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στος, είδικώς δέ ό κώδιξ τής «Βιβλιοθήκης» χοΰ Φωτίου αποτελεί
και ποιοτικώς επιτυχίαν12. Έχρειάζετο πίστις εις τον ανθρωπισμόν
διά νά γίνουν δλαι αΐ έργ«σί«ι αυτοί" τούτο δέ τελικώς, ανεξαρτή
τως των ελλείψεών του, είναι πού πρέπει να βαρόνη ε’ις την κρίσιν
μας. Ή ισπανική ’Αναγέννησις τού 16. αΐώνος κατά ένα τμήμα της,
και δη σημαντικόν, οφείλεται είς τούς υπέρ αυτής Ιργασθέντας Κρήτας, από τού Θεοτοκοποΰλου, τού Τουρριανοϋ και τού Καλοσυνά, μέ
χρι τού άγνωστου άλλως Ικείνου διδασκάλου είς Τολέδο, τον όποιον
ό Diego Siego ενθυμείται ώς «vivae vocis praeceptorem meum

in schola Complutensi Demertium Ducam natione Graecum, patria Cretensem»13.
Όλίγαι λέξεις κσ'ι περ'ι τού ονόματος Καλοσυνά εν Κρήτη : ιερείς
'Εμμανουήλ και 'Ιωάννης Καλ.οουνά είς έγγραφον τού 129911' «πα
πάς χϋρ Νιλών δ Καλοουνάς εκ τον "Αγιον 'Αντώνιον τώ Βροντήοη
εκ την Κρήτην» 15 είς κωδικογραφικόν σημείωμα των ετών 1468/73'
«Νικόλαος Καλοουνάς» εις επιστολήν Πέτρου τού Λαμπάρδου περί

τά τέλη τής δέκατης πέμπτης εκατονταετηρίδος 1β.
•

9.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΕΙΣ ΚΑΛΟΤΑΡΗΝ
ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΗΝΟΝ

Εκδίδω, κατωτέρω, επί τη βάσει φωτοτυπιών ειλημμένων εκ τοΰ
είς τήν βιβλιοθήκην ιού Βατικανού κώδικος Palatinus Graecus 275,
δυο επικήδειους λόγους εκφωνηθέντας υπό τού Μιχαήλ ’Αποστόλη
διά τούς Γορτυνίους Μανουήλ τον Καλοτάρην καί Μανουήλ τον Γαλατηνόν. Ό κώδιξ είναι αύτόγραφος, είς δέ τήν σελίδα 176ν φέρει
το συνηθες βιβλιογραφικόν σημείωμα τού κωδικογράφου : «Μιχαήλ
Άποοτόλης βνζάντιος μετά τήν τής αυτόν πατρίδος άλωοιν πενία, ού
ζων και τάδε το βιβλίον εξέγραψεν»'. Ό Degrand, ό όποιος αναφέ

ρει τά κείμενα αυτά μεταξύ τών άλλων ανεκδότων είσέτι έργων τού* 14

,!) Μ a r t i n i E., Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen
Photios von Konstantinopel, Leipzig I, 1911, σελ. 25 καί 40.
ls) B a r b i e r i, «Boletin Historico» I, 1880, 54 (G r a u x, ένθ’ άν. 9).
14) «Κρητικά Χρονικά» 3, 1949, 278 καί 282.
“) Β e n e s h e ν i c h V., Catalogus codicum manuscriptornm grae
corum κτλ., Petropoli 1911, 268, κώδιξ 482.
ie) «Κρητικά Χρονικά» 2, 1948, 544.
’) Bibliotheca Apostolica Vaticana, Codices Palatini graeci, Romae
1895, 150 xi.
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Μιχαήλ ’Αποστόλη, έγνώριζεν άλλον κώδικα άποκείμενον εις τήν βι
βλιοθήκην τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 'Ο κώδιξ δμως αΰτδς
δεν υπάρχει πλέον 2. * 4
Τά κείμενα έκδίδονται εδώ άφ’ ενός μέν ώς δυο επί πλέον στοι
χεία διά τήν μελέτην τής περισσότερον από δ,τι συνήθως νομίζεται
άξιολόγου κοινωνικής καί πνευματικής ζωής εν Γορτάνη κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοϋ δέκατου πέμπτου αίώνος, άφ’ ετέρου δέ ώς έργα
εκείνου δστις κυρίως συνέβαλεν εις τήν δημιουργίαν τής κοινωνικής
καί τής πνευματικής αυτής ζωής, τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη.
Καθ’ όσον ήδυνήθην νά διαπιστώσα), άμφότεροι οι μονωδουμενοι
εδώ είναι άγνα>στοι άλλαχόθεν. ’Ενδεχομένως δμως συγγενής τοϋ Μα
νουήλ Καλοτάρη είναι ό εις βιβλιογραφικόν σημείωμα κώδικος τοϋ
Σινά άναφερόμενος Κρής «άγιος οικονόμος της αγίας Αικατερίνης
των Σιναΐτών κυρ Λαυρέντιος ό Καλωτάρις»*' το σημείωμα αυτό έχει
/ραφή περί τό 1470, εις εποχήν δηλαδή κατά τήν οποίαν έχει γραφή
καί ή πρύς Μανουήλ Καλοτάριν μονψδία. Έξ δσων λέγει ό Μιχαήλ
’Αποστολής φαίνεται δτι ό μέν Καλοτάρης ήτο πτωχής οικογένειας
άργότερον δέ έ.ξελίχθη εις σημαίνοντα οικονομικόν παράγοντα έν τή
πόλει τής Γορτϋνης, ό δέ Μανουήλ Γαλατηνός ήτο υιός διακεκριμένου
πολίτου τής Γορτϋνης, ενδυθέντος κατά τά τελευταία έτη τής ζωής
του τό μοναχικόν σχήμα, άπέθανε δέ εις ηλικίαν 50 ετών, άφοΰ προη
γουμένως έδοκίμασε τήν πικρίαν νά χάση δλα τά τέκνα του. Σημειω
τέου εις τήν μονφδίαν αυτήν τό ώραϊον εγκώμιου τής Γορτϋνης :
«πόλις πρώτη των εν Κρήτη μετά τήν πρώτην, άνδρών ονκ ολίγων
πεπληρωμένη οοφών και εραστών τής σοφίας .... ότι ό’ ευνομείται,
τοΰτ’ εκ προγόνων έχει .... γης δε φοράς και νδάτων και κράσεως
αέρων ούτως ευ έχει, ώς μηδεμίαν έξισοΰσ&αι ταύτη των εν τή νήαω'
υσφ δέ τοντοις κοσμείται, τοαούτω καί των οίκητόρων ταΐς άρεταΐς».

Εις τον κώδικα τής Σμϋρνης οι δύο επικήδειοι
υπό τους τίτλους : «Μονωδία εις τον καλόν κάγαϋόν
νονήλον τον Καλοτάρην» καί «Μονωδία εις τον καλόν
κύριον Μανονήλον τον ΓαλΜτηνόν», ειποντο δέ άλλης

αυτοί εφέροντο
ανδρα κυρ Μακάγαΰόν ανδρα

μονφδίας «προς
τον ένδοξότατον και μεγαλοπρεπή ανδρα κύριον Άνδρέαν τον Καλέργην»*.

Οϋτω εκ τοϋ κώδικος τής Σμύρνης πληροφορούμεθα δτι τό

’)LegrandEm.,BH I, 1885, LXVII.
s)BenechevitzV., Catalogue codicum manuscriptorum graecorum I, Petropoli 1911, 268, codex 482.
4) Καδ·’ δσον γνωρίζω, τό κείμενον τοΰτο παρέμεινεν ανέκδοτον. Καί τά
τρία κείμενα είς τόν κώδικα Σμύρνης τιτλοφορούνται «μονωδία»' είδικώς τό
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βαπτιστικόν τοΰ Γαλατηνοΰ ήιο, ως καί τοΰ Καλοτάρη, Μανουήλ.
Τό ενταύθα παρεχόμενον κείμενον άμφοτέρων τών επικήδειων εί
ναι πιστόν άντίγραερον τοΰ εις τον Codex Palatinus αΰτογράφου,
πλήν τής στίξεως, την οποίαν άπεκατέστησα επί τό όρθότερον.
Codex Palatinus graecus 275, f. 191r-193v.
A

Μονωδία εις τον Μανουήλ τον Καλότάρην
Δίκαιόν εοτι πασιν άνθρώποις ύποκειμένοις φθορά την προαήκουααν άπονέμειν τοΐς τεθνεώσι τιμήν ούχ δτι πάντες ημείς τοΐς
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αντοΐς νποκειαόμεθα πάθεαιν, οϋδ’ δτι φίλοι τνγχάνον τες ήμεν,
δικαίω λόγω και τφδε, άλλ’ δτι μάλλον ο τεθνεώς ή πάοαις
αν ή πλείοοιν άρετάΐς εΐη κεκοομημενος. Τούτον δή ουν ήμϊν τον
προκείμενον, ανδρες ελλόγιμοι τών Κρητών, δτι τε άνήρ αγαθός
έτύγχανεν ών καί πολλοί γε εκ τοϋδε παΐδας καί γυναίκας τετράφαται, πασιν έμον κάλλιον είδόσι, προσημαίνειν ου δει, άλλα |
πενθείν τε καί μονωδεϊν, πολλών αντάξιον άνδρα άποβαλ,όντας. !9ιν
Φευ, οίον μετά δυο πάθος τρίτον ήμϊν επεισέφρυοεν, άμεινον μεν
εις φθοράν τοϋ προτέρου, τοϋ δε δεύτερον τοσοντον ελαττον, δσον
κρεϊττον τοϋ πρώτον. 5Ω, οίον αγαθόν άπεβάλλομεν άνδρα. Μιχαήλος καί πάλιν μοι προτετάχθω, δ πάντων εμοί φίλτατος τών Κρητών καί τοΐς άρίστοις τών ’Ενετών, τό φώς τοΰ παρόντος αίώνος
καί τής ίλαλάσσης ηγεμόνων άπάοης, τής τε γής, ήν δόξη Θεώ
καί αυτός—εί μή μάτην μαντεύωμαι. Βαβαί ! Τί σε πάντων είπών, τών μεν φίλε, τών δε θεράπων, τοΐς ά’ ισότιμε, τών <5’ ϋπερέχων πολλφ, αξιόν σοι δόξαιμι φάναι; ώς φρονήσει συνέζης ;
καί τοϋτο γε δήλον εκ τών οικείων καμάτων, διι παρά πατρός
ολίγον ή μηδέν είληφώς αυτός τών Κρητών τιμή καί πλοντω τους
πλείστους νπερενίκησας. τ Ω φίλοι καί γνώριμοι τοϋδε καί προσγενεϊς; δικαίως θρηνείτε. Εί γάρ δυοΐν τοντοιν ΰντιν κτάσθαί τε
καί φυλάττειν τά πράγματα, εϊ τω θάτερον περιγένοιτο, πασιν
ώς είκύς είναι μέγα δοκεΐ, εϊ τω ξυνελθοίτην εκατέρω τώ πράγματε, ώσπερ σοι γ* αυτφ την ψυχήν καί σώμα καί πάντα πάν
τως ευδαίμονι, πώς ούκ άν τις εΐποι φρόνιμον καί μακάριον ;
Μακάριος γάρ όντως υπάρχεις αυτός, ψήφω, εί μή πλειόνων, τή

τοϋ Άνδρεου Καλλέργη φέρεται ώς «μονφδία επικήδειος·». Εις τόν Παλατινον κώδικα τό μέν πρώτον τιτλοφορείται «μονφδία», τό δέ δεύτερον «επική
δειος». Πάντως αι λέξεις είναι, προκειμένου περί τοϋ λαογραφικοϋ αύτοΰ εί
δους, ταυτόσημοι. Πρβλ. όσα λέγει δ Ρ ν e ν j a 1 e I,., BZ, 41, 1941, 32,
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γονν εμή, εΐ καί τών πολλών ονκ αξίαν λόγου κρινόντων. "0
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γάρ τις τί εστιν ονκ είδώς, είτε φαύλων είτε σπουδαΐον, ον τ’ οίδε
θαυμάζειν και λέγειν άλ.όγως. Άλλ’ υμών οι πλεΐστοι, ώς οιομαι, κακείνον και τόνδε οΐδατε ακριβώς, τούτο δώρον είληφότες
παρά θεού, τούς τε φαύλους ραδίως δοκιμάζειν και τούς σπου
δαίους, ώσπερ S λίθος τον άργυρον και χρυσόν. Άλ.λά τί μοι δει
τούτων και ον θρηνώ τον προκείμενον; Φεΰ, οτι γενναίως τά πα
ρόντα νπέφερες ευτυχών τε και δυστυχών, οΐα δη πάσι πέφυκε
γίγνεσθαι, όσοι τών συνθέτων έσμέν, καί τις ονκ αν τών είδύτων
σε μαρτνρήσειεν ; ’Εγώ γ' αυτός μάρτυς, εί καί σπανίως συνεγενόμην σοι' πολλάκις γάρ χρήματ’ άποβαλών, ώς άλλόιρια ήγησαι
καί κερδάνας ώς ουδόν έλογίσω. Έλ.έγξατε, ώ παρόντες, εί μη λί
γοιμι αληθή. Άλλ’ ονδεν | άποκρίνεσθε, συνθέμενοι καί δηλούντες δέον θρηνεΐν τοιγαρούν καί θρηνώμεν τον φίλον άποβαλ.οντες
ημών, τον πολλ.άκις ήμΐν όμιλήσαντα, τον πολλά καί πάντ’ αγαθά
ήμΐν είπόντα καί ανθις άκούσανια, τον ουνεορτάσαντα καί πεν-

Ι92Γ

θήααντα έφ’ έκατέρα τής τύχης μεταβολή. Αλλά νυν, φευ, ούθ’
ήμΐν αποκρίνεται κλ,αίονσι καί τον άνδρα ζητονσι ώς ζώντα,
ον τ’ ακούει τών θρήνων καί ά γε μεμελωδήκασιν οι παΐδες τών
μουσικών. Οίδα γοΰν την αθάνατον τούτον φυγήν τών τήδε καί
τών δικαίων εστιν, ώσπερ άμέλει καί τών ετέρων. "Ως γε ήμΐν
δοκεΐ καί πάσι τοΐς θύραθεν. Ή γάρ ψυχή αθάνατος ονσα τώ τε
σώματι τώδε ώς όργάνω χρησαμένη κινεί περ τον αυτό καί άποβάλλουσα κήδεται, δπως αύτώ έσαϋθις έντύχοι τώ συμφυεΐ, λό
γω συναρμοαθηαομένη γε τοντωΐ, ώ συνεζεύγθη τό πρώτον ικανόν
τοΐς άπίστοις τοΰτ’ εις λόγον άναβιώσεως. Είτε γάρ έξ δντων ώς
εκείνοι φασίν, εΐτ’ εκ μή δντων τά δντα, ώς φησιν, συνέστηκεν,
ή αλήθεια, ώσπερ έξ ών τό πρώτον συνέστη, όντως είκός έκ τών
αυτών και έσαϋθις γενέσθαι. Εί <5’ ούτε λοιμώ έξ ήμών έγένετο
γίγνεσθαι είωθότι, οντε νόσω τινί φυσική, αλλά βίαια) θανάτφ
καί τυχηρφ, οΐα πολλάκις τοΐς άνθρώποις συμβαίνει, καινόν ονδεν. Πολλοί γάρ φυσικψ έξανθρωπισθέντες θανάτφ, έξαπολώλεσαν καί πλεΐστοι τοιούτφ συνειζήκασι δήπουθεν του θεού τά τοιαϋτα δικαίοις ώς οΐδε κρίνοντος λόγοις' καί ήμεΐς δε, εί μή έμονωδονμεν, είπαιμεν άν. Τον νόμου δέ ούκ έώντος, πενθήσωμεν,
ώ παρόντες, τον τεθνηκότα, κλωύσωμεν τον φίλον ήμΐν, θρηνήσωμεν τούτον, ώς άλλοι πάλιν ίσως ήμάς. Τό γάρ χρέος κοινόν καί
εί τους προ ήμών μεταστάντας δικαίως τιμήσαντες κλαύσετε, ώσ
περ δή καί ποιείτε, περιττοί Κρήτες πάντων ές τόδε, καί ήμάς
οί μεθ’ ημάς προπέμψονσι κλαίοντες' προς δε καί | τών τοιούτων Ϊ92Υ
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εξομεν αμοιβήν εκ ϋεον. Τοΐς γάρ τά φαύλα δρώσι, τοιαυτα δι-

70

καίως άνταποδίδωσι και τοΐς τ’ άγαίλά, τοντοις δήπουϋεν τάναν-

τία. Και ταντα μεν όντως, ον δ’ ώ φερώνυμε του καλόν, καλός
γάρ ήσο ήμΐν γε αννών, καλ.λίων

δ’ άν εΐης νυν, σνζήσων τψ

δεσπότη των ορατών κα'ι βασιλεϊ των δυνάμεων, μέμνησο και η
μών αυτών ευχόμενος έκτενώς, ον ημείς τε προσκυνήσαντες τά ει75

κότα και τον προκείμενον ήμΐν άοπαοάμενοι φίλον, άπίωμεν §εώ
και άνάρώποις φίλα ποιήααντες.
Β'

Του αύτοΰ επικήδειος εις Γαλατηνόν
Φίλον άνδρα και άγαμόν λόγοις τείλνηκότα κοσμεΐν μή ότι
προοήκον, άλλ’ ήδη και δφειλόμενον. Εί γάρ δτε περιών έίλεράπενε τρόπω παν τι τους εταίρους αντ φ, πώς ουκ οφείλεται κα'ι τοΐς
5

φίλοις άντιχαρίζεσϋαι τώ φιλονντι χάριν καί ταντα τελευταίαν τε
καί προοήκονοαν, άλλωσϋ·' όταν if καί άρεταϊς εστεμμένος, δσαι
τε τό σώμα καί δσαι τον μάλλον άνίλρωπον, ψυχήν την ίλείαν, καταστολίζουσι ; τότε δή καί μάλλον ες τούτον λόγοι καί πένϋνς καί
τάλλα τοΐς ουκ άχαρίστοις οφείλεται.

10

Έμυί δ’ δτι περιών φίλος

σαφής έτύγχανεν ών καί πολύ λόγοις τε καί έργοις ΐϋυνε προς
τό κρεϊττον, άλλοι τε πολλοί μαρτνροϋσι καί έτι μάλλον αυτός δ
τών τοιούτων τετυχηκώς" δίλεν | αύτώ προ τών άλλων ήμΐν άπονε-

jg

μητέον τήν χάριν. Πό&εν ουν άρκτέον ή δ&εν αύτώ τής γεννήσεως
αίτιος, ή πόλις πρώτη τών εν Κρήτη μετά τήν πρώτην, άνδρών

15

ουκ ολίγον πεπληρωαένη σοφών καί εραστοτν τής σοφίας, ής ανευ οντ’ αν πόλις εννομος εϊη καί καλώς ζώη, οντ' άν&ρωπος
καίλ’ αυτόν ζωής τε γάρ άγαίλής καί νόμων ον φαύλων καί πάν
των καϋάπαξ ή σοφία προστάτης· δτι δ' ευνομείται,
προγόνων έχει.

20

τοϋτ' εκ

Μίνως γάρ παλαίτατος ών άκοή ΐσμεν Ελλήνοιν

επ' ευνομία περιμεμάχηται καί ταύτης εύνομώτατα καί δικαιότα
τα βεβασίλευκε' γής δε φοράς καί ϋδάτων καί κράσεως άέροιν
ούτως ευ έχει, ώς μηδεμίαν έξισοϋσίλαι ταύτη τών εν τή νήαω·
δσφ δε τοντοις κοσμείται, τοσούτφ καί τών οίκητόρων ταΐς άρεταΐς' τούτων εις ήν τφ τείλνεότι πατήρ, άνήρ τά τε άλλα τών άγα-

25

ίλών καί τήν άλήίλειαν έπασκών. Άλη&είας δ’ άντιποιεΐσ&αι ούδέν αιρετώτερον. Τή γάρ άληϋεία δ άληϋής τώ άληΰεϊ ένονται
ϋεζ). Ον μήν άλλά καί τον μονήρη βίον ήσκησεν ούτως' παρίημι
γάρ δσα ποιων διετέλεσε τώ κόσμφ βίω σνζών, ώστε μηδέ τον19

19. Τ ί} U ς i d i d e S I, IV, 4:

Μίνως γάρ παλαίτμτος φν άκοή ίαμεν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2019 18:41:44 EEST - 18.234.88.196

256

Β. Λαούρδα

μώμον δύνασθαι αν λόγον προσενεγκεΐν τφ άνδρί'

30

ουτος εν τε

και καλώ; ονιω βιώσας, ωχετο γήθεν έ; των εν βεβιωκότων
τον χώρον, λύπας και δδυρμούς τοΐς αντοϋ γνώριμοις καταλιπών
και μάλιστα τούτου τφ ψιλτάτω νΐεϊ, δ; ήμΐν αιτία τε τοΰ παρόν
τος πέψυκε λόγον και αντοϋ τής μνήμης του γενναίου π(ατ)ρ(ό)ς.
Ουτος τοίννν άγαθδς εξ άγαθυΰ πεφυκώς, ευθύς έποίει καρπούς

35

άξιους τε οι αϋτφ καί ούχ ήκιστα τφ γεννήτορι, λόγον τε αεί μετιών, φ δή των αλόγων διενηνόχαμεν ζώων καί αν πάλιν αυτών
των λογικών τε καί ομωνύμων καί την άλλην αρετήν, σννών άγαθοΐς τε και συνδιάζων, ευ τε καί ίπισταμένως συνιείς τα Θεόγνιδος—οντω γάρ πω; τά ελεγεία ψησίν : «ε σ θ λ ώ ν μεν γ ά ρ

40

ά π’ έ σ & λ ά μ α θ ή α ε α ι.
χ θ ή ς, ά π ο λ ε ΐ ς καί

αν

δε κ α κ ο ϊ ο ι συμμι-

τον ε ν ό ν τ α ν ό ο ν»'

μουσικής

δε τοσοΰτον αύτφ μετήν, ώστε τδ θειον γάννυσϋαι ψάλλοντι, ώ

| είναι, μήτε τοΐς ακολάστου;
αφορμήν παρεχειν εις τδ βουλόμενον δώ δ πολλοίς εκαλείτο βελ-

ρας δε σώματος, ώς μήτε ειδεχθή

45

λερεφόντης τε καί 'Ιππόλ.υτος. Καί μεν δή τοσοΰτον έπήρκει τοΐς
δεομένοις καί δσοι φαύλω έχρήσαντο δαίμονι, ώς ένα μηδένα εί
ναι των αντίο προσιόντων, δς ον λαβών καί ενχαριστήσας άπήει'
ήδει γάρ άκριβώς ω ταντί πάρειγεν ες δάνειον — λέγω δε τω άντιδιδόντι τούτοις πολ.λαπλΑσια τούτων. Τούτφ διά τδ χάννον τον

50

σώματος καί την τοΰ γένους διαμονήν έπήλθεν εις νουν άγαγέσθαι γυναίκα αώφρονι σώφρονα, δικαίαν δικαίω, άνδρείοι αν

δρείαν, συνετήν σννετφ καί άπλώς είπεϊν άγαθφ αγαθήν, ής με
τά ούκ ολίγους ποιησάμενος παΐδας καί πάντας θανάτω ώς θύ
ματα τφ θ(ε)φ δεδωκώς, τέλος έτη καί αύτδς βιώσας πεντήκον55

τα, νόσω χρονίω πεδηθείς, άπηλλάγη των τήδε πολλά τε καί άγαθά μνημεία καταλιπών άρετής, άπερ έοαεί εις λογισμόν ημείς βάλλωντες, ευδαίμονά τε άποκαλοϋμεν καί αυτοί εύχόμεθα οΰτω βιώσεσθαι καί ούτως άποθανεϊν, ώς αν έλευθερίως εκείνος καί άμογητί άποθάνοι, άμπεχόμενός τά τών μοναχών άμφια, ών πόση γε

60

ή δύναμις πάσι δήλον καί νυν ή ψυχή αυτόν αθάνατος ονσα, καν
διαρραγεΐεν Σέξτοι καί Πύρωνές,

Επίκουροί τε καί Στατικοί,

τών άγαθών άπολαύοι συν τοΐς άξίοις τής τοιαύτης γε άπολαύσεως, ών τνχεΐν καί ημείς δεηθέντες, δσοι τφδε πάρεσμεν τφ τεμένει θ(εο)ν, επικαίρως άπίωμεν.
Β. ΛΑΟΥΡΔΑ2:

39-41. Theognis Α 35-39 (ubi
συμμίξν]ςζ> et ιόντα).

trad,

babet σνμμίαγης <ζαυμμιγ>]ς et
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