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Επιγραφής δυσαναγνώστου άνάγνωσις.

Επιγράμματα ήσαν γεγραμμένα εις τά στυλοπινάκια τοΰ εν Κυζίκφ
ναοΰ τής Άπολλωνίδος τής μητρός τών Περγαμηνών Άττάλου καί Εΰμένους.
Τά στυλοπινάκια ταΰτα ήσαν 19, περιεΐχον δέ διαφόρους ανάγλυφους μυθο
λογικός παραστάσεις, εις ας άνεφέροντο τά επιγράμματα. Ταΰτα δέ περιέχονται
εν τώ τρίτφ βιβλίω τής Παλατίνης ’Ανθολογίας, πλήν τοΰ δεκάτου εβδόμου,
οΰτινος έχομεν μόνον τήν ύπόθεσιν.
Έπ'ι διπτυχου ελεφάντινου τών Βυζαντιακών χρόνων είκονίζονται οι από
στολοι Άνδρέας και Πέτρος. Ή έ'μμετρος επιγραφή τοΰ διπτυχου τούτου είνε
κατακεχωρισμένη εν CIG 8784. 'Ιστορημένα δέ, τουτέστιν εικονογραφημένα,
Βυζαντιακά χειρόγραφα μετ’ επιγραφών εμμέτρων έρμηνευουσών τάς παρα
στάσεις, είνε γνωστά. "Εν δέ τούτων έμνημόνευσα έν τοϊς έμπροσθεν.
Πρβ. προς τουτοις καί τά έν τέλει τοΰ εξής ’Επιμέτρου κατειλεγμένα
επιγράμματα.
ΕΠΙΜΕ'ΓΡΟΝ
(Φιλολογικά Μελετήματα Β' —Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΑ’, σ. 421-448).

Σ. 431 εν στίχφ τής Σαπφοΰς (Άπ. 4 Diehl) γράφε «αίψ’ άπυκρυ
πτό ισι φάεννον είδος» αντί τοΰ έκ τυπογραφικής αβλεψίας τυπωθέντος
«,.άποκρΰπτοισι φ. ε.». Προς δέ το δλον απόσπασμα και τό 98, 6 κέξ.
Diehl «νΰν δέ Λΰδαισιν ένπρέπεται γυναί|κεσσιν, κτέ.»πρβ.καί
Βακχυλ. Η', 27-29 «πενταέθλοισιν γάρ ένέπρεπεν ως | άστρων
διακρίνει φάη | νυκτός διχομηνίδο[ς ε]ΰφεγγής σελάνα», καί
Νικ. Εΰγ. Δροσ. 6,420-1 «γυνή δέ πασών τών καθ’ή μάς καλλίων,|
ώς ή σελήνη τών προλοίπων αστέρων».
Σ. 446,3 γράφε «τοΰ έν Κΰσει, πολιχνίφ τής ’Άνω Αίγυπτου» αντί
τοΰ παραδόξως πως τυπωθέντος «’Ολυμπία». — Έν τή αυτή σελίδι μετά τόν
στίχον «τοΰσδε φέρων πρώτα» τώ σοφίης στέφομαι» τοΰ έπιγράμματος
Cougny III, 322 «Οΰκ από πανδήμου κτλ.» προσθετέον τό έκπεσόν
κατά τήν τΰπωσιν: «Τό έπίγραμμα τοΰτο είνε μέρος (στ. 5-10) τοΰ έπιγράμ
ματος τοΰ Μαριανοΰ Άνθ. Πλαν. Δ', 201 (Εις ’Έρωτα έστεφανωμένον)
Που οοι τόξον παλίντονον, οι τ’ άπδ σεΖο
πηγνυμενοι μεοάτην εις κραδίην δόνακες;
που πτερά; που λαμπάς πολυώδυνος; ες τί δε τρισοά
στέμματα χερσ'ιν έχεις, κρατ'ι δ’ επ' άλλο φέρεις;

—

Ό δ’ ’Έρως αποκρίνεται στ. 5-11 «Οΰκ από πανδήμου κτλ.».
Τό έν σ. 427-428 μνημονευθέν ποίημα Είς κύκνον, δπερ έξέδωκεν
ό Σ. Λάμπρος, ό δέ Wilamowitz άπέδωκεν είς τόν Μεσομήδη, νομίζω δτι
έποιήθη υπό Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, ώς θά αποδείξω γράφων διεξοδικώς
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έν άλλφ τόπφ. Στ. 2 κάτεχεν άτερ βρόχου Λάμπρ. κάτεχέ ποτέ βρό
χος Wilam. κάτεχεν άτε βρόχος Horna. ’Ίσως γραπτέον κάτεχε
βρόχου άτερ. 3 παγόθετον ΰδασιν Λάμπρ. παγόδετος υδασιν Wilam. παγόδετον ύδωρ Horna. 6 ήθελε Λάμπρ. έθελε
Wilam. 11 βαίνει Λάμπρ. βαίνε Horna. 14 πυρόωντι βολόί
Λάμπρ. πυρόεντι β. Wilam. πυρόεντι βέλει Horna (άνευ ανάγκης
βέλει αντί τοΰ βολα). 17 πάλιν Λάμπρ. πάλι Horna. 20 καί πέτετο
Λάμπρ. καπτατο Wilam. κάμπτατο Horna.
Διά τοΰ παγόδετον ύδωρ ένόησα: κύκνον έν ποταμφ κατεΐχεν άνευ βρόχου δεδεμένον τό πεπηγός ύδωρ, κα'ι παρέβαλον τό
επίγραμμα τοΰ Άπολλωνίδου Άνθ. Παλ. Θ', 244, 5-6 «...ρόος άθρόον
άφνω | χειμερίη στυγεροί δήσε πάγοιο πέδη». Άλλα πρβ. και Φίλιπ
πον Θεσσαλ. Άνθ. Παλ. Θ', 56,1 «“Εβρου Θρηϊκίου κρυμφ πεπεδημέν ο ν ύδωρ».
Προς δέ τό «πυρόεντι βολα» πρβ. (προς τοΐς «ύλήεντι Ζ ακύνθφ», «Πύλοιο ήμαθόεντος») και Στέφ. Βυζ. λ. Επίδαυρος,
σ. 273 Meineke «τό γάρ άμπελόεντ’ Επίδαυρον μετά αρσενικοί
επιθέτου θηλυκόν έστιν, ωςτόψολόεντος έχίδνης παρά Νικάνδρφ»,
καί Εΰστάθ. εις Ίλ. σ. 287,31. Λέγων δέ ό Συνέσιος 13-14 «Τ ιτά ν δέ__|
πυρόεντι βολα» είχε προ οφθαλμών τον Εύριπίδην λέγοντα ’Ίωνι 1134
«...ήλιου βολάς». Ποιείται δέ χρήσιν ό αυτός Συνέσιος τής λέξεως βολά
(δωριστί) καί "Υμν. Γ', 142 «άνέπαυσε βολάν».
Τό δέ «βαίνε., βήμασι κοΰφοις (11-12) έ'λαβεν δ Συνέσιος
παρά του Εύριπίδου Τρφ. 342 «μή κοίφον αΐρη βήμα» καί Άλκ. 585586 «νεβρός ύψικόμων πέραν | β α ίν ου σ’έλατάν σφυρώ κοΰφφ»'
πρβ. καί Σοφ. Άντ. 224 «κοίφον έξάρας πόδα». ’Έχει δέ τό έπίθετον
κοίφος ό Συνέσιος καί έν τοΐς “Υμνοις: Λ', 110 «άλματι κοΰφφ»
κατά τον Εύριπίδην Ήλ. 439 «τον..κοίφον άλμα ποδών Άχιλή» καί
Γ', 700 «πτερά κουφά» κατά τον Άνακρέοντα Άπ. 52 (24) Diehl
«πτερΰγεσσι κοΰφαις».
Στ. 19 «ό δέ κύκνος άνέθορε».Τό άναθρωσκειν μεταχειρί
ζεται ό Συνέσιος καί έν τφ πεζφ αυτοί λόγφ, οϊον Περί Βασιλ. 18 (σ. 18 C)
«άναθορεΐν», Αίγ. ή περί προν. Β', 1 (σ. 116C) «ά ν α θ ο ρ ό ν τ ε ς»·
πρβ. καί Περί ένυπν. 23 (σ. 152 C) «π ρ ο ε κ θ ο ρ ό ν τ ο ς».
Τό δέ «σταχυοτόμφ δρεπάνω» (στ. 8-9) είπεν ό Συνέσιος κατά τον
Άντίφιλον Άνθ. Παλ. 6, 95, 3 «γαμψόν τε δρέπανον, σταχυητόμον
δπλον άρούρης». Σημειωτέον δ’ οτι διά τό μέτρον έγένετο χρήσις υπό μέν
του Άντιφίλου τοΰ σταχυητόμον, υπό δέ του Συνεσίου τοΰ σταχυοτόμφ,
ούτος δέ ό τύπος μνημονεύεται έν τφ Θησαυρώ τοΰ Στεφάνου εκ τίνος
άδηλου γραμματικοί.
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Τον δέ ποταμόν απλώς και τον βρόχον (στ. 1-2) έ'λαβεν ό Συνέσιος
παρά τοΰ Εΰριπίδου Ήλ. 151 κεξ.
οϊα δέ τις κύκνος άχέτας
π οτ α μ ίο ις παρά

χεύ μασ ιν

πατέρα φίλτατον (άγ)καλεΐ
δλόμενον δολίοις βρόχων
ερκεοιν, κτλ.

Ποταμοί δέ δηλοΰνται ό Πηνειός, ό Πακτωλός, ό Ξάνθος, ό Κάϋστρος,
ό “Ιστρος, ό "Εβρος.
Τό έν άναπαιστικοΐς μονομέτροις ποιημάτιον, ώς είνε πεποιημένοι και
δυο ύμνοι τοΰ Συνεσίου, ό τρίτος καί ό τέταρτος, κα'ι έν Δωρική διαλέκτφ,
ως πάντες οϊ ύμνοι αΰτοΰ, άναφέρεται εις κύκνον πεδηθέντα εν πεπηγότι
ποταμφ, ον ιδών άμουσος αίπόλος ήθελε νά κόψη τήν κεφαλήν αΰτοΰ διά
δρέπανου. Άλλ’ ό “Ηλιος, τουτέστιν ό ’Απόλλων, ό φιλών διά τό ασμα τον
ιερόν αυτοΰ κύκνον, έ'σωσεν αυτόν. Έτηξε τόν πάγον, έ'πεσεν ό βαίνων
έπ’ αυτοΰ ποιμήν, και ό κύκνος άνέπτετο χαίρων.
Νομίζω δτι ή υπόθεσις είνε ειλημμένη έξ Αίσωπείου τίνος μΰθου υπό
τοΰ Συνεσίου, δστις έ'γραψεν αυτήν έμμέτρως και έμελοποίησεν άμα. Όμολογεΐται δτι ό Συνέσιος ήσκει μουσικήν, θά δείξω δέ προς άλλοις δτι και
Αίσωπείους μύθους ένέτεινεν εις στίχους. "Οτι δέ τό Εις κύκνον ποιημά
των είνε Αίσώπειος μΰθος, δεικνύει κατά τήν γνώμην μου γνωστός Αίσώπειος
μΰθος (άρ. 174 Chambry) έχων ούτως:
«Άνήρ ευπορών χήνά τε άμα και κύκνον έ'τρεφεν, οΰκ επί τοΐς αΰτοϊς
μέντου τόν μέν γάρ φδής, τόν δέ τραπέζης έ'νεκεν. έπε! δέ έδει τόν χήνα
παθεΐν έφ’ οίς έτρέφετο, νύξ μέν ήν και διαγινώσκειν ό καιρός οΰκ άφήκεν
έκάτερον. ό δέ κύκνος αντί τοΰ χηνός άπαχθείς, αδει τι μέλος θανάτου προοίμιον και τή φδή μηνύει τήν φυσιν, τήν δέ τελευτήν διαφεύγει τώ μέλει.
Ό μΰθος δηλοΐ δτι πολλάκις ή μουσική τελευτής αναβολήν απεργάζεται».
Ό Συνέσιος λέγει έν Δίωνι 13 (σ. 54 Β) «καί γάρ εί μή τεθήπαμεν τους
κύκνους, ώσπερ τούς αετούς αιρομένους ύψοΰ υπέρ παν τό δρώμενον,
αλλά γαννυμεθάγε καί όρώντες αυτούς καί άκούοντες τής φδής" καί έμοΰ γε
έ'νεκα μηδείς ποτέ κύκνων τό έ'σχατον ασειεν. Εί δέ βασίλειοί
τέ εΐσιν έκεΐνοι καί διαιτώνται παρά τά Διός σκήπτρα, καί τούτους εΐληχέ
τις θεών έκ Διός γεγονώς καί οΰκ έπαξιοΰνται τοΰ τρίποδος, αετόν
δέ άμα καί κύκνον γενέσθαι καί τά άμφοιν έχειν πλεονε
κτήματα δρνισι μέν ή φύσις οΰ συνεχώρησεν, άνθρώπω δ’έ'δωκεν
ό Θεός, δτφ καί έ'δωκε γλώττης τε εΰ ήκειν καί φιλοσοφίας
έπήβολον είναι». Πρόδηλος είνε ή συνάφεια τοΰ χωρίου τούτου τοΰ
Συνεσίου μετά τοΰ ποιήματος Εις κύκνον, έ'τι δέ καί μετά τοΰ αδέσποτου
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επιγράμματος Άνθ. Παλ. Ε', 65 (64), δπερ ό Stadtmiiller άπέδωκεν είς τον
Ποσείδιππον ή τον Άσκληπιάδην:
Αιετδς ό Ζευς ήλθεν επ

άντίθεον Γανυμήδην,

κύκνος επί ξανθήν μητέρα την Ελένης,
ούτως αμφότερ* εστίν ασύγκριτα' των δύο δ’ αυτών
άλλοις άλλο δοκεϊ κρείσσον, έμοί τά δύο.

Το επίγραμμα τούτο νομίζω ότι έποιήθη υπό τοϋ Συνεσίου, έ'τι δέ καί
τό άδέσποτον επίγραμμα Άνθ. Παλ. Θ', 48
Ζευς κύκνος, ταύρος, οάτυρος, χρυσός δι έρωτα
Λήδης, Ευρώπης, Αντιόπης, Δανάης

δπερ ίσως άναφέρεται είς εικόνα έ'χουσαν τον Δία εν μορφή κύκνου, ταύρου,
σατύρου και χρυσού, καί γυναίκας τάς έν τω δευτέρω στίχω μνημονευομένας.
Παραβάλλω δέ πρό: τό επίγραμμα τούτο τό έν τή Πλανουδείω Ανθολογία
Δ', 76 μονόστιχον επίγραμμα τού Συνεσίου, τό γεγραμμένον εις πίνακα
είκονίζοντα τούς τρεις Τυνδαρίδας:
Οί τρεις Τυνδαρίδαι, Κάστωρ, ’Ελένη, Πολυδεύκης

καί τό μονόστιχον επίγραμμα τού αυτού τό ποιηθέν είς εικόνα τής αδελφής
τού ποιητού Στρατονίκης, δπερ φέρεται έν τή αυτή Ανθολογία Δ', 79 καί
Έπιστ. 75 τού Συνεσίου:
Της χρυσής εΐκών ή Κύπριδος ή Στρατονίκης.

Τούτο δ’ έποίησεν ό Συνέσιος κατά τό έπίγραμμα τού Άσκληπιάδου
ή τού Ποσειδίππου Άνθ. Πλαν. Δ', 68:
Κύπριδος άδ' είκ.ών ψέρ

ίδώμεθα μη Βερενίκης'

διστάζω ποτέρα φή τις όμοιοτέραν.

Περί άλλων αδέσποτων έπιγραμμάτων καί ποιημάτων, ά'τινα δύνανται,
ως νομίζω, νά άποδοθώσιν εις τον Συνέσιον, θά γράψω διεξοδικώς έν ιδία
περί τής ποιήσεως αυτού διατριβή.
Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
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