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-του Μάρκου, υΙοΟ Κάτωνος τοΟ ΤιμητοΟ (πβλ. Πλουτάρχου Κάτωνα 20, 12. Αίμίλιον 
Παΰλον 21,1), έπί της τιμητείας (184—181) του οποίου εξελέγη επίσης απατός (182 π.Χ.) 
ό Αιμίλιος, αν καΐ ol δύο οδτοι πολιτικοί άνδρες, συμφώνως τουλάχιστον προς τον 
Scullard (Ινθ* άνωτ. σελ. 170 κ.ά.), ανήκον εις άκρως αντιθέτους πολιτικάς ομάδας. 

"Οθεν, παρά την βαθείαν γνώσιν τοΟ συγγραφέως περί των πολιτικών προ-
βλημάτων της εποχής, ώς καΐ την καταπλήσσουσαν πράγματι ένημέρωσιν αύτου επί των 
προσωπογραφικών Ιδία ζητημάτων, δέν δύναται, νομίζομεν, να χρησιμοποιηθή δια τήν 
έρευναν ή έν προκειμένφ μέθοδος του Scullard, δστις μετέβαλε δι' αυτής τήν δλην 
Ιστορίαν τής σημαντικωτάτης ταύτης περιόδου εις καθαρώς πολιτικήν, τής συγκλητικής 
μάλιστα μόνον τάξεως, ήγνόησε δέ τήν εις τα κοινά συμμετοχήν τών Ιππέων (équités) 
και τοΟ πλήθους (plebs), τών όποιων ή δρδσις, αν καΐ δέν ήτο βεβαίως έξ ίσου προς 
τήν τής Συγκλήτου σημαντική, πλην δμως ύπήρξεν ουχί καΐ αναξιόλογος. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ 

Λ 

ΕΡΡ. ΣΚΑΣΣΗ, Tethea xaì Tettigonia παρά Πλινίφ. Γλωσσική ζήτησις. (Πραγματεΐαι 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 24, αριθ. 3). 'Αθήναι 1960, σελ. 17. 

Μέ τήν όλιγοσέλιδον άλλα πλουσιωτάτην εις περιεχόμενον πραγματείαν του ό 
'Ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής τής Λατινικής φιλολογίας έν τφ Άθήνησι Πανε
πιστήμια Έρρ. Σκάσσης έρχεται νά παράσχη είς τήν νεωτέραν γενεάν τών φιλολόγων 
άρ^στοτεχνικόν υπόδειγμα κατά πάντα άκριβολογικής καΐ γονιμωτάτης εις συμπερά
σματα γλωσσικής ζητήσεως. Έν τη ανωτέρω σημειούμενη πραγματεία του λαμβάνει 
ώς θέμα του τήν όρθήν καταχώρισιν εις τα λατινικά λεξικά τών λέξεων tethea, örum 
ούδ. και tettigonia, örum ούδ. έν σχέσει προς τά τ ή θ υ α (τ ή θ ε α) καΐ τ ε τ τ ι-
y ό ν ι α του Αριστοτέλους αντί του πλημμελώς έχοντος tëthea, ae θηλ. καΐ tettigonia, 
ae θηλ. Άμφότεραι αϊ λατινικαΐ αύται λέξεις έχρησιμοποιήθησαν, ώς γνωστόν, ύπό μόνου 
του Πλινίου του πρεσβυτέρου, μεταγραφεΐσαι ώς εΤχον είς τήν έλληνικήν, ή μεν πρώτη 
έξ αυτών πεντάκις, ή δέ δευτέρα άπαξ μόνον. Ή έξέτασις του τιθεμένου θέματος παρέ-
σχεν άφορμήν είς τον Έρρ. Σκάσσην νά έπιληφθή πάντων τών σχετικών προβλημάτων 
καΐ να έλέγξη πολλά πλημμελώς έχοντα καΐ χρήζοντα διορθώσεως καΐ ορθής ερμηνείας. 

Το πρώτον μέρος τήςπρα γματείας άφορα" εις τήν όρθήν καταχώρισιν τής λατινικής 
λέξεως tëthea. Τήν ζήτησίν του αρχίζει ό Έρρ. Σκάσσης δια τής εξετάσεως τής χρήσεως 
καΐ ετυμολογίας τής αντιστοίχου ελληνικής λέξεως, ήτις φέρεται έν τοις λεξικοις οπό δύο 
τύπους : €τήθυον» κατά τήν β' κλίσιν καί «τήθος» κατά τήν τρίτην. Τών κατά τήν τρίτην 
κλίσιν τύπων, σημειοί ό Έρρ. Σκάσσης, ποιούνται χρήσιν ό "Ομηρος άιταξ (Ίλ. Π 747 
«τήθεα διφών», ένθα ό Σχολ. σημειοί : τήθεα" εΐδος δστρέων), ό 'Αριστοτέλης, ό Νίκαν-
δρος, ό Πολυδεύκης, ό Άλκίφρων και ό Σουίδας. ΟΙ κατά τήν δευτέραν κλίσιν τύποι 
απαντούν παρ' Άριστοτέλει καί παρά τώ έκ τής έν Καρία Άφροδισιάδος καταγομένω 
ίατρω Ξενοκράτει, δστις έζησεν έπί τής εποχής του Νέρωνος καί τών Φλαβίων (54—95 
μ. Χ.). TÒ κείμενον του έν λόγω Ιατρού, σημειοί ό Έρρ. Σκάσσης, έχει εκδώσει μετά 
πολλών σημειώσεων ό Άδ. Κοραής έν Παρισίοις κατά το 1814. Εξετάζει προσέτι ό 
Έρρ. Σκάσσης καί τήν έτυμολογίαν τής ελληνικής λέξεως ώς καί τήν έν αύτη παρατη· 
ρουμένην έναλλανήν του υ καί ε. Οί τύποι τήθος—τήθεα—τήθη εμφανίζουν κατά τον 
Έρρ. Σκάσσην σχηματισμόν άνάλογον προς τους τύπους δένδρος—δένδρεα—δένδρη. 

Προχωρεί είτα ή ζήτησις είς τήν έξέτασιν τής έν τη λατινική γλώσση χρήσεως 
τής λέξεως tëthea. Αύτη άπαντς« μόνον παρά Πλινίω ώς μεταγραφή του ελληνικού τή
θεα—τήθυα πάντοτε κατ* όνομαστικήν ύπό τον τύπον tethea. Έκ τών λατινικών λεξι
κών άλλα μέν έχουν καταχωρίσει τήν λέξιν ώς tethea, ae θηλ., άλλα ώς πληθ. ούδ. 
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tethea (ή tëthya), orum, άλλα δέ λόγω αβεβαιότητος παρέχουν αμφότερους τούτους: 
τους τύπους. 

Προς διευκρίνησιν της κρατησάσης αβεβαιότητος προβαίνει ό Έρρ. Σκάσσης εις 
παράθεσιν καΐ κριτικήν διερεύνησιν της παραδόσεως καί τών προσπαθειών προς κριτικήν 
άποκατάστασιν καί των πέντε χωρίων του Πλινίου, είς δ άπαντα" ή λέξις. Ταύτα 
είναι τα ακόλουθα: Plin. Natur. Hist, lov 32, 99, 2ov 32, 117, 3ov 32, 151, 4ov Plin. 
Index (=1 της Nat. Hist.) 32, 37 καί 5ov Plin. Nat. Hist. 32, 93. Είς τα υπ* αριθ. 1 καί 
2 χωρία ή λέξις κείται αναμφισβητήτως κατ' ούδέτερον γένος καί αριθμόν πληθυντικόν. 
Έ ν τώ* ύπ' αριθ. 3 χωρίω, Ενθα απαριθμούνται πλείστα είδη θαλασσίων ζφων, οοδέν κω
λύει να θεωρήσωμεν τήν λέξιν ώς κειμένην κατά πληθυντικόν ουδετέρου γένους. Τό αυτό 
δύναται να λεχθη καί περί τοΟ τετάρτου χωρίου. Προς τα τέσσαρα δμως χωρία αντιμά
χεται τό πέμπτον, είς δ φαίνεται δτι ή λέξις κείται κατά θηλυκόν γένος : «lateris dolo
res leniunt hippocampi tosti sumpti tetheaque similis ostreo in cibo sumpta». Έν προ
κειμένω ό "Ερρ. Σκάσσης μνημονεύει τάς γενομένας προς διόρθωσιν τοΟ κειμένου προ
τάσεις. Ό Hermolaus Barbarus προέτεινε τήν διόρθωσιν «tethya similia>,ó δέ Alexander 
Benedictus «tetheaque similiter ostreae in cibo sumptae». Ό Έρρ. Σκάσσης περιοριζό
μενος μόνον είς τό πρώτον μέρος της διορθώσεως τοΟ Benedictus άποκαθισιςί καί ερμη
νεύει τό προ οφθαλμών χωρίον ώς ακολούθως : «lateris dolores leniunt hippocampi tosti 
sumpti tetheaque similiter ostreo in cibo sumpta» : τους πόνους τών πλευρών πραΰνουσιν 
Ιππόκαμποι (είδος μικρών Ιχθύων) όπτοί λαμβανόμενοι έν τη τροφή ομοίως τφ οοτρέφ 
(ομοίως ώς λαμβάνεται δια της τροφής τό Οστρεον). Έπικοινωνήσας ό Έρρ. Σκάσσης 
προς τον Ιν Μονάχω καθηγητήν G. Pfligersdorffer Ιλαβε τήν πληροφορίαν δτι έν τοις 
άνεκδότοις είσέτι δελτίοις του Thesaurus Linguae Latinae τό σχετικόν μέ τό προκείμε-
νον χωρίον δελτίον συμφωνεί μέτήν άποκατάστασίν του 2χον ώς ακολούθως: «tetheaque 
similiter (corn Benedictus, aber Jan - Mayhoff schreiben wieder similis) ostreo in cibo 
sumpta». Ό Έρρ. Σκάσσης παρατηρεί δτι ή περί της επανόδου είς τήν πάλαιαν γραφήν 
παρατήρησις του συντάκτου του δελτίου τυγχάνει ανακριβής. Ό συντάκτης ήγνόησε τάς 
επακολουθήσασας κατά τό 1897 παρατηρήσεις του Mayhoff. 

Εξετάζων τήν ύπό τών διαφόρων λεξικών καταχώρισιν του λήμματος tëthea ό 
Έρρ. Σκάσσης παρατηρεί δτι είς τήν πρώτην κατά τό 1843 έν 'Αθήναις έκδοσιν του 
Λατινοελληνικοο λεξικού του Έρρ. Νικολ. Ούλερίχου τό λήμμα τοΟτο είχε καταχωρισθη 
ορθώς. Είς τάς νεωτέρας δμως εκδόσεις του αύτοο λεξικού τάς γενομένας ύπό του Στ. 
Κουμανούδη αντί της λέξεως «τήθεα» έγράφη ή ανύπαρκτος λέξις «τήθεια», παρεσχέθη δέ 
εσφαλμένη ερμηνεία, καθ' ήν ή λέξις σημαίνει «είδος σπόγγων». "Η ορθή ερμηνεία εΐνα' 
ή θεωρούσα τήν λέξιν ώς δηλουσαν είδος μαλακίων καί ουχί ώς εΐδος σπόγγου, ώς με
ταφράζεται είς πολλά λεξικά. Ώ ς δεΐνμα της έπικρατησάσης συγχύσεως αναφέρει ό 
Έρρ. Σκάσσης δτι έν συγγράμματι καθηγητού γαλλικού τίνος Πανεπιστημίου έχαρακτη-
ρίσθη ή διασαφήνισις της σημασίας της έν λόγω λέξεως ώς αίνιγμα. 

Καί έν τφ θησαυρφ της Ελληνικής γλώσσης του Έρρ. Στεφάνου παρατηρείται 
σφάλμα ώς προς τό γένος της λέξεως (Plin. Ν. Η. 32, 99 tetheae occurrunt καί 32, Π 7 
tetheae utiles sunt). Ά λ λ α καί έν τφ λεξικφ του Liddell—Scott—Mckenzie σημειουται 
εσφαλμένως δτι τό tëthea άπαντα καί ώς πρωτόκλιτον ούσιαστικόν θηλυκού γένους 
(Plin. Η. Ν. 32, 151). Παραλείπεται δ* έν τω Ρηθέντι λεξικώ ή μνεία της παρ' Άλκίφρονι 
καί Ξενοκράτει χρήσεως της λέξεως. 

Τό δεύτερον μέρος της προ οφθαλμών πραγματείας Ιχει ώς θέμα του τήν καταχώ
ρισιν του λήμματος tettigonia, ήν άπαντα τά λεξικά φέρουν ύπό τον τύπον θηλυκού πρω-
τοκλίτου ονόματος tettigonia, ae καί αποδίδουν αυτήν δια της ανυπάρκτου έν τη 'Ελλη
νική λέξεως «τετινονία». Έ ν τη λατινική ή λέξις tettigonia είναι έκ τών άπαξ είρημένων, 
χρησιμοποιούμενη μόνον ύπό του Πλινίου έν Nat. Η. 11, 92. Οδτος προκειμένου περί τών 
τεττίγων διακρίνει δύο εϊδη : «vocantur achetae, et quae minores ex his sunt, tettigonia* 
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(ονομάζονται (τα δύο γένη των τεττίγων) άχέται καί, δσοι έξ αοτών είναι μικρότεροι, 
τεττιγόνια). 'Αμφότεροι at παρά τφ Πλινίω λέξεις achetae καί tettigonia είναι απλώς 
μεταγραφαΐ των ελληνικών. Έπιλαμβανόμενος έξ αρχής τοο θέματος κατά τήν συνήθειαν 
του ό Έρρ. Σκάσοης, προβαίνει είς έτυμολογικήν έρευναν σχετικώς μέ τάς λέξεις τέτ-
τιξ καί cicada. Καί περί μέν της πρώτης παρατηρεί δτι οί γλωσσολόγοι έν ομοφωνία 
αποφαίνονται δτι είναι πεποιημένη. Ζήτημα ετυμολογίας τίθεται ώς προς το λατινικόν 
cicäda. Τινές τών γλωσσολόγων άνήγαγον τήν λέξιν είς τον τύπον *cicala (της (5ίζης 
cal του cai - are, καλείν). Ή ετυμολογία αδτη δέν τυγχάνει πειστική. "Αλλοι έκ τών 
γλωσσολόγων θεωρούν αυτήν δάνειον έκ Μεσογειακής γλώσσης, έξ ής προέρχονται καί 
αϊ λέξεις ζειγαρά καί σιγαλ[φ]λοί. Ή λέξις άχέτα (ώς τα Όμηρ. αίχμητά, εύρύοπα κτλ.) 
ήτο κατ" αρχάς έπίθετον συνοδευτικόν της λέξεως τέττιξ, είτα δέ έχρησιμοποιήθη ά ς 
οοσιαστικόν. Ή λέξις «τεττιγόνια» άπαντα" παρ* Άριστοτέλει : «καλουσι δέ τους μέν με
γάλους (sc. τέττιγας) καί φδοντας ά χ έ τ α ς, τους δέ μικρούς τεττιγόνια>. 

Ώ ς προς τήν έν τοις Λατινικοΐς Λεξικοΐς καταχώρισιν τής λέξεως «tettigonia» 
παρατηρεί ό Έρρ. Σκάσσης μετ* έμφάσεως δτι ή λέξις αοτη «καταλαβοΟσα εσφαλμέ
νως, ευθύς έξ αρχής άπό τής πρώτης εμφανίσεως συστηματικών Λατινικών λεξικών, 
θέσιν πρωτοκλίτου ονόματος εξακολουθεί δυστυχώς μέχρι σήμερον έτι—& ν ε υ ο υ 
δ ε μ ι ά ς έ ξ α ι ρ έ σ ε ω ς—κατέχουσα τήν αυτήν θέσιν». Μόνον ό Έρρ. Ν. Ούλερΐ-
χος, προσθέτει ό Έ ρ ρ . Σκάσσης, έν τη πρώτη έκδόσει του Λεξικού του επεσήμανε το 
ορθόν «tettigonia, orum», διετηρήθη δέ ή ορθή γραφή μέχρι της δ' εκδόσεως ύπό Στ. 
Κουμανούδη. *Από τής ε' εκδόσεως τών Πρωτοδίκου—Βιαγκίνη παρεισέδυσε κατά μί-
μησιν τών έν τη ξένη Λεξικών ή εσφαλμένη γραφή. 

Κατόπιν τής ανωτέρω διερευνήσεως πιστοποιεί ό Έρρ. Σκάσσης δτι είς τήν λε-
ξικογραφίαν έγένοντο τα ακόλουθα σφάλματα : 

Ιον. Κακώς έγράφη είς τον θησαυρόν του Έρρ. Στεφάνου δτι ό Πλίνιος έγραψε 
tetti goniae. 

2ον. Κακώς έπανελήφθη τό αυτό σφάλμα είς τό Λεξικόν Liddell - Scott - Me 
Kenzie, ένθα άναγινώσκομεν «τεττιγόνιον fem. plur. tettigoniae PI. Η. Ν. 11, 92». 

3ov. Κακώς έν Thesaurus Linguae Latinae (I 391, 44—46) φέρεται «acheta(s ?) 
ae, fem.». Κατά περίεργον τρόπον έξελήφθη ενταύθα ή λέξις «άχέτα» ώς θηλυκού γένους ! 
Παρελείφθη δέ, ώς σημειοί ό Έρρ. Σκάσσης, νά σημειωθή ή μακρά προσωδία *,τής προ· 
παραληγούσης acheta. 

Δια τών ανωτέρω προσεπαθήσαμεν νά παρουσιάσωμεν είς τάς κυριωτάτας της 
γραμμάς τήν τόσον πλουσίαν είς οξυδερκείς παρατηρήσεις καί είς γόνιμα συμπερά
σματα πραγματείαν του Έρρ. Σκάσση. Ή μελέτη της καταδεικνύει δτι ό χειρισμός τής 
φιλολογικής μεθόδου, καθ' δν τρόπον γίνεται ύπό του Έρρ. Σκάσση, ανυψώνει τήν φι-
λολογικήν έιιιστήμην είς μάθησιν απολύτως άκριβολογικήν. Κατά τήν έποχήν μας, 
καθ' ήν εμφανίζονται αδικαιολογήτως τάσεις νά άπομακρυνθώμεν άπό τήν μετά μεθο
δολογικής ακριβολογίας διερεύνησιν τών φιλολογικών προβλημάτων, ή ολιγοσέλιδος 
πλην πλουσιωτάτη είς περιεχόμενον πραγματεία του Έρρ. Σκάσση έρχεται νά δείξη 
τον άληθινόν δρόμο ν. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

*** 

MINOS KOKOLAKIS, The Dramatic simile of life. Athen 1960, σελ. 91. 

Ό Μ. Κοκολάκις τυγχάνει γνωστός είς τους άναγνώστας του «Πλάτωνος» έξ επα
νειλημμένων έν αύτφ δημοσιευμάτων του. ΕΙς τήν συγγραφήν τής πραγματείας, τήν 
οποίαν παρουσιάζομεν, τήν άφορμήν παρέσχον είς αυτόν αί μελέται του περί τής ίστο· 


