
ΑΘΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ 

Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 

Η ΤΑΦΟΥ ΚΕΡΑΥΝΩΣΙΣ ΘΕΟΦΙΛΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

Εις την Ίστορίαν της 'Αρχαίας "Ελληνικής Λογοτεχνίας του Albin Lesky 

<(σελ. 517 της εις την έλληνικήν μεταφράσεως του 'Αγαπητού Τσομπανάκη) άνα-

γινώσκονται τά επόμενα περί της κατά τήν αρχαιότητα θρυληθείσης κεραυνώσεως 

του τάφου του Εύριπίδου : «'Η κατασπάραξη (sc. του Εύριπίδου) από σκυλιά 

έχει μάλλον το νόημα της τιμωρίας του άθεου, δπως και το δτι ό τάφος του 

Ευριπίδη και το κενοτάφιόν του στην 'Αθήνα σύμφωνα μέ τήν παράδοση χτυπή

θηκαν άπο κεραυνό». 

Άλλα τα εδώ λεγόμενα δεν συμφωνούν προς δσα ο Πλούταρχος λέγει έν 

τω Βίω Λυκούργου (κεφ. ΛΑ') περί της κεραυνώσεως του τάφου του Εύριπίδου. 

Παρέχεται δηλονότι εκεί ή πληροφορία δτι ό εις τον τάφον του σκηνικού φιλο

σόφου κατασκήψας κεραυνός έθεωρήθη θεοφιλίας μαρτύριον. Παραθέτω τα υπό 

του Πλουτάρχου λεγόμενα : «Λέγεται δέ, και των λειψάνων αύτοΰ (sc. του Λυ

κούργου) κομισθέντων οϊκαδε, κεραυνον εις τον τάφον κατασκήψαι. Τοϋτο δέ ου 

ραδίως έτέρω τινί τών επιφανών, πλην Ευριπίδη, συμπεσεΐν ύστερον, τελευτήσαντι 

και ταφέντι της Μακεδονίας περί 'Αρέθουσαν. "Ωστε άπολόγημα και μαρτύριον 

μέγα είναι τοις άγαπώσι τον Εύριπίδην τό μόνω συμπεσεΐν αύτω μετά τελευτήν 

και γενέσθαι α τω θεοφιλεστάτω και όσιωτάτω πρότερον συνέπεσε». 

* * * 

ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ 

"Ισχυεν άλλοτε εις τήν "Ηπειρον το έΌιμον να λαμβάνη ό υπηρέτης το 

έπώνυμον του κυρίου του, δπως Ιγινεν, ως προχείρως φέρω εις τον νουν μου, μέ 

κάποιου Ζόνιαν εις τήν Ρουψιάν του Πωγωνίου, μέ κάποιον Γκανιάτσαν εις τα 

Ιωάννινα καί, tva αναφέρω παλαιότερον παράδειγμα έμφαΐνον έπέκτασιν του 

εθίμου καί είς τους 'Αλβανούς, μέ τον Ταχήρ Άμπάζην, προσλαβόντα το έπώ-

νυμον Άμπάζης εκ του κυρίου του παρ' φ υπηρετεί έν Τεπελενίω προ της προσ

λήψεως του είς τήν ύπηρεσίαν του 'Αλή Πάσα ( Ί ω . Λαμπρίδου ό Τεπελενλής 

Άλή Πάσας, σελ. 34). 

'Αρχαιότερα μνεία τούτου του εθίμου γίνεται, καθ' δσον γνωρίζω, εις τήν 

Άλεξιάδα (XV, II, 3) Άννης της Κομνηνής, πληροφορούσης δτι του ευγενούς 

14 



— 2 1 0 -

Στυπειώτου Ινας αργυρώνητος δούλος Στυπειώτης άπεκαλεΐτο και αυτός, είχε; 

προσλάβει δηλ. το έπώνυμον του κυρίου του. 

* 
* * 

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΓΑΛΛΟΣ Τ Η Σ ΚΥΒΕΛΗΣ 

Εις την μετάφρασαν της Σιβύλλης του Th. Zielinski εις την έλληνικήν, ευ

ρύτατα παρ' ή μι ν διαδοθεΐσαν, άναγινώσκονται εις το V κεφάλαιον τα επόμενα : 

« Ή μεγάλη αύτη Μητέρα ήταν ένα άμορφο είδωλο, πού λατρευόταν άπο τους 

Γαλάτες 1 ευνούχους με τον Άρχιγαλάτη ι τους επικεφαλής» ή κατά το άρχικον 

εις την γαλλικήν κείμενον «idole informe célébré par les G a l l e s 1 châtrés 
avec leur A r c h i g a l l e 1 e n tête». ΚαΙ κατωτέρω γίνεται πάλιν λόγος περί 

ιερατείου «των Γαλατών, τών ευνουχισμένων ιερέων». Παραθέτω και μίαν ακόμη 

φράσιν, εις τήν οποίαν το p r ê t r e s G a l l e s της γαλλικής εκδόσεως έγινε 

Γαλάτες ιερείς : <e"Av, αντίθετα, απέβλεπε στον αύτοευνουχισμο του "Αττιος για 

να παρουσίαση ως πρότυπο στους Γαλάτες ιερείς» κτλ., «si au contraire il tenait 

à Γ autocastration à" Attis comme protype de celle des prêtres Galles . . . » κτλ. 

'Αποκομίζει λοιπόν εντεύθεν ο αναγνώστης τής εις τήν έλληνικήν μετα

φράσεως τής Σιβύλλης τήν πεπλανημένην γνώσιν, εάν άλλοθεν (Πολύβ. 21. 67* 

21 . 37, 5· Στράβ. 13. 14· Άρρ. Έπίκτ. 2. 20, 17 κ. ά.) είναι άγνωστον εις 

αυτόν το όνομα τών εν Φρυγία ιερέων τής Μεγάλης Μητρός, δτι Γαλάται και 

ουχί Γάλλοι έλέγοντο οι ιερείς της, Άρχιγαλάτης δε και ουχί Άρχίγαλλος 6 

πρωθιερεύς της. 

'Εάν το εν λόγω σφάλμα δεν οφείλεται εις διόρθωσιν χαλκευθεΐσαν υπό του 

τυπογράφου, ύποχρεούμεθα να δεχθώμεν δτι ό μεταφραστής, δστις δεν κατέχει 

παρ' ήμΐν θέσιν αφανή εν τη επιστήμη, ευρεθείς εν ποια τινι μετεωρία πνεύμα

τος, έξετόπισεν άπο τήν εν Φρυγία εδραν των τους Γάλλους και τον Άρχίγαλ-

λον, άντ* αυτών δε τών κατά τον Ίουβενάλην m u l i e b r i a p a t i e n t i u m 

έγκατέστησεν εκεί το άρειμάνιον κελτικον έ'θνος, το κατά τον Γ' π.Χ. αιώνα με

τανάστευσαν εις Φρυγίαν. Ύποχρεούμεθα προσέτι και εις παραδοχήν τής αξιώ

σεως, δτι κατά πασαν προς τα αρχαία πράγματα επαφή ν απαραίτητος τυγχάνει 

και απαράβατος δρος ή εις τάς πηγάς προσφυγή — ad fontes ! — διότι «το πορι-

ζόμενον άεί ύπεκρεΐ». 

ΜΑΛΩΝΩ, ουχί ΜΑΛΛΩΝΩ 

Εις τήν προτασσομένην τής Σφνλλης του Th. Zielinski είσαγωγήν του με-
ταφραστου παρατίθεται εν μεταφράσει και το χωρίον 29c — 30a τής Πλάτωνος 
'Απολογίας, άπο το όποιον αποσπώ τήν φράσιν : «κι αν μου φανή δτι δεν κατέχει 

1) 'Ιδική μου ή ύπογράμμισις, 
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τήν αρετή ( ) θά τον μαλλώσω», δηλ. με δύο λ. 'Αλλά το ρήμα μαλώνω, 

δταν γράφεται, με δύο λ (μαλλώνω), επανέρχεται εις τήν έτυμολογίαν του Σάθα, 

δστις είχε συσχετίσει αυτό προς το μαλλος - μαλλιά κατά παραβολήν προς το 

ερίζω, περί του όποιου εσφαλμένως έφρόνει δτι παρήχθη εκ του εριον - ερια. 

Ταύτην τήν πεπλανημένην έτυμολογίαν του Σάθα, άνεσκεύασεν άπο του 

1891 δ Γ. Χατζιδάκις εις τήν Άθηναν (βλ. και ΜΝΕ, τόμ. Α, σελ. 140 — 142), 

συσχετίσας το μαλώνω προς το όμαλόω. 'Αλλ' ας παραθέσω τήν γνώμην του 

αύταΐς λέξεσι του μεγάλου γλωσσολόγου : «άλλα και άλλως ή παραγωγή του μα

λώνω εκ τοΰ μαλλιά δεν φαίνεται αληθής* μαλλώνω εκ του μαλλιά θά έδήλου 

μάλλον ή έκβάλλω μαλλιά καί περαιτέρω ερίζω. Δια ταύτα πάντα κατ' έμήν 

γνώμην το μαλώνω καί ή μαλιά παράγονται εκ τοΰ όμαλόω, όμαλία (ομαλός), 

άποβληθέντος τοΰ έν αρχή ο, δπως καί εν τω μιλώ, πίσω, μολογώ, μένω κλπ.» 

« έξενίκησε δέ», ώς επάγεται κατωτέρω, «ή κατά τον όμαλισμόν, κατά 

τήν δμαλίαν (δπως κείται έν πολλοίς γλωσσαρίοις) συμβαίνουσα πολλάκις έπί-

πληξις (πρβ. καί νουθετώ), ήτοι μαλώνω — διορθώ, επιτιμώ, έπιπλήττω, καί επί 

άμοιβαιότητος μαλώνομεν = έρίζομεν». 

* * 

ΕΜΜΑΝΗΣ ουχί Φ Ρ Ε Ν Η Ρ Η Σ 

Ή έ'στιν δτε χρησιμοποίησις εις τάς εφημερίδας τής λ. φρενήρης με τήν 

σημασίαν εμμανής έπέδωκε τόσον, ώστε δυνατόν νά συνάντηση τις αυτήν καί εις 

κείμενα κάτωθεν των οποίων, προς άκρον αίφνιδιασμον τοΰ άναγνώστου, παρατί

θεται πάντη αξιοσέβαστος υπογραφή. 

Εις άρθρον περί τοΰ Παπαδιαμάντη, κατακεχωρισμένον εις τίνα των παρ' 

ήμϊν 'Εγκυκλοπαιδειών, γράφεται δτι ό αδελφός τοΰ μεγάλου εκ Σκιάθου διηγη

ματογράφου απέθανε φρενήρης. 'Αλλ' ούτω δηλοΰται το άντίθετον τοΰ γενομένου 

καί εκείνου δπερ ηθέλησε νά εί'πη ό συντάκτης τοΰ άρθρου, τής λ. φρενήρης δη-

λούσης, ώς γνωστόν, τον άραρότα τάς φρένας, τον άρτίφρονα. 

Παραθέτω άπο τοΰ 'Ηροδότου (Γ' 25) τον χαρακτηρισμον τοΰ Καμβύσου, 

έ'νθα καταφανής είναι ή άντίθεσις τοΰ φρενήρης προς το εμμανής ; ola δε εμμα

νής τε εήν καί ον φρενήρης». 'Αλλά καί άπο τής Άλεξιάδος "Αννης τής Κομνη-

νής, άναγνωσθείσης βεβαίως, ένεκα τής περί τα βυζαντινά άσχολήσεως, ουχί άπαξ 

καί δις υπό τοΰ συγγραφέως τοΰ έν λόγω άρθρου, παραθέτω φράσεις τινάς : ώς 

δέ τοντο ή εντός ούσα γννή φρενήρης ούσα καί σταθερά τήν γνώμην . . . . XII, 

8, 3* μεταπεμψάμενος τοίννν ο βασιλεύς τον Νεαπολίτην Μαρϊνον και τον επ 

ανδρεία περίκλντον Φράγγον Ρογέρην, άνδρας φρενήρεις . . . . XIII, 9, 1" ο δέ 

φρενήρης ων και οξύς το δέον σννιδεϊν . . . . XIV, 1, 6. 

* 
* * 
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ΕΠΙΖΗΝ TINI, ουχί ΤΙΝΟΣ 

Το σύνηθες εκ της δημοσιογραφίας σφάλμα να συντάσσεται το επιζήν μετά 

γενικής είσέφρησε και εις το εν λόγω περί του Παπαδιαμάντη άρθρον, ένθα γρά

φεται περί τών αδελφών του, δτι αύται επέζησαν τον 'Αλεξάνδρου. 'Αλλ' έδιδάχθη 

ήδη υπό του Κόντου εις την σελίδα 313 τών Γλωσσικών τον Παρατηρήσεων δτι 

το ρήμα επιζήν συντάσσεται μετά δοτικής. 

* * * 

Δ Υ Ο Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Τ Ι Κ Α 

Α ' 

τις δε προς λόγχην βλέπων 

μάρτυς γένοιτ αν δστις εστίν αγαθός ; 

Εύρ. Ή λ . 377 — 8 

Εις τον IV τόμον του Εύριπίδου τής Collection des Universités de France 
άναγινώσκω αποδιδόμενους τούτους τους στίχους ώς εξής : Qui, voyant une lance, 

oserait témoigner que son porteur est brave ? 
Ή λ. λόγχη δμως λαμβανομένη ενταύθα περιληπτικώς, δπως πολλαχοΰ και 

αϊ λ. αΙχμή ( = σώμα ανδρών φερόντων δόρυ), ασπίς (= άσπισταί, όπλΐται), δό

ρυ ( = ώπλισμένον στράτευμα), σημαίνει σώμα λογχοφόρων ή λογχήρεις άνδρας, 

Ενα χρησιμοποιήσω την λέξιν άπο τον στίχον 1067 τής Ιφιγένειας τής εν Αυ-

λίδι. Το δε δστις εστίν αγαθός, πλαγία έρώτησις, δίδει διαφορετικον νόημα άπο 

το que son porteur est brave τής εις την γαλλικήν μεταφράσεως. Κατόπιν τούτων 

λοιπόν ή πιστότερα ή μάλλον ή μόνη πιστή προς το άρχαΐον κείμενον άπόδοσις 

θα ήτο : ποιος, δταν βλέπη ëva σώμα λογχοφόρων, θα μπορούσε να βεβαίωση 

ποιος είναι δ γενναίος ; 

Β' 

οι τον σόν, ώναξ, πατέρα ϊχειν ναών έδρας 290 

ερρυσάμεσθα γης εν "Ελλάδος μνχοις. 

Ιερός τ ' αθρανστος Ταινάρον μένει λιμήν 

Μαλέας τ 5 άκροι κενθμώνες ή τε Σουνίου 

δίας Άθάνας σώς ύπάργυρος πέτρα 

Γεραίστιαί τε καταφυγαί' τα θ' 'Ελλάδος 295 

—δυσφορά γ' ονείδη — ΦρυξΙν ουκ εδώκαμεν. 

*Ών καϊ σο κοινοί' γης γαρ 'Ελλάδος μυχούς 

οικείς ύπ' Αϊτνη, τη πυρικαύστω πέτρα. 

Εύρ. Κύκλ. 290 — 298 
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Tò εις τον στ. 291 γης εν 'Ελλάδος μνχοίς βλέπω εις δύο εις την νέαν 

έλληνικήν μεταφράσεις να αποδίδεται στα βάθη της 'Ελλάδος. Έ δ ώ δμως δια του 

προσδιορισμού γης εν 'Ελλάδος μυχοΐς δεν σημαίνεται το έσώτατον της Ελλά

δος, άλλ' έσοχαί της θαλάσσης εις την στερεάν, δ,τι σήμερον δηλουμεν δια της 

λ. κόρφος : στους θαλασσινούς κόρφους της "Ελλάδος, στους κόρφους των ελλη

νικών θαλασσών. "Οτι δε τούτο σημαίνεται έδώ, ύποδηλοΰται δια των άκολου-

θούντων προσδιορισμών Ταινάρου λιμήν 292, Μαλέας κευθμώνες 293, Γεραίστιοι 

καταφυγαί 295, οιτινες έργον έπεξηγήσεως ασκούντες του γης εν "Ελλάδος μυ-

χοϊς εντοπίζουν εις τα ελληνικά παράλια το υπ' αύτου λεγόμενον. Ύπήρχον δε 

πλησίον τούτων τών μυχών ιερά του θαλασσίου θεοϋ, μαρτυρούμενα υπό του 

Παυσανίου μεν επί του Ταινάρου ι (3. 25, 4) και της Μαλέας (3. 21,1), υπό σω

ζόμενων δε καταλοίπων ναού επί του Σουνίου 2 και εν Γεραιστώ, ένθα την λα-

τρείαν του βέβαιοι και ό εκ τών 'Αριστοφάνους 'Ιππέων 561 στίχος ώ Γεραίστιε 

παϊ Κρόνου. 

Συνηγορεί δε υπέρ της εν λόγω σημασίας της λ. μυχός και το κατωτέρω 

προς τον Κύκλωπα λεγόμενον γης γαρ Ελλάδος μυχούς \ οικείς υπ' Αϊτνη, ένθα 

το μυχούς δεν είναι δυνατόν να δηλοΐ το έσώτατον της Σικελίας, άλλα μίαν εις 

αυτήν θαλασσίαν έσοχήν, ένα κόρφον, άφοΰ, ώς και εκ του 'Ομήρου γνωρίζομεν, 

παράλιον ήτο το ενδιαίτημα του Κύκλωπος : Κάθεσαι σε κόρφο τόπου ελληνικού 

στα ριζά της Αϊτνης. 

1) Πρβλ. και Άριστοφ. Άχαρνεας 522 : Ποσειδών ουπί Ταινάρω &εός. 

2) Πρβλ. τοϋ αύτοΰ 'Ιππέας 250—251 : δεΰρ ελθ·' ες χορόν, ώ χρνοονρίαιν , \ ώ δελφί

νων μεδέων Σοννιάρατε, 


