, πατέω, πολεμέω, ροφέω). (225) εις το εσπέρας 

{γενική : του έσπέρατος !). το σφάλμα τοΰτο έπανελήφθη και ύπο άλλων (Ε. 

Ζογαβηνοϋ ρκη' 608, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης ρλς" 25), διαπράττεται δε καΐ 

σήμερον ύπο άμαθων έφημεριδογράφων άποκαλούντων τους εγγραμμάτους σκοτα-

διστάς. (πγ' 557) άπροσδεής ό των απάντων ποιητής, και πήλινης γλώττης εις 

έπικουρίαν ού δεΐται. αντί «πήλινης» γραπτέον : πύρινης. (1245). ίχθυολκός : 

ιχθυουλκός. 

Γεννάδιος (πε' 1693) καί δια της παράλληλα θέσεως αυτών, γραπτέον : 

παρ' άλληλα. 

Λεόντιος (π<?' 2004) διπλά άπέλαβες πάντα. Συμεών δ Μεταφραστής (ριε' 

232) πύλας χαλκάς καί μοχλούς σιδηρούς. Ε. Ζιγαβηνός (ρκη' 1284) αί νίκαι. 

/. Κίνναμος (ρλγ' 337) τα συνήθη κυανά. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (ρλ^' 520) κατά 

ευθείαν, πορόμοια σφάλματα περί τον τονισμον άφθονουσι καί σήμερον παρ' ήμΐν 

ών παραθέτομέν τίνα : απλούς πολίτης, ερυθροί, ερυθρούς, ερυθρά, εύρείαν, ιχθύος, 

ξίφος, κυανοί, κυανούς, όρμΐσκον, πορφυράν, ρίνα, στίχος, στίχοι, ταχείαν. 

Προκόπιος Γαζαίος (πζ' 2140) τον έρωμένον : τον έρώμενον. 

'Ιωάννης Μόσχος (πζ' 2921) μη έχοντος πού την κεφαλήν κλΐναι. γρα

πτέον : κ λ ί ν η . Νικηφόρος Πρεσβύτερος (ρια' 653) μη έχων πού τήν κεφα

λήν κλΐναι : κ λ ί ν η . Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (ρκγ' 909) εγώ δε ούκ εχω 

πού τήν κεφαλήν κλΐναι : κ λ ί ν ω . Ε. Ζιγαβηνος (ρκη' 1077) δια το μή εχειν 

πού τήν κεφαλήν κλίνειν : κλίνη. 

Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων (πζ' 3196) λογίδρια : λογύδρια. 

Κωνσταντίνος Διάκονος (πη' 517) άνανδρείας : άνανδρίας. 

Σχόλια εις Ίωάννην της Κλίμακος (πη' 676). πόθος εστί ζέσις ένδιάθετος 

δια πυρός επιθυμίας του φιλουμένου. διορθωτέον : διαπύρου επιθυμίας . . . (1008) 

χριστομιμήτου : Χριστομιμήτου. (1068) το δεύτερον το πρώτον πλεονεκτεί : του 

πρώτου. (1128) άλιτηριονοούς : άλιτρόνοας. 

'Αναστάσιος Σιναίτης (πθ' 116) λειψοφωτοΰντα : λιποφωτουντα. (733) 

πλημμύρα. Όλυμπιόδωρος Μοναχός (Ηγ' 100) πλημμύραν : πλημμυρά, πλήμμυραν. 

Άντίοχος Μοναχός (πθ' 1444) καλόν έστι πάν μέτρον άριστον. Νικηφόρος 

ΚΠόλεως (ρ' 536), Ν. Γρηγορας (ρμη' 585), Γρηγόριος Σιναΐτης (ρν' 1325), 

Φιλόθεος ΚΠόλεως (ρνα' 599) πάν μέτρον άριστον, α') άνόητον το λέγειν δτι το 

άριστον εινε καλόν ! β') ή ορθή έ'κφρασις εινε «μέτρον άριστον», διότι το μέτρον 

εν παντί άριστον έστι. το «πάν μέτρον» σημαίνει, δτι ύπάρχουσι πολλά μέτρα, 

Αν οιονδήποτε καί αν χρησιμοποιηθή εινε άριστον πράγμα, ορθώς παρά Μιχαήλ 

Παλαιολόγω κείται (pvç'' 193, 333) : το μέτρον άριστον—μέτρον γαρ άριστον. 

Γ. Πισίδης f-ß' 1297) Ήρακλιάς : 'Ηράκλειας. (181) δυσμένουσιν : δυσμε-

-νούσιν (του ρήματος οντος δυσμενέω ουχί δισμένω). 

'Ιωάννης Μαλάλας (Ηζ' 149) του άγαγομένου τήν Ύπερμνήστραν γυναίκα. 

3 
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γραπτέον : Ύπερμήστραν ' , δι ' ους λόγους καΐ ή Κλυταιμνήστρα πρέπει να λέγη-

ται Κλυταιμήστρα, ώς άπέδειξεν ό Πέτρος Παπαγεωργίου (Προλεγόμενα εν TTJ 

έκδόσει της Σοφοκλέους 'Ηλέκτρας, σ. τ π β ' , τ π γ ' και άλλαχοΰ). 

Θεόδωρος Καρών (—ζ' 1521) των καθέκαστα ανθρώπων καί Νικήτας Βυ

ζάντιος (ρε' 828) των κ α θ ' έκαστα ανθρώπων, διορθωτέον : τών καθ' εκαστον αν

θρώπων, εσφαλμένη χρήσις του «καθέκαστα» γίνεται ανεξαιρέτως, μάλιστα δε και 

υπό διακεκριμένων επιστημόνων γραφόντων «τών καθέκαστα επιστημών» αντί : 

τών καθ' έκάστην επιστημών. 

Έπιφάνιος Διάκονος (—η' 1332) έμμουσούργω γραφή : έμμουσουργώ γραφή. 

Θεόδωρος Στονδίτης ( - θ ' 404) δακτυλοδε.κνούμενον : δακτυλοδεικτούμενον. 

(593) οί μεν δια πίστεως εν διαστρόφου, οί δε δια πονηρού βίου : άδιαστρόφου. 

(940) ήγουμενείας : ήγουμενίας. (1435) φιλαγνείαν : φιλαγνίαν. (1197) «καί ημείς 

φιλοσαρκήσωμεν ; . . . δώμεν τάς σάρκας τοις σαρκοφίλοις». ό συγγραφεύς έξέ-

φρασεν ενταύθα την αυτήν εννοιαν δια δύο λέξεων αντιθέτου σημασίας, του φιλό-

σαρκος (φιλοσαρκώ=φιλώ τήν σάρκα) παθητικον είνε το σαρκόφιλος (=φιλουμαι 

υπό της σαρκός) πράγμα καί λογικώς άτοπον, άπαντώσιν όμως παρά τ ω αύτώ· 

συγγραφεί εν τοις εφεξής και οί ορθοί τύποι : φιλοσάρκους (1336), φιλόσαρκοι 

(1341). αναλόγου σημασίας εινε : φιλόδημος—δημοφιλής, φιλόθεος—θεοφιλής 2

7 

Θεόφιλος (θεοφίλητος), φιλόλαος—λαοφιλής, φιλόμουσος—μουσοφιλής (μουσοφίλη-

τος). παρά τα διδαχθέντα υπό του Κόντον (Γλωσσικαί Παρατηρήσεις, σ. 3 2 0 — 

331), άτινα εΐνε ανεπίδεκτα αμφισβητήσεως, συνεχίζεται και σήμερον ή εσφαλ

μένη χρήσις τών παθητικών έπί αντιθέτου σημασίας, ών παραδείγματα τίνα π α -

ραθέτομεν : Άγγλόφιλος, 'Αμερικανόφιλος, Γερμανόφιλος, 'Ρωσόφιλος, Τουρκό-

φιλος (αντί : φίλαγγλος, φιλαμερικανός, φιλογερμανός, φιλόρωσος, φιλότουρκος) 3

Τ 

άρχαιοφιλία (ορθόν : το φιλάρχαιον), άρχαιόφιλος (φιλάρχαιος), βιβλιόφιλος (φιλό-

βιβλος), δενδρόφιλος (φιλόδενδρος), ειρηνόφιλος (φιλειρηνικός, φίλος της ειρήνης),, 

ζωόφιλος 4 (φιλόζωος), ζωόφιλος 5 (φιλόζωος), θανατοφιλής (φιλοθάνατος), θανα-

τοφιλία (φιλοθανατία, το φιλοθάνατον), μουσικόφιλον κοινον (φιλόμουσον), νεκρο

φιλία (το φιλόνεκρον), νεκρόφιλος (φιλόνεκρος), εντομον ξυλόφιλον (φιλόξυλον), 

ούδετερόφιλος (φιλουδέτερος), πατριδόφιλος (φιλόπατρις), σκανδαλόφιλος (φίλος 

τών σκανδάλων, σκανδαλομανής), συμποσιόφιλος ( = ά γ α π ώ μ ε ν ο ς υπό συμποσίων), 

τεχνόφιλος (φιλότεχνος), υδρόφιλος (φίλυδρος). τα λογικώς άσύστατα : θεατρόφι

λος (=άγαπώμενος υπό του θεάτρου) καί κινηματογραφόφιλος (άγαπώμενος υπό 

1) Ό τύπος ούτος τοϋ ονόματος άπαντ^ πολλάκις παρά Παυσανία. 
2) Φιλο&έονς δμον καί θεοφιλείς αγαπήααντας τον αληϋή Θεον καί άνταγαπη&εντας προς 

αντον (Φίλων). 
3) 'Ανάλογα παρά τοις παλαιοϊς : φιλαθήναιος, φιλαχαιός, φιλοβοιωτός, φιλολάκων, φι— 

λομακεδών, φιλοπέρσης, φιλορώμαιος. 
4) ΕΙνε τερατώδες να λεχθη, δτι άγαπαταί τις υπό της ζωής. 
5) «'Εταιρεία ζωόφιλων» σημαίνει σύλλογον ανθρώπων άγαπωμένων υπό τών ζφων. 

ύπο τοΰ Σ. Μελά ελέχθη καί «θηριόφιλος». εν έφημερίδι δ' άνεγνώσαμεν : «εταιρεία άνθρω— 
ποφίλων» (αντί τοϋ όρθοΰ : φιλάνθρωπων). 
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τοΰ κινηματογράφου) λεκτέα : φίλος του θεάτρου, φίλος του κινηματογράφου, ευ

τυχώς ό σύλλογος «Οι φίλοι της αστυνομίας» δεν έπωνομ,άσθη «Οί άστυνομό-

φιλοι». 

Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως (ρ' 173) ή λογιότητι εκλογικών επιστη

μών, γραπτέον : εκ λογικών, τω επιβάλω. 'Άννα Κομνηνή (ρλα' 1033) και Γρη-

γόριος Παλαμάς (ρν' 1021) έπιβολώτατος. ή ορθή γραφή εινε έ π ή β ο λ ο ς . 

Στέφανος Διάκονος (ρ' 1181) ύπεκατέστησεν : ύποκατέστησεν. 

Φώτιος (ρα' 68). άπαλλατομένης δε της καταλλήλου φωνής τω νοήματι.. . 

διορθωτέον : άπαλλαττομένου δε της καταλλήλου φωνής του νοήματος . . . (269) 

ό μεγαφρονών : ό μέγα φρονών, ή ò μεγάλα φρονών, ή ό μεγαλοφρονών. (433) 

«το μεν τήν φαυλότητα του χείρονος επί πλέον διελέγχει, το δε τήν του κρίνον

τος εμφανίζει αγαθότητα», το «κρίνοντος» γραπτέον κ ρ ε ί τ τ ο ν ο ς , ώς απαι

τεί το νόημα συφώνως προς τα ευθύς αμέσως λεγόμενα : και γαρ αφ' εκάστου 

τών αντικειμένων επί θάτερον οί μεταβαίνοντες άπο μεν του χείρονος τήν του 

κρείττονος ύπερβολήν, άπο δε του κρείττονος τήν του αντικειμένου φαυλότητα. 

(456) κακαπιστεύεται : καταπιστεύεται. (616) και πικρότερον και διαμύτερον οιδα : 

δριμύτερον. (928) έπέλαττον (και Νικήτας Βυζάντιος, ρε' 817, έπέλαττόν έστι 

τοϋ . . . ). γραπτέον : έπ' έ'λαττον. (1228) σμύρνης ούν έπιπλάσσων και αλόης το 

σώμα : έπιπάσσων. (1240) του δριμέως : δριμέος. παρόμοιον σφάλμα εινε σύνη

θες καΐ σήμερον, πολλών γραφόντων : τοΰ βραχέως, του ημίσεως, τοϋ οξέως, 

(ρβ' 693) ήμβλυνε δε πολλαχου και λόγων ισχύς, οξύτατα πολέμου, γραπτέον : 

ισχύς οξύτητα . . . (940) φιλοπτωχείας : φιλοπτωχίας. (ρδ' 148) ου γαρ ήγνόουν 

άτοπον άπτόμενοι : άτοπου. 

Πέτρος Σικελιώτης (ρδ' 1244) γαλαποτιζομένοις : γάλα ποτιζομένοις, γα-

λακτοποτουσιν. (1256) τήν θείαν . . . τετρακτήν : τετρακτύν. έφημεριδογράφος 

«διανοούμενος» θελήσας να έξάρη βιβλίον ομόφρονος εγραψεν, οτι «κάνει λόγο 

για το τετρεκτύ». (1257) νεκροποιεΐς πράξεις : νεκροποιούς. 

Νικήτας Δαβίδ (ρε' 193) αυτός δε γονυκλίνας και προσευξάμενος. τοΰ ρή

ματος «γονυκλίνω» έποιήσατο χρήσιν και ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, αντί τοΰ 

ορθώς έχοντος γ ο ν υ κ λ ι τ ώ . επί τοΰ προκειμένου διορθωτέον : γόνυ κλίνας 

ή γονυκλιτήσας. (536) άμνηστεία δε τήν φρικώδη ταύτην παραδούς άπειλήν. γρα

πτέον : α μ ν η σ τ ί α , ει και προ πολλών ετών έδιδάχθησαν τα ορθά υπό δια

κεκριμένων φιλολόγων, γράφουσί τίνες και σήμερον «άμνηστεία» φρονοΰντες, οτι 

παράγεται έκ ρήματος «άμνηστεύω» κατ* άναλογίαν προς τα εις -ευω λήγοντα, 

άλλα και οί γράφοντες τον ορθόν τύπον χρησιμοποιοΰσιν ανεξαιρέτως το άνύπαρ-

κτον «άμνηστεύω» (το αδίκημα άμνηστεύεται, θα άμνηστευθή, ήμνηστεύθη, έχει 

άμνηστευθή, επίκειται άμνήστευσις τοΰ αδικήματος), οΰτω δε δημιουργείται σύγ-

χυσις έννοιακή· διότι μνηστεύω και μνηστεύομαι σημαίνουσιν άρραβωνίζω και 

άρραβωνίζομαι, δθεν το μνηστεία=ό άρραβών. εξ αυτών δ' έ'χομεν : άμνήστευτος 

και άμνηστεύτως. επί τοΰ προκειμένου ό τερατώδης τύπος «άμνηστεύω» κατα

φανής γίνεται, εάν πλάσωμεν ανάλογα ανήκουστα ρήματα : άδυναστεύω, άπαι-

δεύω, άπροφητεύω, άσοφιστεύω. επομένως και επί της σημασίας τοΰ διαλύειν 
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τον αρραβώνα κατ' ούδένα τρόπον εΐνε δυνατόν να λεχθή «άμνηστεύω», άλλ' ώς 

παρασύνθετον πρέπει να σχηματισθή συμφώνως προς τον γνωστόν κανόνα, δηλαδή 

να γίνη ά μ ν η σ τ ε υ τ έ ω (παιδεύω—άπαιδευτέω), το δ' άφηρημένον ούσια-

στικον ά μ ν η σ τ ε υ σ ί α (άπαιδευσία). τα 6νομα α μ ν η σ τ ί α , δπερ πα

ρήχθη, ώς γνωστόν, εκ του επιθέτου άμνηστος, έξ ού ρήμα άμνηστέω (άμνημο-

νώ), σημαίνει λήθην αδικήματος (μνήστις=άνάμνησις, ένθύμησις). κατά ταϋτα 

λέγομεν : άμνηστίαν δίδωμι, χορηγώ, αμνηστία : δίδεται, χορηγείται, πρέπει δε 

καί να λέγωμεν, δτι το αδίκημα : άμνηστεΐται, θα άμνηστηθή, ήμνηστήθη, εινε 

ήμνηστημένον. 

Νικήτας Βυζάντιος (ρε' 704) «ώσπερ ο'ικία σαθρά έκ της ύλης εύφθάρτου 

συντεθειμένη, άτεχνώς δε οίκοδομουμένη, καί μηδαμόθεν το βέβαιον καί στερέμνιον 

έχουσα», το χωρίον περιέχει άντιμαχομένας εννοίας, διό πρέπει να άναγνωσθή 

οΰτως : ώσπερ οικία σαθρά έξ ύλης εύφθάρτου συντεθειμένη, άτέχνως δε ωκοδο-

μημένη (imperiteque construct!, ώς ορθώς μετηγλωττίσθη) καί μηδαμόθεν . . . 

(780) δι' άντιφράσεως δέ τίνος σώματος σκότος ποιεϊ. γραπτέον : δι' άντιφρά-

ξεως. (820) έκ Πατρός έφορμάται : άφορμάται. 

'Ανώνυμος (ρε' 909) έναπεκατέστησαν : έναποκατέστησαν. 

'Ιωσήφ δ Υμνογράφος (ρε' 1052) βεβαρυμένον τώ φόρτω. (Θεοφύλακτος 

Βουλγαρίας, ρκγ" 1057, οι βεβαρυμένοι τη φθορά) : βεβαρημένον. (1145) λόγοις 

ένθείοις : ένθέοις. 

Άρέθας (pç'' 653) άποτιναχθέντος παν το παχύ καί ύδατώδες. διορθωτέον : 

άποτιναχθέντος παντός του παχέος καί ύδατώδους. (656) δια λεπτότητα καί δι' 

άφάνειαν : διαφάνειαν. 

Σχόλια παλαιά εις Εύαγγελιον κατά Ματθαίον (ρς" 1077) βίβλον γενέσεως 

ταύτην καλεί καί παρέχουσαν άλλα πολλά καί ού τήν Χριστού μόνον γένεσιν : 

καλεί, καίπερ εχουσαν . . . 

Βασίλειος Βασιλεύς (ρζ' XLV). μάλιστα δι' αν ευδοκιμήσεις, ει τήν έκά-

στω χώραν άποδώσης. διορθωτέον : μάλιστα δι' αν εύδοκιμήσαις, ην τήν . . . 

Λέων δ Σοφός (ρζ' 40) γηραλαία. {Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ρκς" 165, γη-

ραλαΐον) : γηραλέα. (61) άποχρόντως : άποχρώντως. (64) αιδώ : αιδώ. (125) της 

επικαίρου καί δουλικής ημών ζωής : της έπικήρου. (992) κατά τήν πρώραν : 

πρώραν. (513) άσωτεία (Ε. Ζιγαβηνος ρλα' 33, Θ. Κεραμεύς ρλβ' 1013, Ν. 

Χωνιάτης ρλθ' 816) : α σ ω τ ί α . 

Κ. Πορφυρογέννητος (ρθ' 328) διαπιστοΰντος δι' ούν όμως αυτού : δυσπι-

στοΰντος. (352) θησαυροφυλακεΐον : θησαυροφυλάκιον. 

/. Καμενιάτης (ρθ' 533, 544), ÌV. Κάλλιστος(ρμϊ' 913) Βέρροιαν : Βέροιαν. 

"Ιωσήφ Γενέσιος (ρθ' 1137) εύανδρείαις : εύανδρίαις. 

Γεώργιος δ 'Αμαρτωλός (ρι' 289) περιέργειας : περιεργίας. (401) μάρτυρα 

φιλαλήθη τε : φιλαλήθη. (552) νοσοκομίσαντες : νοσοκομήσαντες. 

Νικόλαος Κωνσταντινουπόλεως (ρια' 40), Θ. Κεραμεύς (ρλβ' 824) βιωτι-

κής : βιοτικής. 
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Νικηψόρος Πρεσβύτερος (pia' 653) έν τοσούτοις γαρ γαλισμοΐς οίς εποίη

σαν : γαργαλισμοΐς. 

Θεοφύλακτος Σιμοκάττης (ριγ' 948) παρακαλών τω ίππίω της παραινέ-

σεως : τω ή π ί ω. 

Συμεών ό Μεταφραστής (ριδ' 480) ούτω γαρ εκείνος τω γλυκεΐ ταύτης 

βάλε την ψυχήν έβέβλητο. το «βάλε» διορθωτέον β έ λ ε ι. (737) έξαλύσεων : 

εξ άλύσεων. (1128) λαίλαψ : λαϊλαψ. (1156 και άλλαχοΰ) τον καρκΐνον ('Ανώνυ

μος ρκβ' 1191, "Αννα Κομνηνή ρλα' 457 και 657, Κλήμης ρλ^' 832, Ν. Βλεμμί-

δης ρμβ' 1245 και 1248) : καρκίνον. ωσαύτως όξυτονοΰται τα ονόματα πίνος και 

σπίνος. (1325) μεγαφρονοΰντας : μεγαλοφρονοϋντας. (1349) προσκύπτοντας έν 

τη πίστει : προκύπτοντας. (1405) την τών όρθοδογμάτων βεβαίωσιν : των ορθών 

δογμάτων. (1417) κακόν γάρ εξω προσθέσεως κατ' ιδίαν ύπόστασιν θεωρούμενον. 

το «προσθέσεως» διορθωτέον π ρ ο θ έ σ ε ω ς . (1420).άπολωμένης, άπολωμένην : 

άπολομένης. (1432) χηρεία καί άπαιδεία : άπαιδία. (pis'' 469) την της έπαρ-

ξίας πάσης αρχήν διέπειν έπέτρεψεν : επαρχίας, (ριε' 12) τουναντίον άσχημονήν 

άνθέλκει τον τρόπον : άσχημόνως. (49) έπήνειμα γαρ και λίαν παιδευτικώς, έπε-

τίμα δέ : το «έπήνειμα» διορθωτέον έ π ή ν ε ι μ έ ν. (300) ετύγχανε δε ων 

αμελής περί αυτήν (τήν ύπηρεσίαν) καί άτέχνως ράθυμος : άτεχνώς. (308) «ως 

δέ και ημέρα ήν, ή ύπηρέτις αύτη προσελθοϋσα και ΰδωρ υπό τήν κλίνην κεχυ-

μένον ίδοϋσα, ούράν τε αυτό είναι, ώς το εικός, οίηθεΐσα, το άκοσμον αύτη ώνεί-

διζε καί άτεχνώς άσχημον, δτι μή ανέστη και μή έκάλεσε μηδεμίαν τών ύπηρε-

τουμένων, άλλα καί τα ιμάτια ησχυνεν ούτω μετά τών στρωμάτων, ή δέ ήρνεΐ-

το . . . ». το νόημα του χωρίου απαιτεί το «ούράν τε» να διορθωθη εις ο υ ρ ό ν 

τ ε. (340) καί πιόντες καί άναψύξαντες : άναψυχθέντες. (668) εις έργον άγαγεΐν 

το ύποθούμενον : το ποθούμενον. (744) καί έκωει μηδέν της έξωθεν φλογός έπαι-

σθάνεσθαι : καί έώκει. (817) 'ίν' άπερ οι άλλοι δια γλώττης έδίδασκον, ταΰτα 

ούτος έγγράμμασι παραδώ : έν γράμμασι (συγγράμμασι). (829) ή μήτηρ αυτής 

όρώσα ταύτα . . . κατάκαιε τον άνομον έ'λεγε, κατάκαιε τον άνυμφον : τήν . . . 

τήν . . . (διότι πρόκειται περί της ιδίας κόρης). (832) άτε έγγειτόνων αύτω οι

κούσαν : έν γειτόνων αύτοΰ (δηλαδή έν γειτόνων οίκοις αυτόθι οικούσαν). (881) 

«έν τω έπισημοτάτω λόγω της πόλεως τιμίως έν τιμία ταύτα κατατίθησι θήκη», 

αντί «λόγω» γραπτέον λ ό φ ω. (1057) άλλ' ό μέν τύραννος προς τήν δια τών 

έ'ργων έξατονήσας πειθοΐ : πειθώ. (1173) κλείθρα καί μοχλούς τοις πολώσιν έπι-

βαλών : τοις πυλώσιν. (1228) δοκιμάζων καρδίας, καί νεφρούς διικνούμενος άχρι : 

καρδίας καί νεφρούς, διικνούμενος. (1313) ταϋτα του αγίου δεδυσωπημένος, καί 

τη χειρί το του σταυρού* σημεΐον ύποτυπώσαντος : τούτοις του άγιου δεδυσωπη-

μένου κ α ί . . . (ορθώς έχει ή λατινική μεταγλώττισις : cum is motus fuisset sanctus). 

(1320) συγγενείας θεσμά : δεσμά, (pis'' 81) πυρετός αυτόν λαΰρος, /. Κα-

τακουζηνος (ρνδ' 698) πυρετώ λαυροτάτω : λάβρος, λαβροτάτω. (245) έπι-

στομηθείς (Μ. Πλανούδης ρμζ' 1045 έπιστομιθέν, /. Καντακουζηνός ρμη' 74 

καν μυριάκις έπιστομηθή). του ρήματος δντος έπιστομίζω γραπτέα : έπιστομι-
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σθείς, έπιστομισθέν, έπιστομισθή. (449) ούδ' οία πρότερον λαμυρωτάτη (γλώσση) 

και ώδινή : ωδική. 

Λέων Διάκονος (ριζ' 661) δσα μεν ουν επί τον χρόνον του αύτοκράτορος : 

επί των χρόνων. (664) δπως δε το πταίσμα συμβέβηκεν, επιτροχάδην έρα : έρώ. 

(728) τον κίνδυνον ύπειδόμενος : ύπιδόμενος. (784)'ους υποδεχόμενη εν οίκίσκω 

σκοταίω παρ' αύτη παρεμφύλαττεν : παρ' εαυτή. (785) βορέου αΰρα (Ν. Βλεμμί-

δης ρμβ' 1568, Ευστάθιος Θεσσαλονίσης ρλς*' 573) : αΰρα. 

Γεννάδιος (ριη' 349) ας αν προς τινας σύνθωνται : συνθώνται. 

Φώτιος (ριη' 424) συμπαραινόμενος : συμπεραινόμενος. (517) τιμωριτικήν : 

τιμωρητικήν. (996) τούτο γάρ άδικάστου διαιτητού : αδέκαστου. 

ΟΙκονμένιος (ριθ' 224) οίος κακήγοροι : κακηγόροι. (488) άτίθασσα θηρία . . . 

τιθασσεύει. γραπτέα δι' ενός σ. (520) εύπαράδεκτοι κατέκτησαν εις το κατά Χρι-

στον μαρτύριον : κατέστησαν. (527) του άρχιποιμένος : του άρχιποίμενος. (604) 

την μαντείαν έκμαινομένης προφέρεσθαι ψυχής : εκ μαινόμενης. (637) «ύποβαλ-

λούσης της επιθυμίας, ώς αν άδεώς παν το έπελθον κατεργασθείη τω άλαζόνι φό

νοι, οι μεν δια πλεονεξίαν, οι δέ». γραπτέον : . . . άλαζόνι. φόνοι, οι μεν . . . 

Θ. Βάλσαμων (ριθ' 1188 και ρλζ' 1040) 'ίνα μη ταυτωνυμίζηται : ταυτο-

νυμήται. 

'Ανώνυμος (ρκ' 17) πολυπραγμοϋντες : πολυπραγμονοΰντες : (28) δειλαν-

δρίσαντα : δειλανδρήσαντα. 

Θεόδωρος 'Ικονίου (ρκ' 168) τεχνολογήματα τών δικαπαιζόντων : δικο-

παικτούντων. 

Έπιψάνιος Μοναχός (ρκ' 221) μακροημερεύσαντες : μακροημερήσαντες 

(εύημερέω—εύημερήσαντες). (229) Όδυσσούπολιν. Γ. Κεδρηνος (ρκα' 760) Μαρ-

τυρούπολιν. τίνος Όδύσσου και τίνος Μαρτύρου εινε α'ι πόλεις αύται ; γραπτέαι : 

Όδυσσόπολιν, Μαρτυρόπολιν. το σφάλμα τοΰτο περί την σύνθεσιν τών μετά του 

—πολις λέξεων, δπερ προσδίδει εις αύτας εννοιαν τερατώδη, διαπράττεται και σή

μερον ανεξαιρέτως, ούδενος προθυμουμένου να συμμορφωθή προς τα ορθώς έχοντα, 

ούτω γράφουσιν : άγρούπολις, Άνθούπολις, αύτοκινητούπολις, διαστημούπολις, 

καλλιτεχνούπολις, κηπούπολις, κινηματογραφούπολις, κοσμούπολις, κουκοσυννε-

φούπολις (ή νεφελοκοκκυγΐα), νεκρούπολις, 'Ολυμπιακόύπολις, στοούπολις, παι-

δούπολις, πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολις, φοιτητούπολις, της ορθής γρα

φής απαιτούσης την έκφοράν της λέξεως άνευ του στοιχείου υ. όταν λέγωμεν 

Άδριανούπολις, Άλεξανδρούπολις, Κωνσταντινούπολις, Φιλιππούπολις πρόκειται 

περί προσώπου κτίσαντος την πόλιν ή τιμωμένου έπ' ονόματι ταύτης, δταν δμως 

δεν πρόκειται περί ιδρυτού ή τιμωμένου, ή λέξις λήγει εις -όπολις : άγρόπολις, 

Άνθόπολις, κηπόπολις, Όλυμπιακόπολις (δεν εινε ή πόλις του 'Ολυμπιακού άλλα 

τών μελών και οπαδών αύτοΰ, τών 'Ολυμπιακών), πανεπιστημιόπολις (δεν εινε 

ή πόλις του πανεπιστημίου, άλλ' ή πόλις πανεπιστήμιον) και ούτω καθεξής, ό 
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«δρθος τύπος άπαντα παρά τοις παλαιοις (Πονηρόπολις ι , ούρανόπολις 2 ) , εινε δ* 

αν χρήσει καΐ σήμερον (Μεγαλόπολις, λουτρόπολις). 

Συμεών δ νέος θεολόγος (ρκ' 292) φιλοπρωτεύουσιν : φιλοπρωτουσιν. 

Γ. Κεδρηνος (ρκα' 28) τάς των άνωθεν λεχθέντων συγγραφέων ιστορίας : 

.άνω. εσφαλμένη χρήσις γίνεται του άνωθεν και κάτωθεν επί της σημασίας του 

άνω καΐ κάτω (ανωτέρω και κατωτέρω). (72) του Κιθαιρωνείου ορούς, (569) Καπ-

παδόκειον, (1048) πόλις τών παρευφρατείων. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (ρλς" 28) 

Ίεριχούντεια τείχη. Θ. Μάγιστρος (ρμε' 328) Μαραθωνείων και Σαλαμινείων. Λ. 

Χωνιάτης (ρλθ' 844) ρεύματι ποταμείω. Πλήθοιν (ρξ' 953) ποταμείων υδάτων. 

πάντα τα ανωτέρω εκ τοπικών ονομάτων επίθετα θέλουσι μόνον ιώτα (ι), ορθώς 

παρά Θ. Κεραμεί κείται «'Ιορδανία ρείθρα», έσφαλμέναι ωσαύτως εινε αϊ γραφαΐ 

Ταύρειον πόμα (έν άποσπάσματι Σοφοκλέους), τον Κιθαιρώνειον (παρ* Άπολλο-

δώρω), Ταύρειον ύδωρ, θρόνος σκιάδειος (παρ' Άθηναίω), "Αλπεια δρη (παρ* 

Ήρωδιανώ). άνεγνώσαμεν δε και παρά νεωτέροις : Άλβιονείους, Βαδείου Σχολής, 

της Βατικανείου συνόδου, Βερολινείου, έν τω Βερολινείω Μουσείω, Βρανδεμβούρ-

γειος, Καππαδοκείου, Λιβάνειον δρος, Λονδινείου, Μαγδεμβουργείων, Μαρβουρ-

γείου Σχολής, Μυρστέγειον πρόγραμμα, Όξωνείας, Όξωνείαις, Όξωνείους, πα-

ραδουναβείων χωρών, παραρρήνειον, πασχάλειοι έπιστολαί 3 . 

Γ. Κεδρηνος (ρκα' 109) ορθοποδίσαι : όρθοποδήσαι. (128) ό Θεός ήδη την 

άποστασίαν αυτών : ήδει ή ήδη. (228) πάντα έάσας έν τω ναω έξήλθεν, ευχάρι

στων και πιστεύων Κυρίω και πάντα τα έν τή θεία Γραφή διηγορευμένα : και πασι 

τοις έν τή θεία Γραφή διηγορευμένοις. 

Μ. Ψελλός (ρκβ' 552) ψυχή νυμφοστολισθεΐσα : νυμφοστοληθεΐσα. άλλα-

γου δμως (576) χρήται και τω όρθω τύπω : νυμφοστολουμένη. (664) υ'ιοθετισα-

μένη : υίοθετησαμένη. (752) ζώνη φοινική : φοινική. (940) διομοσίαν : διωμοσίαν· 

(1156, 1160) ή Κηφισιά, τή Κηφησία : ή Κηφισιά, τή Κηφισιά. 

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (ρκγ' 328) άπο τών λόγων ών ελεγον : ους. (232) 

έθρυλλεΐτο (Γ. Παχυμέρης, ρμδ' 522 και πολλαχοΰ άλλαχοΰ, έθρύλλουν) : έθρυ-

λεΐτο. (832) γηρωβοσκηθήναι . . . γηρωτροφήσαι : γηροβοσκηθήναι, γηροτροφήσαι. 

(1016) δυσελπισθώσιν, (ρκ^' 484) δυσελπίσας. το ρήμα δέν εινε το τερατώδες 

«δυσελπίζω» άλλα δ υ σ ε λ π ι σ τ ώ , διό διορθωτέα : δυσελπιστηθώσιν, δυσελ-

πιστήσας. (1057) μετά έννεακόσια ετη : ένακόσια. (1077) φιλοπρωτείας (καί Ε. 

Ζιγαβηνός, ρκθ' 497) : φιλοπρωτίας. (ρκδ' 512) επάγει δε και την μαρτυρίαν, βέ

βαιων τον ο'ικειον λόγον : έπάγων δε καί τήν μαρτυρίαν βέβαιοι . . . (868 καί πολ-

1) Πόλις εν Θράκη ην ΐδρυαεν δ βασιλεύς της Μακεδονίας Φίλιππος ονναγαγών αντό&ι 

ονκοφάντας και ψευδομάρτνρας και τους συνηγόρους και άλλους πονηρούς περίπου δισχιλίονς 

{Άποστόλιος). κατ ' άλλην μαρτυρίαν ό Φίλιππος έκτισε Πονηρών πάλιν καλονμένην, εν »/ πάν-

τας τους πονηρούς κολάζων κ-χ&είργνυεν. έάν λεχθη εσφαλμένως Π ο ν η ρ ο ύ π ο λ ι ς θα 

πρόκειται περί πόλεως ήν συνφκισεν άνθρωπος ονόματι Π ο ν η ρ ό ς . 

2) μίμημά εστί της ονρανοπόλεως ('Ανώνυμος, pç' 1208). 
3) Δέν πρόκειται περί επιστολών γραφεισών ύπό Πασχάλη τινός, άλλ' επιστολών περί 

του πάσχα, διό γραπτέαι : πασχάλιοι. 
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λαχοΰ άλλαχοΰ) άνθρωπαρέσκειαν : άνθρωπαρεσκίαν. (901) Άρειοπαγίτου : 'Αρεο

παγίτου. (1140) πορφυροπώλις : πορφυρόπωλις. (ρκε' 329) <<τοΰτο ουκ εστί πλή

ρης πίστις, άλλ' ατελής», δια του «πλήρης» δηλοΰται ενταύθα ή τελεία πίστις,. 

διό και έπήγαγε το ατελής, σήμερον γίνεται ανεξαιρέτως χρήσις του επιθέτου πλή

ρης επί της σημασίας του τέλειος (πλήρης άπασχόλησις, πλήρες έργον, πλήρης. 

μελέτη, πλήρης περιγραφή), ην οι κυριολεκτοΰντες πρέπει να άποφεύγωσι. «πλή

ρες δημοτικον σχολειον» σημαίνει «πεπληρωμένον μαθητών», ενώ πρόκειται περί 

σχολείου έχοντος πάσας τάς τάξεις, δηλαδή τελείου. (520) άπεκτοπίσθη : άπεξε-

τοπίσθη. (525) άκροτηριασμένος : ήκρωτηριασμένος. (629 και άλλαχοΰ) αύθεν-

τείαν : αύθεντίαν. (632) παρήλκεν : παρεΐλκεν. (644) άλλα και πήσεται πολλά· 

το ορθόν : πείσεται. (ρκς" 361) ό Πελαγόνιος επίσκοπος : Πελαγονίας. 

Λουκάς ό της Κρνπτοφέρρης (ρκζ' 485), Γ. Παχνμέρης (ρμγ' 521) πρίγ-

κηψ : πρΐγκιψ. 

'Ιάκωβος Μοναχός (ρκζ' 617) έπιδρύει : έφιδρύει. 

Ε. Ζιγαβηνος (ρκη' 65) ό πολύς άνθρωπος άγεται και καλείται μέλεσιν :' 

κηλεΐται. (568) έθελοτυφλώττουσιν, (ρκθ' 401, 1005 καί 1320) έθελοτυφλώτον-

τες. διορθωτέα : έθελοτυφλοΰσιν, έθελοτυφλοΰντες. (ρκη' 1020) την μεγαλοπρέ-· 

πουσαν τιμήν, το ρήμα εινε μεγαλοπρεπώ (ουχί το αηδές μεγαλοπρέπω), διό λε-

κτέον : την μεγαλοπρεποΰσαν. (ρκθ' 344) προσεξωπλεΐ δε καί ετι τον περί τούτου· 

λόγον : προσεξαπλοΐ. (1061) τόκον δε την έπικερδίαν : έπικέρδειαν. (ρκη' 1272)> 

ό μεν . . . ό δε . . . καί άλλως δε έτερον : άλλος. (1288) την εύθημίαν τών δοκούν-

των αγαθών : εύθηνίαν. (1304 καί άλλαχοΰ) μεγαλοσύνης : μεγαλωσύνης. (1304)· 

οί νεοσσοί τών κοράκων κράζουσιν ίσχέως : κρώζουσιν οξέως, (ρλα' 36) άρσενο-

κοιτεύειν : άρσενοκοιτεΐν. 

"Αννα Κομνηνή (ρλα' 224) ό άρτιφανείς βασιλεύς : ό άρτι φανείς. (261)* 

άφροντησίαν : άφροντιστίαν. (317) κατά μικρόν προ πολλού φθινούσης : άπο 

πολλού. (413 καί άλλαχοΰ) Λαρίσσης : Λαρίσης. (616) πολιχνίου εξ ενός μεν μέ

ρους έχοντος τον ποταμόν, εξ έτερου δε βαλτώδης ων : βαλτώδους οντος. (1009)* 

λαύρως : λάβρως. (1089) συγγραμμάτων αχρείων καίάσπουδών : άσπούδων. (1193)* 

άπέταμον : άπέτεμον. 

Θ. Κεραμενς (ρλβ' 253, Δ. Κνδώνης ρνδ' 1209, Μ. Παλαιολόγος ρνς" 205> 

Σαρδαναπάλω : Σαρδαναπάλλω. (292) αίχμώδης γη : αύχμώδης. (309) ει δέ τίνος 

τύχοι δια πνοής, τότε άναρριπίζει την φλόγα : διαπνοής. (337) εγνω του άντι-

πατήσαι τον άπατήσαντα : άνταπατήσαι. (338) τον φυγάδα καί λειποπάτριδα :· 

λιπόπατριν. (449) καθάπερ υπό μανδραγόρας κοιμήσας. διορθωτέον : καθάπερ μαν

δραγόρας κοιμίσας (δρα Κόντου, Γλωσσικάς Παρατηρήσεις σ. 69). (669) κατα-

σαπεισών : κατασαπησών. (692) άποθανατισθέν : άπαθανατισθέν. (741) . . . λόγος 

πέρας δεχέσθω" ή δέ εν αύτω . . . θεωρία ήδη λελέχθω : δεχέσθω, ή δ' εν αύτω . . . 

θεωρία νϋν λεγέσθω. (741) δακτυλοδείκνυσι : δακτυλοδεικτεΐ. (917, 969) έμπο-

ρείαν (Μ. Παλαιολόγος ρνς" 332) : έμπορίαν. (936) τούτων οΰτω διευκριθέντων : 

διευκρινηθέντων. (985) τον λόγον άρξάμενος : του λόγου. (989) εκ της πανορμή-

θεν όδοιπορίας : Πανορμήθεν (καί όρθότερον Πανορμόθεν). (1016) μορμολύκεια : 
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μορμολυκεΐα. (1025) πατρομιξίαν : πατρομειξίαν. (μείγνυμι, ανάμεικτος, μεικτός, 

σύμμεικτος, αμιγής, πολυμιγής, συμμιγής). (1045) τήν έννάδα . . . ό ένναδικος 

αριθμός : τήν έννεάδα . . . ό έννεαδικος αριθμός. (1064) πειθανοί λόγοι : πιθανοί. 

εσφαλμένως δε και παρά Θεωριανώ (ρλγ' 228) πειθανοπλαστίας αντί πιθανοπλαστίας. 

/. Κίνναμος (ρλγ' 341) ύπειδομένω : ύπιδομένω. (384) τά γε τοιαύτα ένερ-

γολαβεΐν ήθελεν : ένεργοληπτήσαι. (445) προσεδρείαν : προσεδρίαν. 

'Ιωάννης Φωκάς (ρλγ' 928) έγχειρητέον ουν ώσεί δύναμις : όση. 

Θ. Πρόδρομος (ρλγ' 1272) άνθρωποπλαστικής : άνθρωποπλασίας. 

'Ιωάννης Ζίοναράς (ρλδ' 48) δικτατόρων. . . δικτατορία : δικτατώρων . . . 

δικτατωρεία. 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (ρλε' 525) εξηγήσει του ρητού" έχόμενά πως κει

μένη : έχομένως πως. (ρλς" 72, 213, 317) λειπανδρίας, λειπόπατριν, λειπογνώμο-

νας. (Μ. Γλύκας ρνη' 113 λειποψυχεΐν, 137 λειποτριχοΰσιν, 217 λειποθυμών. 

Γ. Σγολάριος ρξ' 749 λειπόσαρκος) : γραπτέα δια ι (λιπ—). ό δε παθητικός τύ

πος έλειποψυχοΰντο (Δούκας ρνζ' 829) πλην τοϋ γραμματικού σφάλματος (ει. 

αντί ι) ενέχει και άλογίαν. (81) οίκοδεσποτείας : οίκοδεσποτίας. (101) γυμνιτεία : 

γυμνητεία. (229) τους υψιπετείς ορνεις : γραπτέον συμφώνως προς τον κανόνα 

του Ευσταθίου «τους ύψιπέτας». (317) ό και προάρχων ένδιδασκάλως : έν διδα-

σκάλοις. (472) πίνναν. όρθότερον : πΐναν. (1257) ό Σύρος : Σύρος. (1260) δοιά-

ζουσι : δυάζουσι. (1282) γυμνοσοφιστεύειν : γυμνοσοφιστεΐν (ή γυμνώς σοφι-

στεύειν). (1319) προς δύο τηλικαυτα, το κάλλος όμοϋ και το μέγεθος δ' Ηρακλής 

εκείνος άνταγωνίσαιτο : . . . καΐ το μέγεθος, ούδ' 'Ηρακλής. (1325, 1326) θηροφο-

νεΐαι, θηροφονείαν : θηροφονίαι, θηροφονίαν. 

'Αντώνιος ο Μέλισσα (ρλς" 897) πλούτου δ' επιθυμία σύνεσιν άγρυπνίαις : 

σύνεστιν. 

Θ. Βάλσαμων (ρλζ' 324) Ήρακλειώταις : Ήρακλεώταις. (741) όλοκαύτω-

σεν : ώλοκαύτωσεν. (1132) καΐ συζυγήναι τω Κράτη Ούγγρίας : τω κράλλη Ούγ-

γρίας. (1361) μεμβράναι : μεμβράναι. (ρλη' 109) μέχρις αν τα της κατηγορίας 

διευλυσωθώσιν : μέχρι αν . . . διευλυτηθώσιν. (473) τήν ρΰσιν του σπέρματος : τήν 

ρύσιν. (1377) «και τους εξ αριστερών κατατρέχοντας καταδοξάζων ιεροΐς ψαλτω-

δήμασιν». το χωρίον άδιανόητον ον νοητον γίνεται, εάν αντί «καταδοξάζων» γρα

φ ή : κ α τ α τ ο ξ ε ύ ω ν , εφ' ής μεταφορικής σημασίας κείται το ρήμα παρ*" 

Άριστοφάνει (έν Νεφέλαις 943) : ρηματίοισι καινοΐς αυτόν και διανοίαις κατατο-

ξεύσω. (ρλθ' 413) εύκτέα δρώντες : ευκταία. (501) έλειφαίμουν τοις τραύμασιν : 

έλιφαίμουν. (517) ποντοπορεύων : ποντοπόρων. (529) φευ του άπευκτέου πράγμα

τος : απευκταίου. (856) έτερον κακόν ύπεκύμανε : ύπεκύμαινε. (888) άποσφενδο-

νούμενοι : άποσφενδονώμενοι. 

Άριστηνος (ρλη' 644) ερμηνείας των άπορρηθέντων : άπορηθέντων. 

Μ. 'Ακομινάτος (ρμ' 344) ρήτωρ περίπνους : πυρίπνους. 

Κ. Άκροπολίτης (ρμ' 829) προς Έλληνισμον τήν γλώτταν έρρύθμισεν : 

έλληνισμόν. (860) διαγνώναι οιόν τίνα τήν ήδονήν έχει : οίαν τινά. 

Νικήτας (ρμ' 1244) μηδέ τής μετά λόγον θεωρίας άμελώμεν : μετά λόγου.. 
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Μ. 'Ακομινάτος (ρμ') 1252) δικαστού δέ άδίκαστοι : αδέκαστοι. (1257) όξυ-

-γράφησε : ώξυγράφησε. 

Γ. Κύπριος (ρμβ' 305) βλοσσυρότερον : βλοσυρώτερον. (317) ύδατος ρυσιν : 

ρύσιν. (325) έννεός : ένεός. 

Ν. Βλεμμίδης (ρμβ' 533) άποπεμπταΐος : άποπεμπτέος. (592) ζωοπλασθείς : 

ζωοπλαστηθείς. (852) κίσσηρις : κίσηρις. (1403) καθαριότητα : καθαρειότητα. 

(1443) τω εν ύποστάτω λόγω του Πατρός : τω ένυποστάτω. (596) γεννηθήτω το 

θέλημα σου, (1157) γεννηθήτω στερέωμα : γενηθήτω (δρα το «Περί λόγου» σύγ

γραμμα μου εν σ. 247), διότι ό αόριστος εινε έ γ ε ν ή θ η ν έκ του γίγνομαι* 

τοΰτο άλλως τε συνάγεται και έκ του νοήματος των εν τη Γραφή φράσεων : «καί 

ειπεν ό Θεός γενηθήτω φώς καί έγένετο (ουχί έγεννήθη) φως» *—«γενηθήτω στε

ρέωμα . . . καί έγένετο οΰτως». γενέσθαι φώς έκέλευσεν ό Θεός. καί γενομένου 

τούτου (Ίώσηπος). την δι' ενός νΐ γραφήν επί της άνω σημασίας κυροΰσι πάμπολλα 

παραδείγματα, άτινα καί παραθέτομεν. παρ' Έπιχάρμω γ ε ν η θ ή ν α ι , περί 

ου σημειοΰται ό Φρύνιχος* «ό άττικίζων γ ε ν έ σ θ α ι λεγέτω», άλλα καί εν 

άποσπάσματι του Λυσίου φέρεται- «άκρατης λύπης γενηθεΐσα αυτήν άπέκτεινεν». 

«ου μη γενηθης της δίκης προηγέτης» (Φιλήμων). παραγένησις (Επίκουρος). 

παρεγενήθη (Μάχων). μετέωρος έγενήθη ταΐς έλπίσιν—διακούσασα των λόγων φι

λάνθρωπος έγενήθη—της χώρας ταχέως έγενήθη κύριος—το δέον έγενήθη προς 

την έπιφερομένην χρείαν—έγενήθη δέ τι κατά τον καιρόν τούτον πάρεργον ί'σως— 

έγενήθη στάσις—έπίστασις έγενήθη—περιχαρής έγενήθη—διό καί το πέρας της 

εκκλησίας άκόλουθον έγενήθη τοις προκειμένοις—τοιούτος ό χειρισμός έγενήθη 

τών πράξεων—εξ ου καταφανείς άπασιν έγενήθησαν—μετέωροι πάλιν έγενήθη-

σαν—ορθοί καί μετέωροι ταΐς διανοίαις έγενήθησαν—πάντες έγενήθησαν οι παρ-

επιδημοΰντες περιχαρείς—ου γαρ έγενήθησαν ώραι τέτταρες—έγενήθησαν τύραννοι 

—προς το μη τοις έχθροΐς υποχείρια γενηθήναι—κύριοι δέ γενηθέντες οι βάρβα

ροι—μεγάλου κρότου γενηθέντος—του μετά ταΰτα γενηθέντος άρχιερέως—ταχέως 

εις τους . . . το πράγμα παρεγενήθη—παραγενηθείς προς πόλιν—παραγενηθέντες 

εις την πόλιν—ών καί παραγενηθέντων (Πολύβιος), έγενήθη μάχη—δπερ μάλιστ' 

αύτοΐς αίτιον έγενήθη τών κακών—εγγύς έγενήθη της πόλεως—έγενήθη δέ καί 

ολύμπιας—ως δι' εγγύς αλλήλων έγενήθησαν οι στόλοι—τών νεών άπασών εγκρα

τείς έγενήθησαν—της δ' Ελλάδος άπάσης ηγεμόνες έγενήθησαν—εκσπονδοι γενη-

"θέντες (άλλαχοΰ : εκσπονδοι γεγονότες)—χειμών έπεγενήθη τηλικοΰτος—παρεγε-

νήθησαν δέ τώ Κόνωνι τριήρεις—όταν εις εκείνους τους χρόνους παραγενηθώμεν— 

καί παραγενηθείς επί τον ποταμον—παραγενηθέντων δέ αυτών (Διόδωρος Σικε

λιώτης), ό Θεός φησί" τί ; γενέσθω φώς, καί έγένετο (Περί ύψους), εγκρατείς 

έγενήθησαν (Γαληνός), 'ίνα πΰρ γενηθη (Ώριγένης). άλλα τα μέν . . . τούτον έγε-

1) ουκ αλλω τ ivi κελεύει δημιουργεί?, άλλα τα μη δντα καλεΐ' ενταν&α δε πρόσταγμα το 

βοΰλημα. *πάντα γάρ, δσα ή&ελησεν, δ Θεός εποίησε» (Θεοδώρητος). μόνον ώς άλη&ώς Θεοΰ 

το ΐδεΐν, δπως αν γένοιτο το οντω καλόν' ή δε της ημετέρας φύσεως πτώχεια, το μεν γινόμενον 

βλέπει, τον δε κα&' δν γίνεται λόγον, οντε Ιδεΐν, οντε επαινέσαι δυνατώς έχει (Γρηγόριος Νύσσης). 
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νήθη τον τρόπον (Εύσέβιος). Ι'μφοβος καΐ έντρομος έγενήθη ή γη—παραγενηθέν-

τες οί ιερείς ε'ις Κωνσταντΐναν (Θ. Σιμοκάττης). ως αυτόχθων δε λέγεται υπό 

γης γενηθήναι—και γενηθεΐσαν μίαν πόλιν (Ευστάθιος), γενέσθαι αντί του έγενήθη 

(Σχόλια είς Άριστοφάνην). Κύριε, καταφυγή έγενήθης ήμΐν (τροπάριον) ι . 

Θεόληπτος (ρμβ' 392) της διαπείρου διαθέσεως : διαπύρου. 

Γ. Παχυμερης (ρμγ' 975) φακέλλους : φακέλους, (ρμδ' 88) έπηλήθευσε δε 

τοις τότε τετελεσμένοις καί τι συμβάν : έπηληθεύθη. (154) έφυλοκρίνουν ακριβώς 

τήν έξήγησιν : έφιλοκρίνουν. (260) όρκωμοτήσασιν : όρκομοτήσασιν. 

Θ. Μάγιστρος (ρμε' 397) υπερβορείους : ύπερβορέους 2 . αναλόγως έπρεπε 

να λέγωμεν Βορεοηπειρώτης, Βορεοκορεάτης ('Αρεοπαγίτης, Ήρακλεώτης). (476) 

γλώσσης θησαυρός έν άνθρώποις άριστος, φειδωλής πλείστη δε χάρις κατά μέ-

τρον ίούσης : άριστος φειδωλής, πλείστη . . . (489) τήν σφών άρετήν τε . . .ην 

εάν. . . μή τύχη, ευθύς σβέννυται : ή, έάν μή τύχη . . . 

Ν. Κάλλιστος (ρμε' 700) ανάγκη τον σκοπον είδέναι* ει τω μεν παρέργως 

μέλοι ταΐς μελέταις συντείνεσθαι : είδέναι, ει τω μή παρέργως . . . 

Μ. Πλανούδης (ρμζ' 1173) ούτοι γαρ έσταμάλιστα : ες τα μάλιστα. 

Ν. Γρηγοράς (ρμη' 296, 925) Λυσιμαχίας : Λυσιμαχείας (ή ονομαστική 

εινε Λυσιμάχεια). (345) άνενέχθησαν : άνηνέχθησαν. (464) πατριαρχείας : πα

τριαρχίας (ώς άπαντα καί έν σ. 337). (537) άχρι πυθμένων καταουντα θαλάσσης : 

καταδύντα. (1004) Φιλαδελφίαν : Φιλαδέλφειαν. (1040) ταυτότητος : ταυτότητος. 

(1149) έτεράττα : ετερ' άττα. 

Γρηγόριος Παλαμάς (ρν' 1225) φευκταΐον ούν, Γ. Τραπεζονντιος (ρξα' 776) 

φευκταιοι γάρ : φευκτέον, φευκτέοι. 

Γρηγόριος Σιναΐτης (ρν' 1264) είσίν αρετών άρεταί μείζους, ώς περιεκτι-

καί καί συνεκτικαί τών πλειόνων, ή καί πάντων : πασών (ώς έν σ. 1272 : αι 

προειρημέναι άρεταί είσί πασών περιεκτικαί). 

Νείλος ΚΠόλεως (ρνα' 670) ανάλωσε : άνήλωσε. 

Φιλόθεος (ρνα' 804 καί άλλαχοΰ) εσμός : εσμός. 

Συμεών Θεσσαλονίκης (ρνε' 313, 332) άντιμινσίων : άντιμηνσίων. 

/. Καντακουζηνός (ρνγ' 312) τρικυμία τών 'Ρωμαίων άντανδρον ήγεμονίαν 

απειλούσα καταδύειν : αύτανδρον. (592) Έλασώνα : Ελασσόνα. 

/. Ζωναράς (ρνη' XXVIII) χειροδεθήναι : χειροδετηθήναι. 

Μ. Γλύκας (ρνη' 149) «όθεν (ή ψυχή) καί δια παντός μεν ή δίκη του σώ

ματος», το «ή δίκη» διορθωτέον δ ι ή κ ε ι . 

1) Παρά νά σημειωθέντα παραδείγματα οί γράφοντες χρώνται πανταχού καί πάντοτε 

τ ω έσφαλμένω τύπω υπό ε"ποψιν εννοίας : έγεννάτο ό ψυχρός πόλεμος.—τί συνέβη λοιπόν . . . 

ή Γ η έγεννήθη ;—μέγας ηθοποιός έγεννήθη ήμΐν.—έγεννήθη διαφορά.—οί αστέρες έγεννήθη-

σαν.—δτε έγεννήθησαν δίκαι έν Σικελία.—ή γέννησις της πολιτείας. 

2) Ύπερβόρεοι ε&νος, δ 'Ελλάνικος 'Υπερβόρειοι γράφει. Πλούταρχος . . . τους νπερ τα 

"Αλπια ορη κατοικονντας πάντας Ύπερβορέους ώνομάσ&αι. Δαμαστής δ' εν τί] περί ε&νών . . . 

νπερ δε τα δρη ταντα 'Ύπερβορέονς καυήκειν ιις την ετέρα* θάλασσαν ('Ηρφδιανός). αψικόμε-

νον εξ Ύπερβορέων—εκ της Ύπερβορέων γης . . . τών ' Υπερβορέων τούτων (Παυσανίας). 
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Βησσαρίων (ρξα' 209) ούτος άνήρ : άνήρ (δ άνήρ). (540) άξιους ημάς των 

ηύγμένων δεικνύντες : των εύ ήγμένων. 

Γρηγόριος (ρξα' 729) τω λευγαλέω έκείνω και κωμικω σκέμματι : τω φευ

γαλέα). 

Γ. Τραπεζονντιος (ρξα' 792) καί κυριολεξεΐν βουλομένοις. το παρασύνθε-

τον ρήμα εινε κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ώ (ουχί το τερατώδες «κυριολέγω)», διό γραπτέον : 

κυριολεκτήσαι. 

Κ. Λάσκαρις (ρξα' 959) απαλλαγείς τών μυρίων δεΐν και τών λόγων άντι-

ποιου : τών μυρίων δεινών. (960) ού μόνον ουκ έπαινετέον, αλλά και τα μέγιστα 

πεμπτέον : μεμπτέον. 

Ύπάρχουσιν ουκ ολίγα άλλα χωρία χρήζοντα διορθώσεως, ών τίνα ικανά να 

παράσχωσιν άφορμήν προς έξέτασιν ποικίλων γραμματικών ζητημάτων, άφορών-

των ιδία εις την ορθήν χρήσιν της γραφομένης ελληνικής γλώσσης, πρέπει δε αί 

διορθώσεις αύται νά γίνωσι το ταχύτερον, διότι είνε απαραίτητοι εις την άρξα-

μένην ενταύθα έπανέκδοσιν τής Ελληνικής Πατρολογίας, ής δεν υπάρχει κριτική 

εποπτεία φιλολόγων κύρους. 


