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Ι. Η περιοδολόγηση της φιλολογικής επιστήµης στην ελληνική αρχαιότητα: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της γλωσσικής θεωρίας στο πλαίσιο της φιλολογικής 
επιστήµης της αρχαιότητας, της γραµµατικῆς τέχνης, διακρίνονται συνήθως δύο περίοδοι: 

1. αυτή των αποκαλούµενων γραµµατικῶν, των φιλολόγων, όπως ο Ζηνόδοτος, ο 
Αριστοφάνης ο Βυζάντιος και ο Αρίσταρχος, και 

2. αυτή των επονοµαζόµενων τεχνικῶν, των θεωρητικών της γλώσσας από τον 1ο αι. 
π.Χ. κι έπειτα. 

Το κριτήριο είναι η διαδικασία αυτονόµησης του τεχνικοῦ µέρους της γραµµατικῆς τέχνης, 
εκείνου δηλαδή που ασχολείται µε θέµατα περιγραφής και συστηµατοποίησης της γλώσσας. 
Το χρονικό όριο τίθεται στον 1ο αι. π.Χ., καθώς τότε εµφανίζονται εξειδικευµένα 
συγγράµµατα γλωσσικής θεωρίας, που µελετούν τη γλώσσα ανεξάρτητα από την 
πραγµάτωσή της στα εκάστοτε λογοτεχνικά συµφραζόµενα. 
 
ΙΙ. Η επιστηµολογική αξίωση κατά την ενασχόληση µε τη γλώσσα την πρώτη 
περίοδο της φιλολογικής επιστήµης: 
 
Δύο αντικρουόµενες απόψεις της έρευνας: 

– “Κατά την περίοδο του Αριστάρχου η εξέλιξη της γλωσσικής θεωρίας φτάνει στην 
ακµή της” 

– “Η γλωσσική θεωρία την περίοδο αυτή δεν εγείρει καµία αξίωση θεωρητικής 
αντιπαράθεσης και συστηµατοποίησης” 
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Οι βασικές αντιθέσεις:  

1. ἐµπειρία vs. τέχνη 



2. µία “νοερή” γραµµατική („Grammatik im Kopf“) vs. θεωρητικά εγχειρίδια 
γραµµατικής  

 
ΙΙΙ. Ερµηνεία κειµένου και γραµµατική επιχειρηµατολογία 
 
Το σηµειωτικό τρίγωνο:  
Μια παραλλαγή του για την απεικόνιση της µεθόδου των Αλεξανδρινών:  
 
     ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ    ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 
         ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 
 
Οι αρχαίες µαρτυρίες 
 
1η οµάδα: Η εξωγλωσσική πραγµατικότητα καθορίζει το γραµµατικό επιχείρηµα 
 
1.1. Ἰλιάς Ι 168-169 
 
Σχόλ. Ὁμ. (A) I 169a (Αριστόν. [σελ. 158 Friedlaender]). aujta;r e[peit∆ Ai[a" te mevga" 

ãkai; di'o" ∆Odusseuv"ÃÚ hJ diplh', o{ti to; e[peita ∆A r iv s t a r c o " ajnti; cronikou' 
paralambavnei, ajnti; tou' meta; tau'ta, wJ" kai; ÆÔErmeiva" me;n e[peitaÆ (k 307): bouvletai ga;r 

prw'ton to;n Foivnika ajpelhluqovta eij" to; skhvnwma, ei\ta to;n ∆Odusseva kai; to;n Ai[anta wJ" 
presbeuvonta". oJ de; Kravth" to; e[peita ajnti; tou' dhv sundevsmou lambavnei.  
 
3 ajnti; tou' meta; tau'ta cf. Σχόλ. (A) L 93 (Ariston.). (A) Y 551-2 (Ariston.): tw'n oiJ e[peit∆ ajnelw;n ãdovmenai 
kai; mei'zon a[eqlon É hje; kai; aujtivka nu'nÃÚ o{ti to; e[peita (551) ajnti; tou' meta; tau'ta: ajntidievstaltai gou'n to; 
aujtivka (552). hJ de; ajnafora; pro;" to; ÆFoi'nix me;n prwvtista, É aujta;r e[peit∆ Ai[a" te mevga"Æ (I 168-9). (T) W 
356-7 (ex.).           5 ajnti; tou' dhv sundevsmou cf. Σχόλ. (Til) A 547b (ex.). (T) G 267 (ex.). (Til) N 586b (ex.). (b 
[BCE3E4] Til) X 129a (ex.). (b [BCE3E4] T) O 49a1; (Aint) O 49a2 (ex.). vide etiam Σχόλ. (A) N 586a 
(Ariston. | ex.): Priamivdh" me;n e[peita kata; sth'qo" ãbavlen ijw'/ÃÚ o{ti to; e[peitav ejstin meta; tau'ta, pro;" to; 
ÆFoi'nix me;n prwvtista, É aujta;r e[peit∆ Ai[a" te mevga"Æ (I 168-9) | oujk e[stin nu'n ajnti; tou' meta; tau'ta, ajll∆ 
ajnti; tou' dhv: a{ma ga;r e[pemyen oJ me;n to;n oji>stovn, oJ de; to; dovru; cf. He. e 4362 Latte. Su. e 2150.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
   Φοῖνιξ µὲν πρώτιστα Διὶ φίλος ἡγησάσθω, 
   αὐτὰρ ἔπειτ᾿Αἴας τε µέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς· 
 
ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ     ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Οι πρεσβείες απαρτίζονται από δύο µέλη   το ἔπειτα είναι χρονικό επίρρηµα 
 
1.2. Ἰλιάς Ζ 92 
 



Sch. Hom. (A) ad Z 92a (Ariston. [p. 118 Friedlaender]). ejpi; gouvnasinÚ hJ diplh', o{ti ajnti; 

th'" parav, i{n∆ h\/ para; gouvnasin: ojrqa; ga;r ta; Pallavdia kateskeuvastai. kai; e[stin o{moion 
tw'/ ÆhJ me;n ejp∆ ejscavrh/Æ (z 52) ajnti; tou' par∆ ejscavrh/: hJ ga;r ejpiv th;n ejpavnw scevsin shmaivnei.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ζ 90 κ.ε.  πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ µέγιστος 
  εἶναι ἐνὶ µεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυκόµοιο· 
 
ζ 52  ἣ µὲν ἐπ᾿ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀµφιπόλοισι γυναιξὶν 

ἠλάκατα στρωφῶσ᾿ ἁλιπόρφυρα·  
 
ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Τα Παλλάδια απεικόνιζουν τη θεά   1. Γενικός κανόνας: ἐπί σηµαίνει „επάνω“  
σε όρθια στάση  2. Ειδικός κανόνας: Ο Όµηρος 
   χρησιµοποιεί την ἐπί αντί της παρά  
 
2η οµάδα: Το γραµµατικό επιχείρηµα καθορίζει την κειµενική σηµασία: 
 
2.1. Ἰλιάς Λ 705 και 750: 
 
Sch. Hom. (A) ad L 709a (Ariston. [p. 202 Friedlaender]). øpansudivhi meta; de; sfiØ 

MolivoneÚ o{ti ajpo; mhtro;" ”Omhro" ouj schmativzei: mhvpot∆ ou\n ajpo; ãtou'Ã tauvth" patrov" 
Movlou ou{tw" aujtou;" ei\pen.  
Sch. Hom. (A) ad L 750 (Ariston. [p. 202 Friedlaender]). kaiv nuv ken ∆Aktorivwne 
Molivone ãpai'd∆ ajlavpaxaÃÚ o{ti ejnteu'qen ÔHsivodo" (fr. 17b M.-W.) “Aktoro" kat∆ 
ejpivklhsin kai; Moliovnh" aujtou;" gegenealovghken, govnw/ de; Poseidw'no". oujdevpote de; 
”Omhro" ajpo; mhtro;" schmativzei. 
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ     ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ο Όµηρος δεν σχηµατίζει µητρωνυµικά   Η Μολιόνη δεν είναι η µητέρα  

των Μολιόνων, όπως δηλώνει ο Ησίοδος  
 
2.2. Πίνδ. Πυθ. 6.5: 
   Puqiovniko" e[nq∆ ojbivoisin ∆Emmenivdai" 
   potamiva/ t∆ ∆Akravganti kai; ma;n Xenokravtei 
   eJtoi'mo" u{mnwn qhsauro;" ejn polucruvsw/  
   ∆Apollwniva/ teteivcistao navpa/: 
 
Sch. Pind. (BDEGQ) Pyth. 6, 5a: e[nq∆ ojlbivoisin ∆Emmenivdai"Ú oujk ajpov ãtino" ∆Emmenivdou 
th'"Ã fulh'" ãajfhgoumevnouÃ oJ ∆A r iv s t a r c o "  (fr. 53 Horn = fr. 37 Feine): tou' kurivou 

ga;r o[nto" ∆Emmenivdou oujk a]n gevnoito ∆Emmenivda": ˇhJ de; poihtikh; parevktasi" kai; 
schmatismoi; ejpi; tw'n kurivwn patrwnumikw'n ejpi; ta; aujtw'n trepovmena ojnovmataˇ, oi|on 
ÔHrakleivdh" kai; ∆Asklhpiavdh" e[sti me;n schvmati patrwnumikav, kuvria dev tinwn. 



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ     ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
-ίδης: παραγωγική κατάληξη    Ο ιδρυτής των Εµµενιδών δεν ήταν 
       δυνατόν να αποκαλείται Ἐµµενίδης  
 
3η οµάδα: Αφαίρεση και γραµµατική επιχειρηµατολογία εκτός κειµενικών συµφραζοµένων 
 
Το σηµειωτικό τρίγωνο του Αριστοτέλη (Ῥητ. 1, 3, 1358a37):  
»suvgkeitai me;n ga;r ejk triw'n oJ lovgo", e[k te tou' levgonto" kai; peri; ou| levgei kai; pro;" o}n«. 
 
Τα γραµµατικά πρόσωπα στην αρχαία γραµµατική: 
[Διον. Θρ.] Τέχνη γραµµ. §13, GrGr I 1, 51, 4: Provswpa triva, prw'ton, deuvteron, trivton: 
prw'ton me;n ajf∆ ou| oJ lovgo", deuvteron de; pro;" o{n oJ lovgo", trivton de; peri; ou| oJ lovgo".  
 
3.1. Ὀδύσσεια ε 453 
 
ε 451κ.ε.  ὣς φάθ, ὃ δ᾿ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦµα, 
   πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ᾿ ἐσάωσεν 
   ἐς ποταµοῦ προχοάς.  
 
Sch. Hom. (BEPQT) ad e 453 (Ariston. [p. 62 Carnuth]). ej" potamou' procoav"Ú ajnti; 

ajntwnumiva" to; o[noma. ouj ga;r ei\pen Ôeij" ta;" eJautou' procoav"∆. hJ diplh' ou\n paravkeitai 
pro;" to; th'" eJrmhneiva" i[dion.  
 
3.2. Ο ορισµός της ἀντωνυµίας από τον Αρίσταρχο:  
 
Απολλ. Δυσκ. Ἀντων. GrGr II 1.1, 3, 12: ∆A r iv s t a r c o " levxei" kata; provswpa suzuvgou" 

ejkavlese ta;" ajntwnumiva". w|/ kai; ajntivkeitai to; mh; i[dion ei\nai tou'to tw'n ajntwnumiw'n: ijdou; 
ga;r kai; ta; rJhvmata. ma'llon ga;r aujtw'n oJ o{ro": kai; ga;r kata; pa'n provswpon ajkolouqei', aiJ 
de; ajntwnumivai oujc ou{tw", wJ" eijrhvsetai (vide Ap. Dysc. constr. II 15-16, GrGr II 2, 137, 
9). 
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