
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΜΕΣΟΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΝΟΝΝΟΣ

Τοΰ Μεσομηδους, τοϋ επί των χρόνων τοΰ αΰτοκράτορος Άδριανοΰ 
ζήσαντος, μεμαρτυρημένως γνήσιος ύμνος εινε μόνος ό Εις Νέμεόιν, ως 
ειπον καί αλλαχού (Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΔ', 1938, σ. 35δ, 364, 366- 
367). Τοΰτον γινώσκει καί μιμείται ό Συνεσιος, ώς εδειξα (αυτόθι), άλλ’ 
ύπ’ οΰδενός, καθ’ δσον γινώσκω, παρετηρήθη, δτι καί ό Νόννος εν τοΐς 
Διονυσιακοΐς φαίνεται γινώσκων αυτόν.

’Αλλά πριν η διαλάβω περί τούτου, καλόν voμίζoJ νά ειπαι άλλα τι- 
νά άγνοηθέντα υπό ταιν γραψάντων περί τοΰ ΰμνου τοΰ Μεσομήδους.

Τον ύμνον εξέδωκαν άλλοι τε καί δ Jan εν Mus. script, gr. σ. 468 
κεξ., ό Wilamowitz εν Griech Verskunst σ. 604 καί δ Horna έν 
Sitzungsber. der Akad. der Wissensch. in Wien 1928, άρ. 207, σ. 38, 
καθ-’ δν παρατίθεμαι καί εγό) αυτόν ενθάδε μετά τινων προσθηκών καί 
μεταβολών.

Νέμεσι, πτερόεσσα, βίου ροπή, 
κνανώπι ϋεά, βνγατερ Δίκας, 
ά κονφα φρυάγματα θνητών 
έπέχεις άδάμαντι χαλινφ,

5 εχβουαα δ’νβριν δλοάν βροχών 
μέλανα φϋ'όνον έκτος ελαύνεις, 
υπό οόν τροχόν αστατον, άοτιβη 
χαροπά μερόπων στρέφεται τύχα, 
ληΦονοα δε πάρ πόδα βαίνεις.

10 γαυρούμενον αυχένα κλίνεις, 
υπό πηχυν αεί βίοτον μετρεϊς, 
νεύεις δ’ υπό κόλπον δφρνν αεί, 
ζυγά καί μέτρα κρατούσα, 
ϊλαβ'ΐ, μάκαιρα, δικασπόλε,

15 Νέμεσι, πτερόεσσα, βίου ροπά.
Νέμεσιν -θεόν αδομεν άφύΠταν,
Νίκην ταννσίπτερον, δμβρίμαν, 
νημερτέα καί πάρεδρον Δίκας, 
α τάν μεγαλανορίαν βροτών 

20 νεμεσώσα φέρει κατά Ταρτάρου.

5 εχουσα V.—6 εκτός ελαύνεις oni. V.— [9 πάρ πόδα et Synes. 
παρά πόδας Greg Cypr. Cod. Leid XII, 81, Apostol. VIII, 60 b, XII, 
6]. —11 βιοτάν κρατείς Synes. Suid —12 κόλπον αεί κάτω όφρυν VN
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κόλπον δφρύν κάτω Bellermann [Bergk] κόλπον όφρυν αεί Wil. —ζυ
γόν μετά χεΐρα NV μετρά (sic. Mon. Par. 2458.—Θεών αϊδομένα φθιταν 
NV (φθιτάν V) corr. Bellermann άφθιτον Wil.—δίκαν corr. Her
mann.—20 νεμέιτεως άφαιρεΐς καί ταρτάρου codd. corr. Bellermann : 
φέρεις, φέρει Wil [Cf. Sch. Eur. Phoen. 183 Νέμεσις' θεά παρ’ Έλ- 
λησι τιμωρούμενη τούς μεγαλαΰχους. τουτέστιν, ώ θεά νεμεσώαα... τούς 
αλαζόνας]. [7—8 Lydus De mens. 184 wii.].

’Έχω την γνώμην, δτι ή σειρά τών στίχων τοΰ ύμνου εινε τεταρα- 
γμένη. Τό ποίημα ηρχετο από τοΰ 16 στίχου «Νέμεσιν έλεδν ρ,δομεν 
άφϋ-ίταν», ειποντο οί στίχοι «Νίκην τανυσίπτερον— κατά Ταρτάρου (17- 
20) καί τοΰτο τό μέρος ητο τό προοίμιον τοΰ υμνου, ειτα δ’ ήκολοΰθει 
τό κύριον μέρος αύτοΰ άρχόμενον από τοΰ στίχου «Νέμεσι, πτερόεσσα, 
βίου ροπά·> καί λήγον εις τον αυτόν στίχον (1—15). Προς τούς στίχους 
Νέμεσιν θεόν ρ,δομεν άφθίταν, | Νίκην τανυσίπτερον, όμβρίμαν» παρα
βάλλω τον ΛΒ' 'Ομηρικόν ύμνον «Μήνην άείδειν τανυσίπτερον έ'σπετε 
Μοΰσαι | κλπ.». “Οτι δ’ οί στίχοι «ϊλαϋτ μάκαιρα, δικασπόλε, | Νέμεσι, 
πτερόεσσα, βίου ροπά» (14 -15) ήσαν τό τέλος τοΰ ύμνον, δεικνύουσιν 
άλλοι ύμνοι, οίον ό Κ' 'Ομηρικός “Υμνος εις "Ηφαιστον, άρχόμενος μέν 
από τοΰ «'Ήφαιστον κλυτόμητιν άείδεο, Μοϋσα λίγεια», λήγων δ’ εις τον 
στίχον (8) «άλλ’ ίληϋ·’ “Ηφαιστε- δίδου δ’ αρετήν τε καί όλβον» καί ό 
βραχύτατος ΚΓ' εις Δία, άρχόμενος από τοΰ «Ζήνα θεόν τον άριστον 
άείαομαι καί μέγιστον», καί λήγων εις τον στίχον «ΐληϋ·’, εύρύοπα, Κρο- 
νίδη, κύδιστε, μέγιστε».

Νομίζω, δτι δ Μεσομήδης ποιων τον ύμνον τοΰτον έλαβεν εν τισι 
προ οφθαλμών τον Εύριπίδην. Παρά τούτο) λέγει ή ’Αντιγόνη Φοιν. 
182 κεξ.

Ίώ, | Νέμεσι καί Διός βαρύβρομοι βρονταί, 
κεραυνών τε φώς αίθαλόεν, σύ τοι 
μεγαλανορίαν υπεράνορα κοιμίζεις.

Μιμούμενος ό Μεσομήδης λέγει

16 Νέμεσιν θεόν αδομεν άφθίταν,
19α τάν μεγαλανορίαν βροτών 
20 νεμεσώσα φέρει κατά Ταρτάρου.

Ή μίμησις εινε προφανής, καί ή λέ'ξις μεγαλανορίαν τοΰ Μεσομήδους 
βέβαιοι την παρά τφ Ευριπίδη γραφήν μεγαλανορίαν, ήν πολλοί φιλόλο
γοι μετέβαλον εις μεγαλαγορίαν κατά τον Valckenaer, προσκρούοντες εις 
την ρήσιν «μεγαλανορίαν υπεράνορα». Ό Δημήτριος Βερναρδάκης έν τή
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έκδόσει των Φοινισσών σ'. 285—286 διαλαμβάνων περί τής μεταβολής 
τής γραφής λέγει Μόνος ό Έρμάννος, ό πρότερον αποδεχθείς
την διόρθωσιν, μεταγνούς έπειτα εξέδωκε τό «μεγαλανορίαν» λέγων δτι 
τό «μεγαλανορίαν ύπεράνορα», εΐρημένον κατά τά παρά τοΐς τραγικοΐς 
εύπηχεις χεΐρες, καλλίπηχυς βραχίων, καλλίχειρες ώλέναι κτλ., έρρωται. 
Άλλ’ αποκρούει ό Γεέλιος τά παραδείγματα ταϋτα ως άλλότρια, ως οί- 
κεΐον δέ, λέγει, παράδειγμα θά έθεώρει αν ειπέ τις "Ελλην ενπηχεις 
πηχεις, καλλίχειρες χεΐρες κττ. Άλλ’ ούδ’ ή άλλως εμπειρική αυτή άξίω- 
σις τοϋ Γεελίου εινε δικαία, άφ’οϋ τό «πηχεις» καί τό «χεΐρες» δέν «εΐ- 
νε σύνθετα. "Αλλως δέν Ιννοοΰμεν ημείς διά τί δέν δΰιαταίτις νά εΐπη 
ελληνιστί π. χ. παρήγορος προαηγορία, κακοφυης παραφυάς, φιλανδρία 
άνανδρος, κττ., άτινα έχουσι λογικώς τε καί γλωσσικώς άριστα, δταν τά 
άπαιτή ό λόγος Καί δ Κλότσιος ετήρησε την γραφήν τής παραδόσεως... 
άλλ’ ούχί καί πειστικόν τι υπέρ αυτής είπών».

Πάντως πειστικόν περί τής παραδεδομένης γραφής παρά τφ Ευρι
πίδη εινε, ως εΐπον, τό άγνοοόμενον υπό των φιλολόγων χωρίον τοϋ Με- 
σομήδους. Έμνημόνευσα δέ τά ειρημένα υπό τοϋ Δ. Βερναρδάκη, όπως 
δείξω, δτι καί ουτος οϋδέν προσέθηκεν εις δσα δρθώς είπεν δ Hermann. 
Ούδ’ έχει σημασίαν τινά, δτι αί λέξεις χεΐρες καί πηχεις δέν εινε σύν
θετοι.

Κατά γνωστοτάτας χρήσεις τής Ελληνικής γλώσσης ειπεν ό Ευρι
πίδης «μεγαλανορίαν ύπεράνορα», ως είπεν εν τφ αύτώ χωρίω καί «βα- 
ρύβρομοι βρονταί», καί Έκ 65—67. «βραδύπονν ηλυσιν άρθρων», καί 
Άνδρ. 652—653 «ον πεαήματα | πλεΐσθ’Ελλάδος πέπτωκε δοριπετη νε
κρών», καί Ίφ. Τ. 141 «δυσ&ρηνήτοις ως θρηνοις έγκειμαι», καί 'Ικ. 603 
κέξ. «εϊ δ’ άρείφατοι φόνοι μάχαι ατερνοτυπεΐς τ’ . . . κτύποι φανήσον- 
ται», καί 'Ηρ. 1070 «άπόκρνφον δέμας υπό μέλαθρον κρύψω», καί Φοιν. 
1055 κεξ. «τάς άγριας δτε | δυσξενέτον ξυνετδν μέλος έγνω | Σφιγγός ά- 
οιδοΰ κτέ.», καί 151-9 «πόδα σδν τυφλόπουν», καί Τρορ. 232 «ταχνπονν 
ίχνος», καί Άνδρ. 714 «άπαιδας ημάς δει καταστήναι τέκνων»; κλπ.

Πρβ. έτι καί «βοών επιβουκόλος άνηρ», «αΐπόλος αιγών», «ονών σν- 
βόσια», «πόδάνιπτρα ποδών», «ενπαις γόνος», «ενπαιδα . . . υΐέα Πηνελό
πης», «ή των νεογνών τέκνων παιδοτροφία», «άπαις γνησίων παίδων», 
«αακενον . . . ασπίδων τε και στρατού», «άρτίως νεοσφαγης», «καιρός εύ
καιρος», « νεώσοικους ώκοδομησαμεν >, « νεώσοικους τε ψκοδομησάμεΰα» 
κλπ.

Τό επίθετον τής Νεμέσεως πτερόεσσα έλαβεν ό Μεσομήδης παρά 
δοκίμων ποιητών Ό Σοφοκλής λέγει περί τής Σφιγγός Οίδ. Τ. 508 «φα
νερά γάρ έπ’ αύτφ πτερόεσσ’ήλθε κόρα \ ποτέ, κτέ.», καί ό Ευριπίδης περί 
τής αυτής Φοιν. Ό18 κέξ. «έβας, έβας | ώ πτερονσσα, γάς λόχευμα | νερ-
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τέρου τ’ έχίδνας, | Καδμείων αρπαγά, κτε.» καί 1041 «ά πτερονασα παρ
θένος». ’Έχω δέ την γνώμην, δτι δ Μεσομήδης λέγιον «Νέμεσι πτερόεσ- 
σα, βίου ροπά, κυανώπι θεά, θυγατερ Δίκας» μιμείται τό μνημονευθέν 
χωρίον τοϋ Εΰριπίδου «εβας, έβας, κτε.», γενεαλογών καί αυτός την Νέ- 
μεσιν, ώς δ τραγικός ποιητής γενεαλογεΐ την Σφίγγα, ή δέ ρήσις τοϋ Με- 
σομήδους «βίου ροπά» αντιστοιχεί προς τήν τοϋ Εΰριπίδου «Καδμείων 
αρπαγά».

’Έχει δέ δ Μεσομήδης τό έπίθετον πτερόεσσα καί εν τφ έπιγράμματί 
εις Σφίγγα Άνθ. Παλ. ΙΔ', 63, 3 «πτερόεσσα μέν ήν τά πρόσω γυνά». 
Περί τοϋ επιγράμματος τούτου τοϋ Μεσομήδους θά γράψω διεξοδικώς 
εν άλλφ τόπφ.

Ό χαλινός, δι’ ου ή Νέμεσις έπέχει «κοΰφα φρυάγματα θνατών» 
(στ. 3—4) έλήφθη ωσαύτως παρά τοϋ Εΰριπίδου λέγοντος Βάκχ. 386— 
388 «άχαλίνων στομάτων | άνομον τ’ άφροσννας | τό τέλος δυστυχία». 
Τοΰτο κατεΐδεν ό Συνέσιος καί εΐπεν έν τφ επιγράμματί Άνθ. Πλαν. 
223.

Ή Νέμεσις προλέγει τφ πηχεϊ τφ τε χαλινφ 
μητ’ αμετράν τι ποιείν μητ’άχάλινα λέγειν

(ϊδ. τά γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ εν Ποιι/μ. Συνεσίον τοϋ Κνρηναίον, μέρ. 
Β',=Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΔ', 11)38, σ. 366) Φέρεται δέ καί παρά 
τφ Νόννφ περί τής Νεμέσεως ΜΗ', 385—386 ότι «... διέρχεται έδρα
να κόσμου | άνέρας νψιλόφους άλντφ οφίγγουσα χαλινφ». Πρβ. καί Ορφ. 
“Υμν. 61 Abel« .. . ουδέ σε λήθει | -ψυχή ύπερφρονέονοα λόγων άδιακρί- 
τφ όρμΓ/».

’Επειδή δέ ή Νέμεσις ταυτίζεται υπό τινων καί προς τήν Άδράστειαν 
(ϊδ. Νόννον έν τοΐς έπειτα), δ Μεσομήδης λέγων προς τήν Νέμεσιν (στ. 
7) «μέλανα φθόνον εκτός ελαύνεις» μιμείται τόν Εϋριπίδην, παρ’ φ φέρε
ται 'Ρήσφ 342—343 «' Αδράστεια μέν ά Αιός παίς | εΐργοι στομάτων φθό
νον».

Παρατίθεμαι ενθάδε καί αναθηματικόν επίγραμμα γεγραμμένον εις 
στήλην είκονίζουσαν έν άναγλΰφφ τήν Νέμεσιν πτερωτήν καί παρά τους 
πόδας αυτής τροχόν, όφιν καί άνθρωπον πρηνή Ιπί τής γής. Ή στήλη ευ- 
ρέθη έν Πειραιεΐ καί νϋν άπόκειται έν τφ Λουβρφ τών ΙΙαρισίων. ΙΙερί 
τοϋ επιγράμματος διέλαβεν δ J. Delamarre έν Revue de philologie 
XVIII, 18D4, σ. 226 κέξ., έχει δέ τοϋτο κατά τόν έκδότην ούτως:
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ΕίμΙ μέν, ώς έσορας, Νέμεσις μερόπων άνϋρώπων, 
ενπτερος, ά&ανάτα, κύκλον εχουσα πόλου' 

πωτώμαι δ ’ άνά κόσμον άεϊ πο/,υγηϋεΐ ϋνμώ 
δερκομένα ϋνατών φΰλον αεί γενεών' 

αλλά με σεμνός άνηρ τενξες σοφός Ά ρτεμίδωρος 
στησεν επ' ενχωλαϊς λαϊνέοισι τύποις.

Ό χαράκτης παρέλιπε τό προσγεγραμμένον ιώτα, έγραψε δε καί τι- 
νας λέξεις ούχί όρθώς, ώς είνε δυνατόν να ΐδη τις εν τη είκόνι τής στή
λης τη κατακεχωρισμένη εις τό Dictionnaire des antiquites Grecques 
et Romaines των Daremberg' καί Saglio έν λέξει Nemesis (IV, 1, σ. 
54). Ύπό τοΰ εκδότου ούδείς λόγος γίνεται περί των ορθογραφικών 
σφαλμάτων, μόνον παρατηρείται, δτι έγράφη έν στίχφ 5 «τενξες·», προσ 
τεθέντος τοΰ τελικού σίγμα, επειδή ή επομένη λέξις «σοφός» άρχεται 
από τοΰ αΰτοϋ γράμματος, καί δτι ίσως άναγνωστέον εινε «τεύξας» αντί 
τοΰ «τενξες». Άλλ’ αντί νά «πολνγηβεϊ» δΰναται νά άναγνωσθή «πολν- 
γηίλέι», καί τό «κύκλον εχουσα πόλου» νά έρμηνευθή «εχουσα τον κύκλον 
τοΰ οΰρανοΰ, τον σΰμπαντα κόσμον καθόλου», οΰχί δ’ ιός έρμηνειίεται 
ύπό τοΰ εκδότου τοΰ επιγράμματος, δτι δηλοΐ τον πόλον, δν φέρει επί 
τής κεφαλής ή Νέμεσις. Υπέρ τής γνώμης μου τάΰτης συνηγορεί ό Νόν
νος λέγων περί τής Νεμέσεως ΜΗ', 384—385 «δαίμονος ίπταμένης αύ- 
τάγγελος, or τι καί αυτή | τέτραχα μοιρηύέέντα διέρχεται έδρανα κόσμον». 
Έν τφ έπιγράμματι τουτιο ή Νέμεσις έχει τό έπίθετον ενπτερος.

Παρά τφ Νόννω ή Νέμεσις οικεΐ παρά τό όρος Ταύρον, έχει δε άρ- 
μα συρόμενον ύπό γρυπών. Ό Νόννος, ιός φαίνεται, γινώσκει τό ποίημα 
τοΰ Μεσομήδους. ΙΙρβ. Μεσομήδη 1 «βίου ροπά» καί Νόνν. Διον. ΜΗ', 
381 «βίου ο -ροφόωσα πορείην»' Μεσομ. 3—4 «α κοΰφα φρυάγματα βρο- 
τών | έπέχεις άδάμαντι χαλινφ». καί Νόνν. 386 «άνέρας ντριλόφονς άλύτφ 
αφίγγουσα χαλινφ» Μεσομ. 19 «τάν μεγαλανορίαν βροτών» καί Νόνν 
388 «άγήνορα φώτα» καί 37!) «πάντας άγηνορας». Π< ιρατίθεμαι ενθάδε 
καί τά τοΰ Νόννου περί τής Νεμέσεως Διον ΜΗ', 375 κέξ.

..... Νέμεσιν δέ μετηιεν' ευρε δε κούρην 
νιρινεφη παρά Ταύρον, ο π// παρά γείτονι Κύδνφ 
παυσε Τυφαονίης ύψανχενα κόμπον απειλής" 
και τροχός αύτοκύλιατος έην παρά ποσαίν άνάσαης 
σημαίνουν, ότι πάντας άγηνορας εις πέδον έλκει 
νψόόεν ειλνφόωσα δίκης ποινητορι κνκλφ 
δαίμων πανδαμάτειρα, βίου στροφόωσα πορείην 
άμφι δέ οί πεπότητο παρά ·&ρύνον όρνις άλάστωρ, 
γρνψ πτερόεις, πισύρων δέ ποδών κονφίζετο παλμφ
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δαίμονας Ιπτάμενης αυτάγγελος, δττι και αύτη 
τέτραχα μοιρηύλέντα διέρχεται έδρανα κύαμον, 
άνέρας ύψιλόφονς άλντφ σφίγγουαα χαλινω, 
άντίτνπον μίμημα, και ώς κακότητος ίμάσϋλη, 
ώς τροχόν αντοκύλιατον, άγηνορα φώτα κυλίνδει.

'Η ’Αρτεμις είπε προς την Νέμεσιν τάς λοιδορίας τής Αύρας καί 
παρεκάλεσεν αυτήν, δπως τιμωρήση την «κερτομέουσαν» (στ. 420). Ή 
Νέμεσις ώς Δίκη εθάρρυνε τήν ’Άρτεμιν καί άπεκρίνετο προς αυτήν: 439 

ώς φαμένην ύλάρσυνε Δίκη και άμείβετο μύύλφ' | κτέ.
(δ'τι «άγρότις Αυρη παρθενικήν ήλεγξε καί ούκέτι παρθένος έ'σται» 445- 
446). Ή "Αρτεμις απέρχεται καί ή Νέμεσις ώς Άδράστεια έρχεται προς 
τήν Αύραν, στ. 439 κέξ.

και ονρεα κάλλιπε κούρη 
’Αρτεμις έζομένη κεμάδων τετράζνγι δίφρφ 
και Φρνγίης έπέβαινεν' δμοζηλφ δε πορείη 
παρϋένος ’Αδρηστεια μετηιε δύσγαμον Ανρην, 
γρνπας άμιλλητηρας ύποζεύξααα χαλινφ' 
και ταχινη περιφόρητο δι ηέρος ώκέϊ δίφρφ, 
και δρόμον έστηριξεν υπέρ Σιπνλοιο καρηνου 
Τανταλίδος προπόρου&ε λΐ'δογληνοιο προσώπου, 
πτηνών τετραπόδων σκολιονς σφίγγουαα χαλινούς'
Ανρης δ εγγύς ΐκανεν άγηνορος, ϋψίνοον δε 
αυχένα δειλαίης δφιώδεϊ τνψεν ιμάαϋλη, 
καί μιν άνεστνφέλιξε δίκης τροχοειδέΐ κύκλω, 
καί νόον Άφρονα κάμψεν άκαμπέος άμφί δε μίτρην 
παρϋενικής έλέλιζεν εχιδνήεασαν ιμάαύλην 
Άργολίς ’Αδρηστεια’ χαριζομένη δε ίλεαίνη 
ώπλισεν άλλον έρωτα κασιγνητφ Διονύσφ | κτέ.

470 καί Νέμεσις πεπότητο νιφοβλήτφ παρά Ταύρφ, 
είαόκε Κνδνον ικανέ τό δεύτερον.........

'Ο Νόννος λέγων 378 «καί τροχός αύτοκύλιστος έην παρά ποσσίν 
άνάσσης» είχε πάντως προ οφθαλμών απεικονίσεις τών μεταγενεστέρου 
χρόνων τής Νεμέσεως, εν αίς ό τροχό; είνε παρά τούς πόδας αυτής Περί 
τούτου καί περί τοΰ πήχεως, τοϋ χαλινού, τού ζυγού κλπ. ΐδ. Roscher 
Lex z gr. u rom. Mythol. εν λ. Nemesis (υπό G Rossbach), Daretn- 
berg-Saglio Dictionn. des antiquites etc. IV, 1, σ. 52-—55. εν λ. Ne
mesis (υπό A. Legrand).
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