
VARIA AD VARIOS

Hesych. Πεποιθότατε: προσφιλέσχαχε φίλε.

Nota sunt antiqua κεχαρισ μενώχερος-χαχος, έρρωμενέσχε- 
ρος-τατος, είκόχερον, et posteriora άραρότερον, άνειμενέσχε- 
ρος, έκχεχαμενώχερος, ήγαπη μενώ χερο ς, πεπερ α σ μ ε ν ώ χερ ο ς, 
συνεσχαλμενώχερος ν φε t μ ε ν έ σχ ερ ο ς, neograecum etiam προ- 
κομμενέσχερος, συ μφερώχερος, quod ultimum apud antiquos 
scriptores falsa scribarum est lectio pro συμφορώχερος, usitata tamen 
apud liodiernos, quos praeivit Tli. Lascaris, qui εν χή Μεγάλη Καχη- 
χήσει p. 118, 16 Kenain. «καί χών συμφερόνχων συ μ φ ε ρ ώ χ ε ρ ο ν» scri- 
psit. (Vid. Contus έν χώ Περιοδικά Παρνασσώ Vol. II. 1878. p. 34. 189) 
et Kunianudis εν χή Συναγ. Νέων Λέξεων (ν. συμφερώχερος et ενδια- 
φερώχαχαι). Invenitur etiam apud Theod. Lascarin Epist. 91, 15 (p. 
121 Fest.) «χάχ’ αν χις χεθαρρηκόχερον φαίη» pro tradita lectione θαρ- 
ρηκόχερον. Sed scribendum fortasse θαρρικώχερον, ut in Epistola 
112,2 (p. 157) legitur «χαϋχα μέν ουν φιλικώ χώ χρόπφ καί θαρρικώ» 
et in Εισαγωγή Άσχρονομίας J. Caumateri. (Progr. des Kgl. Progymna- 
siums Frankenthol 1907 p. 711). Legi et in Fontibus Histor. Imper. 
Trapez. p. 62,8 Keram. «ου δή δράκονχος καί έροΰμεν οιόν χι χρήμα Ιφάνη 
καί όπως άνήρηχαι καχιώχερον» pro quo Ρ. Papageorgios (Β.Ζ.ΧΙ. 
1902.94) καχώχερον coniecit. Sed nos non indignam monacho inve- 
nimus formam καχιώχερον quasi e participio κ αχ ιών, de quo locu- 
pletissime tractavit Contus έν χή Έφημερίδι χών Φιλομαθών 1878. p. 
301 et ρ. 322.

Nunc redeo ad glossam Herychianam, quae sine controversia 
corrupta est. Quid latet in ΠΕΠΟΙΘΟΤΑΤΕ? Nura Ι1ΕΠΟΝΕΤΑΡΕ?
i. e πέπον έ'χαρε = προσφιλέσχαχε φίλε?

ib. «Συμπράξει: βοηθήσει, σύλλαβεΐ.»
Non Hesychio condonandum videtur σύλλαβε X, ut Schmidrtius 

scribit, sed scribis. Lege συλλαβή. Sexcenties in talibus El et HI 
inter se permutantur. Cf. χαλάσεις: ΰπομείνεις, χολμήσεις, pro quo 
lego ύπομείνηις non υπομένεις, ut Sehmiditius. Similiter recte in 
Scholiis Aristophanis PI. 496 Dindorfius legit «κακοχρόπους καί ασε
βείς φυγή» pro φύγει et in verbis Tzetzae apud Schol. Thucyd. recte
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96 Χαρίτωνος Χαριτωνίδου

nunc legitur p. 163,13 Teubn. «αντίστροφον ποίησον εις γραφής τόπον 
τοΰ μΰ καί τοΰ τι, καί φυγής αρα ψόγον» pro φύγεις. Non dissimi- 
lis error scribarum est etiam apud Photium Epist. 92 (p. 242 Val.) 
«αλλά καί πάσης γυναικός δψιν — φευξεΤΑΙ καί άποστραφεΐΤΑΙ» pro quo 
lego άποστραφή. Cf. Photius Epist. p. 161 «’Ίσως δέ — καί ό καπνός 
διασκεδασΘΡΙΙ καί τό ζοφώδες έκριπισΘΗΙ καί ήμΐν τής άθυμίας 
αναψυχή πορισΘΗΣΕΤΑΙ», ubi antiquus scripserit διασκεδα- 
σθήσεται et εκριπισθήσεται (Vid. Contus εν τή Άθηνά Vol. 
IX. p. 251).

ib. «Ώνθυλευμένον: διεσταγμένον άρτυμα, δπερ έ'νιοι μεμον- 
θυλευμένον.»

Nulla esse potest, me iudice, dubitatio quin vera tnanus Hesy- 
cbii sit διασεσαγμένον.

Manetli. Apotel. v. 50 pro barbaro γνώσασθαι «οΐδε μέν εν πραπί- 
δεσσιν άριφραδέες τελέθουσιν γνώσασθαι» legendum νώσασθαι. 
Invenitur aoristus νώσασθαι et apud Apollonium Rhodium IV. 
1409, Theocritum XXV. 263, Callimachutn Fr. 345, Pytliagoream 
Perictionen Stob. Antli. LXXXV. 19 (Vid. Schneiderus in Callim. 
Vol. I. p. 163).

Schol. in Tliucyd. II. 38 (p. 133,3 Teubn.) «επειδή περ ταυτην ό 
βασιλεύς πρυτανεΐον καθεστήκει καί μητρόπολιν τής Ελλάδος τάς άλλας 
καθηρηκώς διά τούτο πόλεις».

Sic καθεστήκει ν. c. Hudius in nova Teubneriana editione 
edidit, sed verum vidit olim Contus εν τφ Λογίφ Ερμή V. 1876. p. 188, 
ubi scribit «Τό καθεστήκει όμοίαν έννοιαν τφ εγεγένητο ή άπεδέδεικτο 
ερμηνεύον άπάδει δλως τοΰ προκειμένου χωρίου, δπερ απαιτεί προφανώς 
ρήμα μεταβατικόν σημαίνον επεποιήκει ή, ως λέγεται κοινώς, είχε καταστή
σει. Ό σχολιαστής έγραψεν άναμφιλέκτως «ταυτην ό βασιλεύς πρυτανεΐον 
καθεστάκει», ως ό Σκήψιος Δημήτριος παρ’Άθην. σελ. 697, γ' «δν καί 
δ πρώτος μετά Φιλέταιρον άρξας Περγάμου ’Άτταλος δικαστήν καθεστά- 
κει βασιλικόν τών περί τήν Αίολίδα» καί ό Ίώσηπος έν τώ εαυτού βίω 
§ 17 «δν εγώ καθεστάκειν τήςΤιβεριάδος στρατηγόν». In sequentibus copio- 
sissime, ut solebat, meus magister tractavit de perfecto έ'στακα, καθέ- 
στακα, etc. sensu transit!vo, cui passivum έ'σταμαι, καθέσταμαι 
respondebat.

Schol. in Euclid. Vol. V. p. 74,23 «δ αύτόθεν μέν ούκ έχει, συγχω- 
ρούμενον δέ δμως.
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Impeditam hanc verborum compositionem expedies scribendo 
«8 αύτόθεν μέν ούκ έχει, συγχωροΰμεν δε δμως».

ρ. 125,20 «και διά ΤΕ τής εις αδύνατον απαγωγής δείξεως».
Ineptissimam copulam expunge.
ρ. 137,25 «άλλα προς επίπεδον ή μμένη ή κάδετός προς πάντα τα 

έν τώ αύτφ επιπέδω μέρη τάς γωνίας ποιεί». Sententia postulat ήγμένη. 
(Cf.p. 138*8. 139,24. 141,1).

p. 266,24 scrib. «ιδία μέν τό εάν εντός, ιδία δέ τό εάν εκτός» pro 
διά μέν τό εάν εντός etc.

ρ. 287,2 «και ά'λλη σχέσις λέγεται κατά τό περί έχε ιν καί έλλείπειν».
Recte p. 298,12 «όταν ή ά'μα ύπερέχη ή άμα ελλείπτ)» et ν. 18 

«ύπερέχοντα ή άμα ίσάζοντα ή έλλείποντα». Cf. etiam p. 299. 19. 23. 
300.5.19.20. 429.3.

ρ. 318,17 «δρα δέ μή συναρπασθήση χή ομοφωνία τών λέξεων».
Leg. συναρπασθής
ρ. 364,25scr. ταΐς άρρενωποΐς θεαΐς pro άρρενοποιοΐς. Cf. p. 365,3 

«τό τε άρρενωπόν καί τό θήλυ σωζοΰσαις καί μεταξύ ούσαις τών τε άρρε- 
νωπών θεαινών καί τών τεθηλυσμένων».

ρ. 365,9 Necessarium γάρ inserendum. «αύται (γάρ) επί πολύ προία- 
σιν καί επί πάντα».

ρ. 403,7 «εάν έκθήσης άναλόγους άριθμοΰς». Editor scribit εάν 
έκθήσεις. Facile est corrigere εάν έκθής, sed vid. Byj. VI. 1928. 
p. 175.

p. 504,7 scr. «νΰν προτίθεται εΐπεΐν pro προΣτίθεται». Exempla dabit 
Thesaurus Vol. VI. 2068 A'.

p. 563,25 «έ'οικε δέ τά τοΰ δεκάτου βιβλίου καί επέκεινα άδίδακτα προ 
πολλών γενεών μεΐναι δι* αμέλειαν».

Expectabam «άπό πολλών γενεών».
ρ. 593,10 scr. «ώς οί θυρεοί καί αί έ'λικες» pro οί θυραΐοι.
ρ. 693,10 «εάν δή άπό τοΰ Θ σημείου παράλληλον ταυτη τή άπό τοΰ 

Ν άχθείση ευθεία, συμβαλεΐται τή άπό τοΰ Ζ καθέτω».
Leg. συμβαλεϊ pro συμβαλεΐται. Cf. ν. 21 «εάν άπό τοΰ Μ επί 

τό σημεΐον, καθ’δ συμβάλλει ή άπό Θ τή άπό Ζ καθέτφ, άχθή ευθεία»
ρ. 697,19 «εκατέρον γάρ εκατέρου άντίκειται».
Scrib. έκατέρφ.
693,16 άΦεξαιρεθήσονται άπό τών περάαον. Ο quam mon- 

strosuni!

Phot. Epist. p. 168 Val. «οίδε δέ καί ή μικρά τών παραδοθέντων 
άθέτησις καί προς δλην τοΰ δόγματος έπιτρέψαι καταφρόνησιν».

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ'. 7
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Sententia postulat επιτρΐψαι. Recte p. 156 legitur «τών γάρ 
ελαττόνων νόμων ή παράβασις ατιμώρητος προς τήν τών μειζόνων έπι- 
τρίβει καταφρόνησιν».

ρ. 220 «άρχοντος γάρ ώς αληθώς μή τής ιδίας μόνον σωτηρίας ποιείσθαι 
φροντίδα, άλλα καί τον έμπιστευθέντα λαόν τής ίσης άξιοΰν προνοίας, 
καί εις τήν αυτήν τής θεογνωσίας χειραγωγεΐν τε καί προΣκαλεΐσθαι 
τελειότητα».

Scr. προκαλεΐσθαι. Cf. p. 179 «ου μόνον τήν ύμετέραν μακα
ριότητα επί τοΰτο προ κ αλοΰ μ εθ α» et p. 187 «τήν ύμετεραν επ’άρειή 
τελειότητα προκαλοΰ με θα» et p. 276 «μονονουχί τοΐς έργοις βοών καί 
προκαλουμενος άπαντας εις τήν τών αθέατων καί θείων εποψίαν τε καί 
έπίγνωσιν». Recte editor p. 145,4 scripsit «έπ’άρετήν προκαλουμενος» 
pro προΣκαλούμενος.

ρ. 352 «ού συνεώρα δέ δτι, έκκαλυπτομένου τοΰ δράματος, προς ΤΟ 
μηδέν άποκερδαναι καί διπλής εαυτόν τιμωρίας ένοχον παραστήσειεν».

Leg. προς ΤΩι μηδέν άποκερδαναι etc.
p. 387 «όλοκαΰτωσιν περιφανεστέραν τε καί παραδοξοτέραν».
Planissime vox περιφανεστέραν ducit ad περ ιδοξοτέραν.
p. 411 «έχέτωσαν τής ίερωσΰνης».
Leg. «έχέσθωσαν τής ίερωσΰνης».
ρ. 441 «άλλα συ γε τό βεβηκός τών τρόπων, καί τό εστηριγμένον τής 

γνώμης καί τό μή προσανεΐσθαι κόλαξι καί βωμολόχοις τοΰτοις άντι- 
τάξας, σεμνότητα φίλην, εύ ί'σθι, παρά τοΐς άρχομένοις, καί γλυκεΐαν αιδώ 
(scr. αιδώ) τής στρατηγικής χλαν ίδος λαμπρότερον όφθήση περιβεβλημένος».

Requiro προσανακεΐσθαι. Cf. p. 162. «τών άνέκαθεν τώ θρόνω τουτω 
π ρ ο σαν ατε θε ι [ιέ ν ω ν». ρ. 282 «ουδέ τον Έλληνικαΐς θρησκείαις προσ- 
ανακείμενον ύβρίζειν». ρ. 575 «επί τοσοϋιον αύτοΐς τεθαρρηκέναι καί 
προσανατεθήναι». Ψελλ. Vol. I. p. 73,3 Bud. «φιλοσόφοις άνδράσι 
προσανακείμενον καί ύπερφυώς θεραπευοντα». Cf.V.II.p. 135,13 «εδε- 
δίει γοΰν ουτος ού τούς άπεχθανομένους αύτώ, άλλά τούς προστεθειμέ
νους», ubi προσανατεθειμένους legerim.

Etiam pro «τής στρατιωτικής χλαν ίδος» legendum «στρατιωτικής 
χλαμυδος, quia χλανίς est hoiniuis luxuria et deliciis defluentis». 
Vid. Cobetus in Var. Lect. p. 150 et p.364. Collect. Crit. p. 505. 
et Naberus Mnem. p. 287, 401 et Mnem. 1901 p. 188. Recte Her- 
cherus apud Xenophontem Ephesium Λόγ. I. vui. 2 scripsit «εν δέ 
τώ έτέρφ ’Άρης ήν ούχ ώπλισμένος, άλλ’ ώς προς ερωμένην τήν Άφροδίτην 
κεκοσμημένος, έστεφανωμένος, χλανίδα έ'χων» pro χλαμύδα.

ρ. 458 «ού'πω παρήλθε τό πρότερον πένθος, καί πάλιν έτερον έπέπεσε
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μεΐζον to μέν εΐχεν ύπομάζιον παΐδα' τοΰτο δέ χαί μητέρα, είμή θαττον τό 
κακόν επέστη».

Είμή scripsit editor pro επί αν, nos legimus επειδή. Saepissime 
δ ή et αν confunduntur.

p. 495 «”Ηδειν εγώ καί προ πείρας ανάξιον Ιμαυτόν καί τοΰ αρχιερα
τικού βαθμού καί τής ποιμαντικής έγχειρίσεως».

Addito articulo legendum «καί τής (τής) ποιμαντικής εγχείρισε ως. 
Male p. 160 edidit Valetas «την έγχείρΗσιν τής αρχής», ρ. 226 διαχει- 
ρΗσει. ρ. 310. 314. 319. 395 μεταχείρΗσις—μεταχείρΗσιν.

ρ. 495 «ών ή ελπίς καί ή προσδοκία — συνετάρασσέ με τότε καί 
συνέσχεν».

Editor conjicit συνεΐχεν. Sine dubio lego συνέχεεν. Cf. p. 447. 
«δλον είχε συγχυσις καί κατήφεια καί γνόφος».

ρ. 501 «την βαρβαρικήν μανίαν εκκλησιαστικήν παρανομίαν έφιλο- 
νείκησαν άπεργάσασθαι».

Valetas legit προνομίαν, mihi arridet παροινίαν.

Arteniid. p. 17,8. «εάν ή τού όρώντος "ψυχή μή άηδώς ή διατιθεμένη».
Scr. δ ιατεθειμένη.
ρ. 37,16 «προς γάρ τω πολλά κεφάλαια κτήσασθαι καί ουσίαν περιβάλ- 

λεσθαι».
Leg. περιβαλέσθαι.
ρ. 38,8. «καί περιγενόμενος ώψεληθήσεται πολλά, φοβερός μέν τοις 

έναντίοις, επαχθής δέ τοΐς ίδίοις γενόμενος».
Requiro άνεπαχθής aut επαρκής.
ρ. 58,2. «άλλ5 ή πόλεμον καταστρεψάμενοι ή μεγάλου άποπαυσάμενοι 

πόνου έλουοντο».
Expectabam πολέμιον aut πόλιν.
ρ. 128,18 «εί μέν Θρακί πυκτεύοι τις, λήψεται γυναίκα πλουσίαν καί 

πανούργον καί φιλόπρωτον».
Fortasse scr. θώρακι, quod liabet codex.
p. 182,15 «αεί δέ ά'μεινον άρχόμενον ύφαίνεσθαι ιστόν ιδεΐν ή προς τό 

έκτέμνεσθαι ό'ντα».
Scr. προς τω έκτέμνεσθαι ό'ντα.
ρ. 203,26 «πράττουσιδέέ'καστα ά'νθρωποι ήτοι τεχνικώςή άτεχνώς».
Quia τεχνικώς opponitur άτέχνως, scribendum ήτοι τεχνικώς ή 

άτέχνως.
ρ. 234,11. scr. δρυΐνΗς. Cf. ν. 15. τυφλίνης. ρ. 70,10. scr. κρο

κέ ίων. 214,2. scr. χήμας. 183,17. ΈλπιδΟφόρος.

99
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p. 237,2 «προς δέ τάς εκπλοκάς (άκανθαι και σκόλοπες etc.) ου πάνυ 
τι επιτήδεια διά τό καθεκτικόν».

Scr. συμπλοκάς.

Eustatli. Comment, ad Horn. p. 1126.17 «εξ ου ρηγνύειν και τα 
τής ιστορίας παρήκται κατά τινας ρήγια».

Ratio postulat τό τής Σικελίας -Ρήγιον.
1230,61 «παράγει ό ποιητής άπλούστερόν τε καί ασφαλέστερου 

λέγοντα τον Άχιλλέα, ώς ουδέ κρείων Άχελώιος αυτφ ισοφαρίζει».
Leg. αφελέστερου.
ρ. 1246,28 «έκ δέ τοΰ λέπειν καί τών αΰτοΰ κινήσεων καί τό λεπτόν 

γίνεται ως οίον λεπιστόν, καί ή «όρειώδης λεπάς».
Ser. «δστρειώδης λεπάς». Eximendnm e Lexicis ν. όρειώδης.
p. 1875,16 «φθονούσα δέ (ή ’Αηδών) τή τοΰ Δάερος Άμφίονος 

πολυτεκνία etc.»
Leg. δ αέρ ος.

Blemmid. Epist. ad Th. Lasc. VIII (p. 299. 17 Festa) «λέγεται γαρ 
τον κορυδαλλόν κάπηλον είναι ποτέ καί κέρας φέρειν ώς έ'κπωμα, καν τούτω 
κρητίζειν ή κερατίζειν μετ’ οίνου τούς παραβάλλοντας· ού'πω γάρ εύρηντο 
τά ύάλινα ή τα έκ τής άλλης ΰλης έκπώματα».

Estne κρητίζειν alia forma vocis κερατίζειν, quam ό γλωσσοπλάστης 
Βλεμμίδης παρέκοψε? Similiter eius discipultis Th. Lascaris dixit Epist. 
LXXVII «ώς μέν θροοΰντας, ώς δέ κρ η τ ί ζ ο ν τ α ς». Cras credam. Utra- 
que lectio corrupta est. Recte v. c. Festa pro κρητίζοντας conjecit 
κερατίζοντας collato v. 10 et ep. LXXVIII, 27. Sed in «καν τοΰτφ 
κρητίζειν ή κερατίζειν quid latet? Num κρατηρίζειν aut ioni- 
cum κ ρη τη ρ ίζε iv? Forma ionica κρ η τ η ρ ίζε ι ν occurrit in inscri- 
ptione Milesia, quam illustravit v. c. C. Vollgraphius in Mnemos. 
Vol. XLVI, 1918. p. 414, ubi etiarn de significatione vocabuli κρη τη- 
ρ ίζε iv p. 423 scripsit.

Ut ex κρατήρ-κρητήρ derivatum est κρατηρίζειν-κρητηρί- 
ζειν sic e κλυστήρ verbum κλυστηρίζω (Kum.) εκαλυπτήρ καλυ- 
πτηρίζω et δ ιακο λα π τ η ρ ίζ ω (Herw), e καθετήρ τό άθησαΰριστον 
καθετηρίζω occurrens apud Rufutn Ephesium p. 647 Dar. Cf. έμε- 
τηρίζω. Hodierni Graeci formaverunt verbun καθετηριάζειν, κάθε- 
τηριάζεσθαi, et κάθετηριαστής, καθετηριασμός pro quo in Lexi
cis fertur καθετηρισμός, ut Kumanudis έν τή Συναγωγή Νέων Λέξεων 
p. 502 uiemorat.
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Epist. CCXV «καί την σήμερον ασεις τά έπαάλια καί την μετά την 
σήμερον τραπής εις πλείονα χαρμονήν».

Editor! conjicienti ασεις et τραπήση non obsequor. Saepe apud 
seriores occurrit conjuctivus pro futuro. Cf. Epist. 11,17.53,15.65,18. 
67,4.70,2. et quae v. c. Festa scribit p. 414. Etiam futurum ασω sae- 
pissinie apud sequiores scriptores fertur. Cf. Epist. 66,10.74,24. Dere 
diligenter raeus magister Contus έν τφ Περιοδικό Άίΐηναίω Vol. VIII. 
p. 449-459 tractavit.

Scliol. in Aristoph. Nub. v. 1370 (p. 132.35 Did.) «τά σοφά ταΰτα 
ή αντί τοΰ ’ΈΙΙΙΙ ΈΠΙνοητέον».

Scr. έπη νοητέον. ,
Plut. ν. 177 (ρ. 333.52) «Φιλέψιος καί οΰτος πένης ήν, συντιθεΐς ουν 

μύθους χαρίεντας έθαλε τούς ακούοντας».
Lege έθελγε.
ν. 545 (ρ. 353.27) «τινά δέ των αντιγράφων, αντί στάμνου κεραμίου 

γράφεται».
Blaydesius legit «εν τισι δέ τών άντιγράφιον —γράφεται». Vix credo. 

Vitium natuin est ex compendio γρ, quo et γράφει, γράφουσιν, γράφε
ται etc. denotare solent. Quid sit ubique legendum satis εκ τών συμ- 
φραζομένων apparet, nisi si quis, qui scribarum mos est, inter legen- 
duni alias res agit. Lege igitur «τινά δέ τών αντιγράφων — γρ ά φει aut 
γράφου σιν. Saepissime apud Eustatliium in Commentariis ad Home- 
rum occurrit πολλά τών αντιγράφων γράφουσι, τινά τών αντιγράφων γρά- 
φουσι, τινά τών παλαιών αντιγράφων έγραψαν etc.

Νικηφ. Γρηγ. Έπιστ. 48 (ρ. 187,1 Bud.) «νΰν ως ήκιστα πάρεστι τοιοά- 
τοις ενδιατρίβειν ώς τά πολλά πολλοΐς κεκυκλωμένω κάκλωψι δεινών».

Scr. κλΰδωσι δεινών. Sic. Aeschylus. Pers. 602 dixit «κακών μεν 
ώς δταν τινά κλΰδων έπέλθη». Soph. Oed. R. 1527 «εις κλάδωνα δει
νής συμφοράς έλήλυθεν». Eurip. Med. 362 «ώς εις άπορόν σε κλά
δωνα θεός, Μήδεια, κακών έπόρευσεν». Cf «κακών πέλαγος» (Eur 
Hippol. 822) et «χειμών καί κακών τρικυμία» (Aesch. Prom. 1087). 
Quod conjecerunt κυκλώσι ξενικόν κόμμα est. Vid. Kumanudis εν 
Συναγωγή Νέων Λέξεων ρ. 580 ν. κύκλων.

Epist. 129 (ρ. 221,20) «Ούκ. οισθα, τοσοάτων γραφών αύτήκοος γεγο
νός, δτι άξάμφωνος άνδρί σοφώ καί σωφρονεΐν ειδότι, γυνή κόσμον έχουσα 
την αναίδειαν, ούδ’ άγκυρα μία μέν ούδεμία κατέχειν ώς άκάτιον δάναται, 
άλλ’άπορρήξασα δεσμά πολλάκις έκ νυκτών άλλον έχει λιμένα».

Imitatur Gregoras Megarensem poetam (ν. 457) et comicum
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102 Χαρίτωνος Χαριτωνίδου

Theophilum (II 475 Κ.), ut solebant Graeci sequioris locos quosdam 
insigniores et venustiores Veterum scriptis sumptos suis intexere, ut 
his quasi lutninibus splenderet oratio et quasi floribus ornata aut 
gemmis distincta esse videretur.

Μιχ. τού Παλαιολ. Τυπ. p. 27,3 Γεδ. «τάφω - λειψάνων - εντός μυΣών- 
των πεπληρωμένω».

Non est αθησαύριστος, ut notat Papageorgios εν τω Λεξικώ Έράνφ 
ρ. 23, sed falsa lectio pro μυΔώντων.

p. 40,15 «τό δέ τάς υπολήψεις καν ψευδείς ώσιν, έκφεύγειν επαι
νετόν». (=Pseudoisocr. «εύλαβοΰ τάς διαβολάς καν ψευδείς ώσιν»).

Lege έπιλήι^εις pro ύπολήτ|>εις. Vid. Cobetus in Var. Lect. 522.

Psell. Vol. V. p. 98 Sath. «και χειρών έπιτηδειότητος ενέργεια».
Legendum «κα'ι χειρών έπιτηδειοτάτων ενέργεια». De confusis com- 

pendiis terminationum τητος et τατος consulatur Bastii Comm. Pal. 
p. 790 et Cobetus έν τω Λογίψ Ερμή Vol. I p. 495. Simile vitium inve- 
nimus apud Eustathium p. 187,37 «τό δέ δοϋρα σαπήναι καί τά σπάρτα 
λελΰσθαι άριδηλότητα κώλυμά έστιν», ubi pro άριδηλότητα scri- 
bendum άριδηλότατα.

p. 319,7 Sath. «ώσπερ γάρ εκεί μένει τούνομα τώ θηρι και παρεκεκκο- 
μένψ τούς όνυχας, ούτω etc.

Scr. «καίΠΕΡ κεκομμένψ τούς ό'νυχας».

Schol. II. Ζ. 211 «οί γοϋν συνεχώς άφροδισιάζοντες τό τελευταΐον 
αίμα φέρουσι- τό γάρ μεταβαλλόμενον άναλώσαντες τό αμετάβλητον 
έξέλκουσιν».

Pro αίμαφέρουσι Wilamowitzius αίμαάφιάσιν, Hatzidakis 
αίμα Ικφέρουσιν et Bernardakis perperam αίμα άφαιροΰσιν 
(Vid. Hatzid. in Athena Vol. XIII. p. 657).

Nos legimus αιμΑ ΆΝΑφέρουσιν. Cf. Plut. Cleom. XV. 3 
«έτυχε τον Κλεομένη συντόνως όδεύσαντα καί χρησάμενον παρά καιρόν 
υδροποσία πλήθος αίματος άνενεγκεΐν και την φωνήν άποκοπήναι».

Schol. Lucian, p. 162,11 Rab. «ό μέν Κόροιβος μωρός τις άπομνη- 
μονεόεται άνθρωπος και ούτως ώστε γυναίκα άγαγόμενος μη αν έλέσθαι 
συγκαθευδήσαι αυτή διά τον προς την πενθεράν αυτού φόβον και ούτως 
έχόμενον τούτον παρθενεύειν αυτήν, μέχρις αν τής γυναικός σκΕψαμένης 
τό άρθρον οδύνη συνέχεσθαι και ούκ άλλως άπολυθήναι, ει μή τφ μορίφ τού 
«νδρός καταψηθεΐσαν»,
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Varia ad varios. 103

Sine dubio legendum σκΗψαμένης. Vid. quae έν χή Έπεχηρίδι 
Πανεπ. Θεσσαλονίκης Vol. I. p. 86 et 241 scripsi.

Schol. Theocrit. p. 108,17 Teubn. «δ δέ Μόλων όνομαΣχικώς 
εΐρηχαι».

Scr. όνομαχικώς. Vide quae in Mneuios. XXXVII. p. 20 
p. 251 scripsi.

Theod. Lascar. Epist. 54 (p. 81,71 Festa) «φέρε και χών Μαλιαση- 
νοΰ ζεστακράχων μνησθώμεν».

Editor conjicit ζεστών κρεάτων. Fortasse non sollicitandum. 
Cf. Ptochopr. IV. 49“ (p. 75 Hesseling-Pernot) «λέγει· ας βράση χό κρασί 
και βάλε και πιπέριν». Ut Lascaris dixit ζεσχάκραχος (= ζεστός και 
άκραχος), sic άρ ισχοκράχ ισχον (=άρισχον και κράχισχον) in Epist.
179,1.20.).

Epist. 42 (p. 54,23) «διά σέ παρά σοΰ χών χαρίχων απολαμβά
νομε ν».

Scribendum άπολαυομεν. Eodem remedio utcndum Epist. 47 
(p. 63,19), ubi lege «ως αν-άπολαΰωσι χών πολλών» pro άπολαμβάνωσι· 
Vid. Contus εν Γλωσσ. Παραχ. p. 307.

Epist. 47 (ρ. 63,4) «χαΐς δευσοποιΑΙΣ άληθεσχάχαις μορφαίς».
Scr. δευσοποιΟΙΣ. Cf. Epist. 59 (p. 88,9) «δευσοποιώ ’Αριστοτε

λική βαφή γνώσεως ειδοποιηθείς». Vid. Contus ένΓλωσσ. Παραχ. ρ. 149,9.

Areth. Epist. Ill «οιιδ’ αν έχι μοι χόν βίον είναι νομίζω βιωχόν χών 
χοιοΰχων ευηχηθένχι λόγων».

Corrigendum ένηχηθένχι. Cf. Theod. Lascar. Epist. 28 (ρ. 38,3 
Festa) «κέρδιον γάρ ενηχεΐσθαι χαύτης ή κερδίστου κερασβόλα οχίαχα έμβα- 
λεϊν απηχήματα». Dictum est etiam Θεοενήχητος: Ut scribae male 
ευηχηθένχι pro ένηχηθένχι legeruut, sic εΰοπλος pro ένοπλος 
et εύδυναμώ pro ένδυναμώ in Scboliis Batrachomyomacbiae 
p. 260,3 et 214,12 Ludw. (Vid. Contus in Athena Vol. VIII. p. 476).

ΧΑΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔ11Σ
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