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θείς επί τ ή ν τ ρ ά π ε ζ α ν τ ά ς τετταράκοντα μ ν δ ς 

Εις τον εν τίτλω λόγον του Υπερείδου άναγιγνώσκομεν δτι ό δούλος Μίδας 
και οι δύο υιοί του διαχειρίζονται μυροπωλεΐον του Άθηνογένους. Ό πελάτης 
του μυροπωλείου Έ π ι κ ρ ά τ η ς έραται ενός εκ των υιών του Μίδου και προσφέρει 
εις τον Άθηνογένη τεσσαράκοντα μνας διά τήν άπελευθέρωσιν των δούλων αυτών. 
Τη μεσολαβήσει της εταίρας Άντιγόνας δ Άθηνογένης αποδέχεται, μετά δυσκο
λίας δήθεν, τήν πρότασιν, εκείνη δε συμβουλεύει τον Έ π ι κ ρ ά τ η να φέρη το τα-
χύτερον τα χρήματα 1 . Ό Έ π ι κ ρ ά τ η ς εξευρίσκει ταύτα και συναντά τον Ά θ η ν ο 
γένη, ό όποιος δμως ζητεί τροποποίησιν της αρχικής συμφωνίας και προτείνει 
πλέον τήν πώλησιν —δια του αύτοΰ ποσοΰ —δλης της επιχειρήσεως μετά των χρεών 
καί τών δούλων. Ό Έ π ι κ ρ ά τ η ς αποδέχεται τους νέους δρους, καταβάλλει τάς 
τεσσαράκοντα μνάς καί γίνεται κύριος τών δούλων καί του μυροπωλείου. 

Το χωρίον το αφορών εις τήν έξεύρεσιν τών χρημάτων έχει ώς ακολούθως : 
Σνναγαγών ό' εγώ πανταχόθεν καί τους φίλους ένοχλήσας καί θείς επί την τρά-
πεζαν τάς τετταράκοντα μνας ήκον ώς τήν Άντιγόναν (Υπερείδου, ενθ' άνωτ., 4). 
Τοΰτο ήρμηνεύθη υπό τών φιλολόγων ώς έξης : 

Weil : «Je ramasse, moi, des fonds de toutes côtés, j ' importune mes amis, 
je dépose les quarante mines dans une banque, et je reviens chez Antigona» 2. 

Kenyon : «Accordingly, by dint of pestering my friends to assist me and 
scraping money together from all possible quarters, I raised the forty minas, 
and having deposited them in the bank, I went to inform Antigona» 3. 

Colin : «Allors, moi, je rassemble les fonds de toutes parts, j ' importune 
mes amis, je dépose à la banque les quarante mines, et me voilà de retour 
chez Antigona» 4. 

Burtt : «After I had collected it from every source and been a nuisance to 
my friends I deposited the forty minas in the bank and came to Antigona» 5. 

Οίκονομίδης : « Έ γ ώ δε άφου συνήθροισα άπο παντού τα χρήματα, ένοχλή
σας τους φίλους, τα κατέθεσα εις τήν τράπεζαν καί επέστρεψα εις τήν Ά ν τ ι 
γόναν» 6 . 

1} 'Υπερείδου Κατά Άθηνογένονς (4) . . . και εκελενέ με τήν ταχίστην πορίζειν το 
άργνριον, πριν μεταδόξαι τι Άθηνογένει. 

2) Η. Weil, Hypéride. Premier discours contre Athénogène. Revue des Études 
Grecques 5, 1892, 163. 

3) F. G- Kenyon, Heperides. The Orations against Athenogenes and Philippides, 
edited with a translation by F. G. Κ., London 1893, σελ. 7. 

4) G- Colin, Hypéride. Discours. Texte établi et publié par G, C , Paris [Les Bel
les Lettres] 1946, σελ. 200. 

5) J. 0- Burli, Minor Attic Orators, 2 τόμ., . . . Hyperides with an English Trans
lation by J. Ο. B., London [Loeb] 1954, σελ. 433. 

6) Άλ. Ν. ΟΙκονομίδου, 'Γπερείδου Λόγοι. Έν Αθήναις 1958 (Βιβλιοθήκη «Παπύ
ρου», αριθ. 247), σελ. 35. 
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Μαριδάκης : « Ό Έ π ι κ ρ ά τ η ς πράγματι " τ ο υ ς φίλους ένοχλήσας" συνεκέν-
τρωσε το ποσόν καί καταθέσας " θείς εις την τράπεζαν τάς τετταράκοντα μνάς " , 
έσπευσε να ανακοίνωση ταΰτα είς τήν Άντιγόναν» 7 . 

Μαντα : « Ά φ ο υ συγκέντρωσα εγώ τα χρήματα από παντού καί ενόχλησα 
μάλιστα και τους φίλους μου κατάθεσα στη Τράπεζα και ήρθα στην Αντιγόνα» 8 . 

'Ομοίως ερμηνεύει το χωρίον και ό V. de Falco 9 , ως καταφαίνεται εκ των 
σχολίων του. 

Ή ερμηνεία βμως αοτη αντιφάσκει, καθ' ημάς, προς το χωρίον το άφορων 
είς τήν καταβολήν των χρημάτων : τάς δε τετταράκοντα μνας εγώ καταβαλών 
τήν ώνήν εποιησάμην ('Υπερείδου, ενθ' άνωτ., 9 ) . 

Π ώ ς δικαιολογείται ή κατάθεσις αΰτη εις τήν τράπεζαν, ενώ ό Έ π ι κ ρ ά τ η ς 
ήπείγετο να καταβάλη τάς τεσσαράκοντα μνας το ταχύτερον εις τον Άθηνογένη ; 
Έ κ τ ο ς τούτου, εάν όντως είχε προηγηθή κατάθεσις, θα ανέφερε και έτέραν έπί-
σκεψίν του είς τήν τράπεζαν προς άνάληψιν των χρημάτων. 'Αλλ' οδτος ουδέν 
λέγει σχετικώς, καίτοι τόσον λεπτομερώς περιγράφει τας ενεργείας του. Έ ξ άλ
λου ποιον νόημα θα είχε κατάθεσις και άμεσος άνάληψις τών χρημάτων εκ της 
τραπέζης ; 

""Ας έξετάσωμεν νυν το πρώτον χωρίον : 
"Η φράσις θείς επί τήν τράπεζαν μνας άπαντα βεβαίως καί είς άλλους συγ

γραφείς, σημαίνουσα «καταθέσας είς τήν τράπεζαν μνας». Π.χ. Δημ. περί της 
Παραπρεσβείάς ( X I X ) 2 9 3 [ 4 3 5 ] . . . και ΚηφιοΌψώντα γραφήν Ιερών χρημάτων 
εδίωκες, ει τρισίν ύστερον ήμέραις επί την τράπεζαν εβηκεν επτά μνας. 

Ά λ λ ' ή φράσις του Υπερείδου δεν είναι δυνατόν να εχη τήν σημασίαν ταύ-
την, τήν οποίαν δέχονται οι Weil, Kenyon, Colin, Burtt, ΟΙκονομίδης, Μαριδά
κης, Μαντα καί V. de Falco, διότι τοΰτο δέν συμβιβάζεται προς τήν πληροφορίαν 
του" ετέρου χωρίου του Υπερείδου, κατά το όποιον ό Έ π ι κ ρ ά τ η ς καταβάλλει είς 
τον Άθηνογένη τάς τεσσαράκοντα μνας. 

Έ π ί πλέον το μεσολαβήσαν διάστημα άπό της επισκέψεως του Έ π ι κ ρ ά τ ο υ ς 
είς τήν τράπεζαν μέχρι της καταβολής τών χρημάτων είς τον Άθηνογένη ήτο 
βραχύ. Τοΰτο συνάγεται έκ της προτροπής της Άντιγόνας προς τον Έ π ι κ ρ ά τ η 
να φέρη (πορίζειν) ι 0 αμέσως (τήν ταχίστην) τα χρήματα, διότι είναι δυνατόν νά 
μεταβάλη γνώμην ό Άθηνογένης (πριν μεταδόξαι τι Άθηνογένει). Ό Έ π ι κ ρ ά 
της επομένως οφείλει νά έξεύρη καί να καταβάλη το ταχύτερον τάς τεσσαρά
κοντα μνας. 

Ή μετοχή σνναγαγών, κατά τους ως άνω έρμηνευτάς, έχει άντικείμενον τό 
έννοούμενον το άργνριον. Καθ* ημάς τοΰτο δεν ευσταθεί, διότι εν τοιαύτη περι
πτώσει ή μετοχή θείς θα έπρεπε νά εχη τό αυτό άντικείμενον, πράγμα τό όποιον 
δέν συμβαίνει, διότι άντικείμενον αυτής είναι τάς τετταράκοντα μνας. Έ κ τ ο ς 
τούτου θα ήτο πρωθύστερον, έάν ελεγεν : « Ά φ ο ΰ δέ συνέλεξα εγώ άπό παντοΰ τα 
χρήματα καί άφου ήνώχλησα τους φίλους . . . » 

"Ισως θα ήτο δυνατόν αϊ λέξεις τας τετταράκοντα μνας να είναι άντικείμενον 

7) Γ. Ν. Μαριδάκη, 'Υπερείδου Κατά Άθηνογένονς, 'Αθήναι 1962, σελ. 4. 
8) Σοφίας Μαντα, 'Υπερείδου Λόγοι. Εισαγωγή — Μετάφρασις — Σχόλια (Βιβλιοθήκη 

τών Ελλήνων), 131ος τόμ., σελ. 29. 
9) Vittorio de Falco, Iperide. Le orazioni in difesa di Eussenippo e contro Atenogene 

(Collana di Studi Greci Vili), Napoli 1947, σελ. 158. 
10) Tò ρήμα πορίζω 'έχει τήν σημασίαν τοϋ «δίδω, παρέχω, φέρω» καί ουχί τοϋ «εξευ

ρίσκω, εφοδιάζομαι, προμηθεύομαι», δπερ σημαίνει τό μέσον πορίζομαι. 
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τών μετοχών σνναγαγών καί θείς, αν έστίζομεν διά κομμάτων το κείμενον ώς 
έξης : Σνναγαγών δ* εγώ πανταχόθεν, και τονς φίλοις ετοχλήσας, και θεις επί 
την τράπεζαν τάς τετταράκοντα μνας, ήκον ώς την Άντιγόναν. Οΰτω στίζουν το 
κείμενο ν οι Weil n καΐ Οίκονομίδης 1 2 . 

Κατά την ήμετέραν γνώμην, άντικείμενον του σνναγαγών είναι ή λέξις φίλονς. 
Ή τοιαύτη σύνταξις άπαντα εις τον αυτόν λόγον του Ύπερείδον, 10 : Ώς <5' 
ήσθόμην ου ην κακόν, τότ ήδη τονς φίλονς καϊ τονς οίκείονς σννήγαγον, . . . 
Ή φράσις αννάγω τονς φίλονς είίρηται και εις άλλους συγγραφείς. Π.χ. Ava. 
Κατά Διογείτονος (XXXII) 11 Τελευτώσα δε ή μήτηρ αντών ήντεβόλει με και 
ικέτενε σνναγαγεϊν αντής τον πάτερα και τονς φίλονς, . . . "Αλλωστε ή χρήσις 
του αννάγω μετ* αιτιατικής προσώπου 1 3 άπαντα εις το αυτό χωρίον του Ύπερ
είδον, 4 Σνναγαγών ό' εγώ πανταχόθεν . . . ώς την Άντιγόναν. Κάκείνη σννή-
γαγεν ημάς εις το αντό, εμέ τε και *Λθηνογένην, . . . 

Έ ά ν το κείμενον ενταύθα έχη παραδοθή καλώς, ό α' σύνδεσμος και (τονς φί
λονς), αναφερόμενος είς τάς λέξεις σνναγαγών— φίλονς, είναι έπιδοτικος (έπιτα-
τικος) καϊ σημαίνει «καί μάλιστα, ακόμη και». Την έπιδοτικήν σημασίαν του 
και ενισχύει το χωρίον Ύπερείδον, ενθ' άνωτ., 10 Ώς δ' ήσθόμην ον ην κακόν, 
τότ* ήδη τονς φίλονς καί τονς οίκείονς σννήγαγον, και τα αντίγραφα των σνν-
θηκών άνεγιγνώσκομεν, ένθα παρατηροΰμεν δτι ό Έ π ι κ ρ ά τ η ς συνεκέντρωσεν εις 
άλλην περίπτωσιν ού μόνον τους φίλους άλλα καί τους οικείους. Κατά συνέπειαν 
ή μετοχή ενοχλήσας είναι τροπική ( =ένοχλήσας ; ένοχλητίκώς, φορτικώς). 

Τ ί σημαίνει λοιπόν ή φράσις του Υπερείδου θείς επί την τράπεζαν τας τετ
ταράκοντα μνας ; Τ ο ρήμα τίθημι δέν είναι λογικον ενταύθα να σημαίνη «κατα
θέτω». Εις τα λεξικά αναφέρεται μεταξύ τών άλλων καί ή σημασία του «υπο
θηκεύω, δίδω ένέχυρον» 1 4 , ή οποία διευκολύνει τήν κατανόησιν της φράσεως αύτηΓ. 

Ό Δημοσθένης (προς Νικόστρατον [LUI] 12 [1250]) γράφει : 'Επειδή δε 
εν τω παρόντι ον δνναϋαι πορίσαι άπαντα τα χρήματα, άργνριον μεν εμοϊ ου 
πάρεστιν, ονδ' εχω ούδ' αντός, τών δέ κτημάτων σοι τών εμών κίχρημι δ τι 
βονλει, ϋ·έντα τον επιλοίπον άργνριον δσον ενδεϊ σοι, . . . 13 Τίθημι οϋν τήν 
σννοικίαν εκκαίδεκα μνών Άρκέσαντι Παμβωτάδη, . . . 

Προσέτι ό Πολυδεύκης (Όνομαστικον 8, 142) γράφει : Θεϊναι μεν οΐκίαν εστί 
το δονναι εις νποθήκην, θέσθαι δε το λαβείν είς νποθήκην καϊ το μεν εθηκεν το 
δ' εθετο, και ομοίως νπέθηκε και νπέθετο. Π β. επίσης 3, 84 νποθήκην θείς ό 
δανειζόμενος, νποθήκην θέμενος ό δανείζων. 

Κατά ταύτα το μέσον τίθεμαι έχει τήν σημασίαν του «λαμβάνειν ύποθή-
κην, δανείζειν χρήματα επί υποθήκη». Τούτο άπαντα καί εις τον Ύπερείδον προς 
Ύγιαίνοντα λόγον, άποσπ. 1 6 9 : θέσθαι αντί μεν τον νποθήκην λαβείν1^. Π β . 
επίσης : Δημ. προς Νικόστρατον [LITI] 10 J1249] . . . καί δτι το χωρίον το εν γει
τόνων μοι τοντο ονδεϊς έθέλοι οντε πρίασθαι οϋτε θέσθαι' ο γαρ αδελφός ο 'Αρε-

11) Weil, èW άνωτ., σελ. 162. 
12) Οίκονομίδου, ε*νθ' άνωτ., σελ. 34. 
13) Πβ. επίσης Όμ. Ίλ. Ζ 87 ή δε ξυνάγονσα γεραιάς . . . 

Ήροδ. 2, 111, 3 άναβλέψαντα ôè σνναγαγεϊν τάς γυναίκας . . . 
Θονκ. 1, 120, 1 καί ήμας ες τοντο ννν ξννήγαγον. 

14) Μνημονευτέα ενταύθα καί ή ειδική χρήσις τών ουσιαστικών θέσις καί θέτης. Περί 
τούτων βλ. σχετικώς J. Η. Lipsius, Das attische Recht und Rech tsverfahren, 2ος τόμ , 
Leipzig 1912 (άνατύπ. Darmstadt 1966), σελ. 691 καί Α. R. W. Harrison, The Law Of 
Athens. The Family and Property, Oxford 1968, σελ. 255. 

15} Πβ. Άρποκρ. καί Μέγ. Έτνμ. 448, 15 έν λ. θέσθαι. 
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Θονσιος, ον τάνδράποδ' εστί ταντα à νϋν άπογέγραπται, ούδένα εφη οντε ώνεϊσθα1 

οντε τίθεσθαι, . . . και 'Ισαίου περί τον Διχαιογένονς κλήρου (V) 21 . . . αλλ* οι 
παρά τούτον πριάμενοι και θέμενοι16 . . . 

Αι λέξεις επί την τράπεζαν αποτελούν στερεότυπον φράση/ άπαντώσαν και εις 
περιπτώσεις, δπου δεν δικαιολογείται ή χρήσις της προθέσεως επί μετ ' αιτιατι
κής. Π.χ. Δημ. προς Άπατονριον (XXXIII) 10 [895] . . . απολνθήσομαι της 
εγγνης της επί την τράπεζαν . . . α ν τ ί . . . επί της τραπέζης 1 7 . 12 [896] Άποδοθει-
σών ôè των τριάκοντα μνών επί την τράπεζαν και των δέκα μνών τω Παρμέ-
νοντι, . . . αντί . . . τη τραπέζη. 24[900] . . . άποστερήσαι το επί την τράπεζαν 
χρέως, . . . αντ ί . . . επί της τραπέζης. Παραγραφή νπερ Φορμίωνος (XXXVI) 4 
[945] . . . προσώφειλε τα ένδεκα τάλανθ' ό Πασ'ιων 1 8 επί την τράπεζαν ... αντί . . . 
τη τραπέζη. 

Έ κ τών μνημονευθέντων χωρίων πληροφορούμεθα δτι ένεγράφετο υποθήκη επί 
της περιουσίας ή έδίδετο ένέχυρον εις την τράπεζαν ώς εγγύησις 1 9 ύπερ άλλου 
προσώπου. Κατά την ήμετέραν γνώμην, παρόμοια σύμβασις συνήφθη και εις την 
περίπτωσιν του Έ π ι κ ρ ά τ ο υ ς . Οδτος δηλαδή μη διαθέτων το συμφωνηθέν ποσόν 
απευθύνεται και προς τους φίλους, οι όποιοι μεταβαίνουν μετ ' αύτοϋ εις την τρά
πεζαν και εγγυώνται ύποθηκεύοντες τήν περιουσίαν των ή δίδοντες ένέχυρον αντί 
τεσσζράκοντα μνών. 

"Οθεν ή ερμηνεία του χωρίου 'έχει ούτως : « Ά φ ο υ δέ εγώ συνεκέντρωσα άπο 
παντού ακόμη και τους φίλους, ένοχλήσας (τούτους), και άφου ελαβον έκ της τρα
πέζης τας τεσσαράκοντα μνας κατόπιν εγγυήσεως (τούτων), μετέβην εις τήν 
Άντιγόναν». 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Artikel beschäftige ich mich mit der Stelle des Hypereides 
Gegen Athenogenes (V) 4 θείς επί τήν τράπεζαν τάς τετταράκοντα μνας. Der 
Ausdruck τιθέναι έπί τήν τράπεζαν τάς τετταράκοντα μνας bedeutet hier nicht 
«vierzig Minen bei der Bank deponieren», wie die Philologen übersetzen, denn 
Epikrates erlegt dem Verkäufer Athenogenes diese Kaufsumme wenig später (τάς 
δέ τετταράκοντα μνας έγώ καταβαλών, Kap. 9 ) in bar nach Abschluß des Vertrages. 

Aus dieser Untersuchung ergibt sich eindeutig, daß τιθέναι έπί τήν τράπεζαν 
τάς τετταράκοντα μνας an der oben erwähnten Stelle eine ganz andere Bedeu
tung hat : «vierzig Minen bei der Bank als Darlehen durch die Bürgschaft der 
Freunde aufnehmen». 

16) Ό P. Roussel (Isée Discours. Texte établi et traduit par P. R , 2a έκδ., Paris 
[Les Belles Lettres] 1960, σελ. 95) μεταφράζει ώς εξής: «mais par ceux qui les avaient 
achetés de lui à réméré ou lui avaient consenti des hypothèques . . . ». Πβ. επίσης 
'Ισαίου, ενθ' άνωτ., 22 . ..αλλ' οι παρά τούτον θέμενοι και πριάμενοι, όπερ ό Roussel, 
ενθ' άνωτ , μεταφράζει ώς έξης : «les créanciers et prêteurs à hypothèque . . . ». Περί τού
του βλ. W. Wyse, The Speeches of Isaeus. With Critical and Explanatory Notes, Cam
bridge 1904 (άνατύπ. Hildesheim 1967), σελ. 429 - 432. 

17) Πβ. Δημ. Κατά Στεφάνου A (XLV) 30 [1110] τών μεν οίκοι χρημάτων . . . , 
τών δ' έπί της τραπέζης όντων, . . . 

18) Περί της τραπέζης τοϋ Πασίωνος βλ. Ε. Erxhben, Das Kapital der Bank des 
Pasion und das Privatvermögen des Trapeziten, Klio 55, 1973, 117-134. 

19) Περί τούτου βλ. Lipsius, ενθ' άνωτ,, σελ. 690-735, και Harrison, ενθ' άνωτ., 
σελ. 260-271. 


