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Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση του συνόλου του έργου 

του βυζαντινού λογίου του 14ου αιώνα Σταφιδάκη και όλων των στοιχείων που είναι 

γνωστά γι’ αυτόν. Αρχικά θα καταγραφούν βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του 

Σταφιδάκη. Έπειτα, αφού παρουσιαστούν οι απόψεις μελετητών σχετικά με το είδος 

της μονωδίας θα γίνει αναφορά στο ρητορικό έργο του Σταφιδάκη που ανήκει στο 

είδος της μονωδίας και στη διαφορά που έχει από το είδος του επιταφίου. 

Ακολούθως, αφού καταγραφούν οι μελέτες που υπάρχουν για τους Επιμερισμούς 

στην περίοδο του Βυζαντίου, η εργασία θα ασχοληθεί με το φιλολογικό έργο του 

Σταφιδάκη που εντάσσεται στο είδος των επιμερισμών. Στο τελευταίο κομμάτι της 

εργασίας υπάρχει η διπλωματική μεταγραφή των Επιμερισμών του Σταφιδάκη οι 

οποίοι είναι ανέκδοτοι και παραδίδονται από τον κώδικα Vindobonensis Philologicus 

Graecus 250 και συγκεκριμένα στα φύλλα 201r έως 207r, που φυλάσσεται στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Βιέννη).     
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1. Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Σταφιδάκης υπήρξε λόγιος συγγραφέας στη Θεσσαλονίκη και έζησε γύρω 

στα 13201.  Βιογραφικά του στοιχεία είναι εντελώς άγνωστα. 

Εργογραφικά στοιχεία 

Το πιο σημαντικό σωζόμενο έργο του Σταφιδάκη είναι η μονωδία2 του για τον 

Μιχαήλ Θ΄3, που υπήρξε συναυτοκράτορας με τον πατέρα του4 , που πέθανε τον 

Οκτώβριο του 13205 στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή τη σύντομη αγόρευση θρηνεί για 

τον πρόωρο θάνατο ενός αυτοκράτορα που πέθανε πριν τον πατέρα και τη γυναίκα 

του. Επίσης, έχει γράψει ένα επιτάφιο6 ποίημα7 στον τάφο του Ισαάκ8, του ιδρυτή της 

Μονής Θεοτόκου Περιβλέπτου9 στη Θεσσαλονίκη10. Ακόμη, του αποδίδονται δύο 

ανώνυμες επιστολές 11  και κάποιοι Ἐπιμερισμοί που περιέχονται στον κώδικα 

Vindobonensis Philologicus Graecus 250 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας.  

Το όνομα του Σταφιδάκη εντοπίζεται, επίσης, και στον κώδικα Ιβήρων 4520 

(«τοῦ Θηκαρᾶ στίχοι καὶ γνῶμαι Θεοδούλου μοναχοῦ, Νεοχωρίτου γραμματικοῦ, 

                                                           
1 ODB, III, σ. 1942.   

Dimitrios Skrekas, Translations and Paraphrases of Liturgical Poetry in Late Byzantine Thessalonica, 

στο Andreas Rhoby – Nikos Zagklas (eds.), Middle and Late Byzantine Poetry, Texts and Contents, 

Βέλγιο, 2018, 260-261. 
2  Το κείμενο της μονωδίας παραδίδεται στον Codex Vaticanus Graecus 1374, f. 166v-169r. Έχει 

εκδοθεί από την Anna Meschini, La monodia di Stafidakis, Università di Padova, Studi byzantini e 

neogreci, Quaderni 8, Πάντοβα, 1974.  
3 Ο Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος (1277-1320) υπήρξε συναυτοκράτορας με τον πατέρα του την περίοδο 

1294-1320. Γονείς του ήταν ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος και η Άννα της Ουγγαρίας. Παντρεύτηκε 

την Ρίτα της Αρμενίας (κόρη του βασιλιά της Αρμενίας) και απέκτησε τέσσερις απογόνους (την Άννα, 

τον Ανδρόνικο, την Θεοδώρα και τον Μανουήλ). Πήρε μέρος σε πολλούς πολέμους εναντίον των 

Βουλγάρων και των εξεγερμένων Καταλανών το 1304-1305, χωρίς όμως ιδιαίτερες επιτυχίες. Έπειτα 

από συνεχόμενες αποτυχίες, το 1311 αποσύρθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και έζησε έως τον θάνατό 

του. Ο πατέρας του τον προόριζε για διάδοχο του θρόνου, ωστόσο δεν πρόλαβε να γίνει: ODB, II, σ. 

1367-1368. 
4 Την άποψη ότι πρόκειται για τον Μιχαήλ Θ΄ υποστήριξαν ο Richard Förster (BZ 9 [1900] 381) και ο 

Σπυρίδων Λάμπρος (ΝΕ 1 [1904] 368-370). Αντίθετα, ο S. G. Mercati υπέθεσε τον Ανδρόνικο, τον 

πατέρα του Μιχαήλ Η΄ (Collectanea, II, 236). 
5 Franz Tinnefeld, Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike, Harvard University, 2003, 167. 
6 Note d’epigrafia byzantina, 7ο Epigramma dello Stafidace per il sepolcro di Isacco fondatore del 

monastero della Περίβλεπτος a Salonicco, Bessarione 25, 1921, 142-148. 
7 PLP, 26734. 
8 Υπήρξε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από το 1295 έως το 1314 και μοναχός:  PLP, 8241. 
9 Γνωστή και ως Μονή του κυρ Ισαάκ. Η μονή αποτέλεσε πνευματικό κέντρο του 14ου αιώνα και 

συνδέθηκε με τη συγγραφική και διδακτική δραστηριότητα του Θωμά Μαγίστρου και του Ματθαίου 

Βλαστάρεως. 
10  Η Μονή ταυτίζεται με τον Ναό του αγίου Παντελεήμονα στη Θεσσαλονίκη 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1679 (19/3/2018).   
11 ΝΕ 12 (1915) 8-12. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1679
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Μητροφάνους μοναχοῦ, τοῦ Χιόνη, τοῦ Σταφιδάκη, τοῦ Χαρσιανίτου»)12. Ακόμη, 

στον Vaticanus Graecus 1412 που κατείχε ο Ιωάννης Λάσκαρης, μεταξύ άλλων 

συναντάμε και μια αναφορά στο όνομα του Σταφιδάκη («στίχοι τοῦ Σταφιδάκη εἰς 

τὸν μέγαν στρατοπεδάρχην»)13. 

Αξίζει να αναφερθεί και η εικασία που είχε κάνει ο S.G. Mercati σε ένα 

ανώνυμο έργο της «Φλωρεντιανής Συλλογής», 14  που περιέχεται στον κώδικα 

Laurentianus San Marco 356, ο οποίος πρότεινε να ελεγχθεί μήπως πρόκειται για τον 

Σταφιδάκη. Συγκέντρωσε, λοιπόν, δύο αποσπάσματα από τις επιστολές 56 και 65 του 

κώδικα αντίστοιχα, στα οποία σύμφωνα με τον Rein 15  το όνομα του συγγραφέα 

συσχετίζεται με το σταφύλι (σταφυλή, αλλά επίσης και σταφίς = σταφίδα). Αργότερα, 

όμως, ο Raymond Joseph Loenertz 16  απέρριψε την πρόταση του S.G. Mercati 

λέγοντας πως ο τελευταίος δεν είχε διαβάσει ολόκληρο το κείμενο με αποτέλεσμα να 

διατυπώσει λανθασμένες υποθέσεις17. 

2. Το ρητορικό έργο 

2.1. Εισαγωγικά στοιχεία για το είδος της μονωδίας 

Το είδος της μονωδίας περιλαμβάνει θρηνητικά ποιήματα, που έχουν στόχο να 

κατευνάσουν την έντονη θλίψη του ακροατηρίου για την απώλεια προσώπου που 

πέθανε. Το είδος της μονωδίας διακρίνεται από το είδος του Ἐπιταφίου, καθώς δεν 

αποτελεί μέρος της τελετής της κηδείας 18 . Με τον όρο μονῳδία οι Βυζαντινοί 

                                                           
12 S. Lambros, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, Cambridge, 1900, II 142. S. 

Eustratiades, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Laura on Mount Athos, 

Cambridge, 1925, 274. 
13  K.K. Müller, «Neue Mittheilungen über Janos Laskaris und die Mediceische Bibliothek», 

Centralblatt für Bibliothekswesen 1, 1884, 393. 
14 Έτσι ονομάστηκε από τον Krumbacher η συλλογή επιστολών του κώδικα Laurentianus San Marco 

356. K. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Literatur, München, 485. 
15  E. Rein, Die Florentiner Briefsammlung (Codex Laurentianus San Marco 356), Suomalaisen 

Tiedeakatemian Toimituksista. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B, Tom. XIV, 1916. 
16 Raymond Joseph Loenertz, Un Pachymère, auteur des letters du San Marco 356?, BZ 53, 1960, 290-

299. 
17 Μόνο στο ODB, III, σ. 1942, εντόπισα την πληροφορία ότι οι επιστολές 56 και 65 του Laurentianus 

San Marco 356 έχουν γραφεί από το Σταφιδάκη. Οι επιστολές, όπως προαναφέρθηκε, εκδόθηκαν από 

τον Λάμπρο στον ΝΕ 12, 1915, 8-12, ωστόσο στην έκδοσή τους δεν αναφέρεται πουθενά ο 

Σταφιδάκης ως συγγραφέας και εκδίδονται ανώνυμες. 
18 ODB, II, σ. 1396. 
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εννοούσαν ένα θρήνο γραμμένο σε πεζό ή έμμετρο λόγο, με την ίδια περίπου 

σημασία που είχε ένα εγκώμιο προς τιμήν ενός νεκρού19.  

Οι συντάκτες των επικήδειων λόγων κατά τη βυζαντινή εποχή ακολούθησαν 

ένα βασικό εγχειρίδιο ρητορικής, αυτό του ρήτορα Ψευδο-Μενάνδρου20. Σύμφωνα με 

αυτό, ο επικήδειος λόγος διακρίνεται σε τρία είδη: τον επιτάφιο, την παραμυθία και 

τη μονωδία. Ο επιτάφιος λόγος, γνωστός από την αρχαία αττική παράδοση, 

ονομάστηκε έτσι λόγω της εκφώνησής του πάνω από τον τάφο του νεκρού21. Επίσης, 

ο επιτάφιος βασίζεται στο εγκώμιο22 και σύμφωνα με την παρατήρηση του Ψευδο-

Μενάνδρου, όταν εκφωνείται μετά τον χρόνο του θανάτου, είναι καθαρό εγκώμιο23.  

Ο παραμυθητικός λόγος συνίσταται στον υπερβολικό θρήνο και την παραμυθία των 

ζωντανών προσώπων για τον νεκρό και βασίζεται στις αρχές της μονωδίας24.  

Στη μονωδία ενυπάρχει έντονο το στοιχείο του εγκωμίου, το οποίο πρέπει να 

αναμειχθεί με το στοιχείο του θρήνου. Η μονωδία, σύμφωνα με τον Μένανδρο, έχει 

διαφορετική δομή ανάλογα με το πρόσωπο για το οποίο γράφεται. Αν ο νεκρός δεν 

είναι συγγενής του ρήτορα, τότε ο τελευταίος θα πρέπει να θρηνεί συνεχώς και να 

εγκωμιάζει τον νεκρό25. Αν ο νεκρός είναι συγγενής, τότε επιβάλλεται να ακολου-

θηθεί μια τυποποιημένη δομή26 . Πιο συγκεκριμένα, ο ρήτορας πρέπει πρώτα να 

θρηνήσει για τον νεκρό, έπειτα να τονίσει τον αντίκτυπο του χαμού για τον πατέρα ή 

την πόλη (εάν πρόκειται για αξιωματούχο), το νεαρό της ηλικίας (εάν πρόκειται για 

νέο) και τη σωματική διάπλαση.  

                                                           
19 Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τ. Β΄, 578. 
20 Περὶ Ἐπιδεικτικῶν. Πρόκειται για δύο βιβλία, όπου το θέμα της μονωδίας θίγεται στο δεύτερο 

βιβλίο. Από πολλούς μελετητές αμφισβητείται η απόδοση του έργου στον Μένανδρο. Ο Herbert 

Hunger το χαρακτηρίζει ως Ψευδο-Μένανδρο. 
21 «Λέγεται μὲν παρ’ Ἀθηναίοις ἐπιτάφιον…εἴληφε δὲ τὴν προσηγορίαν οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ τοῦ 

λέγεσθαι ἐπ’ αὐτῷ τῷ σήματι»: Russel-Wilson, 418, 6-9. 
22 «Διαιρεθήσεται δὲ ὁ ἐπιτάφιος λόγος… τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς κεφαλαίοις»: Russel-Wilson, 419.11-

419.13.  
23 «οὐκοῦν ὁ μετὰ χρόνον πολὺν λεγόμενος ἐπιτάφιος καθαρόν ἐστιν ἐγκώμιον, ὡς Ἰσοκράτους ὁ 

Εὐαγόρας»: Russel-Wilson, 419.1-419.3.   
24«Παραμυθητικὸν δὲ ὁ λέγων ὀδύρεται μὲν καὶ αὐτὸς τὸν πεπτωκότα καὶ ἐπὶ μέγεθος ἐγείρει τὴν 

συμφοράν, αὔξων ὡς οἷόν τέ ἐστι τῷ λόγῳ τὸ πάθος ἐκ τῶν ἀφορμῶν ὧν εἴπομεν περὶ μονῳδίας»: 

Russel-Wilson, 413.6-413.10. 
25 «κἂν μὲν μὴ προσήκων ᾖ, αὐτὸν μόνον θρηνεῖν τὸν ἀπελθόντα»: Russel-Wilson, 434.19-434.20. 
26 «ἂν δὲ προσήκων ᾖ, οὐδὲν ἧττον καὶ αὐτὸς ὁ λέγων οἰκτίσεται ἢ ὅτι ὀρφανὸς καταλέλειπται ἢ ὅτι 

ἀρίστου πατρὸς ἐστέρηται καὶ τὴν ἐρημίαν ὀδύρεται τὴν ἑαυτοῦ αὐτός. ἐὰν δὲ καὶ πόλεως τύχῃ 

προεστὼς ὁ μεταστάς, ἐρεῖς τι καὶ περὶ αὐτῆς τῆς πόλεως, μεταχειριζόμενος καὶ ταύτης τὰ ἐγκώμια 

πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, ὅτι λαμπρὰ μὲν ἡ πόλις, ὁ δὲ ἐγείρας αὐτὴν ὁ πεπτωκώς ἐστιν»: Russel-Wilson, 

434.23-434.30. 
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Ο θρήνος ξεκινά με την αναφορά του ρήτορα στην αδικία της μοίρας και των 

θεών27. Από εκεί και πέρα, ο ρήτορας οφείλει να διαιρέσει τη μονωδία σε τρεις 

«χρόνους», για να πετύχει την πιο γρήγορη ροή στον λόγο του. Στον πρώτο χρόνο ο 

ρήτορας θα ξεκινήσει από το διάστημα λίγο πριν τον θάνατο του νεκρού28. Μετά θα 

αναφερθεί στο παρελθόν του νεκρού και, πιο συγκεκριμένα, θα γίνει λόγος για την 

παιδική και εφηβική του ηλικία, τη σωματική του διάπλαση, την καταγωγή του και 

την προσφορά του στην πόλη, εάν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο29. Το τρίτο και 

τελευταίο επίπεδο χρόνου είναι το μέλλον. Εδώ ο ρήτορας οφείλει να αναφέρει ποιες 

ελπίδες είχε εναποθέσει σε αυτόν η οικογένειά του και η πόλη του30. Μετά από μια 

παρέκβαση, με την οποία θα καταδείξει την ξαφνική αλλαγή που επήλθε με τον 

θάνατο του νεκρού, θα αναφερθεί στον θρήνο των γονέων και τις προσδοκίες της 

πόλης31. Έπειτα, ο ρήτορας πρέπει να επανέλθει στον χρόνο της κηδείας και να 

θρηνήσει για το κάλλος του σώματος του νεκρού. Δεν πρέπει, τέλος, ο ρήτορας να 

ξεχάσει να παραλληλίσει τον θρήνο του με τον θρήνο ορισμένων ζώων32. 

Περνώντας στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της μονωδίας, ο Ψευδο-

Μένανδρος ορίζει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για το κάθε επιμέρους είδος. Η 

εξωτερική διάκριση των ειδών σχετίζεται με την έκταση του λόγου. Η μονωδία δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τους 150 στίχους33 , ενώ ο επιτάφιος λόγος δεν επιδέχεται 

περιορισμούς. Ο παραμυθητικός λόγος, από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι είτε 

σύντομος είτε εκτενής. Η μακρόχρονη πάντως παράδοση συγγραφής επικήδειων 

λόγων επέφερε σύγχυση στη διάκριση των όρων, με αποτέλεσμα οι βυζαντινοί λόγιοι 

να μην είναι πάντα συνεπείς στη χρήση του κάθε χαρακτηρισμού (μονωδία, 

επικήδειος λόγος, παραμυθία) 34 . Ο Αλ. Σιδεράς στη μονογραφία του για τους 

επικήδειους λόγους στο Βυζάντιο μιλά για μια σχετική αυθαιρεσία των βυζαντινών 

                                                           
27 «χρὴ τοίνυν ἐν τούτοις τοῖς λόγοις εὐθὺς μὲν σχετλιάζειν ἐν ἀρχῇ πρὸς δαίμονας καὶ πρὸς μοῖραν 

ἄδικον, πρὸς πεπρωμένην νόμον ὁρίσασαν ἄδικον»: Russel-Wilson, 435. 9-435.12. 
28 «διαιρήσεις δὲ τὴν μονῳδίαν εἰς χρόνους τρεῖς, τὸν παρόντα εὐθὺς καὶ πρῶτον· μᾶλλον γὰρ ὁ λόγος 

κινητικώτερος, εἰ ἀπὸ τῶν ἐπ’ ὄψιν καὶ τῶν νῦν συμβάντων οἰκτίζοι τις»: Russel-Wilson, 435.16-

435.19.   
29  «εἶτα ἀπὸ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου, οἷος ἦν ἐν νέοις ὅτε ἦν νέος, οἷος ἐν ἀνδράσιν ἀνὴρ 

τυγχάνων»: Russel-Wilson, 435.24-435.25. 
30 «ἀπὸ δὲ τοῦ μέλλοντος, οἵας εἶχεν ἐλπίδας ἐπ’ αὐτῷ τὸ γένος»: Russel-Wilson, 435.28-435.29.   
31  «εἶτα ἀποστροφῇ χρήσῃ…συνοδύρου οὖν καὶ πατρὶ καὶ μητρί, καὶ αὐξήσεις τὸν οἶκτον, οἵων 

ἐλπίδων ἐστέρηνται. Καὶ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπιχειρήσεις λέγων πάλιν, οἷος ἂν περὶ αὐτὴν ἐγένετο, οἷον 

ἂν παρέσχεν ἑαυτὸν εἰς φιλοτιμίαν»: Russel-Wilson, 433.30, 436.2-436.4. 
32 «ἐχέτω δὲ μνήμην καὶ ζῴων ἀλόγων…»: Russel-Wilson, 436.26-436.33.   
33 «ἔστω δὲ μὴ πέρα τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπῶν διὰ τὸ μὴ ἀνέχεσθαι τοὺς πενθοῦντας μακρᾶς 

σχολῆς μηδὲ λόγων μήκους ἐν συμφοραῖς καὶ ἀκαιρίαις»: Russel-Wilson,  437.1-437.4.   
34 Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τ. Β΄, 214. 
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ρητόρων ως προς τη χρήση της ορολογίας (μονωδία, επιτάφιος λόγος, επικήδειος)35. 

Αυτή την άποψη επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης Χατζή36 ο οποίος αναφέρει ότι οι 

βυζαντινοί συγγραφείς δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο μονωδία αποκλειστικά και μόνο 

για ένα είδος, ούτε αυτή αναφέρεται κάπου ως ξεχωριστό είδος της βυζαντινής 

λογοτεχνίας.  

Ο Σιδεράς βασιζόμενος στη θεωρία του Μένανδρου για την τυπική δομή μιας 

μονωδίας, αλλά και μετά από μελέτη πάνω σε βυζαντινούς επικήδειους λόγους, 

διατυπώνει μια άλλη πρόταση σχετικά με τη δομή των μονωδιών. Μιλά για την 

ύπαρξη προοιμίου, όπου ο ρήτορας χρησιμοποιεί κάποιο μοτίβο (τη διάσταση της 

ατυχίας, στην οποία συμμετέχει το σύμπαν, την αναφορά σε διπλό πένθος που έρχεται 

να μεγαλώσει τη διάσταση του πρώτου)37. Επιπρόσθετα, κατά τον Σιδερά, πρέπει να 

ακολουθήσει ένας έπαινος, που είναι αναγκαίος για τη σύνθεση του λόγου. Εδώ ο 

ρήτορας επαινεί την καταγωγή του νεκρού, τους γονείς του, τη σωματική διάπλαση, 

τα σωματικά και πνευματικά του χαρίσματα, τις επιδόσεις του σε αθλήματα και 

αναφέρεται εγκωμιαστικά στις ηγετικές του αρετές, στα στρατιωτικά του 

κατορθώματα, στη σοφία και τη σύνεσή του ή στην ορθόδοξη ταυτότητά του38. Το 

βασικότερο όμως μέρος είναι ο θρήνος39. Ο ρήτορας πρέπει να θίξει τον αντίκτυπο 

της απώλειας στην πόλη και την οικογένεια του νεκρού. Αμέσως μετά ακολουθεί η 

παραμυθία40, ένα βασικό χριστιανικό στοιχείο που εισχώρησε στη μονωδία από τους 

Πατέρες της Εκκλησίας. Τέλος, ο ρήτορας καταλήγει με μια ευχολογία 41  για 

ανάπαυση του νεκρού κοντά στο Θεό. Αυτή τη δομή για τη μονωδία υποστηρίζει και 

ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος τονίζει πως οι βυζαντινοί συγγραφείς τη διατήρησαν 

χωρίς παρεκκλίσεις. Το πόσο πιστοί παρέμεναν οι Βυζαντινοί σε αυτή τη δομή 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διατηρήθηκε ακόμη και σε παρωδίες μονωδίας, 

όπως η παρωδία του Μιχαήλ Ιταλικού για τον θάνατο της πέρδικάς του και η 

παρωδία του Μανασσή για τον θάνατο του αγαπημένου του πτηνού42. Επίσης, ο 

Χατζής αποδεικνύει τη διατήρηση της τυπικής δομής της μονωδίας από τους 

                                                           
35 A. Sideras, Die Byzantinischen Grabreden, 50. 
36  Dimitrios Hadzis, Was bedeutet "Monodie" in der byzantinischen Literatur?, στο: J. Irmscher, 

Byzantinische Beiträge, Berlin 1964, 177-185. 
37 A. Sideras, ό.π., 75-76. 
38 A. Sideras, ό.π., 77. 
39 A. Sideras, ό.π., 78. 
40 A. Sideras, ό.π., 78. 
41 A. Sideras, ό.π., 79. 
42 M. Treu, Michael Italikos, BZ 4, 1895, 1-22. 

K. Horna, Einige unedierte Stücke des Manasses und Italikos, Gymnasialprogramm, Wien 1902. 
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Βυζαντινούς καταγράφοντας την ομοιότητα στην αρχή της μονωδίας που έγραψε ο 

Φλάβιος Φιλόστρατος για τον θάνατο του Ιουλιανού με την αρχή της μονωδίας που 

έγραψε ο Θεόδωρος Υρτακηνός για τον θάνατο του Μιχαήλ Παλαιολόγου δέκα 

αιώνες αργότερα43.  

Σημαντικό στοιχείο που δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί από αυτή την 

περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών του είδους της μονωδίας είναι τα 

υφολογικά μέσα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ρήτορας44. Οι μονωδίες βρίθουν από 

χωρία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, της θύραθεν γραμματείας, 

παροιμίες, γνωμικά και στερεότυπες θρηνητικές φράσεις. 

Σημαντική είναι και η καταγραφή του Δημήτρη Χατζή45, ο οποίος γράφει πως 

κατά τη μελέτη του συνάντησε μονωδίες οι οποίες αντλούν τα θέματά τους από 

κάποιο θλιβερό ιστορικό γεγονός μίας πόλης ή ενός μνημείου κ.ά. Ωστόσο, το ίδιο το 

ιστορικό γεγονός δεν καταγράφεται στη μονωδία, γιατί είναι ήδη γνωστό ή είναι 

γραμμένο σε άλλο κείμενο, τις περισσότερες φορές από τον ίδιο συγγραφέα. Η 

αρχαιότερη τέτοια μονωδία που συνάντησε είναι η «Μονῳδία ἐπὶ Σμύρνῃ» του 

σοφιστή και ρήτορα Πόπλιου Αίλιου Αριστείδη γραμμένη το 178. Ακόμη και σε 

αυτές τις μονωδίες η δομή είναι η τυπική, δηλαδή: ύστερα από μια σύντομη εισαγωγή 

αναπτύσσεται το εγκώμιο (ή έπαινος), έπεται ο θρήνος και στο τέλος υπάρχει η 

παραμυθία. 

2.2. Η μονωδία του Σταφιδάκη 

 Η μονωδία του Σταφιδάκη είναι αφιερωμένη στο θάνατο του αυτοκράτορα 

Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγου και παραδίδεται σε δύο κώδικες46. Ο πρώτος κώδικας είναι 

ο Vallicellianus B 70 (ff. 191-200) και ο δεύτερος κώδικας είναι o Vaticanus Graecus 

1374 (ff. 166-169). Η Anna Meschini θεωρεί πως το πρώτο χειρόγραφο ήταν 

πιθανότατα γραμμένο από τον ίδιο τον συγγραφέα της μονωδίας, λόγω της παρουσίας 

διορθώσεων που δεν μπορούν να αποδοθούν στον γραφέα47 . Επίσης, θεωρεί τον 

βατικανό κώδικα απόγραφο του πρώτου κώδικα, καθώς παρουσιάζει ευκολότερες 

                                                           
43 Anecdota Graecae, τ. 1, Paris 1829, 254-295. 
44 A. Sideras, ό.π., 79.  
45 Dimitrios Hadzis, 177-185. 
46 A. Meschini, La monodia di Stafidakis, Università di Padova, Studi byzantini e neogreci, Quaderni 8, 

Padua 1974. 
47 A. Meschini, La monodia di Stafidakis, 4. 
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γραφές αναπαράγοντας παράλληλα ακριβώς το ίδιο κείμενο, διορθώνοντας μόνο 

μερικά λάθη ιωτακισμού ή διττογραφίας48 και προσθέτοντας μία λάθος γραφή. 

 Η πρώτη αναφορά σε αυτή τη μονωδία έγινε από τον Krumbacher49, ο οποίος 

την εισήγαγε σε έναν κατάλογο αγνώστων ρητορικών έργων, χωρίς να μπορεί να την 

τοποθετήσει χρονικά ή να προσδιορίσει τον συγγραφέα της. Γνώριζε ότι παραδίδεται 

μόνο από έναν κώδικα (τον Vaticanus) και δεν ήξερε τίποτα άλλο εκτός από το ότι 

απευθύνεται σε έναν Παλαιολόγο αυτοκράτορα. Η ταύτιση με τον Μιχαήλ Θ΄ 

προτάθηκε πρώτη φορά σε μια σύντομη σημείωση του Roger Förster50. Αργότερα και 

ο Σπυρίδων Λάμπρος51 αναγνώρισε τον Μιχαήλ Θ΄ ως το πρόσωπο της μονωδίας. Για 

ιστορικούς λόγους αξίζει να αναφερθεί και η άποψη του Silvio Giuseppe Mercati, 

στην οποία είχε αρχικά καταλήξει, για να την απορρίψει αργότερα, ότι δηλαδή 

επρόκειτο για τον Ανδρόνικο Παλαιολόγο52, τον πατέρα του Μιχαήλ Η΄, που πέθανε 

στη Θεσσαλονίκη το 1246.  

Η Meschini επιβεβαιώνει πως η συζήτηση για την ταυτότητα και τη βιογραφία 

του μονωδού είναι προβληματική. Σχετικά με αυτό έγραψε ο Mercati. Στην έκδοσή 

του για τον Ἐπιτάφιο του Ισαάκ, που τον ταύτισε με τον ιδρυτή της Μονής 

Περιβλέπτου στη Θεσσαλονίκη, υπέθεσε πως στον κώδικα Valicellianus, στο f. 153v 

έχουν γραφεί οχτώ στίχοι53 για τον Παλαιολόγο αυτοκράτορα από τον Σταφιδάκη54, 

οι οποίοι δεν φαίνονται καθαρά. Το γεγονός ότι ο Ισαάκ ήταν ακόμα ζωντανός στα 

τέλη (της πρώτης εικοσαετίας) του 14ου αιώνα, συμφωνεί με την χρονολόγηση της 

μονωδίας περί το 1320. Εντοπίζοντας, έτσι, τον συγγραφέα χρονικά και γεωγραφικά, 

ο Mercati τοποθέτησε τον Σταφιδάκη στη Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα. Γι’ αυτό το 

συμπέρασμά του στηρίχθηκε και σε δύο ακόμη πηγές: σε μια επιστολή του 

Θεόδουλου Μάγιστρου55 και στο βιβλίο του Tafrali, Topographie de Thessalonique56.  

                                                           
48 Εντάσσεται στα ψυχολογικά σφάλματα του αντιγραφέα και είναι ο διπλασιασμός μιας συλλαβής, 

μιας λέξης ή μιας μεγαλύτερης ενότητας: M. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, 

Αθήνα, 1989, 165-168. 
49 K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München, 1897, 498. 
50 R. Förster, Staphidakis, BZ 9, 1900, 381. 
51 Σ. Λάμπρος, ΝΕ 1, 1904, 368-370. 
52 S. G. Mercati, Bessarione 21, 1917, 73-81. 
53 Η Meschini στο La Monodia di Stafidakis αναφέρει τον τίτλο: «τ(οῦ) Σταφιδάκη εἰς τ(ὸν) τὰφον 

τ(οῦ) κ(υροῦ) Ἰσαὰκ». 
54 βλ. Εργογραφικά Στοιχεία. 
55  M. Treu, Die Gesandtschaftsreise des Rhetors Theodulos Magistros, Feekeisens Jahrbüch für 

Klassische Philologie 27, 1900-1902, 1-30.   
56 Oreste Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris, 1913, 149-162. 
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Μέχρι στιγμής έχουν γραφεί δύο μονωδίες για τον Μιχαήλ Θ΄, αυτή του 

Σταφιδάκη και μία από τον Θεόδωρο Υρτακηνό57. Σημαντική πηγή πληροφοριών για 

τον Μιχαήλ Θ΄58 είναι ο Γεώργιος Παχυμέρης, ο οποίος περιγράφει, μεταξύ άλλων, 

με λεπτομέρειες την τελετή της στέψης του Μιχαήλ από το χέρι του Πατριάρχη 

Ιωάννη Κοσμά και μιλά για τις ένδοξες πολεμικές εκστρατείες εναντίον των Τούρκων 

στη Μικρά Ασία, των Βουλγάρων στη Θράκη και των Καταλανών στην Ανατολή που 

ήρθαν ως μισθοφόροι. Δεν προκύπτει πάντως από κάπου ότι ο Μιχαήλ έπαιξε κάποιο 

σημαντικό ρόλο στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους59. 

Ο Ιωάννης ΣΤ΄ Κατακουζηνός 60  αφηγείται ότι ο Μιχαήλ Θ΄ δέχθηκε τη 

χαριστική βολή στην υγεία του με το άκουσμα του θανάτου των δύο παιδιών του, της 

Άννας και του Μανουήλ. Μια ελαφρώς διαφορετική οπτική παρουσιάζουν ο 

Νικηφόρος Γρηγοράς61 και ο Γεώργιος Φραντζής62. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ιστορία 

των δύο τελευταίων, τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στο παλάτι της Αδριανούπολης, 

όπου κατοικούσε ο Μιχαήλ πριν φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έλαβε ένα δυσοίωνο 

μήνυμα μέσα από όραμα. Στο πάνω μέρος μιας πόρτας του παλατιού εμφανίστηκε 

ένας κύκλος, γύρω από τον οποίο υπήρχε ένα λιοντάρι, μια λεοπάρδαλη, μια αλεπού 

και ένας λαγός, με γραμμένη μια έμμετρη πρόβλεψη που μιλούσε για θάνατο του 

αυτοκράτορα στη Θεσσαλονίκη. Παρόλο το φόβο του, που πήγαζε από το 

συγκεκριμένο μήνυμα, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη. Φθάνοντας στη Θεσσαλονίκη 

έμαθε ότι ο γιος του, ο Μανουήλ, σκοτώθηκε ένα βράδυ κατά λάθος, από τους 

φρουρούς του σπιτιού του αδελφού του, Ανδρόνικου63. Το άκουσμα της είδησης 

αυτής απέβη μοιραίο για τη ζωή του αυτοκράτορα Μιχαήλ64. 

Η δομή της μονωδίας του Σταφιδάκη, που είναι αφιερωμένη στον Μιχαήλ Θ΄, 

είναι απλή και τυπική65 . Δεν παρεκκλίνει από την παραδοσιακή σύνθεση και το 

                                                           
57 Ηλίας Χρυσοστομίδης, Οι μονωδίες του Θεοδώρου Υρτακηνού, μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008. 
58 Th. Papadopoulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen 1259-1453, Μόναχο, 1938, 36-37. 
59 Meschini, La monodia di Stafidakis, 6. 
60 Βυζαντινός αυτοκράτορας και ιστορικός. Βασίλευσε από το 1341 έως την παραίτησή του το 1354. 

Επισήμως, όμως, στέφθηκε αυτοκράτορας το 1347, αφού ο Ιωάννης Ε΄ μετά τον θάνατό του δεν είχε 

ορίσει επίσημο διάδοχο. 
61  Νικηφόρος Γρηγοράς (1295-1360). Υπήρξε, μεταξύ άλλων, ιστορικός συγγραφέας, θεολόγος, 

ρήτορας, μαθηματικός και αστρονόμος. 
62  Γεώργιος Φραντζής ή Σφραντζής (1401-1480). Υπήρξε βυζαντινός αξιωματούχος και ιστορικός 

συγγραφέας.  
63 Είναι ο μετέπειτα αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄. 
64 Ν. Γρηγοράς: CSHB 25, I, σ. 277-278 και Γ. Φραντζής: CSHB 39, 33. 
65 Meschini, La monodia di Stafidakis, 8. 
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κανονικό λεξιλόγιο του είδους. Σημαντική επισήμανση σχετικά με την, κατά τα άλλα 

συμβατική, γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον Σταφιδάκη, είναι η χρήση κάποιων 

λέξεων που εμφανίζονται μόνο την περίοδο του Βυζαντίου. Πιο συγκεκριμένα, 

έχουμε τις λέξεις «ἀντεσοικισάσης» (f. 191v) και «συγκαθελκύσας» (f. 192r). 

Αξιοσημείωτο είναι και το ρήμα «περιδονέω» (f. 194v) που στα λεξικά συναντάται ως 

varia lectio με αναφορές στον Διονύσιο Αλικαρνασσέα66 και στον Αγαθία67. 

Είναι σημαντικό να τονιστούν οι ομοιότητες που παρατηρούνται μεταξύ των 

μονωδιών του Σταφιδάκη και του Υρτακηνού (αμφότερες για το ίδιο πρόσωπο). 

Αρχικά, οι δύο μονωδίες δεν φαίνεται να έχουν λεκτικές ομοιότητες. Η μοναδική 

φραστική ομοιότητα που εντοπίζεται είναι η εξής: Σταφιδάκης «ἀλλ’ οὕπω τοσαύτας 

οὐδέποτε τῶν θρήνων τὰς ὑποθέσεις ἐκτήσατο», Υρτακηνός «οὐδένα μοι δοκῶ τῆς 

παρούσης εὑρεῖν ὑπερτέραν ὑπόθεσιν». Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια 

κοινά μοτίβα που υιοθετούν οι δύο μονωδοί, όπως η σύγκριση του θανάτου του 

Μιχαήλ με σεισμό 68 , η σύγκριση του Μιχαήλ με τα αστέρια, η αποστροφή στη 

θάλασσα, αλλά και οι έπαινοι της φυσικής ομορφιάς του βασιλιά69. Τόσο ο έπαινος 

των σωματικών προσόντων του Μιχαήλ, όσο και η αποστροφή των δύο ρητόρων στη 

θάλασσα και ο παραλληλισμός του νεκρού με τα αστέρια, αποτελούν σημεία της 

τυπικής μονωδιακής δομής σύμφωνα με τη θεωρία του Ψευδο-Μένανδρου. Ο 

τελευταίος έκρινε απαραίτητο στοιχείο της μονωδίας την παρουσίαση των 

σωματικών αρετών του μονωδούμενου προσώπου70.    

Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη μονωδία του Σταφιδάκη είναι ως επί 

το πλείστον συνηθισμένες για το είδος (π.χ. ο αυτοκράτορας είναι ένας φράχτης 

(περίβολος), ένας πύργος (πύργος), οι θρήνοι είναι βροντές (βρονταὶ οἰμωγῶν), τα 

δάκρυα ρέουν σαν ποτάμια (ποταμοὶ δακρύων) κ.ά.). Αναλυτικότερα παραδείγματα 

συνηθισμένων για το είδος εκφράσεων: 

f. 192r τί σου πρῶτον… ὀδυρώμεθα; τί δ’ 

ὕστατον καταλέξωμεν; 

Θεόδ. Πρόδρ.71  ἢ ποῖον πρῶτον κλαύσομαι 

καὶ δεύτερον 

                                                           
66 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, I, 19. 
67 Agathias, Histor, ΙΙΙ, 27. 
68  Σταφιδάκης: «ποῖος σεισμός ἐπελθών», Υρτακηνός: «ὡς φρικτὸς οὗτος ὄντως σεισμός, ὅν καὶ 

προφήτης εἶπεν ἅπαξ γῆς κλονῆσαι τὰ πέρατα». 
69 Meschini, La monodia di Stafidakis, 11. 
70 Russel-Wilson, 435.24. 
71 Εἰς τὴν σεβαστοκρατόρισσαν θρηνητικὸς λόγος, Codex Marcianus Graecus XI 22, f. 56v, στ. 263.  
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Βησσαρίων72 ἢ τί πρῶτον ἀποδυράμενος; 

Ανώνυμος τί πρῶτον τῶν ἐκείνης καλῶν, τί 

δὲ μέσον, τί δ’ ὕστατον προστησάμενοι 

ἀφορμὴν θρήνου ποιήσομεν; 

f. 192r μελῶν ἀναλογίαν Ιωάν. Ευγενικός73 ὢ τῆς ἑκάστου τῶν μελῶν 

ἀναλογίας  

f. 192v ὦ τῆς ἀνθρωπείας ἄγαλμα φύσεως Βησσαρίων74 ὦ καλὸν τῆς φύσεως ἄγαλμα 

f. 194v οὐδὲ καθεύδειν ἤθελες πώποτε, 

ἐπαγρυπνῶν ταῖς φροντίσι διὰ παντός 

Νικηφόρος Γρηγοράς75 ἐκεῖνος ἦν ὁ νύκτας 

ὅλας ἐγρηγορώς τε καὶ ἄγρυπνος διαμένων 

f. 195r τίς οὕτως ἰσχυρὸς ἢ μᾶλλον εἰπεῖν 

ἀκάματος 

Βησσαρίων76 τίς οὕτω σιδηρόφρων 

f. 195v ἡ πικρὰ φήμη… τὴν πόλιν ἐκείνην 

καταλαβοῦσα 

Ανώνυμος 77  ὢ φήμης, ἣ τὴν σὴν πατρίδα 

καταλαβοῦσα… 

f. 195v καὶ βροντὰς οἰμωγῶν… καὶ ὑετοὺς 

δακρύων 

Θεοδ. Πρόδρ.78 καὶ νιφετὸς τῶν στεναγμῶν 

καὶ τῶν δακρύων ὄμβρος  

f. 197r πατέρα κηδεμόνα τροφέα Νικηφόρος Γρηγοράς79 οἱ μὲν γάρ σε πατέρα 

καλοῦσι κοινόν· οἱ δὲ κηδεμόνα τε καὶ 

προστάτην 

f. 197r ἀλλ’ οὔπω τοσαύτας οὐδέποτε τῶν 

θρήνων τὰς ὑποθέσεις ἐκτήσατο 

Θεόδωρος Υρτακηνός80 οὐδένα μοι δοκῶ τῆς 

παρούσης εὑρεῖν ὑπερτέραν ὑπόθεσιν 

 

Το ύφος της μονωδίας είναι απλό και χαρακτηρίζεται από τις πολλές επαναλήψεις 

ίδιων λέξεων και ίδιων εννοιών. Η λέξη «τριπόθητος» εμφανίζεται δύο φορές στο 

κείμενο (f. 193r και f. 197r) και τρεις φορές χρησιμοποιείται η έκφραση «ἐκ 

μέσων…» («ἐκ μέσων ἡμῶν…» f. 191r, «ἐκ μέσων χειρῶν…» f. 197r και f. 198v). 

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά81: 

                                                           
72  Μονῳδία ἐπὶ τῇ εὐσεβεῖ δεσποίνῃ τῆς Τραπεζοῦντος κυρᾷ Θεοδώρᾳ τῇ μεγάλῃ Κομνηνῇ, Codex 

Marcianus Graecus Z 533, ff. 25v - 25r. 
73 Μονῳδία ἐπὶ τῇ δεσποίνῃ Μαρίᾳ, Σπ. Λάμπρος, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, Ι, 1912-1923, σ. 

114. 
74 Νικηφόρου του Χειλά, Μονῳδία ἐπί τῇ Κλεόπῃ Παλαιολογίνῃ, f. 78v, στ. 3-4. 
75 Μονῳδία ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ γηραιοῦ βασιλέως. Η συγκεκριμένη μονωδία είναι αφιερωμένη στον 

Ανδρόνικο Β΄ τον Παλαιολόγο. 
76 Ν. του Χειλά, Μονῳδία ἐπί τῇ Κλεόπῃ Παλαιολογίνῃ, f. 78r στ. 13. 
77 Ἀνωνύμου, Μονῳδία ἐπὶ τῷ θανάτῳ Θεοδώρου Β΄ Παλαιολόγου, Σπ. Λάμπρος, Παλαιολόγεια και 

Πελοποννησιακά, ΙV, 180. 
78 Εἰς τὴν σεβαστοκρατόρισσαν θρηνητικὸς λόγος, f. 56, στ. 4.  
79 «Μονῳδία ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ γηραιοῦ βασιλέως», Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή Ιστορία, τ. Ι, 

Αθήνα, 1997, 475,1-481,13. 
80 «Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Μιχαὴλ Παλαιολόγου», Boissonade, τ. I, 254-268. 
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f. 191r καὶ μηδαμοῦ μηδένα ‘Ρωμαῖον ἢ 

βάρβαρον τῆς παρούσης συμφορᾶς ἔξω 

καθῆσθαι παραχωρούντων 

f. 196r     καὶ μηδαμοῦ μηδένα παραχωρῶν      

ἡσυχάζειν    

f. 191r κεφαλῆς ἀποτμηθείσης f. 193r ἀποτμηθεῖσαι κεφαλαί 

f. 191v ὁ… μέγας περίβολος f. 198v ὁ ἀρραγὴς περίβολος 

f. 191v ἔξω φροντίδων τὸν βίον ἤνυτον f. 194v ἵνα πόρρω φροντίδων ἱστῆταί σου τὸ 

ἀρχόμενον 

f. 192r ἀκτῖνας ἀγαθῶν ἀνέτελλες f. 199v ἀκτῖνας εὐποιϊῶν ἀποστέλλων 

f. 192r μὴ γινώσκοντες ὄτι πράξωμεν f. 194r ἀποροῦμεν τί δήποτε δράσωμεν 

f. 192r τῇ μαχαίρᾳ…, ἣν δὴ τεθνηκὼς 

ἀπολέλοιπας διὰ πάσης οἰκουμένης ἰοῦσαν 

f. 196r ὢ πληγὴ διὰ πάσης ἰοῦσα τῆς 

οἰκουμένης 

f. 192v θεώμενοι τὰ ἀθέατα  f. 198r ἵνα μὴ θεάσωνται τὰ ἀθέατα  

f. 193r αἴγλην… συνέξων f. 198r τὰς ἀκτῖνας… συνέχεις 

f. 193r ὢ κεφαλὴ πασῶν κεφαλῶν ἀνταξία f. 198r ὁ τῆς γῆς ἁπάσης ἀντάξιος 

f.194v ἐπαγρυπνῶν ταῖς φροντίσι διὰ παντός f. 194v ὑπὲρ ὧν ἠγρύπνεις 

f. 195v ἡ… φήμη… τὴν πόλιν ἐκείνην 

καταλαβοῦσα 

f. 199v ζάλη… τὴν οἰκουμένην καταλαβοῦσα 

 

 Είναι σημαντικό να σχολιαστούν και κάποια ακόμη σημεία της μονωδίας. Το 

πρώτο είναι το μοτίβο του σεισμού. Ο Σταφιδάκης παρομοιάζει τον θάνατο του 

Μιχαήλ με σεισμό που κλονίζει ολόκληρη την οικουμένη («ὢ σεισμὸς οὐχ ἐνὶ μέρει 

τῆς γῆς προσβαλὼν ἀλλὰ πᾶσαν ὁμοῦ συγκλονῶν καὶ τῶν αὐτῆς οἰκητόρων τὰς 

καρδίας ἐκπηδᾶν ἀναγκάζων» 82 ). Όμως είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τι 

συμβαίνει σε ολόκληρη την παράγραφο στην οποία εμπεριέχεται η ανωτέρω φράση83. 

Ο Σταφιδάκης δανείζεται εικόνες φαινομένων της φύσης που πλήττουν όχι κάποιον 

συγκεκριμένο τόπο αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Η υπερβολή αυτή είναι απαραίτητο 

στοιχείο της μονωδίας, αλλά και χαρακτηριστικό αυτοκρατορικό γνώρισμα, που θέλει 

τον αυτοκράτορα να είναι το κέντρο όλου του κόσμου και η πτώση του (ή ο θάνατός 

                                                                                                                                                                      
81 Meschini, La monodia di Stafidakis, 12. 
82 Meschini, La monodia di Stafidakis,17. 
83«ὢ διὰ πλουκιάσης γῆς καὶ γῆς καὶ θαλάττης ἀμύθητα κεκινηκὼς δάκρυα καὶ μηδαμοῦ μηδένα 

παραχωρῶν ἡσυχάζειν, ὢ νέφος οὕτως ἐξαίφνης διὰ πάσης γῆς ἑστηκὸς καὶ κατακλύζον πᾶν τὸ 

ἀνθρώπινον· ὢ πληγὴ διὰ πάσης ἰοῦσα τῆς οἰκουμένης καὶ πᾶν ὅσον εἰς Ῥωμαίους τελεῖ τύπτουσά τε 

καὶ κατατέμνουσα, ὢ σεισμὸς οὐχ ἑνὶ μέρει τῆς γῆς προσβαλὼν ἀλλὰ πᾶσαν ὁμοῦ συγκλονῶν καὶ τῶν 

αὐτῆς οἰκητόρων τὰς καρδίας ἐκπηδᾶν ἀναγκάζων. ὢ χάλαζα κατὰ πασῶν κεφαλῶν φερομένη καὶ 

πάντας εἰς ὄλεθρον ἐπισπεύδουσα· ὢ σπάθη διὰ πάσης καρδίας ἰοῦσα καιρίαν ἅπαντας πλήττουσα.» 

Meschini, La monodia di Stafidakis,17. 
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του) να αποτελεί κλονισμό της κοσμικής τάξης84. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλες λέξεις 

και φράσεις σχετικές με σεισμό στην μονωδία. Για παράδειγμα: «ἐκεῖνον τὸν πύργον 

τὸν ἄσειστον» (Meschini, σ. 17), «ποῖος σεισμὸς ἐπελθὼν τοσαύτην ἐποίησεν ἂν τοῖς 

Ῥωμαίοις εἰς τὰ πράγματα τὴν καινοτομίαν;» (Meschini, σ. 19).  

 Άξιος λόγου και αναφοράς είναι και ο τρόπος που παρουσιάζει ο Σταφιδάκης 

την εικόνα της συναυτοκρατορίας του Μιχαήλ με τον Ανδρόνικο. Γίνεται λόγος για 

μια άριστη σχέση, για μια αγαθή συζυγία, που εκφράζεται με σύνθετους λεκτικούς 

τύπους με την πρόθεση συν-. Για παράδειγμα παρατίθεται το αντίστοιχο απόσπασμα 

από τη μονωδία: «τί τὸν σαυτοῦ πατέρα καὶ βασιλέα, πρὸς ὃν καὶ τῶν ὑπηκόων 

αὐτῶν εὐπειθέστερος ὢν ἐτύγχανες καὶ τούτῳ μᾶλλον ἢ τῷ διαδήματι ἔχαιρες - ὤ, 

πῶς ἂν εἴπω – νῦν ἔρημον καταλείπων, εἴπερ ἄλλοτέ ποτε μάλιστά σου χρῄζοντα 

συνεπιλαβέσθαι καὶ συνάρασθαι εἰς τὰ πράγματα, οὐκ ᾤκτειρας οὐδ’ ἠλέησας, ἀλλὰ 

ποθοῦντά σε σφόδρα καὶ περικαόμενον ἀφεὶς ἀπελήλυθας;» (Meschini, σ. 16). 

Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η χρήση του μοτίβου του αυτοκράτορα-ήλιου. 

Ο Σταφιδάκης χαρακτηριστικά γράφει: «ὁ γὰρ κοινὸς ἁπάντων Ῥωμαίων ἥλιος, ὁ 

διὰ πάσης γῆς ἀκτῖνας εὐποιϊῶν άποστέλλων καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ῥωμαίων οἰκοῦντας 

καταθερμαίνων καὶ τῷ δεινῷ χειμῶνι τῶν ἐναντίων οὐ παρεῶν οὐδένα 

καταχειμάζεσθαι, νῦν ἤδη τοῦ θανάτου ταῖς σκιαῖς ἐμπεσὼν ἐξέλιπε, καὶ διὰ πάσης 

Ῥωμαίων γῆς καὶ θαλάττης νὺξ ἐπεπόλασε δυστυχημάτων» (Meschini, σ. 20). Η 

αναφορά στον ήλιο είναι ταυτόσημη, την περίοδο του Βυζαντίου, με την αναφορά 

στον αυτοκράτορα, και εδώ είναι ξεκάθαρο πως ο Σταφιδάκης, μιλώντας για τον ήλιο 

των Ρωμαίων που ακτινοβολούσε και τώρα σταμάτησε να φωτίζει, αναφέρεται στον 

αυτοκράτορα Μιχαήλ που πέθανε. 

3. Το φιλολογικό έργο 

3.1 Εισαγωγικά στοιχεία για το είδος των Επιμερισμών 

Για το γραμματειακό είδος των Επιμερισμών δεν υπάρχει  κάποια επαρκής 

περιγραφή ως προς τη μορφή ούτε κάποιος ακριβής ορισμός τους. Οι Επιμερισμοί 

μοιάζουν με ετυμολογικά λεξικά και συναντάται πλήθος τέτοιων κειμένων χωρίς 

                                                           
84 Herbert Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, 

Wiener Byzantinistische Studien 1, Wien 1964, 60-64. 
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επικεφαλίδα85. Οι Επιμερισμοί εμφανίζονται μάλλον από τον 8ο αιώνα και όριο post 

quem θεωρείται η ζωή του Γεωργίου Χοιροβοσκού86, αφού είναι ο συγγραφέας των 

τριών παλαιότερων εκδεδομένων επιμεριστικών κειμένων, των Επιμερισμών σε 

Ψαλμούς87 και δύο corpus Επιμερισμών στα έργα του Ομήρου88. 

Πρώτος ο Karl Lehrs89 το 1848 διατύπωσε κάποιες θέσεις του σχετικά με το 

περιεχόμενο των Επιμερισμών ξεκινώντας από το κείμενο των Επιμερισμών του 

Ηρωδιανού. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως κάθε γραμματικός στη βυζαντινή εποχή 

είχε τη δική του μέθοδο στη σύνταξη Επιμερισμών, κατακερματίζοντας ουσιαστικά 

τους όρους μίας πρότασης με σκοπό να βοηθήσει στη διδασκαλία της Γραμματικής90. 

Σύμφωνα με τον Lehrs οι Ἐπιμερισμοί είχαν την μορφή ερωταποκρίσεων και 

ακολουθούσαν την σειρά του κειμένου, ενώ αργότερα η σειρά τους έγινε 

αλφαβητική91. 

Ο Karl Krumbacher 92  ταύτισε τους Επιμερισμούς με «γραμματικές και 

λεξιλογικές εξηγήσεις δυσκολότερων χωρίων των κλασσικών συγγραφέων» 

συμπληρώνοντας ότι «κατά τη συνέχεια του κειμένου εξηγούνται οι σπανιότεροι 

τύποι και οι σπάνιες λέξεις»93 . Εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι οι Επιμερισμοί 

«πληρούν και υψηλότερες ανάγκες» επειδή στηρίζονται σε νεότερες εκπαιδευτικές 

μεθόδους, δηλαδή στην πρακτική διδασκαλία της Γραμματικής μέσω της ανάλυσης 

                                                           
85 Α. Γκενάκου-Μποροβίλου, Οἱ Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον Γραφικά. Παρατηρήσεις στὴ δομὴ καὶ 

στὸν τρόπο σύνθεσής τους, Βυζαντινά Σύμμεικτα 28, 2008, 21. 
86  Ήταν διάκονος και Χαρτοφύλαξ (ο Χαρτοφύλαξ ήταν αρχικά προϊστάμενος των αρχείων του 

πατριαρχείου, αργότερα όμως γραμματέας του πατριάρχη και κατά κάποιο τρόπο γενικός διευθυντής 

του πατριαρχείου, Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη, 2001, 395) της 

Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Αργότερα έλαβε τον τίτλο του Οικουμενικού Δασκάλου που τον 

συνδέει με καθηγητική θέση στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. W. Bühler - 

Chr. Theodoridis, Johannes von Damaskos terminus post quem für Choiroboskos, BZ 69, 1976, 397-

401. 
87Thomas Gaisford, Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii canones necnon epimerismi in psalmos, 

III, Oxford, 1842. 
88  Andrew Dyck, Epimerismi Homerici. Pars prior, Berlin-New York, 1983 και Andrew Dyck, 

Epimerismi Homerici. Pars altera, Berlin-New York, 1995. 
89 Karl Lehrs, Herodiani scriptatria emendatiora. Accedunt analecta, Königsberg, 1848, 416-427. 
90 Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν πως η Γραμματική είναι «ψυχή του λόγου και όλων των μαθημάτων, η 

ψυχή της Παιδείας». Για τη Γραμματική, ο Μιχαήλ Ψελλός έχει πει: «τὴν γραμματικὴν στοιχεῖον 

πάλαι δοκοῦσαν πάσης παιδεύσεως» (Φαίδων Κουκουλές, τ. 1, σ. 108). Χρήσιμα να παρατεθούν είναι 

και τα λόγια του Γρηγορίου Ναζιανζηνού που έγραψε πως ἡ Γραμματικὴ καθίσταται ἐπίκουρος τῆς 

εὐγενοῦς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γλώσσης (Σπύρος Παναγόπουλος, Η Ανώτατη Εκπαίδευση στο Βυζάντιο, 

στο Σήφης Μπουζάκης (επιμ.) 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα, 2014). 
91 Lehrs, Herodiani scriptatria emendatiora, 424-425. 
92 Karl Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τ. ΙΙ, Αθήνα, 366. 
93 Με αυτή την άποψη του K. Krumbacher συμφώνησε και ο Φαίδων Κουκουλές, ο οποίος ενέταξε 

τους Επιμερισμούς στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στη «διδασκαλία ἐντελοῦς 

γραμματικῆς». Φαίδων Κουκουλές, Βυζαντινῶν Βίος και πολιτισμός, Ι, Αθήνα, 1948, 109-110. 
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και της ερμηνείας των τύπων και των λέξεων συνεχούς κειμένου. Ανάλογες υπήρξαν 

και οι απόψεις του Herbert Hunger 94 . Ο τελευταίος σημειώνει πως με τους 

Επιμερισμούς κινούμαστε στον χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα στη μέση 

βαθμίδα και ότι επρόκειτο για διδακτικό μέσο που μπορούσε να προσφέρει τα πάντα 

γύρω από μία λέξη, δηλαδή τις αναγκαίες γραμματικές και λεξιλογικές 

διασαφηνίσεις. Απευθυνόταν στους μαθητές που έχουν περάσει το πρώτο στάδιο της 

απλής εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής και έκαναν εισαγωγικά μαθήματα 

για τη χρήση της γλώσσας και τη σύνταξη κειμένων με βάση επιλεγμένα κείμενα95. 

Αργότερα, ο Leopold Cohn96 υπογράμμισε ξανά πως οι Επιμερισμοί ήταν ένα 

διδακτικό μέσο, το οποίο περιείχε την αναλυτική παρουσίαση ενός στίχου, δηλαδή τις 

πληροφορίες για το τι μέρους του λόγου είναι η κάθε λέξη, τη σημασία της, την 

ετυμολογία της, την ορθογραφία της, ακόμη και την προσωδία της. Με τη βοήθεια 

ενός τέτοιου εγχειριδίου ανάλυσης του ομηρικού κειμένου διδασκόταν στο σχολείο, 

σύμφωνα με τον Leopold Cohn, η Γραμματική στο σύνολό της. 

Την ταυτότητα του επιμεριστικού κειμένου δεν προσδιόρισε ούτε ο εκδότης 

των ομηρικών Επιμερισμών, A. Dyck. Υποστήριξε πως ο Επιμερισμός σημαίνει 

διάκριση του ομηρικού στίχου σε λέξεις, στις οποίες προστίθενται ορθογραφικές και 

ετυμολογικές παρατηρήσεις, σπανίως σημασιολογικές ή μετρικές, και ότι ο σκοπός 

των Επιμερισμών ήταν η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του σχολείου, ώστε να 

διδαχθεί η ύλη της Γραμματικής και να σχολιασθεί ποικιλοτρόπως το έργο των 

εκάστοτε ποιητών. 

Ικανοποιητικός ορισμός και επαρκής περιγραφή των επιμεριστικών κειμένων 

δεν υπάρχει ούτε σε εξειδικευμένα λεξικά. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα όσα 

σχολιάζει ο Robert Browning97, ότι δηλαδή ο Επιμερισμός πρέπει να υπήρξε συγγενής 

με τη σχεδογραφία. Η Σχεδογραφία98 εμφανίστηκε τον 11ο αιώνα στα σχολεία και 

                                                           
94 Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τ. Β΄, 392-394, 436. 
95 Το σχολείο αντλούσε γλωσσικό υλικό κυρίως από κείμενα του Ομήρου, του Φιλόστρατου, του Αιλιανού 

και άλλων συγγραφέων, αλλά και από τη Βίβλο, από προσευχές και από άλλα θρησκευτικά κείμενα 

(Hunger, τ. Β΄, 393). 
96 Leopold Cohn, Epimerismen, RE 6, Stuttgart 1909, 179-181. 
97 ODB, I, σ. 713. 
98 ODB, III, σ. 1849. 

Σταυρούλα Χονδρίδου, Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα, Βυζαντινά Σύμμεικτα 15, 

2002, 149-159. 

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Η παρουσία υμνογραφικών κειμένων στις σχεδογραφικές συλλογές, 

Βυζαντινά Σύμμεικτα 33, 2013-2014, 75-87. 
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αφορούσε τη λέξη προς λέξη γραμματική επεξήγηση από μικρά αποσπάσματα του 

κειμένου με σκοπό την εισαγωγή στη Γραμματική. 

 Επίσης, δεν θα μπορούσαν να παραλειφθούν και τα γραφόμενα του Mark 

Glück99. Ο Glück ήταν ο μοναδικός που επιχείρησε να πραγματοποιήσει, έστω και 

επιγραμματικά, μια παρουσίαση των εκδεδομένων επιμερισμών, η οποία τον βοήθησε 

να τοποθετήσει τους Επιμερισμούς των Ψαλμών χρονικά στις αρχές του είδους. 

Υποστήριξε πως στη βάση των Επιμερισμών ενυπάρχει ο διδακτικός διάλογος του 

σχολείου της Ύστερης Αρχαιότητας, «κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν», τον οποίο 

απέδωσαν οι Επιμερισμοί σε μορφή διδακτικού κειμένου100. Τόνισε τέλος, όπως και 

οι προηγούμενοι, ότι ο σκοπός των Επιμερισμών ήταν η εκμάθηση της Γραμματικής, 

διότι στους Επιμερισμούς των Ψαλμών  τα σπουδαιότερα κεφάλαια της Γραμματικής 

περιέχονται περιληπτικά στους Επιμερισμούς των δύο πρώτων Ψαλμών και στη 

συνέχεια γίνονται επαναλήψεις. 

 Παρόμοιες απόψεις συναντώνται και στον Robert Henry Robins101 ο οποίος 

παρουσίασε τους Επιμερισμούς ως μια αναλυτική και περιγραφική μέθοδο 

γραμματικής εξήγησης, ένα διδακτικό εργαλείο δηλαδή το οποίο διευκολύνει τη 

μάθηση και την ερμηνεία των κειμένων. Αξιοσημείωτη είναι και η παρατήρησή του 

ότι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όπως υπήρξε το βυζαντινό, το οποίο βασιζόταν 

στην απομνημόνευση εκτεταμένων κειμενικών αποσπασμάτων, δεδομένου ότι τα 

βιβλία ήταν ακριβά και δυσπρόσιτα, οι Επιμερισμοί πιθανόν να χρησίμευαν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία για να εντυπώσουν οι μαθητές στη μνήμη έναν αρκετά 

μεγάλο αριθμό απαιτούμενων γραμματικών πληροφοριών. Την άποψη αυτή 

επιβεβαιώνει και μια επιστολή ενός Ανώνυμου δασκάλου του 10ου αιώνα, που 

                                                                                                                                                                      
Floris Bernard, Writing and Reading Secular Poetry 1025-1081, Oxford Studies in Byzantium, 2014. 

Robert Browning, Ο Μαρκιανός κώδικας ΧΙ.31 και η βυζαντινή σχεδογραφία, Κείμενα και μελέται 

νεοελληνικής φιλολογίας, Αθήνα 1973. 
99 Mark Glück, Priscians Partitiones und ihre Stellung in der spätantiken Schule, Hildesheim, 1967, 

31-45. 
100A. – L. Rey, Les Erotapokriseis dans le monde byzantin: tradition manuscrite des texts anciens et 

production de nouveaux texts, στο: A. Volgers – C. Zamagni (eds.), Erotapokrisis: Early Christian 

Question-and-Answer Literature in Context. Proceedings of the Utrecht Colloquium. 13-14 October 

2003, Leuven, 2004, σ. 165-180. Papadoyannakis Y., Instruction by question and answer. The case of 

Late Antique and Byzantine Erotapokriseis, στο: S.F. Johnson (ed.), Greek Literature in late antiquity. 

Dynamism, didactism, classicism, Aldershot – Burlington, 2006, 91-105. 
101 Robert Henry Robins, The Byzantine Grammarians. Their Place in History, Berlin - New York, 

1993, 126-127. 
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αναφέρει «ὅπου στόματος αὐτοῦ… τῶν ἐπιμερισμῶν ὁ τρίτος ἦρκται τούτῳ 

ψαλμός»102.  

 Σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η θέση των Επιμερισμών στη βυζαντινή 

εκπαίδευση, μπορεί να υποστηριχθεί ότι πιθανόν να υπήρξαν ένα βήμα προόδου για 

τη συμπλήρωση και ανανέωση της μεθόδου διδασκαλίας της γραμματικής και της 

αττικής διαλέκτου. Οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης για ανανεωμένες κειμενοκεντρικές 

διδακτικές μεθόδους, προκειμένου να μελετηθούν τα ομηρικά και τα ψαλμικά 

κείμενα, ήταν ίσως ο λόγος που οι Επιμεριστές οδηγήθηκαν στη δημιουργία αυτού του 

νέου γραμματειακού-διδακτικού είδους103. 

3.2. Το περιεχόμενο των Επιμερισμών του Σταφιδάκη 

 Οι Επιμερισμοί του Σταφιδάκη δεν αποτελούν κάποιο αυστηρό είδος λεξικού 

ή εγκυκλοπαίδειας, ωστόσο μας δίνουν κάποιες πληροφορίες για τα μαθησιακά 

δίκτυα της Θεσσαλονίκης του 14ου αιώνα104. Όπως όλοι οι Βυζαντινοί Γραμματικοί 

και Λεξικογράφοι, έτσι και ο Σταφιδάκης υιοθετούσε το κάθε λήμμα αμετάβλητο, 

όπως ακριβώς το διάβαζε στο εκάστοτε κείμενο που σχολίαζε. Αξίζει να γίνει και μια 

αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε και παρουσίασε το υλικό του. Ο Niels 

Gaul αναφέρει χαρακτηριστικά πως το υλικό του Σταφιδάκη δεν παρουσιάζεται 

αλφαβητικά, προκειμένου να μας δείξει ότι υπήρχε κάποια μεθοδολογία σε αυτό. 

Συμπεραίνει, επίσης, πως οι Επιμερισμοί αυτοί ήταν σχεδιασμένοι για μαθήματα 

γραμματικής. 

 Πολύ ενδιαφέρουσες είναι και οι παρατηρήσεις της Γκενάκου-Μποροβίλου105, 

η οποία παραθέτει στο άρθρο της κάποιους πολύ χρήσιμους όρους. Αναφέρει, λοιπόν, 

πως ένα επιμεριστικό κείμενο διακρίνεται στον Επιμερισμό, δηλαδή στην ελάχιστη 

αυτόνομη μονάδα, που αποτελείται από το λήμμα (την προς ανάλυση λέξη) και από 

τις επιμεριστικές επεξηγήσεις, δηλαδή το γλώσσημα και το ερμήνευμα. Γλώσσημα 

είναι το μονολεκτικό σχόλιο που αποδίδει συνήθως τη σημασία της λέξης και 

                                                           
102 Ep. 110, 14-17, στο Anonymi epistulae, rec. A. Markopoulos, [CFHB 37], Berlin - New York, 2000, 

94. 
103 Α. Γκενάκου-Μποροβίλου: 2008, 50. 
104  Niels Gaul, Moschopulos, Lopadiotes, Phrankopulos (?), Magistros, Staphidakes: 

Prosopographisches und Methodologisches zur Lexikographie des frühen 14. Jahrhunderts, 

Lexicologica Byzantina Beiträge zum Kolloquium zur byzantinischen Lexikographie, Bonn University 

Press, 2007. 
105 Α. Γκενάκου-Μποροβίλου, 25. 
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ερμήνευμα είναι το αναλυτικό σχόλιο που το συνοδεύει. Τέλος, ως Επιμεριστή ορίζει 

τον συγγραφέα των επιμεριστικών κειμένων. Ακολουθεί παράδειγμα από το προς 

ανάλυση χειρόγραφο: 

f. 202r :  
𝜦ή𝝁𝝁𝜶

πέττω
 
𝜞𝝀ώ𝝈𝝈𝜼𝝁𝜶

τὸ πίπτω·
 

𝜠𝝆𝝁ή𝝂𝜺𝝊𝝁𝜶

ὁ μέλλων πέσω· ὁ ἀόριστος ἔπεσα ἄχρηστος· ὁ δεύτερος ἔπεσον.
 

Πιο συγκεκριμένα, στο χειρόγραφο Vindobonensis Philologicus Graecus 250 

(ff. 201r-207r) συναντούμε συνολικά 109 λήμματα. Αναλυτικά ο αριθμός λημμάτων 

ανά folium: 

201r 

11 λήμματα 

201v 

8 λήμματα 

202r 

5 λήμματα 

202v 

6 λήμματα 

203r 

8 λήμματα 

203v 

8 λήμματα 

204r 

10 λήμματα 

204v 

15 λήμματα 

205r 

11 λήμματα 

205v 

8 λήμματα 

206r 

11 λήμματα 

206v 

5 λήμματα 

207r 

3 λήμματα 

 

 

Παραθέτω ένα πίνακα με τα λήμματα που αναλύονται ανά folium: 

201r κόρη, λεχὼ, ἀφικνεῖται, οἴδαμεν, φὺς, ἐλπὶς, πιστὸς, τρικυμία, 

σκάφος, ἄγκυρα, οἶκος. 

201v ξένος, μυστήριον, σκεδαννύω, πέφηνας, πόμα και πόσις, κεκμηκότες, 

πόθεν, πορεύομαι. 

202r συνίημι, ἰστέον, πέττω, πόκος, κατέβης.  

202v ἡ πέμπτη συζυγία τῶν βαρυτόνων, φησὶ, εἶ, αὐλῶ, δύω, μυστήριον. 

203r ξένον, ἑλεῖν, εἴληφα, εἰσὶν, ἄκων, ἤγαγε, διός, παῖς.  

203v ἀνέσχε, κράτος, εἰσέβη, πέπομφα, ὀπτὸν, καθείργνω, ἀφεὶς, ἔκτος. 

204r κειμένη, πικρὸν, ἥκω, βόσκω, ἐμπεσὼν, θρακῶν, βίσονες, δεδοικότες, 

ἀρρένων, εἶναι καἰ ὑπάρχειν. 

204v ὥτης, πόθος καἰ ἔρως, ἐννέα, φοῖνιξ, δύο ψιλὸν, μεσημβρίαν, εὑρὼν, 

ἑσπέρα, αἰετὸς, ὕπαρ, νότος, ἄτλας, διασχῶν, ἄδης, οἴσων. 

205r τὸν κύνα, φρυκτὸς, κεχηνυίας, ἔαρ, ἀπάρχεσθαι, ἆσμα, λαλίστερος, 
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ὥρα, ἐγκώμιον, τὰ διὰ τοῦ ινος, ἔοικε.  

205v ἄλλος, ἐγγυῶμαι, οἰμοῖ, φρόνημα, ἴσθι, φυαστήματα, πεπτωκόταν, 

ἐδεδοίκει. 

206r ἑκὼν, ἐνδεᾶ, τρίβων, μέθη, ἀδελφιδοῦς, ζῶον, ἐπιδέξιος, θαυμάζω, 

ὅτου, τυμβωρύχος, ἴσθι. 

206v ἀφείλετο, γῆ, ζημιοῖ, τά ἑαυτῶν, πέπονθαι. 

207r αἰδίον, ἀπόφανσις, ἄρνες. 

 Ακόμη, αξίζει να τονιστεί πως ο γραφέας του χειρογράφου επεσήμανε το 

πρώτο γράμμα κάθε λήμματος με κόκκινο μελάνι. Οι περισσότερες πληροφορίες που 

μας δίνουν τα λήμματα είναι ετυμολογικού περιεχομένου και προσπαθούν να 

παραδώσουν κάποιους μη συνηθισμένους τύπους της εκάστοτε λέξης. Προς 

επίρρωση των ανωτέρω χαρακτηριστικών του περιεχομένου του χειρογράφου, αξίζει 

να σταθούμε και στο γεγονός ότι η αρχή των περισσοτέρων λημμάτων περιέχει τη 

λέξη «κανόνισον». Αυτό, φυσικά, βοηθά και στο να γίνεται ευκρινέστερη η αρχή 

κάθε λήμματος. Πρόκειται ίσως για την εκφώνηση της άσκησης που ο δάσκαλος 

ανέθετε στους μαθητές προκειμένου να εμπεδώσουν την ύλη που διδάχθηκε. Η 

παρουσία του «κανόνισον» δεν είναι πολύ συχνή στο Βυζάντιο, ενώ ο Niels Gaul 

σημειώνει πως συναντάται περί τις έξι φορές στον Ιωάννη Πεδιάσιμο106, στα σχόλιά 

του στον Ησίοδο107. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με το ότι ο Σταφιδάκης και ο 

Ιωάννης Πεδιάσιμος έδρασαν τις ίδιες περίπου χρονολογίες στη Θεσσαλονίκη, 

οδήγησε τον Niels Gaul στην εικασία108 πως ο Σταφιδάκης μπορεί να ήταν μαθητής 

του Ιωάννη Πεδιάσιμου. 

3.3. Τα παρασελίδια σχόλια του κώδικα Vindobonensis Philologicus 

Graecus 250 (ff. 201r-207r) 

                                                           
106 Ο  Ιωάννης Πεδιάσιμος ή Ιωάννης Πόθος γεννήθηκε περίπου το 1240 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε 

μεταξύ του 1310 και 1314 στη Θεσσαλονίκη. Έλαβε διάφορα αξιώματα, όπως: Ύπατος των 

φιλοσόφων το 1274 (αφορά αξίωμα στη νομική σχολή των Μαγγάνων του Πανεπιστημίου της 

Κωνσταντινούπολης που είχε σκοπό την επιμόρφωση των υπαλλήλων του κράτους, στο οποίο ήταν ο 

προϊστάμενος του φιλοσοφικού τμήματος, Καραγιαννόπουλος: 2001, 190), Χαρτοφύλαξ της Οχρίδος 

το 1280 και Μέγας Σακελλάριος της Θεσσαλονίκης το 1284 (ήταν ο επόπτης για τη μοναχική ζωή και 

πειθαρχία. Καραγιαννόπουλος, 395). Μελέτησε ποικίλη θεματολογία όπως τη γραμματική, τη 

ρητορική, τη γεωμετρία κ.ά. Δάσκαλοί του ήταν ο Μανουήλ Ολόβολος (1245-1314, γραμματέας του 

Μιχαήλ Η΄ και αργότερα δάσκαλος σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πατριαρχείου. Rosenqvist, σ. 219) 

και ο Γεώργιος Ακροπολίτης (1217-1282). PLP, 22235. 
107 «κανόνισον· ἥκω τὸ ἔρχομαι, καὶ τὸ παθητικὸν ἵκομαι, καὶ ὁ παρατατικὸς ἱκόμην ἵκου ἵκετο, καὶ 

κατὰ συγκοπὴν ἷκε, καὶ προθέσει αἰολικῇ τοῦ σ ἷξε» Gaisford, II, 614.30. 
108 Niels Gaul, ό.π., 194.  
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 Στα περιθώρια των σελίδων του χειρογράφου, παρατηρούνται ορισμένα 

παρασελίδια σχόλια, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα 

σχετικά με τη χρησιμότητά τους. Σημαντικό είναι να τονιστεί πως η γραφή των 

παρασελίδιων σχολίων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το χέρι του 

ίδιου του γραφέα του κυρίως κειμένου και όχι κάποιου διαφορετικού ή 

μεταγενέστερου. 

Η πλειονότητα των παρασελίδιων σχολίων είναι γραμμένη με κόκκινο μελάνι, 

εκτός από τρία σχόλια στο f. 201r 109 . Τα παρασελίδια σχόλια του χειρογράφου 

καταγράφουν την πρώτη λέξη κάθε επιμερισμού, δηλαδή το λήμμα, και μάλιστα στο 

ίδιο ύψος ακριβώς με την αρχή του εκάστοτε επιμερισμού. Αυτό θα βοηθούσε τον 

μαθητή, τον δάσκαλο ή τον αναγνώστη των επιμερισμών να έχει γρηγορότερη 

πρόσβαση στο επιθυμητό λήμμα, αλλά θα εξυπηρετούσε και σε μία γενική εποπτεία 

των περιεχομένων του συγκεκριμένου χειρογράφου από κάποιον που το μελετούσε 

για πρώτη φορά.  

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο γραφέας εκτός από το λήμμα καταγράφει 

και άλλες λέξεις του επιμερισμού, οι οποίες κρίνει πως είναι σημαντικές για μελέτη. 

Για παράδειγμα στο f. 203r στον επιμερισμό του «ἑλεῖν», εκτός από το λήμμα (ἑλεῖν), 

ο γραφέας καταγράφει ως παρασελίδιο σχόλιο (πάντα με συνέπεια στο ύψος του 

σημείου που ξεκινά η παραπομπή του επιμερισμού στο τρέχον κείμενο) τις προθέσεις 

που μπορούν να συνδυαστούν με το ρήμα αἱρέω, ῶ και οι οποίες καταγράφονται και 

αναλύονται στο τρέχον κείμενο του χειρογράφου110.   

Η συνέπεια που έχει ο γραφέας στο να καταγράφει τα παρασελίδια σχόλια, 

ακριβώς στο ύψος της λέξης στην οποία αναφέρεται στο τρέχον κείμενο των 

επιμερισμών, αποδεικνύει πως η καταγραφή έγινε μετά το τέλος της συγγραφής των 

επιμερισμών. 

Από τα παρασελίδια σχόλια απουσιάζουν συνολικά πέντε αναφορές σε 

επιμερισμούς του τρέχοντος κειμένου του χειρογράφου. Πιο συγκεκριμένα, από το f. 

201r απουσιάζει ο επιμερισμός «οἶκος», από το f. 201v ο «τὸ πόθεν», από το f. 202v οι 

«σημείωσε δὲ», «ὅτι τὸ φησὶ» και από το f. 206r ο «γίνωσκε ὅτι τὸν εὐδεᾶ». 

                                                           
109 ἀφικνεῖται, φύς ὁ γεννηθείς, πιστός. 
110 Οι προθέσεις που καταγράφει στο συγκεκριμένο παρασελίδιο σχόλιο είναι οι εξής: ἀνα- διά- ἀντί- 

περί- ἀπό- ὑπό- ἐξ- σύν- κατά- μετά-. 
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Στο f. 201r του χειρογράφου παρατηρούμε το όνομα του Σταφιδάκη γραμμένο 

σε λατινικό αλφάβητο (Staphidacae) και ένα παρασελίδιο σχόλιο (κόρρη, μάγουλον) 

με αναφορά στον πρώτο επιμερισμό του χειρογράφου (κόρη). Από το οποίο 

προκύπτει ότι ήθελε να επισημάνει την πιο σπάνια χρήση της λέξης ή αυτή που του 

έκανε περισσότερο εντύπωση. Τα συγκεκριμένα σχόλια είναι γραμμένα με μαύρο 

μελάνι. Πρόκειται για μεταγενέστερο γραφέα, ο οποίος για άγνωστο λόγο δεν 

συνέχισε την καταγραφή παρασελίδιων σχολίων στο υπόλοιπο χειρόγραφο. 

Ακολουθεί η παράθεση των παρασελίδιων σχολίων ανά folium: 

201r κόρη 

 

λεχώ 

 

ἀφικνεῖται 

 

οἴδαμεν 

 

φὺς ὁ γεννηθεὶς 

 

ἐλπίς 

 

πιστός 

 

τρικυμία 

 

σκάφος 

 

ἄγκυρα 

201v ξένος 

 

μυστήριον 

 

σκεδαννύω 
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πέφηνας 

 

πόμα 

 

κεκμηκότας 

 

εἴω, ἰέω, ἰῶ. 

ἴημι, εἶμι 

202r συνίημι 

 

τά διά τοῦ ινω 

ῥήματα 

 

πίπτω 

 

πόκος 

 

κατέβης 

202v αὐλῶ αὐλητής 

αὐλίζομαι 

 

ἀπέδυ 

ἔφυ 

 

μυστήριον 

203r ξένον 

ἑλεῖν 

ἀνα- κατά- 

διά- μετά- 

ἀντί-  

περί-  

ἀπό-  
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ὑπό-  

ἐξ- σύν-  

 

εἴληφα 

 

εἰσίν 

άπίαστε 

 

ἄκων 

 

ἤγαγεν 

 

διός 

 

παῖς 

203v ἀνέσχε 

 

ἀνήκε 

 

κράτος 

 

εἰσέβη 

 

εἰσέδυ 

 

πέπομφα 

 

ὀπτόν. ἐφθόν 

ὠπτήμενον 

 

καθείργνω 

 

ἀφείς 
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ἕκτος 

204r κειμένη 

 

πικρόν 

στυφόν 

 

ἥκω, εἴκω 

ἵκω 

 

νέμω νομάς 

 

ἐμπεσών 

 

θρακῶν 

 

βίσονες 

 

δεδοικότες 

πέπομφα 

κέκλοφα 

λέλοχα 

 

ἀρρένων 

 

εἶναι 

μεθεῖναι 

ἀφεῖναι 

204v τά διά τοῦ ὥτης 

 

πόθος, ἔρως 

 

ἐννέα, ἔνατον 
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τέτταρα, τέταρτον 

 

φοῖνιξ 

 

δύο 

 

μεσημβρίαν 

 

εὑρών 

 

ἑσπέρα 

 

αἰετός 

 

ὕπαρ 

 

νότος 

 

ἄτλας 

 

διασχῶν 

 

ἅδης 

 

οἴσων 

205r κύνα 

 

φρυκτός 

 

κεχηνυίας 

 

ἔαρ 
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ἀπάρχεσθαι 

 

ἆσμα 

 

λαλίστερος 

 

ὥρα 

 

ἐγκώμιον 

 

ὄτι τά διά τοῦ ῖνος 

ονόματα 

 

ἔοικε 

205v οἶδα 

 

ἄλλος. ἄλλως 

ἅλων 

 

ἐγγυώμαι 

ἐγγυῶ 

 

οἰμοῑ 

 

φρόνημα 

 

ἐπαίρομαι 

καυχῶμαι 

ἀλαζονεύομαι 

τετύφομαι 

σεμνύομαι 

 

φυσσήματα 
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πεπτωκότα 

 

ἐδεδοίκει 

δέδυκα 

206r ἑκών 

 

τριβώνιον 

 

μέθη 

κραιπάλη 

 

ἀδελφιδοῦς 

ἀνεψιός 

 

ζῶον 

 

ἐπιδέξιος 

 

θαυμάζω 

 

ὅτου 

 

τυμβωρύχος 

 

ἴσθι 

206v ἵστη 

 

ἀφείλετο μετά 

προθέσεων 

 

γῆ 

γήσιον 
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ζημιοῖ 

 

ἑαυτῶν 

 

πέπονθαι 

207r αἰδίον 

ἀοίδιμον 

 

ἀπόφανσις 

 

ἄρνες 

 

ποινή 
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4. Διπλωματική μεταγραφή του κώδικα Vindobonensis Philologicus 

Graecus 250 (ff. 201r-207r)111: 

f. 201r 

ἐπιμερισμοὶ τοῦ Σταφιδάκη 

1. κόρη λέγεται ἡ νέα· κόρη ἡ παρθένος. κόρη ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ· κόρη ἡ θυγάτηρ· καὶ 

κόρρη τὸ μάγουλον διὰ δύο ρρ. 

2. λεχὼ λέγεται ἡ ἄρτι τετοκυῖα. καὶ δοκεῖ μοι οὕτως ὀνομασθῆναι ἀπὸ τοῦ λέχος ἡ 

κοίτη· ἀπὸ γὰρ τοῦ κεῖσθαι ἐν λέχει ὑπὸ τῶν ὠδίνων τοῦ τοκετοῦ, ὀνομάσθη λεχώ. 

κλίνεται δὲ ὡς ἡ Σαπφώ. 

3. ἀφικνεῖται κανόνισον· ἥκω τὸ ἔρχομαι· καὶ τὸ ἦλθον, ὃ τοῖς παλαιοῖς διὰ τοῦ ι 

ἐγράφετο. καὶ τὸ παθητικὸν οὐχ εὕρηται ἵκομαι· βάρβαρον γάρ. τὸ ν δὲ προσλαβὸν 

ἱκνοῦμαι γέγονεν εὔχρηστον· καὶ ὁ παρατατικὸς τούτου ἱκνούμην. τὸ δὲ ἀφικόμην 

μέσος ἀόριστος δεύτερος ἐστί. καὶ δῆλον ἀπό τε τῆς σημασίας καὶ ἀπὸ τοῦ ἀφικέσθαι 

ἀπαρεμφάτου. 

4. oἴδαμεν ἀντὶ τοῦ γινώσκομεν, δίφθογγον ο καὶ ι, καὶ κανονίζεται οὕτως· εἴδω τὸ 

γινώσκω, ὁ μέλλων οἴσω, ὁ παρακείμενος εἶκα, ὁ μέσος εἶδα, καὶ τροπῇ ψευδαιολικῇ 

τοῦ ε εἰς ο οἶδα, ὡς κέκλεφα κέκλοφα, καὶ λέλεχα λέλοχα, πέπεμφα πέπομφα· τὸ 

πρῶτον τῶν πληθυντικῶν οἴδαμεν.  

5. φὺς ὁ γεννηθεὶς, κανόνισον· φύω τὸ γεννῶ· ὁ μέλλων φύσω· ὁ ἀόριστος ἔφυσα· ὁ 

δεύτερος ἔφυν· ἡ μετοχὴ ὁ φὺς ὡς ὁ τυφθείς. 

6. ἐλπὶς γίνεται ἀπὸ τοῦ ἕλκω ἑλκίς· καὶ ἐλπὶς· ἕλκει γὰρ πρὸς ἑαυτὴν ἡ ἐλπὶς τὸν 

ἐλπίζοντα. 

7. πιστὸς γίνεται ἀπὸ τοῦ πείθω πείσω πέπεικα πέπεισμαι· τὸ δεύτερον πέπεισαι· τὸ 

τρίτον πέπεισται· καὶ οὕτω γέγονε πιστός· ὥσπερ δὲ ἀπὸ τοῦ λείχω διὰ διφθόγγου 

γέγονε λιχανὸς ὁ δάκτυλος διὰ τοῦ ι. καὶ ἀπὸ τοῦ πείθω πιθανός. καὶ ἀπὸ τοῦ 

οἰκτείρω οἰκτιρμός. καὶ ἀπὸ τοῦ σείω σῖτος, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ πέπεισται πιστός. 

8. τρικυμία λέγεται, ὅταν ἐν τῇ θαλάσσῃ τρία κύματα εἰς ἓν συναφθῇ. 

                                                           
111 Η αρίθμηση που προηγείται από κάθε λήμμα, είναι δική μου επιλογή και εξυπηρετεί πρακτικούς 

λόγους παραπομπής. 
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9. σκάφος κυρίως λέγεται τὸ ἰδιωτικῶς λεγόμενον μονόξυλον· καὶ γέγονεν ἀπὸ τοῦ 

σκάπτω, σκάψω, ἔσκαφα, καὶ ἐξ αὐτοῦ σκάφος. 

10. ἄγκυρα λέγεται τὸ τοῦ πλοίου σίδηρον, ὅπερ ἐν τοῖς κλύδωσιν εἰς τὴν θάλατταν 

ῥίπτεται εἰς ἀσφάλειαν τοῦ πλοίου· καὶ λέγεται ἀπὸ τοῦ ἄγω τὸ κλῶ καὶ τὸ κυρῶ τὸ 

ἐπιτυγχάνω. ἔχει μὲν γὰρ γλυχῖνας ἐστραμμένας. ῥιπτόμενον γὰρ κατὰ θαλάττης 

κυρεῖ ἤγουν ἐπιτυγχάνει πέτρας τινὸς καὶ τὴν ναῦν φερομένην ὑπὸ τοῦ κλύδωνος 

ἵστησι. 

11. οἶκος γίνεται ἀπὸ τοῦ εἴκω τὸ ὑποχωρῶ καὶ ὑποτάσσομαι. ὑποτασσόμεθα γὰρ τῷ 

οἴκῳ οἱ ἐντὸς αὐτοῦ ὄντες. 

f. 201v 

12. ξένος λέγεται ὁ ἐξ ἀλλοδαπῆς ἥκων χώρας· καὶ ξένος ὁ ἀλλόκοτος καὶ 

παράδοξος· καὶ ξένος ὁ ἐξ ἀλλοδαπῆς φίλος· ὃν καὶ ξένον ποιηταὶ φασίν. 

13. μυστήριον γίνεται ἀπὸ τοῦ μύστης ὁ ἱερεὺς καὶ τοῦ τηρῶ τὸ φυλάσσω. τὸ παρὰ 

μόνοις τοῖς μύσταις λεγόμενον καὶ τηρούμενον ἄρρητον. 

14. τὸ σκεδαννύω γίνεται ἀπὸ τοῦ σκεδάω πρωτοτύπου ἀχρήστου θέματος. καὶ κατὰ 

παραγωγὴν σκεδάνω καὶ καθ’ ἑτέραν αὖθις παραγωγὴν σκεδαννύω. τὰ γὰρ ἀπὸ 

καθαροῦ τοῦ πρωτοτύπου παραγόμενα, διὰ δύο νν γράφεται, ὡς τὸ σκεδάω 

σκεδαννύω· σβέω σβεννύω· τίω τιννύω· καὶ ἄλλα. 

15. πέφηνας κανόνισον· φαίνω τὸ δεικνύω· ὁ μέλλων φανῶ ἀντὶ τοῦ δείξω· ὁ 

παρακείμενος πέφανκα ἄχρηστος· ὁ μέσος πέφανα· καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς η πέφηνα, τὸ 

δεύτερον πέφηνας· καὶ λαμβάνεται εἰς μόνην παθητικὴν σημασίαν ἀντὶ τοῦ ἐδείχθης. 

16. πόμα καὶ πόσις· καὶ ποτὸν τὸ πινόμενον· καὶ πότος ἡ τῶν πολλῶν συγκαθεδρία 

σὺν ἔριδι πόσις· καὶ συμπότης μικρὰ. πώτης δὲ καὶ αἱματοπώτης μεγάλα. 

17. κεκμηκότες κανόνισον· καμέω καμῶ· καὶ κατὰ συγκοπὴν κμέω καὶ κμῶ· ὁ 

μέλλων κμήσω ἄχρηστος πλὴν τοῦ καλῶ· ὁ παρακείμενος κέκληκα εὔχρηστον. 

18. τὸ πόθεν ἐπίρρημα, ἔστιν ὅτε ἐπὶ τόπου ζήτησιν παραλαμβάνεται καὶ τὸ πόθεν 

ἐστὶν ὁ δεῖνα. πρὸς ὃ ἐπάγεται τὸ ἀθήνηθεν. ἢ θήτηθεν ποτὲ δὲ ἐπὶ τόπου ζήτησιν καὶ 

τὸ πόθεν γέγονε τόδε τὸ πρᾶγμα πρὸς ὃ ἐπάγεται τὸ ἐκ τοῦδε τοῦ τρόπου· ποτὲ δὲ 

λαμβάνεται ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς ὡς τὸ παρ’ εὐριπίδῃ. λούσω προθῶμαί θ’ ὡς μὲν ἀξία, 

πόθεν ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς.       
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19. τέσσαρα εἰσὶ θέματα σημαίνοντα τὸ πορεύομαι. εἴω διὰ διφθόγγου. ἰέω ἰῶ ἴημι ἃ 

πάντ’ εἰσίν ἄχρηστα ἀντί τοῦ ἐνεργητικοῦ ἐνεστῶτος. εἶμι τὸ πορεύομαι καὶ 

πορεύσομαι. ὅπερ ἐστὶ εὔχρηστον ἐπί τούτου μόνον τοῦ ἐνεστῶτος. οὐ γὰρ πρόεισι 

προσωτέρω· κλίνεται δὲ οὖτως· εἶμι. εἶ ὡς τὸ οὐκ εἶ τί δώσων. Τὸ τρίτον εἶσιν· ἴτον· 

ἴτον· ἴμεν ἴτε· ἴσι. καὶ ἐπενθέσει ἰωνικῇ του α, ἴασι. καὶ γράφεται ταῦτα πάντα καὶ ἐπὶ 

σημασίαν ἐνεστῶτος. καὶ ἐπὶ μέλλοντος· ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἴημι ἐν τοῖς ὁριστικοῖς 

ἐνεργητικοῖς ὁ δεύτερος ἀόριστος ἄχρηστος. πλὴν καὶ ἐπὶ τούτου μόνα τὰ δυικὰ καὶ 

τὰ πληθυντικὰ ἐν χρήσει. τὰ δὲ ἐνικὰ ἄχρηστα. κλίναι δ’ ἂν οὕτω τοῦτον. ἦν ἦς· ἦ· 

ἦτον· ἦτην· ἦμεν· ἦτερ ἦσαν ἄχρηστον κακεῖνο δἐ τ΄ ἀριστοφάνους, ἐν χρήσει. τὸν 

χρόνον τοῦτον εἶναι παρίστησι· τὸ ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἦμεν τοῦ θεοῦ. ἔστι 

γράφεται ἀντὶ τοῦ ἤλθομεν ἔστιν οὓ καί τό ἴημι συγκείμενον τῇ παρά, ἡ χρίσις 

παραδίδωσιν καί ἔστιν Ἀριστοφάνους πολλαχὼς. παρίησιν ἀντὶ τοῦ παρέρχεται. 

εὓρηται ἀπὸ τοῦ εἴω τὸ ἤειν ἀντὶ τοῦ ἠρχόμην εἰς μέσον ὑπερσυντέλικον 

κανονιζόμενον. κλίνεται δέ οὖτως· ἤειν· ἤεις· ἤει· ἤειτον· ἤειμεν· ἤειτε· ἤεισαν· ὅπερ 

ἤεσαν μᾶλλον γράφεται· ἔστι ἐν χρήσει τοῦ ἤειμι καὶ ὁ παθητικὸς ἐνεστώς· ὃς 

κλίνεται οὕτως· ἴεμαι ἴεσαι ἴεται· ἰέμεθον ἰέσθον ἴεσθον· ἰέμεθα ἴεσθαι ἴενται. 

ὡσαύτος καὶ ὁ παθητικός παρατατικός ἐν χρήσει ἐστίν· ἔστιν ἐν χρήσει ἐν τοῖς 

ἀπαρεμφάτοις καὶ τὸ ἰέναι· ὅς ἔστιν ἐνεργητικός ἐνεστὼς καὶ παρατατικός· καὶ τὸ 

ἴεσθαι παθητικός· ἐπέκεινα δὲ τούτου οὐχ εὕρηται ἀπό τοῦ ἴημι οὔτε ἐν τοῖς 

προστακτικοῖς, οὔτε ἓν εὐκτικοῖς οὔτε ἐν ὑποτακτικοῖς. οὐδεὶς τὶς ἐνεργητικὸς χρόνος 

εὔχρηστος· ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν μετοχικῶν, εὑρίσκεται ὁ παθητικὸς ἐνεστὼς δηλαδὴ ὁ 

ἰέμενος· ὃς ἐστίν εὔχρηστος. Τό γε μὴν ἴθι ἀντί τοῦ εἴθει. ἀπὸ τοῦ εἴω κανονίσῃς ἂν 

εἰς δεύτερον ἀόριστον οὕτως· ἴον ἴες ἴε· καὶ τὸ προστακτικόν ἴε· καὶ κατὰ 

πλεονασμὸν τροπῆ τοῦ ε εἰς θι, ἴθι· ὁ μέντοι δεύτερος ἀόριστος οὑτωσὶ ἐπὶ τῶν 

ὀριστικῶν ἐνεργητικῶν εὔχρηστος ὤν, καί ἐπὶ τῶν προστακτικῶν εὑρίσκεται. οἷον ἴθι· 

καὶ ἐπὶ τῶν εὐκτικῶν οἷον ἴοιμι· καὶ ἐπὶ τῶν ὑποτακτικῶν, οἷον, ἴω· καὶ ἐπὶ τῶν 

μετοχικῶν, οἷον ἰών. κεῖται δὲ μάλλιστα ἐπὶ σημασίαν ἐνεστῶτος· σημαίνειν γὰρ τὸ 

ἐρχόμενος. 

f. 202r 

20. συνίημι τὸ νοῶ. συνίης συνίησι. συνίετον. συνιέτον. συνίεμεν. συνίετε. συνῖασι. 

παρατατικὸς συνίουν. συνίης συνίει. συνίετον. συνιέτην. συνίεμεν. συνίεμεν. συνίετε 

καὶ συνίεσαν εὔχρηστος. ὁ πρῶτος ἀόριστος συνῆκα· συνῆκας. συνῆκε. συνήκατον. 

συνήκατον. συνήκαμεν. συνήκατε. συνῆκειν. ὁ δεύτερος ἀόριστος ἐπὶ τῶν ὀριστικῶν 

ἐνεργητικῶν ἄχρηστος. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων εὐχρήστει. ἐνεστὼς καὶ 

παρατατικὸς ἐπὶ ἀπαρεμφάτων ἄχρηστος συνιέναι. ἀόριστος δεύτερος εὐχρήσει 

συνεῖναι. ἐπὶ προστακτικῶν ἀόριστος δεύτερος εὐχρήσει σύνες. ἐπὶ εὐκτικῶν ὅ αὐτὸς 

ἄχρηστος συνείην. ἐπὶ ὐποτακτικῶν ὁ αυτὸς εὔχρηστος ἐὰν σύνω. ἔστι παρὰ 

Λουκιανῷ. Καὶ ἐνεστὼς ἔὰν συνίω. ἀντί μετοχῆς ἐνεστὼς ἄχρηστος ὁ συνιεὶς. καὶ 

ἀόριστος δεύτερος ἄχρηστος ὁ συνεὶς. 

21. ἰστέον ὅτι τὸ κλίνω καὶ τὸ κρίνω καὶ πάντα τὰ διὰ τοῦ ινω ῥήματος ἐπὶ ἐνεστώτος 

μὲν καὶ ἐπὶ ἀορίστου μακρὸν ἔχουσι τὸ δίχρονον. ἐπὶ τοῦ μέλλοντος δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 

παρακειμένου βραχὺ. ὥσαν τροπῆ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ παρακειμένου γεγονότας εἴτε 
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χρόνον εἴτε ὀνόματος, βραχὺ ἀν τὸ ἔχουσιν. ὡς τὸ κλείμα καὶ κρέμα καὶ κλίσις καὶ 

κρίσις. 

22. πέττω τὸ πίπτω· ὁ μέλλων πέσω· ὁ ἀόριστος ἔπεσα ἄχρηστος· ὁ δεύτερος ἔπεσον. 

23. πόκος τὸ παρ’ ἰδιώταις λεγόμενον ποκάριον· ἀπὸ τοῦ πέκω τὸ πλέκω ἔστι γὰρ 

περὶ ἐαυτὸ συμπεπλεγμένον· ὅθεν καὶ διὰ τοῦ ὄμικρον γράφεται. τὰ γὰρ ἔχοντα τὸ ε 

ἐγκείμενον. 

24. κατέβης κανόνισον· βάω βῶ· καὶ ἐκ τούτου ῥῆμα εἰς μι βῆμι· καὶ κατὰ 

ἀναδιπλασιασμὸν βίβημι· ὁ μέλλων βήσω· ὁ ἀόριστος ἄχρηστος· ὁ δεύτερος ἔβην 

ἔβης ἔβη.  

f. 202v 

25.  σημείωσαι δὲ ὅτι ἠνίκα ἡ πέμπτη συζυγία τῶν βαρυτόνων τὸ ἔψιλον παραλήγεται 

τότε ὁ ἐνεργητικὸς πρώτος ἀόριστος, τῆ ει διφθόγγω παραλήγεται. οἶον στέλλω 

στέλλω. ἔστειλα. μένω τὸ προσκαρτερέω μένω ἔμεινα. ἠνίκα δὲ καὶ αυτὴ συζυγίαν τῆ 

αι διφθόγγω ἤ καὶ μόνον τὸ α παραλήγεται, τότε ὁ ἀόριστος πρῶτος τὸ η παραλήγεται 

οἶον μαίνω τὸ διαλύω καὶ μαστίζω ξάνω ἔξηνα. καὶ ψάλλω ἔψηλλα· πάλλω τὸ κινῶ 

πάλω ἔπηλα.  

26. ὅτι τὸ φησὶ συζυγίας ἐστὶ δευτέρας τῶν εἰς μι· γίενται γὰρ ἀπὸ τοῦ φὰω φῶ φημὶ· 

κλίνεται δὲ οὔτως· φημὶ φὴς φησὶ· φατὸν φατὲ φασὶν· ἔστιν εὐχρήσει καὶ ὁ 

παρατατικὸς ὅς κλίνεται οὕτως· ἔφην ἔφης ἔφη· ἐφατον ἐφάτην· ἔφαμεν ἔφατε 

ἔφασαν· σημαίνει δὲ τὸ ἔλεγον· ἔστι εὐχρήσει καὶ ὁ δεύτερος ἀόριστος· καὶ κλίνεται 

οὕτως· ἔφην ἔφης ἔφη· ἔφητον ἐφήτην· ἔφημεν ἔφητε ἔφησαν· ἔστι δὲ τοῦτο ἄντἰ τοῦ 

εἶπον· καὶ τοῦτο διαφέρει ὁ δεύτερος ἀόριστος τοῦ παρατατικοῦ· τὸ τοῦ μὲν ἐπὶ τοῦ 

ἔλεγον γράφεται· τὸν δὲ ἐπὶ τοῦ εἶπον.    

27. εἶ ἀντὶ τοῦ ὑπάρχεις διαφέρει καὶ κανονίζηται οὗτως. εἰμὶ τὸ ὑπάρχω. τὸ δεύτερον 

εἶς. καὶ ἀποβολῆ τοῦ σ εἶ. ὠσὰν τροπῆ καὶ τὸ εἶ ἀντὶ τοῦ ἔρχη. εἶμι γὰρ τὸ πορεύομαι 

καὶ ἔρχομαι. τὸ δεύτερον εἶς. καὶ ἐκβολῆ τοῦ σ εἶ. ὡς τὸ παρ’ εὐριπίδη. οὐκ εἴ τὶ 

δώσων τῆ περίσσ’ εὐκαρδίω ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔρχη δώσων.   

28. ὅτι αὐλῶ καῖ αὐλήσω, τὸ μετὰ κάλαμου μέλπω. ἐξ οὗ καὶ αὐλητῆς. αὐλίζομαι δὲ 

παθητικὸς καὶ τὸ σκηνῶ, ἀπὸ τοῦ αὐλὴ· ὁ συντιθέμενον, μεταπίπτει πίπτει εἰς 

περισπωμένων συζυγίαν. καὶ ἐνταῦθα ἀγραυλῶ τὸ ἐν ἀγρῶ αὐλίζομαι. καὶ θύραυλω 

τὸ ἐν τῆ θύρα αὐλίζομαι.   

29. ἀπέδυ κανόνισον· δύω τὸ ὑπεισέρχομαι· ὁ μέλλων δύσω· ὁ ἀόριστος ἔδυσα, καὶ 

εἰσὶ μεταβατικὰ· ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔδυν ἔδυς ἔδυ, καὶ ἔστιν ἀμετάβατος. τὸν αὐτὸν 

λόγον ἔχει καὶ ἔφυ ἀντὶ τοῦ ἐγεννήθη. φύω γὰρ τὸ γεννῶ ἔτερον, καὶ φύσω τὸ 

γεννήσω ἕτερον, καὶ ἔφυσα ἀντὶ τοῦ ἐγέννησα ἔτερον, ἔφυν δὲ ἀντὶ τοῦ ἐγεννήθην 

ἐγὼ, ὡσαύτως καὶ τὸ πέφυκα· καὶ τὸ δέδυκα ἀντὶ τοῦ ἐγεννήθην καὶ ἐνεδύθην, εἰ καὶ 

ἀντὶ τοῦ ἐνέδυσα εὕρηται ποὺ. 
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30. μυστήριον τὸ ἐν κρυπτῶ εἰρημένον καὶ φυλάττεσθαι ἄξιον, ἀπὸ τοῦ μύω τὸ  

f. 203r   

διδάσκω καὶ τηρῶ τὸ φυλάσσω· μυστήριον καὶ ὁ τοῖχος· καὶ ἐστὶν ἡ λέξις δρυμεῖα 

ἀπὸ τοῦ τοὺς μῦς τηρεῖν ἤ φυλάσσειν. 

31. ξένον τὸ ἐξ’ ἀλοδαπῆς ἦκον. καὶ ξένον τὸ ξενοπρεπὲς καὶ παράδοξον.  

32. ἑλεῖν ἀντὶ τοῦ λαβεῖν κανόνισον· ἕλω τὸ λαμβάνω ἄχρηστον· ὁ μέλλων ἄχρηστος. 

ὁ ἀόριστος ἄχρηστος. ὁ δεύτερος εἷλον εὔχρηστος. τὸ δεύτερον εἷλες· εἷλε· καὶ τὸ 

ἀπαρέμφατο ἐλεῖν· ὁ μετὰ τῆς ἀνὰ, σημαίνει τὸ ἀνελεῖν καὶ φονεῦσαι. μετὰ τῆς κατὰ 

τὸ καταβαλεῖν. μετὰ τῆς διὰ, τὸ διαχωρίσαι. μετὰ τῆς παρὰ τὸ ἀποκόψαι. μετὰ τῆς 

ἀντὶ, τὸ ἀντὶ τοῦδε τοῦ πράγματος προκρίναι τὸ δέτι. ὁ παθητικὸς γὰρ μὲν οὕτω δὲ 

παντοὺ πάσαι ἄχρηστον· μετὰ τῆς περὶ, τὸ ἐξ ἐπιστολῆς ἀποσπογγίσαι. μετὰ τῆς ἀπὸ, 

τὸ μέρος τοῦ παντὸς ἀφηρηκέναι. μετὰ τῆς ὑπὸ, τὸ καθ’ αὐτὸ ὑπολίπειν καὶ 

συνιζῆσαι. μετὰ τῆς ἐξ, τὸ ἐκβαλεῖν. μετὰ τῆς σὺν, τὸ ὁμοῦ λαβεῖν. 

33. εἴληφα ἀντὶ τοῦ ἔλαβε, δίφθογγον καὶ ἠ. τὸ θέμα λήβω τὸ λαμβάνω. ἤλειφα ἀντὶ 

τοῦ διήγειρεν, ἠ καὶ δίφθογγον. τὸ θέμα ἀλήφω τὸ διεγείρω. 

34. εἰσὶν ἀντὶ τοῦ ἔρχηται κανόνισον· ἔστιν ῥῆμα πρωτότυπον, εἴω τὸ πορεύομαι. 

συζυγίας ἔκτης τῶν βαρυτόνων. καὶ ἐξ’ αὐτοῦ παράγωγον ῥῆμα εἰς μι, εἰμῖ συζυγίας 

τετάρτης τῶν εἰς μι· τὸ δεύτερον εἶς· ὅ παρ’ ἀποβολὴ τοῦ σ, γίνεται εἶ ποιητῆς ἀντὶ 

τὴν ἔρχε. καὶ εὐριπίδης. οὐκ εἶ τὶ δώσων τῆ περίσσ’ ἐν καρδίω. ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔρχη 

δώσων τὸ τρίτον εἶσται ἀντὶ τοῦ ἔρχηται. τὰ δυικὰ, ἴτον ἴτον. τὰ πληθυντικὰ, ἴμεν ἴτε 

ἴσιν. καὶ ἐπενθέσει ἰωνικῇ τοῦ α, ἴασιν ἀντὶ τοῦ ἔρχονται. καὶ μετὰ τῆς ἀπὸ, ἀπίαστε 

ἀντὶ τοῦ ἀπέρχονται. 

35. ἄκων γίνεται ἀπὸ τοῦ εἴκω καὶ ὑποχορὼ καὶ ὑποτάσσομαι. ὁ δεύτερος ἀόριστος 

εἶκον· ἡ μετοχὴ ὁ ἑκὼν· καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, ἀέκων. καὶ κατὰ κράσιν τοῦ α 

καὶ ε εἰς α μακρὸν, ἄκων. ὄθεν καὶ τὸ α μακρὸν. 

36. ἤγαγε κανόνισον· ἄγω τὸ φέρω· ὁ μέλλων ἄξω· ὁ ἀόριστος ἤξα· ὁ δεύτερος ἦγον, 

προσθήκη τῶν θεματικῶν δύο γραμμάτων ἄγηγον· καὶ διὰ τὸ παραλήγεσθαι θέλειν 

βραχεῖ τὸν δεύτερον ἀόριστον μετατίθενται τὰ γράμματα, καὶ γίνεται ἤγαγον. 

37. διὸς καὶ εὐθεῖα ὁ ζεὺς καὶ κλίνεται τοῦ διὸς.  καὶ ἄς ἐκλίναμεν ζέος ὡς πηλέας. 

ἀλλὰ πάσα γενικὴ εἰς ος λήγουσα καὶ δισύλλαβος, ὀξύνεται θέλει. ἀπαιτεὶ γοῦν τὸ 

μὲν, εἶναι ζέος ὡς πηλέος. τὸ δὲ, ζεὸς ὡς δισύλλαβον. καὶ διά τοῦτο ἐξέλιπεν ἄμφω, 

καὶ ἐκλίθη διὸς ἀπὸ ἀχρήστου εὐθείας τῆς δὶς διὸς. ὅθεν καὶ (ἰῶτα) γράφειται. 

38. παῖς σημαίνει τρία· τὸν δοῦλον. ἀπὸ τοῦ παίω τὸ τύπτω. τὸν νέον, ἀπὸ τοῦ βάις 

καὶ πάις.  
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καὶ ἐν συναιρέσει παῖς. τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πέος τὸ αἰδοῖον.   

39. ἀνέσχε κανόνισον· ὁ μέλλων ἔξω· ὁ δεύτεος ἀόριστος ἔχον, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ 

ἔσχον· καὶ μετὰ τῆς ἀνα ἀνέσχον ἄντὶ τοῦ ἀνέδωκα καὶ ἀνεβλάστησα. ἀνῆκε δὲ ἀντὶ 

τοῦ ἀνέδωκεν ἀπὸ τοῦ ἀνίημι· ὁ μέλλων ἀνήσω, ὁ ἀόριστος ἀνῆκα ἀνῆκας ἀνῆκε. 

40. κράτος ἡ Ἀθήνα ἥ κράς. καὶ κλίνεται τῆς κρατὸς· ἡ δόξη τῆς κρατὸς· ἡ αἰτιατικὴ 

τὴν κρᾶτη. καὶ δοτικὴ γενέσθαι τῆ κρα μακρὸν. διὰ τὸ μὲν κατὰ φυσὶν κεκλίσθαι. 

ὤφειλεν γὰρ κλιθῆναι κραδὸς καὶ λαμπάδος. 

41. εἰσέβη κανόνισον· βωώβω καὶ ἐκ τούτου ῥῆμα εἰς μι, βημῖ. καὶ κατὰ 

ἀναδιπλασιασμὸν, βίβημι· ὁ μέλλων βήσω. ὁ ἀόριστος ἔβησα. ὁ δεύτερος ἔβην. ἔβης. 

καὶ μετὰ τῆς εις προθέσεως εἰσέβη. εἰσέδυ δὲ οὔτως. δύω τὸ ὑπεισέρχομαι. ὁ μέλλων 

δύσω. ὁ ἀόριστος ἔδυσα· ὁ δεύτερος ἔδυν· ἔδυς ἔδυ· ἐπὶ γὰρ τῆς ἔκτης συζυγίας. 

σπανίως εὐρίσκονται οἱ ἐνεργητικοὶ δεύτεροι ἀόριστοι. πλὴν ἀποδέοισι μία συλλαβὴ 

τοῦ ἐνεργητικοῦ πρῶτου ἀορίστου καὶ εἰς παθητικὴν σημασίαν μεταπίπτουσι καὶ 

μακροκαταληκτοῦσι. τοιούτον ἐστὶ καὶ τὸ ἔφην ἀντὶ τοῦ ἐγεννήθην.   

42. πέπομφα κανόνισον· πέμπω ὁ μέλλων πέμψω· ὁ παρακείμενος πέπεμφα· καἰ 

ψευδαιολικῆ τροπὴ τοῦ ε εἰς ο, πέπομφα· ἤτω καὶ κέκλοφα· καὶ λέλοχα. 

43. ὅτι ὀπτὸν τὸ γυμνὸς ἐντυγχάνειν. κρέτω πυρὶ· ἐφθὸν δὲ τὸ μετὰ χύτρας διὰ ὕδατος 

ἐψόμενον κρέας. ἔστι καὶ τὸ ὠπτημένον, συζυγίας δευτέρας τῶν περισπωμένων. καὶ 

κανονίζεται οὕτως ὀπτάω ὀπτῶ. ὁ μέλλων ὠπτήσω. ὁ παρακείμενος ὤπτηκα. ὁ 

παθητικὸς ὤπτημαι. ἡ μετοχὴ ὁ ὠπτημένος. καὶ ὁ κωμικὸς ὤπτων γαστέρα τοῖς 

ἐγγενέσαι. ἤτοι παρατατικὸς γὰρ οὖτος ἐνταῦθα. 

44. καθείργνω καὶ ἀσφαλίζων τὸ θέμα εἴργω. καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ, εἴργνω. καὶ κατὰ 

παραγωγὴν εἰργνύω. καὶ ἐκ τοῦ ῥῆματος εἰς μι εἴργνυμι. καὶ ὁ παρατατικὸς εἴργνυν. ἡ 

μετοχὴ ὁ εἴργνυς. ὁ περὶ ἐν τῇ μετὰ προθέσει συνθέσει καὶ κατείργω λέγεται καὶ 

καθείργω.  

45. ἀφεὶς κανόνισον· ἴημι τὸ πέμπω καὶ ἀπολύω ὁ μέλλων ἥσω. ὁ ἀόριστος ἥκα. ὁ 

δεύτερος ἦν. ἡ μετοχὴ ὁ εἴς. καὶ μετὰ τῆς ἀπὸ, ἄφεὶς. 

46. ἕκτος εἰς τὸ ε δασεῖαν. διατὶ τὰ ε τῶν ἀριθμῶν, πανταχοῦ δασύνονται. οἶον ἐν ἕξι. 

ἑπτὰ. πλήν τοῦ ἐννέα καὶ ἐνενήκοντα. 
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47. κειμένη κανόνισον· κέωκω ἄχρηστον. καὶ τίθημι. καὶ τὸ παθητικὸν κέεμαι κεῖμαι. 

καὶ ἡ μετοχὴ ὁ κεέμενος ὁ κείμενος. τὸ θηλυκὸν ἡ κειμένη. 

48. πικρὸν ἀπὸ τοῦ πίνω καὶ τοῦ κείρω τὸ κόπτω. τὸ περκόπτον τὴν πύα. στυφὸν ἀπὸ 

τοῦ τύπτω τῦψω. τύπτειν ὡσὰν τὴν γλῶτταν. 
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49. ἥκω τὸ ἔρχομαι η. εἴκω τὸ ὑποχωρὼ καὶ ὑποτάσσομαι καὶ ὁμοῖω καὶ τρέπω καὶ 

θέλω, δίφθογγον. ἵκω τὸ ἱκετείω ὅπερ εἵρηται παρ’ ὁμήρω ἰῶτα. 

50. ὅτι νέμω τὸ βόσκω. ἀφοῦ καὶ νομὰς ὁ βοσκὸς. καὶ νέμω τὸ παρέχω. Καὶ νέμω τὸ 

διοικῶ. 

51. ἐμπεσὼν κανόνισον· πέπτω τὸ πίπτω ἄχρηστον. ὁ μέλλων πέσω. ὁ ἀόριστος 

ἔπεσα ἄχρηστος ἀμφότερος. ὁ δεύτερος ἔπεσον. ὅπερ εὐχρήσει ἄρητος ἡ μετοχὴ ὁ 

πεσὼν. 

52. θρακῶν. καὶ εὐθεῖα ὁ θρᾶξ. ὁ παρ’ ἰώσι γράφεται θρηῖξ. οἱ δὲ ἀττικοῖ τρέπονται τὸ 

η εἰς α καὶ τὸ ι συναιροῦντες, θρᾶξ γράφουσι περιπτώμενος ἀπὸ τοῦ θρῆιξ τηροῦντες 

τὸν τόνον. ἔστι δὲ τὸ θρα φύσει μακρὸν κατὰ τρόπον γεγονὸς τὸ η εἰς α. ὥσπερ καὶ 

θώρηξ θώραξ. καὶ πρῆξις πρᾶξις. 

53. βίσονες ἔθνος περὶ τὴν θράκην οἰκοῦν δοκεῖ καὶ οὖτος πῶς ὀνομάζεται ἀπὸ τοῦ 

τὸν βίον ἔχειν στονόεντας. ὄθεν καὶ τὸ στο, μικρὸν γράφεται. 

54. δεδοικότες κανόνισον· δίδω ἄχρηστον τὸ φοβοῦμαι. ὁ μέλλων δείσω εὔχρηστον. 

ὁ παρακείμενος δέδεικα ἄχρηστος. καὶ τροπῇ ψευδαιολικῇ τοῦ ε εἰς ο, γίνεται 

δέδοικα. καὶ εὐρίσκεται εὐχρήσει. οὕτω καὶ πέπομφα καὶ κέκλοφα· καὶ λέλοχα· καὶ 

ψευδαιολικὴ εἰσὶ τροπὴ τοῦ ε εἰς ο γεγονότα.  

55. ἀρρένων ἡ εὐθεῖα ὁ ἄρσην. καὶ τροπῇ τοῦ σ εἰς ρ, ἄρρην. ὅθεν καὶ διὰ δύο ρρ 

ἐκφέρεται. 

56. εἶναι καὶ ὑπάρχειν κανόνισον· εἰμὶ τὸ ὑπάρχω. καὶ ὁ παρατατικὸς ἦν. ἡ μετοχὴ εἴς 

αὔτος. καὶ τὸ ἀπαρέμφατον ἔναι. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, εἶναι. καὶ ὤφειλεν εἶναι βραχὺ 

παράληκτον. ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι δισύλλαβον ὁ περιδίον ἐστὶ τοῦ δευτέρου ἀορίστου 

τοῦ παραληγόμενου ἀεὶ μακρῶ. διὰ τοῦτο μακρῶ παραλήγεται. εἶναι δὲ καὶ οὗτως. 

ἵημι τὸ πέμπω καὶ ἀπολύω. ὁ μέλλων ἥσω· ὁ ἀόριστος ἥκα. ὁ δεύτερος ἦν. ἡ μετοχὴ 

εἵς αὔτος. καὶ τὸ ἀπαρέμφατον ἕναι καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι, εἶναι. ὁ γράφηται μετὰ τῶν 

προθέσεων. μεθεῖναι καὶ ἀφεῖναι. τὸ δὲ σημαῖνοντο ὑπάρχω μετεῖναι καὶ ἀπεῖναι. 
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57. τὰ διὰ τοῦ ὥτης ἤτι μὲν ἀρσενικοῦ, διὰ τοῦ ἠ ἐκφέρεται. οἷον στρατιώτην ὁ 

ὁπλίτης. ὁ μεσίτης. ἐπὶ θυληκοῦ ἰώτα γραφοῦνται. οἷον εἰπεῖν ἡ στρατιῶτις γυνὴ ἤ 

ὀπλίτις ἡ μεσίτις ἡ δεσπότης. 

58. πόθος καὶ ἔρως διαφέρει πόθος μὲν γὰρ λέγεται ἐπὶ ἀπόντος. ἔρως δὲ ἐπὶ 

παρόντος. 

59.ὅτι ἔννέα διὰ δύο νν. ἔνατον δὲ, δι ἐνὸς. εἴπερ καὶ τέτταρα καὶ τέταρτον καὶ δοκεῖ 

εἶναι τὰ μὲν καὶ περιεκτικὰ πλήθους. τὰ δὲ, ὡς μέρους δηλωτικὰ. 

60. ὄτι φοῖνιξ σημαίνει τὲ ἀγορὰ· φοῖνιξ το δένδρον· φοῖνιξ ὁ καρπὸς· φοῖνιξ ἡ 

κόκκινος βαφὴ· καὶ φοῖνιξ ὅρνεον, ὁ λέγουσι μετὰ τὸ τεθνᾶναι, ἀναβιώσκεσθαι. 



39 

 

61. δύο ψιλὸν. συντιθέμενον δὲ καὶ σύμφωνον ἐπειγόμενου ἰώτα γράφειται. οἷον 

δικέφαλος. δικύρηνος καὶ ἄλλα. 

62. μεσημβρίαν ὄνομα τόπου, ἰώτα. μεσημβρίαν δὲ τὸ μέσον τῆς ἠμέρας, η ἀφήκεν 

ἐπὶ ἀορίστου η. ἐπὶ δὲ παρακειμένου, δίφθογγον. 

63. εὑρὼν κανόνισον· εὑρέω. εὑρῶ ἄχρηστον. ὁ μέλλων εὑρήσω εὔχρηστος. ὁ 

ἀόριστος εὕρησα ἄχρηστος. ὁ δεύτερος εὕρον εὔχρηστος. ἡ μετοχὴ εὑρὼν. 

64. ἐσπέρα λέγεται ἡ δύσις τοῦ ἠλίου. οἷον εἰπεῖν τὸ τῆς ἕω πέρας ἥτοι τὸ τῆς 

ἀνατολῆς. ὅθεν καὶ δασύνεται. ἕως γὰρ γίνεται παρὰ τὸ εἵω τὸ φωτίζω καὶ φλογίζω. 

ὅπερ καὶ δασύνεται.   

65. Αἰετός ἐτυμολογεῖται, ἀπὸ τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ ἔτος ὁ χρόνος. λέγεται γὰρ εἶναι τὸ 

ὄρνεον πολύζωον. 

66. ὕπαρ ἀντὶ τοῦ φανερῶς, ψιλὸν. ἥπερ δὲ τὸ σηκότιον, η. γίνεται γὰρ, ἀπὸ τοῦ ἥδω 

τὸ εὐφραίνομαι. 

67. νότος ὁ ἄνεμος μικρὸν νῶτον δὲ ἡ ῥάχις ὅπερ οὐδετέροις γράφεται, μέγα τόνον. 

68. ἄτλας ὁ ἄγαν μαρτερικὸς. ἀπὸ τοῦ α ἐπιτακτικοῦ μορίου, καὶ τοῦ τλῶ τὸ καρτερῶ. 

ὅς λέγεται βαστάζειν τὸν οὐρανὸν πρὸς ἐσπέραν ἑστὼς. 

69. διασχῶν. τὸ θέμα, ἔχω. ὁ μέλλων ἔξω. ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔχον. καὶ πλεονασμῷ 

τοῦ σ, ἔσχον. ἡ μετοχὴ ὅσχων. 

70. ἅδης λέγεται παρὰ τὸ ἀείδω τὸ οὐ βλέπω. καὶ κράσει τοῦ α καὶ ε εἰς α μακρὸν. 

προσγεγραμμένου καὶ τοῦ ι, ἄδης. 

71. οἴσων ἀντὶ τοῦ κομίσων· οὐ μόνον ἐπὶ μέλλοντος εὕρηται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 

ἐνεστῶτος· ὡς δηλοῖ κἀκεῖνο τὸ τοῦ κωμικοῦ· ἀλλ’ οἶσε πρὸς τὴν καρδίαν μου 

σπογγίαν. καὶ ἀλλαχοῦ· θηρίου τάριχος οἶσαι παῖ νῦν δεῦρο μοι. 
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72. τὸν κύνα· εἰ καὶ πάντες προπερισπῶσι, σὺ δὴ βαρυτόνει. οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εἰδέναι 

μοι δοκοῦσιν ὅτι ποτε δηλοῖ κύων. οἱ περισπῶντες οὕτω πολλοῦ δέουσιν εἰδέναι, 

ὅντινα δὴ τὸν τόνον ἐπ’ αὐτοῦ χρὴ τιθέναι. 

73. φρυκτὸς ὁ φανερὸς, ψιλὸν. ἀπὸ τοῦ φρυάσω τὸ καὶ φρυῶ. ὅθεν καὶ φρύγανα. 

φρικτὸς δὲ ὁ φοβερὸς, ι. ἀπὸ τοῦ φρίασω τὸ φοβοῦμαι. ὅθεν καὶ φρίκην. λέγεται δὲ 

κυρίως τὸ φριάσειν ἐπὶ τῶν ζώων τῶν ἀπὸ φόβου τινὸς ἀναχαιτισθέντων. 

74. κεχηνυίας τὸ θέμα χαίνω. οὗ ὁ μέλλων χανῶ. ὁ παρακείμενος κέχασκα. ὁ μέσος 

κέχανα. καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς η, κέχηνα.  
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75. ὅτι τὸ ἔαρ εἵρηται ἐπὶ εὐθείαν καὶ αἱ τρατικῆς παρὰ ῥήτορσι. παρὰ δὲ ποιηταῖς, 

καὶ ἦρ. σημαίνει δὲ ἡ λέξις παρὰ αὐτοῖς καὶ τὸ αἴμα. εἵρηται δὲ εὐχρήσει καὶ ἦρος καὶ 

ἔαρος. καὶ ἦρι καὶ ἔαρι. 

76. ὅτι τὸ ἀπάρχεσθαι παρὰ ῥήτορσι, τὸ ἀπαρχὰς κυρίως ἀνατιθέναι. ἐνταῦθα δὲ, τὸ 

ἀπλὼς καὶ ἄρχεσθαι σημαίνει. 

77. ἆσμα γίνεται ἀπὸ τοῦ ἄδω ἄσω ἦκα ἦσμα. καὶ ἐξ’ αὐτοῦ ἆσμα. ἔστι δὲ τὸ α 

μακρὸν. καὶ τὸ ι ἔχει προσγεγραμμένον. ἀπὸ τοῦ ἀείδω κατὰ κράσην τοῦ α καὶ ε καὶ 

συναιρέσει τοῦ ι. 

78. λαλίστερος τὸ λι, ι διατὶ. ἐκ τοῦ λαλῶ κατὰ παραγωγὴν λαλίστερος. τὰ ἀπὸ 

ἐνεστώτων ἤ μελλόντων κατὰ πρόσληψιν συλλαβῆς γινόμενα ὀνόματα, διὰ τοῦ ι 

γράφεται. ἐνεστώτων μὲν, οἷον ἄρχω ἀρχηστράτηγος. λαλῶ λαλίστερος. μελλόντων 

δὲ, οἷον παύσω παυσίκακος. λύσω λυσιτελὴς καὶ ἄλλωτα. 

79. ὥρα λέγεται ὁ καιρὸς· καὶ ἡ φροντὶς καὶ ἡ ἀμορφία· ἐξοῦ καὶ ὡραίος ὁ ἐγκαιρος· 

ἐξοῦ λέγεται καὶ ὡραία γάμου ἡ γαμηθῆναι πρέποισει. 

80. ἐγκώμιον μέγα. ἐγκόσμιον. 

81. ὄτι τὰ διὰ τοῦ ῖνος ἄπαντα προπεριάπωνται· οἷον κωνσταντῖνος· μαρτῖνος· 

ἀντωνῖνος· ἐχῖνος· ὄμοια τούτοις καὶ τὸ πλωτῖνος· πλὴν τοῦ καρκίνος. 

82. ἔοικε κανόνισον· εἴκω τὸ ὑποχωρῶ καὶ ὑποτάσσομαι καὶ ὁμοιῶ καὶ πρέπω καὶ 

ἐθέλω· ὁ μέλλων ἔξω· ὁ παρακείμενος εἶχα· ὁ μέσος εἶκα· καὶ ὤφειλε γράφεσθαι διὰ 

τοῦ ο καὶ ι ἐπειδὴ ὁ μέλλων τὸ ε παραλήγεται· ἀλλ’ οὐδέποτε δισύλλαβος μέσος 

παρακείμενος τὸ ο καὶ ι παραληγόμενος εὑρίσκεται· τὸ γὰρ οἶδα αἰολικὸν ἐστὶ κατὰ 

τροπὴν γεγονὸς τοῦ ε εἰς ο, καὶ κανονίζεται οὔτως· εἴδω ὁ μέλλων εἴσω· ὁ 

παρακείμενος εἶκα ἄχρηστος· ὁ μέσος εἶδα καὶ τροπῇ αἰολικῇ τοῦ ε εἰς ο ὡς κέκλεφα 

κέκλοφα· λέλεχα λέλοχα· πέπεμφα πέπομφα – γέγονεν οἶδα, καὶ δῆλον ἀπὸ τῆς εἰδὼς 

μετοχῆς καὶ τοῦ ἤδειν ὑπερσυντελίκου· ὃ κατὰ τροπὴν τοῦ ε εἰς η ἀττικῶς καὶ τοῦ ι 

προσγεγραμμένου γέγονε καὶ τὸ εἰκὸς ἐπίρρημα σημαῖνον τὸ πρέπον, ὃ γέγονεν ἀπὸ 

τῆς εἰκὼς μετοχῆς, ἀληθῶς τὸν λόγον τοῦτον εἶναι παρίστησι· ἐπεί γε μὴν οἱ ἀττικοὶ 

προσθέντες τὸ ε τρισύλλαβον πεποιήκασι τὸ ἔοικα, καὶ τὸ ε εἰς ο ἔτρεψαν κατὰ τὸν 

κανόνα τὸν λέγοντα, δισυλλάβῳ μέλλοντι τὸ ε εὑρέθῆ, ἢ μόνον ἢ μετὰ τοῦ ι. 
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83. ἄλλος ἀντωνυμίαν καὶ κλίνεται ἄλλον. καὶ ἄλος πόλις διὰ ἐνὸς λ εἰς σ οἱ πολίται. 

ἄλης παρά δημοσθένει μικρὸν. ἄλλς δὲ ἀντὶ τοῦ ἄλλο κατὰ τροπῇ. καὶ ἄλλς ἀντὶ τοῦ 
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μάτιν, καὶ ἄλλως τὸ ἅλλων οἷον δασυνόμενον, καῖ κλίνεται ἅλω, ὡς ἕς ἕω. ἤ καὶ ἅλων 

ἅλωνος εἴρηται, διᾶ τοῦ ὠμέγαν. 

84. ἐγγυῶμαι παθητικῶς τὸ ὑπισχνοῦμαι· ἐγγυῶ δὲ καὶ κατεγγυῶ παρ’ εὐριπίδῃ τὸ 

δίδωμι κυρίως γυναῖκα· ἔστι δὲ καὶ παθητικῶς ἐγγυῶμαι τὸ λαμβάνω, ὡς ἔχει τὸ τοῦ 

λιβανίου· ἕτερον ἐγγυάσθω γύναιον. 

85. οἰμοῖ ἀντὶ τοῦ φειμοῖ, οι θρηνιτικὸν ἐπίρρημα. μοι ἀντωνυμίαν, δίφθογγα τὰ δύο ο 

καὶ ι. 

86. φρόνημα λέγεται ἡ παράστασις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἔπαρσις. 

87. ἴσθι ὅτι τὸ ἐπαίρομαι. τὸ καυχῶμαι. καὶ τὸ ἀλαζονεύομαι. τὸ τετύφομαι. τὸ 

σεμνείνομαι, ὅτε τῆ ἐπὶ συντάσσονται, πρὸς δοτικὴν καταποιοῦσι τὴν σύνταξιν. οἷον 

ἐπαίρομαι ἐπὶ τῆ ἀνδρεία μου. καυχῶμαι ἐπὶ τῶ λόγω μου καὶ τά λοιπά ὡσὰν τροπῇ 

ὡσαύτως. οὐδὲ γὰρ λέγειν ἔξεστιν ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν μου, ἐπὶ τὸν λόγον μου. 

88. φυαστήματα αἱ ἐπάρσεις. ἀπὸ μὲν διαφόρων φυαστομένων καὶ ἐξωγκωμένων. 

89. πεπτωκόταν κανόνισον· πτώω πτῶ ὁ μέλλων, πτώσω ἄχρηστα. ὅπερ δὲ καὶ 

πέπτωκα εὔχρηστον. ἡ μετοχὴ ὁ πεπτωκὼς τοῦ πεπτωκότος. καὶ αἰτιατικὴν τὸν 

πεπτωκόταν. 

90. ἐδεδοίκει κανόνισον· δείδω τὸ φοβοῦμαι. ὁ μέλλων δείσω. ὁ παρακείμενος 

δέδοικα εὔχρηστον. καὶ γράφεται δίφθογγον ο καὶ ι. δέδυκα δὲ ἀντὶ τοῦ ὑπεισέρχομαι. 
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91. ὅτι τὸ ἑκὼν, ἀντὶ ἐπιρρήματος λαμβάνεται. ἀπὸ μετοχῆς μεταποιηθὲν. καὶ κεῖται 

ἀντὶ τοῦ ἔκουσις. τὸ δὲ ἕκουσις, οὐχ εὔρηται παρὰ ῥητόρσι. συνδιατίθεται δὲ πρὸς ὸ 

ὔναμα καὶ ἐποίησε καὶ ἑκοῦσα ἡ γυνὴ ἔπραξε· καὶ ἑκόντες ἐποιήσαμεν τὸ δε τι. 

92. γίνωσκε ὅτι τὸν ἐνδεᾶ γράφουσιν οἱ ἀττικοὶ καὶ τὸν ὑγειᾶ. καὶ τὸν εὐφυᾶ. 

ὡσαύτως καὶ ἐπὶ οὐδετέρων τὰ ἐνδεᾶ. καὶ τὰ ὑγειᾶ, καὶ τὰ εὐφυᾶ. καὶ ἄλλ’ ὅσα 

ἔχουσιν ἐν διαστάσει τρίαν ἐφεξῆς φωνήεντα, εἰς α ποεὶ τὴν κράσην καὶ οὐκ εἰς η. 

93. τρίβων τρίβωνος ἐπὶ ἀρσενικοῦ ἔστιν ὅπερ ἐνεδέδυντο οἱ φιλόσοφοι· ὡς ἔστιν 

εὑρεῖν παρὰ τῷ θεολόγῳ Γρηγορίῳ τὴν χρῆσιν οὑτωσίπερ λέγοντι· δεινὸν γὰρ εἰ 

προειληφότες τοὺς τρίβωνας καὶ λαρυγγίζειν προμελετήσαντες. τριβώνιον δὲ λέγεται 
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ῥάκος τι κατατετριμμένον ὡς δοκεῖ καὶ τῷ κωμικῷ λέγοντι· τὸ τριβώνιον δὲ τοῦτο τὶ 

βούλεται, πρὸς τῶν θεῶν. 

94. μέθη λέγεται ἡ ἀπὸ τῆς μέσης οἰνοποσίας ζάλη. κραιπάλη δὲ, ὁ ἀπὸ τῆς ἔναγχος 

μέθης τοῦ κάρα παλμὸς. 

95. ἀδελφιδοῦς, ὁ ἀπὸ ἀδελφῆς ἤ ἀδελφοῦ γεγονὼς παῖς ἀνεψιὸς. δὲ ὅς ἰδιωτικὼς 

λέγεται ἐξάδελφος. 

96. γίνωσκε ὅτι προσγράφουσιν οἱ ἀττικοὶ εἰς τὸ ζῶον, ἰῶτα. ὅτι καὶ παρὰ σαπφοῖ καὶ 

τὶ σῦν ἄλλοις τῶν ποιητῶν, ζωίον παραδέδοται. διαλελυμένον. ὥσαν τροπῇ καὶ 

πατρωίον οἱ ἴωνες λέγουσιν. οἱ ἀττικοὶ δὲ, πατρῶον καὶ μητρῶον μετὰ τοῦ 

προσγεγραμμένου ἰῶτα. καὶ ἄλλα πολλὰ. 

97. ἐπιδέξιος ὁ ἐπιτήδιος ἀπὸ μεταφορὰν τῆς δεξιᾶς χειρὸς. ἥτις ἐπιτηδειοτέρα τῆς 

ἀριστερᾶς πρὸς πάντα τάξιν φαίνεται οὖσα. 

98. θαυμάζω τὸ ἐκπλήττομαι, αἰτιατικὴν συντάσσεται. θαυμάζω τὸ κατηγορῶ, γενικῆ. 

99. τὸ ὅτου, τοῦ ἄρθρον ἦν. καὶ προστεθέντος τοῦ ο, γέγονεν ὅτου. ὥσαν τροπῇ καὶ 

ἐπί δοτικῆς. 

100. τὸ τυμβωρύχος. καὶ φρεωρύχος καὶ τοιχωρύχος, ἡνίκα τὸ υ ἔχει ἀνεπέκτατον 

ἀπὸ θέσεως μεγεθύνεται. ἡνίκα δὲ τὸ υ ἐκτείνεται ἀπὸ προθέσεως σμικρύνεται. 

τυμβορύκτης γὰρ καὶ φρεωρύκτης καὶ τοιχορῦκτης, μικρὸν γράφεται. 

101. ἴσθι ἀντὶ τοῦ γίνωσκε, ἰῶτα τὰ δύο. καὶ κανονίζηται οὔτως. ἴσημι ἄχρηστον τὸ 

γινώσκω. καὶ ὁ παρατατικὸς ἴσην 
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ἄχρηστος. καὶ μετοχὴ ὁ ἴσας τοῦ ἴσαντος. καὶ τὸ προστακτικὸν ἴεθι. καὶ  κατὰ 

συγκοπὴν ἴσθι. κλῖνε δὲ οὕτω τοῦτο. ἴαθι ἴστω. ἴστον ἴστων. ἴστε ἴστωσαν. καὶ ἴστων 

κατὰ συγκοπὴν. ἴαθι ἀντὶ τοῦ ὕπαρχε, ἰῶτα τὰ δύο. καὶ κανονίζηται οὕτως. εἰμὶ τὸ 

ὑπάρχω. καὶ ὁ παρατατικὸς κοινὸς μὲν ειν διὰ διφθόγγου. ἀττικὸς δὲ, ἦν διὰ τοῦ η. ἡ 

μετοχὴ εἴς εἴτος καὶ τὸ προστακτικὸν, ἔθι. καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ ἴσθι. τὸ τρίτον ἔστω. 

ἴνα μὴν συνεμπέση τῷ γινωσκέτω. τὰ δυϊκὰ ἔστον ἔστων. τὰ πληθυντικὰ, ἔστε 

ἔστωσαν. καὶ ἔστων κατὰ συγκοπὴν. ἵστη ἀντὶ τοῦ ἔγειρε, ι καὶ η. καὶ κανονίζηται 

οὕτως. ἴστημεν καὶ ὁ παρατατικὸς ἥστην. ἵστης ἵστη. καὶ τὸ προστακτικὸν, ἱστη. καὶ 
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οὐχ ἵστα. τὸ τρίτον ἵστατω. τὰ δυικὰ, ἵσταται ἱστάτων. τὰ πληθυντικὰ, ἵστατε 

ἱστάτωσαν. καὶ ἱστάντων κατὰ συγκοπὴν. 

102. ἀφείλετο. τὸ θέμα ἔλω ἄχρηστον. ὁ μέλλων ἑλῶ. ὁ ἀόριστος εἷλα ἄχρηστος 

πάντα. ὁ δεύτερος εἷλον ποιητικὸς. ὅ καὶ ἕλον γράφεται παρ’ αὐτοῖς. ὁ μέσος ἑλόμην 

ἀντὶ τοῦ προέκρινα. ἀφειλόμην ἀντὶ τοῦ ἀφήρηκα. ὑφειλόμην δὲ ἀντὶ τοῦ ἔκλεψα. 

μετὰ τῆς ἐξ τὸ ἠλευθέρωσα. μετὰ τῆς πρό ὅ σημαίνει καὶ χωρὶς προθέσει. μετὰ τῆς 

ἀνά τὸ ἀνακομίζομαι καὶ περιποιοῦμαι ὅταν τὰ δὲ νεκρῶν λείψανα ἀναλαμβάνειν. 

μετὰ τῆς ἀντί, τὸ ἀντὶ τοῦδε τοῦ πράγματος προέκρινα τόδε τὶ. 

103. γῆ λέγεται τὸ ἕν τῶν στοιχείων. γῆ λέγεται καὶ ἡ μετρικὴ. οἷον ἡ γῆ τῆς ἀττικῆς 

φαύλη πρὸς σίτου φορὰν. γήσιον δὲ κυρίως λέγεται, τὸ ἰδιωτικῶς λεγόμενον 

χωράφιον. 

104. ζημιοῖ ἄλλος ἄλλον τρίτον τῶν ἐνικῶν. καὶ ζημιοῦμαι ζημιοῖ παθητικὸν δεύτερον 

τῶν ἐνικῶν. καὶ ἐὰν ζημιῶ ἐὰν ζημιοῖς. ἐὰν ζημιοῖ ὑποτακτικὴν ἀεὶ διὰ τῆς οι 

διφθόγγου τῆς ο καὶ ι ἐκφεριέναι. καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλως γράφεσθαι τὴν 

τρίτην συζυγίαν τῶν περισπωμένων. 

105. εἰς τρία διαιροῦσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ ἑαυτῶν. εἰς σφὰς αὐτῶν. ἤγουν εἰς τὰς ψυχὰς 

ἑαυτῶν. εἰς τὰ σφέτερα αὐτῶν. ἤτι εἰς τὰ σώματα, καὶ εἰς τὰ περὶ αυτῶν. ἤτι εἰς τὰ 

κτήματα. ἅ καὶ ἐπίκτητα φασὶ. 

106. πέπονθαι κανόνισον· πείθω ἄχρηστον τὸ πανθάνω. ἀνθ’ οὗ γράφεται τὸ πάσχω 

ἕτερον θέμα. ὁ μέλλων πείσω διὰ διφθόγγου. ι ἔχει ὁ μέσος παρακείμενος τὸ ο, 

ἄχρηστον. ἵνα μὴν συνεμπέσῃ τῷ καταπείσω, ἀντὶ αὐτοῦ γράφεται τὸ πείσομαι. ὁ 

παρακείμενος πέπεικα ἄχρηστος. ἵνα μὴν  
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συνεμπέσην τῷ πέπεικα καὶ κατέπεισα. ὁ μέσος πέποιθα. καὶ ἵνα μὴν συνεμπέσην τῷ 

πέποιθα καὶ θαρρῶ, τρέπεται τὸ ι εἰς ν. ὡσπερεὶ αἰεὶ αἰὲν. 

107. αἰδίον τὸ διηνεκὲς, ἰώτα δύο. ἀοίδιμον δὲ τὸ ἀείμνηστον καὶ ἀεὶ ἀδόμενον, 

δίφθογγοι ο καὶ ι καὶ ι. 

108. ἀπόφανσις λέγεται παρὰ φιλοσόφοις ἡ ἀπαγόρευσις καὶ ἡ ἄρνησις. ἀπὸ τοῦ φημί 

τὸ λέγω γινόμενον. ἀπόφανσις δὲ, ἡ ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ ἀποφαίνω. 
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109. Ἄρνες ἡ εὐθεῖα ὁ ῥήν ὅ σημαίνει τὸ πρόβατον καὶ κλίνεται ῥηνὸς. καὶ μεταθέσει 

καὶ τροπῇ τοῦ η εἰς α, ἀρνὸς. ἡ εὐθεῖα τῶν πληθυντικῶν οἱ ἀρνὲς.  

110. Ποινὴ γίνεται ἀπὸ τοῦ πονῶ πονὴ καὶ ποινὴν. 
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