ΣΥΝΕΣΙΟΥ TOY ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ.
ΛΙ ΟΜΗΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕΣΤΟΥ

'Ο Συνέσιος εν Επιστολή 151 Τη φιλοσόφφ ('Υπατία), σ. 7Αδ κεξ.
Herch. γράφει: «Τήτες έξήνεγκα δυο βιβλία, το μετ' υπο θεοΰ κινηθείς,
τό δέ υπό λοιδορίας ανθρώπων, και γάρ των έν λευκοις ένιοι τρίβωσι καί
των εν φαιοις εφασάν με παρανομείν εις φιλοσοφίαν, επαΐοντα κάλλους
εν λέξεσι και ρυθμοϋ, και περί 'Ομήρου τι λέγειν άξιοϋντα και περ'ι τών
εν ταΐς ρητορείαις οχημάτων, ως δή τον φιλόσοφον μισολόγον είναι προσ-

ήκον

καί μόνα περιεργάζεσθαι τά δαιμόνια πράγματα, καί αυτοί μέν

θεωροί τοϋ νοητοϋ γεγονότες’ εμέ δέ ου θέμις, διότι νέμω τινά σχολήν
εκ τοϋ βίου τφ καί την γλώτταν καθήρασθαι καί την γνώμην ήδίω γενέσθαι. κτλ.».
’Εν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', 1937, σ. 305-352 κατεχώρισα την με
λέτην μου Ποιήματα Σννεσίου τοϋ Κνρηναίον, Μέρος πρώτον, καί έν τη
αυτή Έπετηρίδι τόμ ΙΑ', 1938, σ. 342-392 συνέχειαν τής μελέτης ταυτης
Ποιήματα Σννεοίου τοϋ Κνρηναίον, Μέρος δεύτερον. Έν έπιμέτρφ τοϋ
πρώτου μέρους προσέθηκα εις τά ανάτυπα δυο σελίδων «Προσθετέα», έν
οί,ς προς τοΐς άλλοις ειπον καί τά εξής :

Ό Συνέσιος συνέγραψε «Περί 'Ομήρου καί περί τών έν ταις ρητο.
ρείαις σχημάτων» (Έπιστ. 154 «καί γάρ ... εφασάν με παραν^μεΐν εις
φιλοσοφίαν, επαΐοντα κάλλους έν λέξεσι καί ρυθμοϋ, καί περί 'Ομηρον
τι λέγειν αξιοϋντα και περί τών έν ταΐς ρητορείαις σχημάτων, κλπ.»). Ισιος
δ’ έν τοϋτω τφ συγγράμματι, δπερ δέν παρεδόθη εις ημάς, περιέλαβε καί
επιγράμματα διάφορων ποιητών εις "Ομηρον καί ίδια αυτοί. Επειδή δ’
έχω την γνώμην, ότι έν τοις σωζομένοις δυσί Ψευδοπλουταρχείοις συγγραμμασι Περί τοϋ βίου και τής ποιήσεως 'Ομηρον, μάλιστα δ’ έν τφ δευτέρω, έν ω γίνεται λόγος καί περί τών ρητορικών σχημάτων, δυνάμεθα
νά εΰρωμεν ίχνη τινά τοϋ είρημένου συγγράμματος τοϋ Συνεσίου, μέλ
λω να γραψο) διεξοδικωτερόν πως περί τούτου.
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Καί τότε μέν ειπον ότι έν τφ δευτέρφ μάλιστα των Ψευδοπλουταρχείων συγγραμμάτων Περί τοΰ Βίου καί τής ποιήσεως Όμηρου, έν φ γί
νεται λόγος καί περί των ρητορικών σχημάτων, δυνάμεδα νά εϋρωμεν
ί'χνη τινά τοΰ είρημένου συγγράμματος τοΰ Συνεσίου’ νΰν δε μελετήσας
καλώς καί τά εν τφ Βίφ γεγραμμένα καί τά έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ
Συνεσίου μνημονευόμενα χωρία τοΰ Όμηρου, τάς ΰπαρχοΰσας παρ’ αΰτφ
ερμηνείας 'Ομηρικών χωρίων, καί προσέτι τάς μιμήσεις τοΰ Όμηρου, ας
ευρίσκομεν παρά τφ Κυρηναίω συγγράφει, έχω την γνώμην, ότι το δεύτε
ρον Ψευδοπλούτάρχειον έργον δύναται ν’ άποδοδή εις τον Συνέσιον ώς
συγγραφέα, καί ότι έν τούτο) έχομεν τό υπό τοΰ Συνεσίου έν τή είρημένη επιστολή μνημονευόμενον έργον «Περί'Ομηρον και τών εν ταϊς ρητορείαις σχημάτων», είτε ώς τοΰτο συνεγράφη άπ’ αρχής είτε κατά τινα
διασκευήν. ’Επειδή δ’ έν αύτφ περιλαμβάνονται καί γραμματικά ζητήμα
τα καί γίνεται λόγος περί τών χαρακτήρων τών από πάσης διαλέκτου τών
Έλληνίδων, ούς ό 'Όμηρος έγκατέμειξε (κεφ. 8-14), δυνάμεδα νά είκάσωμεν, ότι τά γραμματικά βιβλία, άτινα έγρατ^εν ό Συνέσιος κατά την Σοΰδαν (τον Σουΐδαν), εινε αυτό τοΰτο τό Περί 'Ομήρου κλπ. βιβλίον αύτοΰ :
«Συνέσιος Πενταπόλεως τής έν Λιβύη Θηβαΐδος, φιλόσοφος, έπίσκοπος
ΓΙτολεμαΐδος, τών ιερατικών γενόμενος. εγραψε βιβλία διάφορα, γραμματι
κά τε καί φιλόσοφο, καί λόγους βασιλικούς, πανηγυρικούς ή επιδεικτικούς·
Έγκώμιόν τε φαλάκρας καί περί προνοίας λόγον δαυμάσιον Έλληνικφ
χαρακτήρΓ καί άλλα πλεΐστα καί διάφορα βιβλία συνέταξε, καί τάς δαυμαζομένας έπιστολάς».
Ό μακαρίτης καδηγητής μου Γρηγόριος Ν. Βερναρδάκης έν τφ προλόγφ τοΰ Ζ' τόμου τής έκδόσεως τών Ήδικών τοΰ Πλουτάρχου παρά
Teubner σ. IX-XLIV έπεχείρησε νά δείξη, ότι πολλά τών έν τφ δευτέ
ρφ Βίφ είρημένων, άτινα προέρχονται έκ τών 'Ομηρικών μελετών τοΰ
Πλουτάρχου, συμφωνοΰσι καδ’όλου ή έν μέρει προς τά άπαντώντα έν συγγράμμασι τοΰ Πλουτάρχου ή έν άπανδίσμασι τοΰ Στοβαίου (περί ών διέλαβον καί άλλοι' ϊδ σ. ΧΙ-ΧΙΙ) ή έν τοΐς είς "Ομηρον Σχολίοις έν σχέσει
προς τον Πλούταρχον.Άλλ’ό Βερναρδάκης ήγνόησε παντάπασι τον Συνέ
σιον καί τον Άδήναιον, τόν μετά τον Πλούταρχον καί προ τοΰ Συνε
σίου γράψαντα, ως δά ποιήσω φανερόν έν τοΐς έπειτα. ’Επειδή δέ τινα
τών έν τφ Βίφ συμφωνοΰσι πρός τινα τών φερομένων παρά τφ Άδηναίφ,
πρόδηλον εινε, ότι ό συγγραφεύς τοΰ Βίου έγίνωσκε τό σύγγραμμα τοΰ
Άδηναίου. "Αν δέ τινα τοΰ Βίου εινε παραπλήσια πρός τινα τοΰ Πλου
τάρχου, δυνάμεδα νά είκάσαηιεν, ότι δ συγγραφεύς τοΰ Βίου έλαβε προ
όφδαλμών καί τόν Πλούταρχον.
’Εν τή εξετάσει τών καδ’ έ'καστον νομίζω καλόν νά προτάξω τινά,
έν οις υπάρχει έντελής δμοιότης παρά τφ Συνεσίφ καί έν τφ Βίφ (ούτω
ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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λέγω συντόμως τό δεύτερον Ψευδοπλουτάρχειον σύγγραμμα).
Χωρία τοΰ Συνεσίου, ών αντίστοιχα ύπάρχουσι καί εν τφ Βίω, δεικνύουσι κατ’ εμέ την τοΰ Συνεσίου χεΐρα ως συγγραφέοις καί τοΰ συγγράμ
ματος τοΰτου. Συνέσ. "Υμνφ Γ', 396 κέξ. «στέφος εναγέων | από λειμώ
νων | σοί τούτο πλέκω, | σοι τόνδε φέρω | αίνον, άχράντων \ ήγέτα κό
σμων \ κτλ.» (κατά μίμησιν τοΰ Εύριπίδου Ίππ. 73 κέξ. «σοί τόνδε πλε
κτόν στέφανον εξ άκηράτον \ λειμώνος, ώ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, \ κτέ.»,
όπερ χωρίον υπό πολλών έπειτα έτυχε μιμήσεοος' πρβ. καί Συνέσ. "Υμνώ

Γ', 8 κέξ. «βασιλήϊ έλεών \ πλέκομεν στέφανον»). Έν τφ Βίφ 218 φέρεται
«ενταύθα καιρός καταπαΰειν τον λόγον, δν, ώσπερεί στέφανον εκ λειμώ
νος πολνανέλοΰς καί ποικίλου πλέξαντες, ταϊς Μοΰσαις άνατίθεμεν». ΓΙαρατηρητέον δε καί την άνάθεσιν τοΰ λόγου ιός στεφάνου ταΐς Μοΰσαις,
καί δτι ό Συνέσιος έν συγγράμμασιν αυτού ποιείται λόγον περί των Μου
σών. ’Ίδ. τά γεγραμμένα ύπ’ εμού έν τή έργασίμ μου Ποιήματα Συνεσίου
τον Κυρηναίου, Μέρ. Α', σ. 346, 348-349).
Συνέσ. Δίωνι 14, σ. 54 Β «ήγώνισταί γε προς τους άμουσους υπέρ
Μουσών, οΐ κακοήέλως άποδιδράσκουσι τον έλεγχον της άμαϋίας τφ καταφεύγειν έπί την λοιδορίαν ών ήγνοήκάσιν». Έν τφ Βίφ 92 άπαντμ «τού
το γάρ αίτιον ποιητικής καί τών αρχαίων ήθος, όπως οί μέν φιλομαθοΰντες μετά τίνος εύμουσίας ψυχαγωγούμενοι ραον ζητώσί τε καί εύρίσκωσι
την αλήθειαν, οί δ’ άμαϋ·ε~ις μη καταφρονώσι τούτων, ών ον δννανται σννιέναι».

Βί. 122 «τό μέν δη τών δογμάτων Πυθαγόρου καί Πλάτωνος γενναιότατόν έστι, τό είναι την ψυχήν αθάνατον, η καί πτερά τφ λόγφ προστίϋησιν ό Πλάτων, τις οΰν τούτο πρώτος άνεφώνησεν ; "Ομηρος είπών άλλα
τε καί ταύτα
ψυχή δ’ έκ ρεθέων πταμένη Άϊδόσδε βεβήκει
εις τον άειδη καί άόρατον είτε άέρα ϋείη τις είτε υπόγειον τόπον, κτλ.».

Πρβ. Συνέσ. Περί Ένυπν. 9, σ. 138 Α «καί τούτο άρα η ψυχής πτέρωσις» (ιδ. Πλάτ. Φαίδρφ σ. 246 D) Πρβ. καί "Υμνφ Β', 87 «τό νον πτέ
ρωμα». Προς δέ τό τέλος τοΰ χωρίου «εις τον άειδη κτλ.» πρβ. Συνέσ.
Αίγ. A', 1, σ. 89 C «δύο δέ (δηλ πηγάς) ή τού κόσμου φΰσις παρέχεται,
την μέν φωτοειδή, την δέ άειδη’ καί την μέν χαμόθεν άναβλΰζουσαν είτε
έρριζωμένην κάτω ποι (ίσως γρ. που) καί τών τής γής χηραμών έξαλλομένην, κτλ.».
Βί. αυτόθι (τέλος) «καί γάρ τούτο ήδει (δηλ. "Ομηρος), δτι τό αίμα
νομή καί τροφή έστι τοΰ πνεύματος, τό δέ πνεύμα έστιν αυτή ή ψυχή ή
όχημα τής ψυχής». Ό Συνέσιος λέγει Περί ένυπν. 8, σ. 137 Β «καταβαίνει γέ τοι μέχρι ζφων, οίς ούκέτι πάρεστι νοΰς ουδέ έστιν όχημα τότε
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ίλειοτέρας ψυχής, κτλ.». ’Αξία δέ παρατηρήσεως εινε η ρήσις «όχημα τής
ψυχής» έν τφ Βίφ καί «όχημα .... ψυχής» παρά τφ Συνεσιφ.

Συνέσ. Φαλ.’Εγκ. 7, σ. 69 CD «τά πρώτα των δντων απλα' κατιονσα
δέ ή φύσις ποικίλλεται' ή δε νλη των δντων το έσχατον' ταντη και ποικιλώτατον. κτλ.». Πρβ. καί Λίγ. Α', 9, σ. 97C κέξ. περί τοΰ υπερκόσμιου γένους

τ<7>ν θεών, τοΰ υπερπλήρους των αγαθών, καί περί τής «διαδοχής των τά
ξεων», καί περί τών «κατιόντων δντων», καί «τό φύσει πλάνον τής έν γενέσει φΰσεως τής τε σωματικής μοίρας τό έσχατον εΐληχε καί έπικηρότατον' ουρανός δέ τό πρώτον τε καί άκηρότατον», καί «ό δαίμων έν τοΐς
πολυκλονήτοις στοιχείοις, φΰσις έμπληκτος καί θρασεία, καί τφ πλήθει
τής έκεΐθεν άποστάσεως οΰκ έπαΐουσα τής εΰθημοσΰνης τών θείων»,
κτλ. Άνάλογον χωρίον απαντά έν τφ Βίφ 218 «έπεί τά μεν άγαϋά καιν
εαντά απλα εατι και μονοειδή καί άκατάσκευα, τά δε τοΐς κακοϊς άναμεμειγμένα πολλούς εχει τρόπους και παντοίας δια&έσεις, εξ ών ή νλη τών
πραγμάτων αυνίσταται, κτλ.».

Ό Συνέσιος λέγει έν Δίωνι 10, σ. 47 Α «έπίσταμαι γάρ ανϋρωπος
ών, καί ούτε $εός, ΐνα δή καί άκλινής ειην προς άπασαν ηδονήν, οντε ί)ηρίον, ΐνα τάς σώματος ήδοίμην ήδονάς. λείπεται δή τι τών εν μέαφ ζητεΐν».
ΙΙαραπλήσιον χωρίον εινε καί έν Βίφ 133 «περί δ’ αρετής καί κακίας ψυχής ήν έχει δόξαν ό ποιητής, έν πολλοΐς παρίστησιν. έπεί γάρ τό μέν
τι τής ψυχής νοερόν καί λογικόν έστι, τό δ’ άλογον καί έμπαθές, καί διά
τούτο μέσος έλεον καί ϋηρίον γέγονεν άνέλρωπος, την μέν άκραν αρετήν
θείαν ηγείται, την δ’ άκραν κακίαν θηριωδίαν, ως ύστερον ’Αριστοτέλης
ένόμισε».

Βί. 114 «τούτων δέ πάντων αρχηγόν καί ηγεμόνα τον πρώτον θεόν
νομιζόντων τών αρίστων φιλοσόφων άσώματον ό'ντα καί νοήσει μάλλον
καταληπτόν, καί ‘Όμηρος ταϋτα ύπολαμβάνων φαίνεται, παρ’ φ λέγεται
ό Ζευς . . . . εί δέ δει καί τοϋτο ζητήσαι, εί νοητόν ήπίστατο τον θεόν, οΰκ
άντικρυς μέν, άτε έν ποιήσει πολύ τό μυθώδες έχουση, όμως δ’ έστι καταμαθεϊν, έν οίς φησιν
εΰρεν δ’ εΰρΰοπα Κρονίδην άτερ ήμενον άλλων (Α 498)
καί έν οις αυτός λέγει
άλλ’ ή τοι μέν έγό) μενέω—φρένα τέρψομαι (Υ 22-23)’
ή γάρ μόνωσις αΰτη καί τό μή καταμειγνΰειν τοΐς άλλοις θεοΐς εαυ
τόν, αλλά χαίρειν εαυτφ συνόντα καί χρώμενον ήσυχίαν άγοντι καί αεί
διακοσμοϋντι τά πάντα την τοΰ νοητοΰ θεοΰ φΰσιν παρίστησιν. οΐδε δ’,
δτι νους έστιν δ έλεος ό πάντα έπιστάμενος καί διέπων τό παν φησί γάρ
δ Ποσειδών
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ή μάν άμφοτέροισιν όμόν γένος ήδ’ ί'α πάτρη,
άλλα Ζευς πρότερος γεγόνει καί πλείονα ήδει
(Όμ. ήδη· Ν 354-355)».
Ό Πλούταρχος λέγει Περί ’Ίσ. καί Όσ. 1, σ. 351 D «ου γάρ άργϋρω
καί χρυσφ μακάριον το ΰεΐον ουδέ βρονταΐς καί κεραυνοϊς ισχυρόν, άλλ’
έπιατήμη και φρονήσει, καί τοϋτο κάλλιστα πάντων "Ομηρος, ών εί'ρηκε,
περί θεών άναφθεγξάμενος
ή μάν άμφοτέροισιν —πλείονα ήδει
σεμνοτέραν άπέφηνε την του Δ ιός ηγεμονίαν επιστήμη και σοφία πρεσβυ
τέραν ονσαν. κτλ.».

Καί ενταύθα μνημονεύονται οί αυτοί στίχοι τοΰ Όμηρου, ώς καί έν
τφ Βίφ, άλλ’ έν τοΰτιρ λέγεται «... την τοΰ νοητού έλεοϋ φνσιν παρέστησεν. οίδε δ’, δτι νους έστιν ό έλεος, ό πάντα έπιστάμενος κτλ.».
Άξιολογώτατον ως προς ταΰτα εινε τό χωρίον τοΰ Συνεσίου Περί
ένυπν. 1, σ. 131 BC «καί Όμήρφ δέ άρα διά τοϋτο τής τοΰ Διός γνώμης
έξήπται τά των θεών πράγματα, δτι
πρότερος γέγονε καί πλείονα οΐδεν
αυτφ δήπου τφ πρεσβϋτερος είναι, καί γάρ την ηλικίαν εις τοϋτο οιμαι
συντείνειν τοΐς έπεσιν, δτι συμβαίνει διά τον χρόνον πλείω γινώσκειν,
επεί τό γινώσκειν ήν άρα τό τιμιώτατον. εί δέ τις ϋφ’ ετέρων επών άναπείθεται την ηγεμονίαν τοΰ Διός χειρών ίσχύν είναι λογίζεσθαι, δτι φησί
βίη δ’ δγε φέρτερος ήεν
ούτος φορτικώς ώμίλησε τή ποιήσει, καί άνήκοός έστι τής κατ’ αυτήν φι
λοσοφίας τους ϋεονς ουδεν άλλο ή νους λεγονσης. ταϋτη τοι καί προσπερονά πάλιν τφ κατ’ άλκήν περιειναι τό καί γενεή πρότερος, τον Δία νουν
λέγων άρχεγονώτερον' νον δε ισχύς τί αν άλλο ή φρόνηοις εϊη; καί δστις
οΰν θεός ών άρχειν άξιοΰται θεών, νους ών, σοφίας περιουσίμ κρατεί,
ώστε καί τό 'βίη δ’ δγε φέρτερος’ εις ταύτό ήμΐν τφ πλείονα οιδεν άνακάμπτει καί περιίσταται».
Έν τοΰτοις ουχι μόνον μνημονεύεται ό 'Ομηρικός στίχος Ν 355 (ολί
γον μεταβεβλημένος), άλλά καί συμφωνοϋσιν αί ρήσεις «θεός . . . νους ών»
καί «τους έλεονς . . . νους λεγούσης» μετά τής έν τφ Βίφ «νους έστιν ό
θεός». Κατά ταΰτα τά έν τφ Βίφ φερόμενα εινε έγγυτέρω τών άπαντώντων παρά τφ Συνεσίφ ή τφ Πλουτάρχφ καί συνηγοροΰσιν υπέρ τοϋ
Συνεσίου ά)ς συγγραφέως τοϋ Βίου. Παρατηρώ δέ προσέτι, δτι ούτε ό
Βερναρδάκης οϋτε οί νέοι έκδόται τών ’Ηθικών τοϋ Πλουτάρχου έσημείωσαν τά τοΰ Συνεσίου. Οί έκδόται Naclistadt, Sieveking καί Titschener (Teubner) παραβάλλουσι σ. 32 Α καί τό 114 κεφάλαιον τοϋ Βίου.
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Έν α. 31 F - 32 Α τοΰ συγγράμματος Πώς δει τον νέον ποιημάτων
άκούειν ό Πλούταρχος μνημονεύει τούς είρημένους δύο στίχους τού Ομή
ρου καί λέγει αύθις περί «φρονήσεως». Μετά δε τούτων συνάπτω καί
τά έξης.
Έν Έπιστ. 116, σ. 710 Herch. (Αύξεντίφ) λέγει ό Συνέσιος
είς δρος ή εις κύμα πολυφλοίσβοιο -θαλάσσης
(Ζ 317) "Ομηρος άποδιοπομπεΐται τά εκ φιλονικίας κακά, φιλοσοφία δε
ουδέ την αρχήν αύτοΐς πάροδον δίδοισιν είς ψυχήν, άλλ’ ημείς ασθενέστε
ροι μέν ή ώστε φιλοσοφεΐν τό γ’ εμόν μέρος, ού μην άξιοΰμεν παντάπασι φαυλότερον έ'χειν ανθρώπων στρατιωτών, έφ’ οίς ή ποίησις γέγονε.
πάλιν οΰν Όμηρος χρηστέον, δς πού φησιν
ά'ρχε' σύ γάρ γενεήφι νεώτερος
(Φ 439) μάχη γάρ μη γένοιτο μέν' εί δε γένοιτο, ό νεώτερος αυτής άρχέτω' τοιοΰτο γάρ τι νοείται τφ Ποσειδώνι τό παραχωρειν τοΰ προκατάρξασθαι τφ νεωτέρφ θεφ. τον δέ πρεσβντερον ηγεμόνα δει των καλλίοτων
είναι,' κάλλιστον δέ ομόνοια, κτλ.». Καί ενταύθα ό Συνέσιος ποιείται λό
γον περί τοΰ πρεσβυτέρου θεοΰ, ώς ήγεμόνος τών καλλίστων, καί κατ’ ανα
λογίαν περί τοΰ πρεσβυτέρου άνθριόπου έν άντιθέσει προς τον νεαότερον»
δστις πρέπει νά άρχη τής μάχης, τουτέστι πρώτος νά ποιήται αρχήν τής
μάχης. Γίνεται δέ ερμηνεία υπό τοΰ Συνεσίου τής ρήσεως τοΰ Όμήρου
«άρχε' σύ γάρ γενεήφι νεώτερος», ήν λέγει προς τον ’Απόλλωνα ό Ποσειδών μετά τών επομένων «ού γάρ έμοιγε | καλόν, επει πρότερος γενόμην
και πλείονα όΐδα». Τήν ερμηνείαν τοΰ Συνεσίου άναγινώσκομεν καί παρ’
Εύσταθίφ «έν δέ τφ άρχε ληπτέον κατά κοινοΰ τήν γενικήν μάχης έκ
τοΰ αμαχητί έπιρρήματος (Φ 437), ινα λέγη δτι άρχε μάχης».
Δεν είνε δέ περιττόν νά προστεθή, δτι ό Συνέσιος ευρίσκει καί
παρά τφ Όμήριρ τήν αυτήν έννοιαν περί τών νεονέρων καί τών πρε
σβυτέραν έν τή μάχη, ήν έχει καί δ Τυρταίος Άπ. 6. 7 (10) Diehl (στ. 1516, 19-22).
ώ νέοι, αλλά μάχεσθε παρ’ άλλήλοισι μένοντες
μηδέ φυγής αισχρής άρχετε μηδέ φόβου, | ..........
τούς δέ παλαιοτέρους, ών ούκέτι γούνατ’ έλαφρά,
μή καταλείποντες φεύγετε, τούς γεραιούς.
αισχρόν γάρ δή τοΰτο μετά προμάχοισι πεσόντα
κεΐσθαι πρόσθε νέων άνδρα παλαιότερον | κτλ.
Σημειωτέον δέ, δτι ό Συνέσιος.ποιεΐται μνείαν τοΰ 'Ομηρικού «άρχε'
σύ γάρ κτλ.» καί έν Έπιστ. 142 (Έρκουλιανφ), σ. 727 Herch. «τό γάρ έκ
τής ποιήσεως 'άρχε —νεοότερος’ πολέμου μέν [γάρ] καί στάσεως άρχεσθαι
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δίκαιοί τον νέον, φιλοφροσύνης δέ τον πρεσβύτερον. κτλ.».
ΓΙρδς τά λεγάμενα εν τφ Βίψ 114 περί τού Διός «ή γάρ μόνωσις αυ
τή και τό μή καταμειγνυειν τοις αλλοις θεοΐς εαυτόν, άλλά χαίρειν εαντφ σννόντα καί χρώμενον ησυχίαν άγοντι κα'ι άε'ι διακοσμοϋντι τά πάντα

τήν τοϋ νοητού θεού φύσιν παρίστησιν. κτλ.» πρβ. Συνέσ. Αίγ. Α', σ. 9Α
κέξ. «εκεί γάρ άλλο γένος θεών υπερκόσμιου, ο συνέχει μέν πάντα
μέχρις εσχάτων τά δντα’ αυτό δέ άκλινές έστι . . , κατα εκείνο μεν τφ
παρ’ έαυτφ μένειν υπερπλήρες έστιν άγαϋών, υπερπλήρες ον εαυτόν . . .

ού μην απλή τις έστιν αγαθών ουδέ μονοειδής ή ενέργεια, άλλά καί με
τον κόσμον, κτλ.*. ’Ίδ. τά περί τούτων και εν τοΐς
έ'πειτα.
Βί. 116 «έ'τι δέ καί τό βασιλικόν αξίωμα καί τό φιλάνθρωπον ήθος
εμφαίνει είπών

ρίδων επιμελούνται

πώς αν έ'πειτ’ Όδυσήος εγώ θείοιο λαθοίμην,
ος περί μέν έστι νόον βροτών, περί δ’ ίρά θεοισιν
άθανάτοισι δέδωκε, κτλ.;
εν οίς όράν έστιν, δτι έπήνεσε τον άνδρα πρώτον επί τφ νουν εχειν
δεύτερον δ’ επί τφ σέβειν θεούς». Ό Συνέσιος λέγει Έπιστ. 139, σ. 724
Herch. «εί δέ δη καί δοίημεν είναι τινάς (ένν. τους συγκορυβαντιώντας)»
πώς άν έ'πειτ’ Όδυσήος εγώ θείοιο λαθοίμην;
προς ποιον <αν> ά'λλο πυρεΐον παρατριβείς μετά τήν ίεράν σου ψυχήν
άποτέκοιμι τον νον φωτοειδές έκγονον; κτλ.». Τον'Ομηρικόν στίχον «πώς
αν έπειτα—λαθοίμην» τον έν τφ Βίφ μνημονευόμενον ως λεγόμενον περί
τοΰ Όδυσσέως υπό τοΰ ποιητοΰ, δστις επαινεί αυτόν πρώτον «επί τφ
νοϋν εχειν», ό Συνέσιος μεταχειρίζεται περί τοΰ Έρκουλιανοΰ εν επιστο
λή προς αυτόν, προς ου τήν ψυχήν παρατριβείς ώς προς πυρεΐον εινε δυ
νατόν νά άποτέκη «τοΰ νον» φωτοειδές έκγονον. Καί ό Έρκουλιανός άρα
επαινείται ώς νοΰν έχων, επειδή καί ό Συνέσιος παρατριβείς προς αυτόν
δύναται νά παραγάγη έργον τού εαυτού νού. Πρόδηλος δέ είνε, ώς νο
μίζω, ή όμοιότης άμφοτέρων τών χωρίων, τού τε Βίου καί τοΰ Συνεσίου.
Ό Συνέσιος λέγει Έπιστ. 83, (σ. 691) Χρύση «άλλ’ δτι πρέπων έστί
τού χρυσού Χρυσόν τοΐς τρόποις, εί δει μέ τι καί ψυχρόν είπεΐν καί
Γοργίειον», καί Έπιστ. 134 (σ. 721 Herch.) «Τρνφωνι τφ χρυσφ — δει
γάρ τι καί έν τούτοις ψυχρόν είπεΐν καί Γοργίειον—τρνφώντα δώρα παρεσκευάσαμεν». Πρβ. Μελέαγρον Άνθ. Παλ. Ε', 154 (153) «έστι καί εκ
μορφάς ά Τρυφερά τρυφερά» (ΐδ. τά έμά Φιλολογικά μελετήματα έν Έπ.
Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. Γ, σ. 447).
Έν τφ Βίφ 33 φέρεται «τοΰ αΰτοΰ γένους έστί καί ή έπαναφορά,
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δταν έν αρχή πλειόνων κώλων ταυτόν μόριον έπαναλαμβάνηται' τούτου
δέ παράδειγμα παρά τφ ποιητή
Νιρενς αν δε Σύμηθεν άγε τρεις νήας έΐσας,
Νιρενς Άγλαΐης υίός Χαροποιό τ’ άνακτος,
Νιρενς, δς κάλλιστος άνήρ υπό ’Ίλιον ήλθεν.

καί έστιν ομοίως τό σχήμα οίκειότατον κινήσεως καί ευεπείας». (ΓΙρβ.
’Αλέξανδρον ΙΙερί σχημάτων Rhet. Gr. Ill, σ. 21 Speng., κλπ.)
Ό Συνέσιος πολλαχοϋ των συγγραμμάτων αΰτοϋ ποιείται χρήσιν
τοϋ σχήματος τούτου, οιον "Υμνφ Α', 34-36
αγαίλά μεν νεότατα,
άγαϋά δε γήρας έλκειν,

αγαθά δ’ άνασσα πλούτου'
"Υμνφ Γ’, 12-14 «σε μεν έν πελάγει, | σε δ* υπέρ νάσων, | σε δ’έν άπείροις», καί 25-27 «σοι δ’ άμερίους, | σοι δ’ άφους, | σοι δ’έσπερίους |
υμνους ανάγω», καί "Υμνφ Δ', 1-4 «σε μεν άρχομένας, | σε δ' άεξομένας, | σε δε μεσσοίσας, | σε δε παυομένας | άοΰς ίεράς | κτλ.», καί 175178, καί Ύμνφ Ε', 58-64 «χαίροις, ώ παιδός παγά, | χαίροις, ώ πατρός
μορφά' | χαίροις, ώ παιδός κρηπίς, I χαίροις, ώ πατρός σφρηγίς' | χαίροις,
ώ παιδός κάρτος, | χαίροις, ώ πατρός κάλλος», ένθα παρατηρητέα εινε
καί rά δμοιοτέλευτα. (Πρβ. Βίον 35 περί τοϋ όμοιοτελεύτου σχήματος).
Βί. 20 «είσί δε παρ’ αυτφ μεταφοραί ποικίλαι . .. από δ’ άψυχων επί
άψυχα, οΐον 'σπέρμα πνρδς σφζων’ ("Ομ. ε 490) αντί του γόνιμον αρχήν».
Τό χωρίον τοΰτο δεν έξήτασεν δ Βερναρδάκης. 'Ο Συνέσιος δμως ποιείται
χρήσιν τήςλέξεως σπέρμα, καθ’ ήν έννοιαν έχει ό Βίος, έν "Υμνφ Γ', 595
κέξ. «ciyjov δε σέλας \ καί πνρκαϊάν | σπέρμα τό βαιόν \ ανξων έν έμφ \
κράτος άώτφ». ΓΙρβ. καί τον αυτόν έν Λίωνι 11, σ. 49 Α «τό γάρ ένδο
θεν σπέρμα δεινός αυξήσαι, καί σμικρόν σπινίλήρα λόγον παραλαβήν πνρκαϊάν δλ.ην άνάψαι», καί Έπιστ. 1,39 «τίς ούτως, οίος σπιν&ηρα κεκρνμμένον καί άγαπώντα λανθάνειν μηχαναϊς άπάσαις εκκαλέσασθαι καί έξάψαι καί πυρ λαμπρόν άναδείξαι» ; καί "Υμνφ Γ’, 559 κέξ. «σόν σπέρμα
φέρω, | ευηγενέος | σπινθήρα νόου | ές βάθος υλας | κατακεκλιμένον»,

καί Προς Παιόν. 5, σ. 310 C «τους αστρονομικούς σπινθήρας ένόντας σου
τή ψυχή, τούτοϋς εξάψαι καί επί μέγα άραι, κτλ.». (”Ιδ. τα υπ’ έμοΰ γεγραμμένα έν Ποιήμ. Συνεσίου τοϋ Κυ^ηναίου, Μέρ. Α', σελ. 307-308).
Ή δέ παρά τφ Συνεσίφ χρήσις δεικνύει κατά την γνώμην μου, δτι δ
αυτός ήρμήνευσε τό ‘Ομηρικόν χωρίον έν τφ Βίφ ως μεταφοράν. Πρβ.
καί Κοκόνδριον Rhet. Gr. Ill, σ. 233 Speng.
Βί. 19 «μεταφορά δέ, ήπερ έστίν από τοϋ κυρίως δηλουμένου πράγ
ματος έφ’ έ'τερον μετενηνεγμένη κατά την άμφοΐν άνάλογον ομοιότητα,
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και πολλή έστι καί ποικίλη παρ’ αΰτφ' οίόν έστιν 'ηκεν άπορρήξας κορυ
φήν δρεος μεγάλοιο’ ("Ομ. ι 481, δπου: ήκε

δ’ άπορρ.) καί ‘νήσον, την
πέρι πόντος άπείριτος έατεφάνωται’ (κ 195). δν γάρ λόγον έχει κορυφή
προς άνθρωπον, τοΰτον καί ή ακρώρεια προς τό όρος' καί 8ν ό στέφα
νος προς τοΰτον, φ περίκειται, τον αυτόν θάλασσα προς νήσον, αλλά τό
χρήσασθαι τοΐς όμοίοις αντί τών κυρίων όνόμασιν εΰειδέστερον καί έναργέστερον ποιεί τον λόγον».
Ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τοΰ «κορυφάν δρέων», ως εχει παρά
δειγμα ό Βίος εκ τοΰ Όμηρου, καί τοΰ ρήματος «στέφεοέλαι», ό)ς έχει τό
«στεφανονσέλαι» ό Βίος. "Υμνο) Γ', 48-50 «νΰν επί κλεινών | κορνφάν
δρέων | ίκέτας ε'μολον». "Υμνφ Α', 67-70 «υπερούσιος δέ παγά | στέφε
ται κάλλεϊ παίδων | από

κέντρου τε θορόντων | περί κέντρον τε ρυέντων». Ή δέ σΰμπτιοσις αυτή τών παραδειγμάτων καί τοΰ Συνεσίου καί
τοΰ Βίου δεικνύει, ως νομίζω, τον αυτόν συγγραφέα.
Βί. 32 «έστι παρ’ αΰτφ καί ή παλιλλογία, επανάληψις οΰσα μέρους
τίνος λόγου ή πλειόνων λέξεων επαναλαμβανομένων, δ καί άναδίπλωσις
καλείται' οίόν έστι
τοΰ δ’ εγώ άντίος ειμι, και εί πυρί χεΐρας εοικεν'
εί πυρί χεΐρας έοικε, μένος δ’ αϊθωνι σιδήρφ

("Ομ. Υ 371-372, οπού: τφ δ’ εγώ), ποτέ δέ παρεντιθεμένων άλλων τινών καί τών αυτών πάλιν επαναλαμβανομένων, ώς εν τφ
άλλ’ ό μέν Αί&ίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ έόντας,
Αιθίοπας, τοί διχθά δεδαίαται, έσχατοι άνδρών
(α 22-23). κτλ.».
Παραδείγματα εκ τοΰ Συνεσίου φέρω μόνον τάδε: "Υμνφ Δ', 10 κέξ.
«δώτορ σοφίας | έλατήρ νοΰσων, | δώτορ ψυχαϊς | άπονου βιοτάς», καί

80 κεξ. «υμνώ σε, μάκαρ, | καί διά φωνάς, | υμνώ σε, μάκαρ, | καί διά
σιγάς».
Ό Βερναρδάκης έν τφ Προλόγφ τοΰ 7J τόμου τών Ηθικών Πλου
τάρχου σ. XLIX-LIII δπως δείξη την σχέσιν τοΰ Πλουτάρχου καί προς
τά πρότερα κεφάλαια τοΰ Βίου (15-71), παραβάλλει τά λεγάμενα ύπ’ αΰτοΰ περί ονοματοποιίας σ. 747 D προς τά τοΰ 16 κεφαλαίου τοΰ Βίου,
καί τά περί τοΰ άαννδέτον σ. 1010 Ε προς τά τοΰ 40 κεφαλαίου τοΰ
Βίου. Έγώ δέ νομίζω ικανά εν τφ παρόντι τά έκ τοΰ Βίου καί τοΰ Συνε
σίου παραδείγματα τής επαναφοράς, τοΰ όμοιοτελεΰτου, τής μεταφοράς
καί τής παλιλλογίας, εί καί δύναμαι καί τών άλλων τρόπων καί σχημά
των νά καταλέξω παραδείγματα εκ τών συγγραμμάτων τοΰ Συνεσίου.
(’Ίδ. έν τοΐς έπειτα περί τής καταχρήσεως καί τής συνεκδοχής).
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Έν τή αρχή τοΰ δευτέρου μέρους τού συγγράμματος ΙΙερί τοϋ βίου
καί τής ποιήσεως Όμηρου λέγεται περί τοΰ ποιητοϋ « Ομηρον τον ποι
ητήν χρόνιο μέν των πλείστιον, δυνάμει δε πάντων πρώτον γενομενον ει
κότως άναγινώσκομεν πρώτον, ωφελούμενοι τα μέγιστα εις τε την φωνήν
και την διάνοιαν και την των πραγμάτων πολνπειρίαν».

Ό Συνέσιος λέγει περί τοΰ Όμηρου καί τοΰ Στησιχόρου Περί ένυπν.
27, σ. 150 Β «ώσπερ "Ομηρος καί Στησίχορος τό μέν ήρωϊκόν φΰλον διά
τάς ποιήσεις αυτών έπικυδέστερον έθεσαν' καί ημείς ώνάμεϋα τον ζήλον
τής άρετής' κτλ.».

Βί. 192-193 «την δέ περί τούς πολέμους εμπειρίαν, ήν καί τακτικήν
τινες καλοΰσιν, ή ποίησις πεποικιλμένην μέν πεζομαχίαις, τειχομαχίαιςι
έ'τι ναυμαχίαις... πολλά δέ καί στρατηγικά περιέχουσαν, ών ολίγα παραθέσθαι άξιον. έν γάρ ταΐς παρατάξεσιν άει χρή προτετάχΰαι το Ιππικόν
και επεσάαι τό πεζόν' καί τοΰτο δείκνυσιν ούτως

ίππήας μέν πρώτα συν ΐπποισιν καί οχεσφι,
πεζούς δ’ έξόπιθεν στήσας πολέας τε καί έσθλούς
("Ομ. Δ 297—298, δπου: εξόπιύλε καί στήσεν). καί τό είναι έν τοϊς στρατιώταις ηγεμόνας πατά τάξεις
έ'πτ’ έ'σαν ήγεμόνες φυλάκων, εκατόν δέ εκάστφ
κούροι άμ’ έ'στειχον δολίχ’ έ'γχεα χερσίν έχοντες
(I 85—86, δπου : άμα στεΖχον). καί τών ηγεμόνων τούς μέν προαγωνίζεσθαι έν τοΐς πρώτοις τεταγμένους, τούς δέ κατόπιν γενομένους έπείγειν
τούς λειπομένους προς την μάχην
οι δ’ άμφ’ Ίδομενήα δαΐφρονα θωρήσσοντο'
Πδομενεύς μέν ένί προμάχοις συΐ εϊκελος αλκήν,
Μηριόνης δ’ άρα οί πυμάτας ώτρυνε φάλαγγας
(Δ 252—-254). Ό Συνέσιος ποιείται λόγον περί τών στρατιωτικών Περί
βασιλ. 13, σ. 12 Β κέξ. καί 14 Β κέξ. "Οτι καί ενταύθα γίνεται μνεία πρώ
τον τοΰ ιππικού καί έ'πειτα τοΰ πεζού, δεικνύουσι τά χωρία «ό δέ λόγος
βαδίζων έξάγει τον βασιλέα τών βασιλείων καί μετά τούς φίλους τοΐς
στρατιώταις δίδωσι... έξεταστήν άνδρών καί ίππων καί δπλων ποιεί,
ένθα και Ιππεΐ αννιππενσει, και πεζφ σνν&ευσεΐται, κτλ.» σ. 12 BC), καί
«καίτινας τοΰ πρεσβυτικοΰ σύν έπιγνώσει καλέσαι τε καί προτρέψαι, τούς
έν τέλει λέγω καθ’ έκαστον ιππικόν τε κα'ι πεζικόν σύστημα» (σ. 13 BC)
Περί δέ «τοΰ είναι έν τοΐς στρατιώταις ηγεμόνας κατά τάξεις», ώς λέγε
ται έν τφ Βίφ, φέρεται καί παρά τω Συνεσίφ (σ. 13 Β) «ού γάρ τοι σμικρόν
έν χρείμ δορός όνομάσαι μέν στρατηγόν, όνομάσαι δέ υποστράτηγον καί
ίλάρχην καί ταγματάρχην καί σημαιοφόρον, εί τυχοι, καί τινας... καλέσαι
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κτλ.» (ΐ'δ. ανώτερα)). Περί δε τής προτροπής προς το μάχεσθαι λέγει ο Σννέσιος μετά τάς μνημονευθείσας λέξεις «ιππικόν τε καί πεζικόν σύστημα»
τά εξής. « Όμηρος μέν γάρ τινα θεών παραστήσας τή μάχη τών Αχαιών
πληγή σκήπτρου φησίν αυτόν πιμπλάναι τούς νέους μένεος κρατεροΐο, ως
την τε ψυχήν
μάλλον έφωρμήσθαι πολεμίζειν ήδέ μάχεσθαι,
(Ν 74 όπου: έφορμάται) καί μηδέ το') πόδε μηδέ τό) χεΐρε άτρέμας έχειν
άνέχεσθαι' τό γάρ
μαιμα'κοσι δ’ένερθε πόδες καί χεΐρες ύπερθεν
(Ν 75) αττουσίν εστιν αυτοκέλευστοι περί τα έργα τής μάχης, έμοί δέ
ταυτό τοΰτο αν ποιήσαι καί βασιλεύς δνομαστί καλέσας, καί τον άπερισάλπιστόν τε αν εις φιλοτιμίαν έγείραι καί τον αγωνιστήν άν έπιθήξαι'
πας γάρ έθέλει πονεϊν υπό μάρτυρι τφ βασιλεΐ». Ό θεός, περί ού λέγει
ό Συνέσιος, εΐνε ό Ποσειδών, δστις «Αϊαντε πρώτα) προσέφη» (Ν 46)
καί «ή καί σκηπανίορ... | άμφοτέρω κεκοπό)ς πλήσεν μένεος κρατεροΐο»
(αυτόθι 59—60, δπερ έχει ό Συνέσιος «πληγή σκήπτρου αυτόν πιμπλάναι
τούς νέους μένεος κρατεροΐο»).
Έν συνεχείμ δέ άπαντα παρά τφ Συνεσίφ (σ. 13 D κέξ.) «δ τοι ποιη
τής ούτως έοικε κρίνειν, πάμμεγα όφελος είναι βασιλεΐ καί είρηνικφ καί
πολεμικφ· δς αυτό που τοΰτο πρώτον κατανοήσας, δτι πλείστην έχει ροπήν
εις ευψυχίαν άνδρών τό μηδέ τούς αγελαίους άγνοεΐσθαι τφ βασιλεΐ,
ούκ δνόματι μόνον καλοϋντα τούς στρατιώτας πεποίηκεν Άγαμέμνονα,
άλλ’ ούτος αύτφ τον αδελφόν νουθετεί προς τή προσηγορία πατρόϋ-εν καί
έκ γενετής άνωθεν ονομάζει ανδρα έκαστον, καί πάντας κνδαίνειν μηδε
μεγαλίζεαϋαι. καί τό κυδαίνειν δέ αύ εύ λέγειν έστίν, εϊ τφ τι αγαθόν ή
πραχθέν ή εύτυχηθέν συνηπίστατο. όρρίς"Ομηρον; έγκωμιαστήν ποιεί τον
βασιλέα δημότου κτλ.». Οι στίχοι τοΰ Όμηρου, εις οΰς άναφέρεται ό Συνέ
σιος, εΐνε Κ 64 κέξ.
τον δ’ αύτε προσέειπεν άναξ άνδρών ’Αγαμέμνων'
67 φθέγγεο δ’, ή κεν ΐησθα, καί έγρήγορθαι άνο)χθι,
πατρόθεν έκ γενεής δνομάζων άνδρα έκαστον,
πάντας κυδαίνων' μηδέ μεγαλίζεο θυμφ,
αλλά καί αυτοί περ πονεώμεθα' κτλ.
Κατέλεξα πάντα ταϋτα, ΐνα προς τοΐς άλλοις καταστήσωσι φανεράς
τάς Όμηρικάς μελέτας τοΰ Συνεσίου, πώς ούτος ευκαίρους ποιείται χρήσιν 'Ομηρικών στίχων καί ερμηνεύει έκάστοτε τά τοΰ ποιητοΰ, ως ενταύθα
τό κνδαίνειν διά τοΰ ευ λέγειν. Έν σχολίοις τοΰ 69 στίχου φέρεται
«ανακτώμενος καί προτρεπόμενος τή ιδία ενεργείφ», άλλ’ εν ένί κώδικι
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του Συνεσίου άνωθεν τοΰ κυδαίνειν εινε γεγραμμένη ή λέξις έπαινεΐν,
ήτις είνε ερμηνεία τοΰ ευ λέγειν. Παρατηρητέον δέ, καί δτι ή ρήσις τοΰ
Συνεσίου περί τοΰ Όμηρου «ώς αυτό που
εινε παραπλήσια πρός τινας άπαντώσας έν
εί και ταϋτα πρώτος "Ομηρος υπέδειξε», 37
ρος έποίησεν», 112 «θεούς είναι πάντες οΐ

τούτο πρώτον κατανοήσας»
τφ Βίφ, οΐον 27 «ίδωμεν...
«καί τοντο δε πρώτος "Ομη
γε δρθώς φρονοϋντες νομί-

ζουσι, καί πρώτος "Ομηρος», 124 «καί τοντο δ’ "Ομηρος πρώτος έδήλωσε», 161 «έν τή ρητορική τέχνη, ής εντός "Ομηρος πρώτος γέγονεν»,
176 «πρώτος τοίνυν"Ομηρος καί τά τής πολιτείας διείλεν», 191 «καί τά
πολυανδρία δέ πρώτος ήγειρε» κτλ. Λέγει δέ δ Συνέσιος καί Αίγ. Β', 2,
σ. 120 D «"Ομηρόν τε οιμαι τοντο πρώτον 'Ελλήνων κατανόησαν τα κτλ.»,
ϊσως δέ καί εν τφ μνημονευθέντι χωρίφ Περί βασ. 13, σ. 13 D γραπτέον είνε «... τούτο πρώτος κατανοήσας» αντί τοΰ «τούτο πρώτον...».
Πρβ. καί Άθήν. <7', σ. 236 cd «πρώτος δ’ "Ομηρος, ως τινές φασιν, είσήγαγε παράσιτον κτλ ».
Βί. 213 «αλλά καί δταν τοιούτου τίνος έπιμνησθή, έπικρύπτειν μάλ
λον ή δνειδίζειν πειράται τό αμάρτημα, ως επί τής Κλυταιμνήστρας πεποίηκε. φησί γάρ δτι 'φδε(π κέχρητ’ άγαθήσιν’ τό πρότερον, έ'ως παρόντα
είχε τον άοιδόν υπό τοΰ Άγαμέμνονος έπισταθέντα, δπως αυτή τά ά'ριστα
παραινή’ τούτον δ’ εκποδοόν δ Αΐγισθος θέμενος παρέπεισεν αυτήν έξαμαρτάνειν» ("Ομ. γ 266 κέξ.).
*0 Συνέσιος ποιείται λόγον περί τοΰ άοιδοΰ τούτου εν Φαλ. έγκ. 23,
σ. 86 D «οιμαι δέ έγοό καί τον άοιδόν, ον ’Αγαμέμνων τή Κλυταιμνήστρα
μελεδο)νόν άπολέλοιπε (άλλη γραφή: καταλέλοιπε) τοΰ καθ’ ημάς είναι
γένους- κομήτη γάρ ούκ άν ποτέ γύναιον έκ διαβεβλημένης οικίας έπίστευσε». Πρβ. Άθήν. .V, σ. 14 b «σώφρον δέ τι ήν τό των άοιδών γένος
καί φιλοσόφων (ίσως γρ. φιλόσοφον) διάθεσιν έπέχον. ’Αγαμέμνων γοΰν
τον άοιδόν καταλείπει τή Κλυταιμνήστρα φύλακα καί παραινετήρά τινα’
δς πρώτον μέν άρετήν γυναικαιν διερχόμενος ένέβαλλέ τινα φιλοτιμίαν
εις καλοκαγαθίαν, ειτα διατριβήν παρέχων ήδείαν άπεπλάνα τήν διάνοιαν
φαύλων επινοίων, διό Αΐγισθος ού πρότερον διέφθειρε τήν γυναίκα πριν
τον άοιδόν άποκτεΐναι έν νήσφ έρήμη».
τον

’Άξίον παρατηρήσεως εινε, δτι δ Άθήναιος λέγει «’Αγαμέμνων γοΰν
άοιδόν καταλείπει τη Κλυταιμνήστρα φύλακα ...», δ δέ Συνέσιος

«... τον άοιδόν, ον ’Αγαμέμνων τή Κλυταιμνήστρα μελεδωνόν άπολέλοιπε»,
άλλ’ άπαντα καί γραφή, ως ειπον, «καταλέλοιπε», ΐ\τις συμφωνεί μετά τής
γραφής «καταλείπει» τοΰ ’Αθηναίου, δν, ως φαίνεται, άντέγραψεν δ Συ
νέσιος, άλλ’ άντί των λέξεων «φύλακα καί παραινετήρα» έ'γραψε «μελε
δωνόν» (πρβ. Ήσύχ. «μελεδωνεύς' φνλαξ»),
Ή ρηθεΐσα δμοιότης τών χωρίο^ν τοΰ ’Αθηναίου καί τοΰ Συνεσίου
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μοι παρέχει αφορμήν νά εξετάσω τάς ομοιότητας και άλλων τινών χωρίων
τών συγγραφέων τούτων καί προσέτι τοϋ ’Αθηναίου καί τοΰ Βίου, εξ ών
θά καταστή φανερόν, δτι ό συγγραφεύς τοΰ Βίου έλαβεν έν τισι προ
οφθαλμών τον Άθήναιον τον μετά τον Πλούταρχον ζήσαντα. Επειδή δ’
υπάρχει έν τισι συμφωνία Αθηναίου καί Συνεσίου, δυνάμεθα νά είκάσωμεν, δτι ό Συνέσιος έλαβε καί τάλλα δμοια χωρία παρά τοΰ ’Αθηναίου
έν τή συγγραφή τοΰ Βίου. ’Έχω δέ νά παρατηρήσω, δτι τά παραπλήσια
χωρία τοΰ ’Αθηναίου, τοΰ Συνεσίου καί τοΰ Βίου οΰτε ό Βερναρδάκης
έξήτασεν έν τοΐς προλεγομένοις τοΰ Ζ' τόμου τής έκδόσεως τών ’Ηθικών
τοΰ Πλουτάρχου, ως ειπον, οΰτε οι τελευταίοι έκδόται τοΰ ’Αθηναίου
Kaibel καί Gulick.
Παρά τφ Άθηναίφ Α', σ. 10 c κέξ. φέρεται «οίδε δέ ό "Ομηρος καί
το ωφέλιμον καί τό σύμμετρον τοΰ οίνου, <έν> οίς τον χανδόν έ'λκοντα
αΰιόν βλάπτεσθαί φησι (φ 294). καί κράσεων δέ γένη διάφορα έπίσταται... άλλ’ έκεΐνος τφ μέν Μαχάονι μετ’ αλφίτου καί τυροΰ δέδωκε τον
οίνον, τον δ’ Όδυσσέα ποιεί συνάπτοντα τήν από τών σιτίων καί οίνου
ωφέλειαν'
δς δέ κ’ άνήρ οίνοιο κορεσσάμενος καί έδωδής (Τ 167).
.... τής δέ μέθης κατατρέχων ό ποιητής τον τηλικοΰτον Κύκλωπα
υπό μικροΰ σώματος διά ταΰτην άπολλΰμενον παρίστησι (ι 345 κέξ.) καί
Εύρυτίωνα τον Κένταυρον (φ 295)' τους τε παρά Κίρκη λέοντας ποιεί
καί λύκους ταΐς ήδοναΐς έπακολουθήσαντας. τον δέ Όδυσσέα σορζει τώ
Έρμοΰ λόγφ πεισθέντα' διό καί απαθής γίνεται (κ 210 κέξ.). κτλ.».
Ό Συνέσιος λέγει Αίγ. Α', 2, σ. 90 D * άλλ’ ουδέ χανδόν ποτέ Όσιρις
επιεν», ως έχει δ Άθήναιος «τον χανδόν ελκοντα αυτόν» κατά τον "Ομη
ρον φ 294 «οίνος... δς αν μιν χανδόν ελ?;», δστις στίχος δλος μετά τοϋ
προηγουμένου παρατίθεται καί έν τφ Βίφ 206 «οίδε δέ καί οίνου χρήσεως διαφοράς, δτι ό μέν πολύς ποθείς βλαβερός, ό δέ μέτριος ωφέλιμος,
τό μέν ούτως
οινόςσε τρώει μελιηδής, δς τε καί άλλους
βλάπτει, δς αν μιν χανδόν έλη μηδ’ αΐσιμα πίνη'
τό δ’έκείνως
άνδρί δέ κεκμηώτι μένος μέγα οίνος άέξει
(Ζ 261)». Παρατίθεμαι δέ καί τά έξής (εν συνεχείς, δπως παραβληθώσι
προς τά παρ’ Άθηναίφ απαντώντα) «καί δτι δυνάμεως ποιητικός
δς δέ κ’ άνήρ οίνοιο κορεσσάμενος καί έδωδής
άνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζη,
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πριν κάμνει, πριν πάντας έρωήσαι πολέμοιο
(Τ 167—170). και τον μεν ήδύν εις τάς φιλοφροσΰνας παραλαμβάνει
ώς φάτο' Ποντόνοος δε μελίφρονα οίνον έκίρνα
(η 182. Πρβ. Άθήν. A', 13 ε=η 179. 183). τον δέ σφοδρόν καί καρωτικόν τφ Κϋκλωπι ό Όδυσσεύς παρατίθησι, τον δέ στΰφοντα προς ΐασιν*
ούτος γάρ έστιν 6 Πράμνειος, δν τφ Μαχάονι τετρωμένφ δίδωσιν».
(ΓΙρβ. Άθήναιον Α', 10 ab «... Νέστορα πεποίηκε Μαχάονι τώ ίατρφ
τετρωμένφ τον δεξιόν ωμόν προσφέροντα οίνον ταϊς φλεγμοναΐς έναντιώτατον όντα, καί τούτον Πράμνειον, κτλ.» Λ 637 κέξ. Πρβ. έ'τι καί Ά
θήν. ΙΑ', σ 492 — 493 καί περί Νέστορος καί Μαχάονος).
ΙΙρός δέ ταλλα υπό τοϋ ’Αθηναίου λεγάμενα περί Κίρκης κλπ., περί
τοΰ Όδυσσέως καί τοΰ Έρμου πρβ. Βί. 126 «καί τό μεταβάλλειν δέ τους
εταίρους τοϋ Όδυσσέως εις σύας καί τοιαϋτα ζφα τοϋτο αίνίττεται, ότι
των αφρόνων ανθρώπων αί ψυχαί μεταλλάττουσιν εις είδη σωμάτων
θηριωδών, έμπεσοϋσαι εις την τοϋ παντός εγκύκλιον περιφοράν, ην Κίρκην προσαγορεύει καί κατά τό είκός Ήλιου παιδα υποτίθεται οίκοϋσαν
έν τη Αίαίη νήσφ' ταύτην δ’ από τοϋ αίάζειν καί δδΰρεσθαι τούς αν
θρώπους επί τοΐς θανάτοις κέκληκεν ό δ’ έ'μφρων άνήρ, αυτός δ Όδυσ
σεύς, ούκ έ'παθε την τοιαυτήν μεταβολήν παρά τοϋ Έρμου, τουτέστι τοΰ
λόγου, τό απαθές λαβών».
Ό Βερναρδάκης εν τοις προλεγομένοις τοϋ Ζ' τόμου των ’Ηθικών
τοϋ Πλουτάρχου σ. XLI έξήτασε την σχέσιν τοΰ 125 καί τοϋ 126 κεφα
λαίου τοΰ Βίου προς τον Πλούταρχον περί των ψυχών, (σ. 565 d) «ών αί
μεν πά)αν και πάλιν κολααέλεΐσαι την προσηκονσαν ΐίξιν και διάϋεσιν άναλαμβάνονσι, τάς δ’αύθις εις σώματα ζαβών έξήνεγκε βιαιότης άμαθείας καί

φιληδονίας ήλος», καί σ. 567 e «έσχατα δ’ δρώντος αύτοϋ τάς επί δεντέραν γόνεσιν τρεπομένας ψνχάς εις τε ζφα παντοδαπά καμπτομένας βία
καί μετασχηματιζομένας υπό τών ταΰτα δημιουργούντων... δπως έφαρμόσειεν έτέροις ηϋεαι καί βίοις' έν ταύταις φανήναι την Νέρωνος ι[ιυχήν
κτλ.». Πρβ. σ. 379 f. 998 cd κέξ. "Οτι δέ δ Πλούταρχος ήδυνήθη την αλ
ληγορίαν ταύτην νά παραστήση εκ τών 'Ομηρικών στίχων κ 239—240,
287 κέξ., λέγει ό Βερναρδάκης δτι ίκανώς δεικνύουσι τά χωρία τοΰ Πλου
τάρχου σ. 139 a, 1064 a. Τυχαιον δέ νομίζει τό δτι ελλείπει παρ’ αύτφ ή
άλληγορική ερμηνεία τής Κίρκης
’Αλλά παραπλήσια περί τών ψυχών άπαντώσι καί παρά τφ Συνεσίφ
Περί Ένυπν. 8, σ. 137 Β «καταβαίνει γέ τοι μέχρι ζφων, οίς ούκέτι πάρεστι νοΰς ουδέ έστιν όχημα θειοτέρας ψυχής... καέλαίρεται γέ τοι καί
έν αλόγοις ώς εισφρεϊσύαί τε κρεϊττον' γένη τε δλα δαιμόνο>ν ρύσίωται τή
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τοιαΰτη ζωή... εϊδαιλικάτε δ'ντα κτλ.», καί 9 σ. 137 D «τό γέ τοι πνεύμα
τοΰτο τό ψυχικόν, ο καί πνευματικήν ψυχήν προσηγόρευσαν οί ευδαίμονες, καί θεός καί δαίμων παντοδαπός καί ει'δωλον γίνεται, καί τάς ποινάς
εν τοντφ τίνει ψυχή κτλ.», καί «ή φιλοσοφία συντίθεται παραοκενάς είναι
δευτέρων βίων τους πρώτους», καί σ. 138 Α (μετά τήν ερμηνείαν τοΰ
Ηρακλείτειου «αυγή ξηρή ψυχή σοφή» ή «σοφωτάτη») «κάκεΐ μέν κακο
δαίμων τε καί ποιναϊος ό βίος’ έξεοτι δε χρόνφ καί πόνοι καί βίοις άλλοις
καϋ'ηραμένην άναδνναι κτλ.». ’Άξιον δε άναγνώσεως εΐνε καί τό δέκατον

κεφάλαιον, οΰτινος εν τελεί γίνεται άλληγορική ερμηνεία των δυο πίθων
τών κατάκειμένων «εν Διός ουδει» καθ’"Ομηρον Ο 527 κέξ. (περί ών καί
αλλαχού λέγει ό Συνέσιος), «καί προβάλλει βίους ουκ άπ’ άμφοΐν έτι τών
πίθων, ους "Ομηρος άπορρήτως αίνίττεται μερίδας είναι δΰο> τής ύληςκαί Ζευς αυτφ κατ’ εκείνο τών επών θεός ύλάρχιός έστι, τοΰ διττού τής
ειμαρμένης διανομεΰς κτλ.». (Περί τών άρχαίοιν καί τών Βυζαντιακών
συγγραφέων, παρ’ οίς γίνεται μνεία τών δυο τούτων πίθων τοΰ Διός ί'δ.
Krabinger έν τή έκδόσει τοΰ Συνεσίου, τόμ. Α', σ. 334, σημ. 33.)
ΙΙερί δέ τοΰ Έρμου ως λόγον παρά τφ Πλουτάρχφ έν σχέσει προς τά
έν τφ Βίω 102 καί 106 φερόμενα διέλαβεν δ Βερναρδάκης έν σ. XXXVII.
Άλλ’, ώς ειπον έν τοΐς έμπροσθεν, ήγνόησε τά λεγάμενα υπό τοΰ
’Αθηναίου Α', σ. 10 ef, άτινα κατέλεξα ανωτέρω, καί μάλιστα τό χωρίον
«τοΰςτε παρά Κίρκν\ λέοντας ποιεί καί λΰκους ταΐς ηδοναΐς επακολον&ηοαντας' τον δε Όδνοοέα σφζει τφ 'Ερμου λόγφ πεισ$έντα' διό καί άπατης
γίνεται». Πρβ. τά τοΰ Βίου 126 «δ δ’ έμφρων άνήρ, αυτός δ Όδνοοενς,
οΰκ έπαθε τήν τοιαΰτην μεταβολήν παρά τοΰ Έρμου, τουτέστι τον λόγου,
τό απαθές λαβών», άτινα δεικνυουσιν, δτι δ συγγραφεΰς τοΰ Βίου είχε
προ οφθαλμών τον Άθήναιον. Περί δέ τοΰ Έρμοΰ γίνεται λόγος καί υπό
τοΰΣυνεσίου Αίγ. Αή σ. 101 BC «τον Έρμήν, Αιγύπτιοι διπλήν ποιοΰμεν
τήν ιδέαν τοΰ δαίμονος, νέον ίστάντες παρά πρεσβύτη άξιοϋντες, εΐπερ
τις ημών μέλλει καλώς έφορεΰσειν, εννονν τε είναι καί άλκιμον, κτλ.»,

καί Έπιστ. 101 καί 158 «Έρμου λογίου τύπον».
’Άλλη συμφωνία χωρίων τοΰ ’Αθηναίου καί τοΰ Συνεσίου, έν οις
μνημονεύεται δ αυτός στίχος τοΰ Όμηρου Ω 262 εΐνε: Άθήν. Α', σ. 9 c
«Πρίαμος δέ παρά τφ ποιητή καί ονειδίζει τοΐς υίοΐς άναλίσκουσι τά μ ή
νενομισμένα
άρνών ήδ’έρίφων έπιδήμιοι άρπακτήρες».
Συνέσ. Έπιστ. 104, σ. 702 Herch. «ήσαν δ’οΰτοι τών έπ’ουδενί χρηστφ
πάλαι παρατρεφομένων αυτφ, κομήται καί ουτοι καί οΰδέν υγιές,
άρνών ήδ’ έρίφων έπιδήμιοι άρπακτήρες
καί νή τους θεούς έστιν δπη καί γυναικών».
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Παρά τφ Άθηναίφ Α', σ. 16 a άπαντα «έχρώντο δέ καί αΰλοίς καί
σύριγξιν < οί/·ήρωες. ό γοΰν ’Αγαμέμνων αυλών συριγγών τ’ ένοπην
ακούει» ("Ομ. Κ 13). Καί έν τφ Βίω παραπλησίως λέγεται 147 «καί έν

πολέμιο *αυλών συριγγών τ’ ένοπην’ άκονεσϋαι λέγει». ’Έτι δ’εν τφ αύτφ
κεφαλαίιρ τοϋ Βίου φέρεται «άλλοτε δ’έν ταΐς ευωχίαις την κιθάραν παραλαμβάνει, ως καί παρά τοΐς μνηστήρσι
φόρμιγ'ξ, ήν r/ρα δαιτί θεοί ποίησαν έταίρην.».
Τά αυτά περίπου άναγινώσκονται καί παρά τφ Άθηναίφ ΙΔ', σ. 627 e
«δθεν έ'οικεν καί “Ομηρος διατηρΦν την άρχαίαν τών Ελλήνων κατάστασιν λέγειν
φόρμιγγός θ’, ήν δαιτί θεοί ποίησαν έταίρην,
ώς καί τοΐς εύωχουμένοις χρησίμης οΰσης τής τέχνης, κτλ.». ΙΙαρατηρητέον
δέ, δτι παρά τφ Όμήρω φέρεται έν μ έν υ 270—271 «έν δέ τε φόρμιγξ |
ήπΰει, ήν άρα δαιτί κτλ.», έν δέ θ 99 «φόρμιγγός θ’, ή δαιτί συνήορός έστι
θαλείη».
Ό Βερναρδάκης έν τφ προλόγιο σ. XL γράφει «neque prorsus dissentiunt sed quodam modo comparari possunt fragmina quaedam
(Vitae)... cap. 147 cum (Plutarchi) p. 712 f. 745 d. 1029 c».
To πρώτον τών I Ιλουταρχείων χιορίον εινε Συμπ. προβλ. Ζ', 8, 4, σ.
712 F έ'χον ούτως «άλλ’η/e κιθάρα πάλαι που καί καθ’ "Ομηρον έτι τοΐς
χρόνοις γνώριμη της δαιτός έστι, κτλ.». Ή παραβολή τοΰ χωρίου τούτου
πρός τά τοϋ Βίου καί τοΰ ’Αθηναίου δεικνύει την μείζονα ομοιότητα τών
δύο τελευταίων. Τό δέ δεύτερον χιορίον τοΰ Πλουτάρχου εινε Συμπ. προβλ.
Θ', 14, 6, σ. 745 D «αϊ γε μέν δή Όμηρου Σειρήνες ου κατά λόγον ημάς
τφ μύθφ φοβούσιν, άλλ’ εκείνος όρθώς ήνίττετο την τής μουσικής αυτών
δύναμιν ούκ άπάνθρωπον οΰδ’όλέθριον οΰσαν κτλ.». Τό δέ τρίτον χιορίον
τοΰ Πλουτάρχου εινε Περί τής έν Τιμαίφ ψυχογονίας 32, σ. 1029C «ό δέ
Πλάτων δήλός έστιν επί τό οξύ προσλαμβάνων λέγει γάρ έν τή Πολιτεία
(σ. 617 Β) 'τών οκτώ σφαιρών έκάστην περιφέρειν, εΐτ’έπ’αυτή Σειρήνα
βεβηκυΐαν' ρίδειν δέ πάσας ένα τόνον ίείσας, έκ δέ πασών κεράννυσύλαι
μίαν αρμονίαν’, αύται δ’ άνιέμεναι τά θεία ειρουσι καίκατάδουσι τής ίεράς
περιόδου καί χορείας όκτάχορδον έμμέλειαν' κτλ.». 'Ωςδέ τις βλέπει, τά δύο
ταΰτα χιορία τοΰ Πλουτάρχου ή τινα ή ούδεμίαν έ'χουσι σχέσιν πρός τά
λεγάμενα έν τφ 147 κεφαλαία.) τοΰ Βίου, πλήν τής ρήσεως «έκ δέ πασών
κεράννυσθαι μίαν αρμονίαν».
Σημεια>τέον δέ πρός τούτοις, δτι ό Πλούταρχος δέν μνημονεύει αύταΐς λέξεσι τό Πλαταινικόν χωρίον, αλλά μετά παραλλαγών. Ό Πλάτα>ν
λέγει «εκ πασών δέ οκτώ ούσών μίαν αρμονίαν ξυμφωνεΐν», δ δέ Πλούταρχος «έκ δέ πασών κεράνννσϋαι μίαν αρμονίαν».
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Κ. Λ. ΓΤεξοπούλου
Έν τω 147 κεφαλαία) τοϋ Βίου φέρεται προς τοΐς ά'λλοις «την δέ

μουσικήν οίκειοτάτην οΰσαν τή ψυχή, καθότι εστίν αρμονία κεκραμένη εκ
διαφόρων αρχών, κτλ.». Ό Συνέσιος λέγει "Υμνφ Θ', 35 κέξ. «αιθήρ δέ

γελάσσας, | αοφδς αρμονίας πατήρ, \ εξ έπτατονον λνρας \ εκερααοατο
μουσικόν | επινίκιον ές μέλος». 'Η ρήσις «Αρμονίας πατήρ εκεράασατο
μουσικόν» συμφωνεί μετά τής έν τω 1.47 κεφαλαία) τοϋ Βίου καί μετά τής
τοϋ Πλουταρχείου χωρίου σ. 1029 C. Άλλ’ ως εΐπον ήδη, ό Πλούταρχος
έχει προ οφθαλμών τό χωρίον τής Πολιτείας τοϋ Πλάτωνος καί λέγει περί
«όκταχόρδου έμμελείας», ό δέ Συνέσιος λέγει «εξ έπτατόνου λύρας», καί δ
μέν Πλούταρχος αντί χορδών έχει τάς κατά τον Πλάτωνα Σειρήνας, δ δέ
Συνέσιος τάς χορδάς τής λύρας ή κιθάρας ή φόρμιγγος, ώς εννοεί καί δ
Βίος. "Οθεν τό χιορίον τοΰ Βίου συμφωνεί μάλλον προς τό τοϋ Συνεσίου
ή προς τό τοΰ Πλουτάρχου. ’Άλλως δ’ έν τφ Βίω ως καί παρά τφ Άθηναίιρ μνημονεύεται ή παρά τω 'Ομήρφ φόρμιγξ, τής δέ λέξεως ταύτης
ποιείται χρήσιν ό Συνέσιος, οίον Ύμινορ Λ', 1 «άγε μοι λάγεια φόρμιγξ»,
καί 7L «μένε μοι, ϋρασεΖα φόρμιγξ» (ϊδ. τά γεγραμμένα ύπ’ έμοϋ έν
Ποιήμ. Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, Μέρ. Α', σ. 347—348).
Λέγει δέ ό Συνέσιος καί Περί ένυπν. 3, σ. 133 A «... ώσπερ ή λύρα
σύστημα φθόγγων έστίν άντιφώνονν τε καί συμφώνων' τό δέ εξ αντικειμέ
νων εν, αρμονία και λύρας καί κόσμον» έν σχέσει καί προς τήν γνωστήν

Ήρακλείτειον ρήσιν. Έν παρόδφ δέ παρατηρώ, δτι καλόν εινε νά συλλεχθώσι καί τά εις τήν μιουσικήν άναφερόμενα χωρία τοΰ Συνεσίου καί νά
παραβληθώσι προς τά ύπ’ άλλων είρημένα. Φέρο) έν παράδειγμα. Έν τφ
αΰτφ) συγγράμματι 3, σ. 132 D λέγει δ Συνέσιος «ώσπερ δ τήν ύπάτψ
’ψήλας ού τήν παρ’ αυτήν, τήν έπόγδοον, αλλά τήν έπιτρίτην καί τήν νήτην έκίνησε». Πρβ. Ψευδαριστοτ. Προβλ 24 «διατί, έάν τις ψήλας τήν
νήτην έπιλάβη, ή υπάτη μόνη δοκειν άντηχεΐν» ; Ό Jan έν Mus. script, gr.
σ. 91 δέν παραβάλλει τον Συνέσιον.
Βι. 205 «φανερός δ’ έστί καί τήν λιτήν δίαιταν υγιεινήν ύπολαμιβάνιον'
πεποίηκε γαρ τους ήρωας όπτοϊς κρέααι χρωμένονς, περιελών τήν περί τά
βρώματα περιεργίαν. κτλ.». Ό ’Αθηναίος λέγει Αή σ. 8 f περί τοΰ 'Ομή

ρου «άπλ,ήν ονν άποδέδωκε τήν δίαιταν πάσι... . <Άέγων

...

δαιτρός δέ κρειών πίνακας παρέθηκεν άείρας
καί τούτων οπτών και ως επί το πολύ βοείων», καί σ. 9 a «καί Νέστορι δ’
ήδη γηραιώ οντι και Φοινίκι κρέας οπτόν δίδωσιν, άφιστών ήμιάς τών άτα
κτων επιθυμιιών», καί σ. 9 c «καί τούς μινηστήρας δέ ύβριστάς όντας καί
πρός ηδονάς άνειμιένους ούτε ιχθύς έσθίοντας ποιεί ούτε όρνιθας ούτε
μελίπηκτα, περιελών παντι σ&ενει τάς μαγειρικός μαγγανείας κτλ.», καί σ.
9ef «καί θεοΐς δέ απλήν άποδίδωαι δίαιταν νέκταρ καί αμβροσίαν, καί
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τούς ανθρώπους δέ ποιεί τιμώντας αντονς από τής διαίτης, αφελών λιβα
νωτόν καί σμύρναν καί στεφάνους καί την περί ταΰτα τρυφήν, καί τής
απλής δέ ταύτης διαίτης ούκ άπλήστως άπολαύοντας παρίστησιν, άλλ) ώς
οι κράτιατοι τών Ιατρών, άφαιρεΐ τάς πλησμονάς», καί σ. 18 a «ές το πρε-

πον δέ Όμηρος άφορών τους ήρωας ού παρήγαγεν άλλο τι δαινυμένονς
ή κρέα κτλ.».

'Ο Πλούταρχος έγραψεν «Υγιεινά παραγγέλματα». Άλλα προς τά έν
τφ Βίω είρημένα συμφωνεί ο Συνέσιος Έπιστ. 11 δ (Θεοδώριο ιατρφ) λέγο>ν : «άγαϋδν αναγκαίον ή υλιγοοιτία, ήν έτερος μέν άν τις καί σκοόψειε,
σοί δ’ού θέμις 'Ιπποκράτην αύχοΰντι, δς άφορίζων έφη την ενδειαν υγιείας είναι μητέρα». "Οτι δέ μνημονεύει τού ‘Ιπποκράτους δ Συνέσιος, εινε
εύ'λογον, επειδή γράφει προς ιατρόν.
Μεγίστη όμοιότης υπάρχει τού ’Αθηναίου ΙΒ', σ. 513 a κέξ. καί τοΰ
Βίου ΙδΟ. ΙΤαρά τφ Άθηναίφ φέρεται «ύ δε παρά τφ Όμήρφ 'Οδνααευς
ήγεμών δοκεϊ γεγενήοϋαι Έπικονρφ τής πολνϋρνλήτον ηδονής, δσπερ φησίν (ι δ—11)'
ού γάρ έ'γα)γέ τί φημι τέλος χαριέστερον είναι
ή δταν εύφροσύνη μέν έ'χη κατά δήμον ά'παντα,
δαιτυμόνες δ’άνά δώματ’ άκουάζωνται άοιδοϋ
ήμενοι έξείης, παρά δέ πλήθωσι τράπεζαι
σίτου καί κρειών, μέθυ δ’ εκ κρητήρος άφύσσων
οίνοχόος παρέχησι καί έγχείη δεπάεσσιν.
τούτο τί μοι κάλλιστον ένί φρεσίν εΐδεται είναι.
ό δε Μεγακλειδης φησί τον Οδυοσέα καέλομιλοΰντα τοϊς καιροϊς, υπέρ τοΰ
δοκεΐν όμοήθη τοϊς Φαίαξιν είναι, το άβροδίάιτον αυτών άοπάζεοϋαι
προπυθόμενον τοΰ Άλκίνου (θ 248—249)
αίεί δ’ ήμΐν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
ειματά τ’ έξημοιβά λοετρά τε θερμά καί εύναί.
μόνως γάρ ούτως φήθη, ων ήλπιζεν μη < άν > διαμαρτεΐν».
Έν τφ Βίφ ΙδΟ κεΐται «εί δέ δει καί τών ιδίας τινάς αιρέσεις ελομέvcov μνημονεΰσαι, εύροιμεν αν κάκείνους παρ’ Όμηρου τάς άφορμάς λαβόντας... έπεί γάρ ό Όδνσσενς παρ’ Άλκινόφ κατεχόμενος, ηδυπαβείμ
και τρυφή κεχρημένο), προς χάριν αντφ διαλεγόμενος έφη 'ού γάρ έ’γωγέ
τίφημι — εΐδεται είναι’ (παρατίθενται οί αύτοί στίχοι τής ’Οδύσσειας, ως
καί παρά τφ Άθηναίφ). «τοντοις παραχβεις και Επίκουρος την ηδονήν
τέλος ευδαιμονίας ενόμισε. κτλ.».

Ό Βερναρδάκης εν τφ Προλόγφ σ. XL γράφει: «Turn cf. cap. ΙδΌ
med.de Epicuro cum Schol. Odyss. i 28».
Bi. 214 (τέλος) «καί γάρ τών ερωτικών διαϋέσεων καί λόγων "Ομηρος
ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ- ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:29:11 EET - 3.89.233.115

20

306

E. A. Πεζοπονλον

μεν έγκρατώς επεμνήσΰη’ ώσπερ ό Ζευς φησιν... . καί επί τής Ελένης

οΰ νέμεσις Τρώας τε καί έυκνήμιδας ’Αχαιούς
τοιήδ’ άμφί γυναικί πολύν χρόνον ά'λγεα πάσχειν'
καί δσα άλλα τοιαΰτα' οί δ’ άλλοι ποιηταί άκρατώς καί άιιέτρως άλιοκομένονς τφ πάϋει τους ανθρώπους εποίηααν»

Ό ’Αθηναίος Ε', ο. 187 ί, 188 a κέξ. (είπών πρότερα τα επιλήψιμα εν
τφ Συμποσίφ τοϋ Πλάτωνος καί τοΰ Επικούρου) επιφέρει «αλλά μην καί
τό Ξενοφώντος Συμπόσιον καίπερ έπαινούμενον ούκ έλάττους έχει τού
των έπιλήψεις. Καλλίας μέν γάρ συνάγει τό συμπόσιον, έπειδήπερ... Αύτόλυκος Παναθήναια έστεφανώθη. καί ευθύς οί κατακλιθέντες τφ παιδί
προσέχουσι τον νοΰν, καί ταϋτα τοΰ πατρός παρακαθημένου», μεθ’α πα
ρατίθεται τό χωρίον τοΰ Ξενοφωντείου Συμποσίου 1, 9 «ώσπερ γάρ,
δταν φέγγος έν νυκτί παρή, πάντων προσάγεται τα δμματα, οΰτω καί τό
Αύτολύκου κάλλος πάντων έφέλκεται τάς όψεις έφ’ εαυτό, έπειτα των
παρόντων ούδείς ήν, δς ούκ έπασχέ τι την ψυχήν ΰπ’ εκείνου' κτλ.».
Έπειτα δε λέγει ό ’Αθηναίος «άλλ’ονχ "Ομηρος τοιοΰτόν τι είπείν επεχείρησε, καίπερ της 'Ελένης παρούσης, περί ης τοϋ κάλλους τις των εναν
τίων τοιαντ'είπεν υπό τής αλήθειας έκνικώμενος ('Όμ. Γ 156- 159)

ου νέμεσις Τρώας καί έυκνήμιδας ’Αχαιούς
τοιήδ’άμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν’
αίνώς άθανάτησι θεήσ’ εις ώπα έοικεν
είτά φησιν
άλλα καί ως, τοίηπερ έοΰσ’έν νηυσί νεέσθω».
(Άναγνωστέον δέ καί τα εξής υπό τοΰ ’Αθηναίου είρημένα περί τοΰ υίοΰ
τοΰ Νέστορος καί τοΰ Τηλεμάχου, παρακαθημένης τής Ελένης, έν παρα
βολή προς τά υπό τοΰ Ξενοφώντος γεγραμμένα περί τοΰ Σωκράτους έν
τφ Συμποσίφ. Έν τφ Βίφ μνημονεύονται μόνον οί δύο στίχοι τοΰ Όμη
ρου Γ 156—157, παρά δέ τφ Άθηναίψ οί τέσσαρες στίχοι 156 — 159,
παρ’αύτφ δέ ό 156 στίχος έχει, ώς συνήθως φέρεται παρά τφ Όμήρψ
«ού νέμεσις Τρώας καί...», έν δέ τφ Βίφ «ου νέμεσις Τρώάςτε καί-----»).
Ό ’Αθηναίος καί έν Α’, 17 c καί εξής ποιείται λόγον περί τών φερομένων παρ’ άλλοις ποιηταϊς καί παρά τφ Όμήρφ : «τών δ’ άλλων ποιητών
ένιοι τάς καθ’ αυτούς πολυτελείας καί ραθυμίας άνέπεμπον <υς ούσας
καί κατά τά Τρωικά. Αισχύλος γοΰν άπρεπώς που παράγει μεθύοντας
τούς 'Έλληνας, ώς καί τάς άμίδας άλλήλοις περικαταγνύναι. λέγει γοΰν
'οδ’ έστίν, δς—πνέουσ’ έμοί’ (Άπ. 174 Ν.). καί Σοφοκλής δέ έν ’Αχαιών
συνδείπνφ' *άλλ’ άμφί θυμφ—οσμής ύπο’ (Άπ. 141 Ν.). Εΰπολις δέ τον
πρώτον είσηγησάμενον τό τής άμίδος όνομα επιπλήττει λέγων' 'μισώ λα-
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κωνίζειν —Παλαμηδικόν γε τοΰτο τούξεύρημα και σοφόν σου’ (I, 350 Κ.).
παρ’'Ομήρφ δέ οί άριστεΐς κοσμίως δειπνοϋσιν έν Άγαμέμνονος... άλλ’
ούδ’ δτε μνηστήρας εισάγει μεθύοντας, ουδέ τότε τοιαύτην ακοσμίαν είσήγαγεν, ώς Σοφοκλής καί Αισχύλος πεποιήκασιν, άλλα πόδα βόειον επί
τον Όδυσσέα ριπτόμενον (υ 474)».
Ή συμφωνία των είρημένων έν τφ Βίφ μετά των ειρημένων υπό τοϋ
’Αθηναίου είνε καταφανής. Μόνον δτι έν τφ Βίφ γίνεται λόγος περί των
άλλων ποιητών, οΐτινες «άκρατώς καί άμέτρως άλισκομένους τφ πάθει
(δηλ. τφ έρωτικφ) τούς ανθρώπους έποίησαν».
Βί. 122 «... τό μέν δή των δογμάτων Πυθαγόρου καί Πλάτο^νος
γενναιότατόν έστι, τό είναι την ψυχήν αθάνατον, . . . τις ονν τοντο πρώ
τον άνεφώνηοεν ; “Ομηρος είπών άλλα τε καί ταΰτα
'ψυχή δ’ έκ ρεθέων πταμένη Άϊδόσδε βεβήκει’
(II 850), κτλ.».
Ό ’Αθηναίος λέγει ΙΑ', σ. 507 ef «περί δέ των έν τοϊς διαλόγοις
αύτοΰ (δηλ. τοΰ Πλάτωνος) κεκλεμμένων τι αν καί λέγοι τις ; ή μέν γάρ
ψυχή ή διαπλαττομένη αθάνατος ύπ’ αύτοΰ καί κατά την άπόλυσιν χωριζομένη τοΰ σώματος παρά προτέρφ εΐρηται 'Ομήρφ
’Άϊδόσδε κατήλθεν
ον πότμον γοόωσα, λιποΰσ’ άνδροτήτα καί ήβην
(Π 856, δπου: βεβήκει, καί 857). εί δ’ ούν καί Πλάτωνος φήσειέν τις εί
ναι τον λόγον, ούχ όρώ, τίν’ έσχήκαμεν άπ’ αύτοΰ ωφέλειαν, κτλ.». Κατα
φανής ωσαύτοος εινε ή συμφωνία τοΰ Βίου μετά τοΰ ’Αθηναίου.
Βί. 176 «πρώτος τοίνυν "Ομηρος τά τής πολιτείας διεΐλεν έν γάρ τή
άσπίδι, ήν τοΰ κόσμου παντός μίμημα κατεσκεύασεν "Ηφαιστος, έμπεριεχομένας έποίησε δύο πόλεις, την μεν έν ειρήνη καί ευφροσύνη διάγονσαν,
την δ’ έν πολέμφ σχολάζονοαν' καί παραθείς τά έκατέρα πρόσφορα, παρίστησιν, δτι δ μέν πολιτικός έστι βίος, ό δέ στρατιωτικός' ού παρεΐδε δ’ ούδέ
τον γεωργικόν' άλλα καί τούτον έ'δειξεν, ένάργειαν ά'μα καί κάλλος περιθείς τοΐς λόγοις».
Ό >υνέσιος λέγει Περί βασιλ. 25, σ. 26 C «αύτη μέντοι τροφή καί
παιδεία βασιλέως πολεμικού' τον δέ ειρηνικόν εξής πολυπραγμονώμεν' εΐη
μέν ό πολεμικός παντός μάλλον ειρηνικός’ μόνφ γάρ έξεστιν ειρήνην άγειν
τφ δυναμένφ τον άδικοΰντα κακώσαι, κτλ.», καί 27, σ. 27 BC «... έπιτετάχθων καί δεδιδάχθων οί στρατιώται φείδεσθαί τε καί ήκιστα λυπηροί
γίνεσθαι τοΐς άστνπόλοις τε καί άγροδιαίτοις, μεμνημένοι πόνων, οΰς δι’ αυ
τούς άνείλοντο. ΐνα γάρ σώζηται τά πόλεών τε καί γης άγαύλά, βασιλεύς τε
προπολεμεΐ καί καταλέγει τους προπολεμήσοντας». Περί δέ τής γεωργίας
ποιείται λόγον έν τφ αύτφ συγγράμματι 21, σ. 22 Α «δέον προ τοΰ Σκύ-
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θας δεϋρο σιδηρσφοροΰντας άνέχεσθαι παρά τε τής φίλης γεωργίας άνδρας αιτήσαι τούς μαχεσομένους ύπέρ αυτής, κτλ.». Καθόλου δε αξία
άναγνώσεως εΐνε ή καλλίστη 148 επιστολή τοΰ Συνεσίου Όλυμπίφ, ήτις
εν τελεί έ'χει την ρήσιν «τεϋέασαι τον αγρόν, είδες άπλόην πολιτευμάτων».
Προς δέ τήν ρήσιν τοΰ Βίου « ήν τοΰ κόσμον παντός μίμημα κατεσκενασεν
"Ηφαιστος» πρβ. Συνέσιον Προς ΓΙαιόν. 6, σ. 312 Α «Άγαλμα πάγκαλων
τοΰ κοσμικού πλάτους δημιονργήσαντες» (ό λόγος εινε περί τοΰ έξ αργύ
ρου καί χρυσού κατασκευασθέντος ύπό τού Συνεσίου αστρονομικού οργά
νου, δπερ έδωρήθη ύπ’ αυτού προς τον Παιόνιον. ”Ιδ. τά γεγραμμένα ύπ’
εμού εν Ποιήμ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, Μέρ. Β' (Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ.
τόμ. ΙΔ') εις το ποίημα «’Άλλο εις ώρολόγιον» τοΰ cod. Ottob. gr. 59,
δπερ άπέδωκα εις τον Συνέσιον, καί έν φ άπαντα ό στίχος «παγχάλ.κεον
εικόνα κόσμον», καί δσα ειπον έν σχέσει καί προς τήν ασπίδα τοΰ ’Αχίλ

λειος παρ’ Όμήρφ).
Βί. 178 «καί δτι δει τον άρχοντα προ τών άλλων πεφροντικέναι τής
πάντων σωτηρίας, έν τφ αύτφ προσώπψ διδάσκει, φ καί παραινεί
ου χρή παννύχιον εΰδειν βουληφόρον άνδρα».
Πρβ. Συνέσ. Περί βασιλ. 5, σ. 5 C «βασιλέα... τούτον δει πάντα μεν πόνον
αίρεΐσθαι, πάσαν δέ ρφστώνην άπολιπεϊν, ύπνου μέν ολίγον, φροντίδων
δέ πλειστον μεταλαγχάνοντα, κτλ.», καί Αίγ. Α', 12, σ. 103 Α «των θεών
δέ... άπαντα χορηγούντιυν άφθονα τοΰ βασιλέως αίδοΐ... αυτός δέ ά'πασαν μέν ρφστώνην άπελίμπανεν, ά'παντα δέ πόνον άνθηρεΐτο, ύπνου μέν
ολίγον, φροντίδων δέ πλειστον μεταλαγχάνων, ... άσχολος ών ύπέρ τής
απάντων σχολής». Ό Συνέσιος πάντο>ς είχε προ οφθαλμών καί τον ανω
τέρω μνημονευθέντα στίχον τοΰ 'Ομήρου καί τον μετ’ αυτόν «ορ λαοί τ’
έπιτετράφαται καί τόσσα μέμηλεν» (Α 24—25, 61—62).
Βί. 183 «τριών δ’ούσών πολιτειών προς δικαιοσύνην καί ευνομίαν,
βασιλείας τε καί αριστοκρατίας καί δημοκρατίας, καί ταύταις πάλιν αντι
κειμένων τριών πρός αδικίαν καί παρανομίαν, τυραννίδος ολιγαρχίας
οχλοκρατίας, ουδέ ταύτας "Ομηρος άγνοεΐν έ'οικε, τήν μέν βασιλείαν δι’
δλης τής ποιήσεως όνομάζων καί έγκοηιιάζων, ως έν τούτοις
θυμός δέ μέγας έστί διοτρεφέων βασιλήων , κτλ.».
Πρβ. Συνέσ. Περί βασιλ. 6, σ. 6 Α κές. «ισοις δροις φημί βασιλέα τε καί
τύραννον διεστάναι... βασιλείφ δέ τυραννίς παροικεί... βασιλέως μέν εστι
τρόπος ό νόμος, τυράννου δέ ό τρόπος νόμος*. Τήν τελευταίαν ρήσιν τοΰ
Συνεσίου μνημονεύει ό Λυδός Περί αρχών κτλ. Α', 3, δπου καί αυτός ποι
είται διάκρισιν τής βασιλείας καί τής τυραννίδος. Τον δέ 'Ομηρικόν στί
χον Β 196 «θυμός δέ μέγας έστί διοτρεφέων βασιλήων» κατά τήν γραφήν
τοΰ Ζηνοδότου (αντί τής συνήθους γραφής «... διοτρεφέος βαοιλήος»),
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ως φέρεται εν τφ Βίιρ, έχει ό Συνέσιος Περί βασιλ. 24, σ. 26 Β «καί
"Ομηρος αυτό καθιέρωσε τοίς άρίστοις' 'θυμός—βασιλήων’. θυμού οΰν
επί τούς όίνδρας δει». Έν δε τφ αύτφ λόγφ 10, σ. 10 Β λέγει ό Συνέσιος
«ένι δέ τις ή μέση διά πάντων φύσις, ήν νοϋν καλοϋμεν, δν άξιώ βασιλενειν εν τη τυϋ βααιλέως ψυχή την οχλοκρατίαν τε καί δημοκρατίαν των πα

θών καταλύσαντα».
Βί. 133 «περί δ’ αρετής καί κακίας ήν έχει δόξαν ό ποιητής, έν πολλοις παρίστησιν. έπεί γάρ τό μέν τι τής ψυχής νοερόν καί λογικόν έστι,
τό δ’ ά'λογον καί εμπαθές, καί δια τούτο μέσος θεού καί θηρίου γέγονεν
άνθρωπος, κτλ.», καί 135 «οί δ’έκ τού Περιπάτου τήν απάθειαν ανέφι
κτου άνθρώπφ νομίζουσι, τήν δέ μετριοπάθειαν είσάγοντες, τφ την υπερ
βολήν των παθών άναιρεΐν μεαότητι την αρετήν ορίζονται,, καί "Ομηρος
αεί παράγει τούς άρίστους ού'τε άγεννεις ούτε μην άφοβους ή άλυπους
παντελώς, κτλ.».
'Ο Συνέσιος λέγει Περί βασιλ. 10, σ. 10 Α «εύ γάρ ϊσθι τούτο, ως
οΰχ άπλοϋν τι χρήμα ουδέ μονοειδές άνθρωπος, αλλά συνφκισεν ό θεός
εις ενός ζφου σΰστασιν όχλον δυνάμεων παμμιγή τε καί πάμφωνον1 καί
εσμεν "Υδρας, οίμαι, θηρίον άτοπώτερον καί μάλλον τι πολυκέφαλου, ου
γάρ ταύτφ δήπου νοοϋμεν καί όρεγόμεθα καί λυπούμεθα ουδέ ταύτφ καί
θυμούμεθα ουδέ, όθεν ήδόμεθα, καί φοβούμεθα' άλλ’ όρας, ως ένι μέν
άρρεν έν τοΰτοις, ένι δέ θήλυ, καί θαρραλέον τε καί δειλόν' ένι δέ τά
παντοδαπώς αντικείμενα' έ'νι δέ τις η μέση διά πάντων φύσις, ήν νοΰν καλοϋμεν, κτλ.». Περί δέ τού ανθρώπου ώς μέσου θεού καί θηρίου λέγει ό
Συνέσιος έν Δίωνι 10, σ. 47 Α. ’Ίδ. τά γεγραμμένα έν τοΐς έμπροσθεν.
Βί. 142 «πώς δ’ ή κτήσις τής αρετής ούδέν έστ’ όφελος, αν μη καί
ενεργή, φανερόν έκ τούτων, όπου ό μέν Πάτροκλος έπιπλήσσων τφ Άχιλλει λέγει... καί γάρ ούτως ό Φοίνιξ έπαίδευε
μύθων τε ρητήρ’ έμεναι πρηκτήρά τε έργων
(I 446), κτλ.». Ό Συνέσιος λέγει περί τού εαυτού παιδός, «δν ύπέσχετο
μέν ές νέωτα ό θεός», Δίωνι 18, σ. 58 D «προς τούτον ούν άξιώ παίζειν
τε καί σπουδάζειν. έπεί τοι καί αυτόν άμφότερα αγαθόν γενέσθαι
βούλομαι
μύθων τε ρητήρ’ έμεναι γνο^στήρά τε όντων».
Τό δεύτερον ήμιστίχιον «γνωστήράτε όντων» έγραψεν ούτως ό Συνέσιος
αντί τού «πρηκτήρά τε έργων», δπερ εΐνε προστεθειμένον μετά τήν λέξιν
«όντων» έν Cod. Marc. Β. τού Συνεσίου. (ΙΙρβ. έτι καί Βί. 144.)
Βί. 143 «έτι τοίνυν οί Στοκκοί φίλους θεών τούς αγαθούς άνδρας
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άποφαίνοντες παρ’ Όμηρου καί τοΰτο έλαβον, λέγοντος επί τοΰ Άμφιαράου
δν περί κήρι φίλει Ζευς αίγίοχος καί ’Απόλλων
(ο 245, οπού: Ζευς τ’)' καί επί τοΰ Όδυσσέως
χαΐρε δ’ Άθηναίη πεπνυμένφ άνδρί δικαίφ
(γ 52)».Ό Συνέσιος περί ένυπν. 1, σ. 13 L D λέγει περί τοΰ σοφοϋ ώς οι
κείου θεφ (μνημονεΰσας καί ερμηνεΰσας τό 'Ομηρικόν περί τοΰ Διός είρημένον «βίη δ’ δ γε φέρτερος ήεν»): «διά τοΰτο καί ό σοφός οικείος θεφ,
δτι πειράται σύνεγγυς είναι τη γνώσει καί πραγματεύεται περί νόησιν, η
τό θειον οΰσίωται». Την δ’ αυτήν έννοιαν περί τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ σο
φού ανθρώπου ώς προς τον θεόν έχει ό Συνέσιος πολλαχοΰ τών "Υμνων
αΰτοΰ. Πρβ. μάλιστα Ύμν. ζ', 31 κέξ., ένθα αποτεινόμενος προς τον
«Θεοΰ κΰδιμον υία» λέγει ευχόμενος
«έργοις κνδαλίμαν ό'πασσον όμφάν
εν λαοΐς άγαθάν άνοιγε φάμαν
πειθοΰς πραϋλόγου στέφων άώτορ,
ΐνα μοι νόος δρέπη σχολάν άκΰμων,
μηδ’ έν ταΐς χθονίαις στένω μερίμναις'
άλλ’ εκ σών οχετών ύιί>ιφορήτων
ώδιαιν σοφίας νόον κατάρδω».

Μετά τούτων καλόν εινε νά συναφθώσι καί τά έξης. Έν Βίφ 137
φέρεται «... τό δ’ εν άγαθοΐς νοΰν έχειν τφ δντι εΰδαιμον ουδέ γάρ την
κτήσιν μόνην τής αρετής, αλλά καί την χρήσιν καί την ενέργειαν είναι
καλόν, ταΰτα δή καί "Ομηρος δείκνυσιν άντικρυς' τους μεν γάρ θεούς
αεί ποιεί *δωτηρας εάων’, τουτέστι τών αγαθών, α καί εύχονται οϊ άν
θρωποι παρέχειν αύτοΐς τούς θεούς, ούκ ανωφελή δηλονότι όντα αύτοΐς
ούδ’ αδιάφορα, αλλά προς ευδαιμονίαν χρήσιμα». Καί 138 «τίνα ούν έστι
τά αγαθά, ών έφίενται οί άνθρο^ποι καί δι’ α μακαρίζονται, έν πολλοίς διασαφεΐ, άμα μέν πάντα επί τοΰ Έρμου
οίος δή σύ δέμας καί είδος άγητός,
πέπνυσαι δε νόορ, μακάρων δ’ έξ έσσι τοκήα>ν
(Ω 376—377)' μαρτυρεί γάρ αύτφ κάλλος σώματος καί φρόνησιν καί ευ
γένειαν. τά δέ κατά μέρος
τφ δέ θεοί κάλλος τε καί ήνορέην ερατεινήν
ώπασαν
(Όμ.: ώπασσαν 7 156—157) καί 'θεσπέσιον πλούτον κατέχευε Κρονίων’
(Β 670)’ δώρον γάρ έστι καί τοΰτο τοΰ θεοΰ
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Ζευς δ’ αυτός νέμει όλβον ’Ολύμπιος άνθρώποισι» (ζ 188).
Λέγων ό συγγραφεύς τοΰ Βίου οτι ό "Ομηρος τονς ίλεονς «αεί ποιεί
δωτήρας έάων» άναφέρεται και εις 1) 325, όπου φέρεται «έλεοι δωτήρες
έάων», και εις θ 335 καί εις τούς 'Ομηρικούς ύμνους ΙΗ', 12 καί ΚΘ', 8ι
ένθα άπαντά ό έτερος τύπος δώτωρ περί τού Έρμου «δώτορ έάων». Ση
μειωτέου δέ, ότι έν Ω 528 λέγει ό 'Όμηρος «δώρων, olu δίδωσι, κακών,
έτερος δ’έάων».

Ό Συνέσιος Αίγ. Β', 6, σ. 125 D—126 ΑΒ διαλαμβάνει περί τοΰ «τί
ποτέ άρα, όταν που τις γένηται διαφέρουσα φυσις, ού κατά μικρόν, άλλα
παρά πλεΐστον ή βελτίων ή χείρων, οίον αμιγής τις αρετή προς κακίαν ή
κακία προς αρετήν, εγγύς που παραφυεται καί τό άντικείμενον άκρατον,
ώς έκ μιας εστίας προϊέναι τά τοσοΰτον άπφκισμένα καί μίαν είναι τοϊν
δυεΐν βλάσταιν την ρίζαν». Έν τοΐς έξης δέ λέγει «πυέλώμεύλα ονν φιλο
σοφίας, τί ποτέ άρα αίτιάσεται τοΰ παραδόξου πράγματος· ή δέ ίσως άποκρινεΐται δανειοαμένη τι κα'ι παρά ποιησεως, ότι, ώ άνθρωποι
δοιοί γάρ τε πίθοι κατακείαται έν Αιός οΰδει
δώρων, οία δίδωσι, κακών, έτερος δέ έάων
(ή πατά τήν έτέραν γραφήν: έάων). τό μέν ούν πολύ κατ’ίσον ή παρά
μικρόν ήσσον άφ’ έκατέρων έγχεϊ καί κίρνησιν, ώστε έχειν τή φύσει συμμέτρως. όταν δέ ποτέ άπλήστως έγχέη θατέρας μερίδος, καί γένηταί τις
πατήρ έπί τφ φθάσαντι των παίδων ευδαίμων ή κακοδαίμων, έπί τό λοι
πόν θάτερον ακριβώς έστι τό λειπόμενον' ό γάρ θεός ό διανομεύς άντανισιόσει τό ένδεές, έπειδή δει τήν δαπάνην ΐσην είναι τοιν πίθοιν, ή καί
τήν αρχήν έστιν έν τοις γένεσι σπέρματα άπ’ άμφοΐν ϊσα καί έν άμφω
γινόμενα τφ λόγφ τής κοινής φυσεως- ό'ταν δέ όπωσοΰν καταχωρισθέν
προδαπανήση τις θάτερον, άνεπίμεικτον έχει τό λείπον. ταΰτα είποΰσα
πείσειεν αν ημάς, έπειδή καί τής συκής όρώμεν γλυκύν μέν τον καρπόν,
φύλλα δέ καί φλοιόν καί ρίζαν καί πρέμνον ά'παντα όπωδέστατα. κτλ.»,
(έν οίς υπάρχει συμφωνία τοΰ Συνεσίου μετά τοΰ Πλουτάρχου Συμπ.
προβλ. Ε', 9, περί ής ϊδ. τά ύπ’ έμοΰ λεχθησόμενα έν τοΐς έπειτα).
Καί άλλαχοΰ δ’, ώς εϊδομεν, δ Συνέσιος ποιείται λόγον περί τών δύο
πίθων τοΰ Διός, «παρ’ού τό μέν αγαθόν ουδέποτε άνεπίμεικτον, ήδη δέ
τις ακράτου μετέσχε τοΰ χείρονος» (ΓΙερί ενυπν. 10, σ. 140 Β). Έν τφ
Βίφ 138 μνημονεύεται καί ό 'Ομηρικός στίχος ζ 188 «Ζεύς δ’αυτός νέμει
όλβον ’Ολύμπιος άνθρώποισιν», παραλειπομένου τοΰ επομένου στίχου
«έσθλοΐς ήδέ κακοΐσιν, όπως έθέλησιν, έκάστφ». Τήν ρήσιν δέ τοΰ ποιητοΰ «Ζευς δ’αυτός νέμει» έπαναλαμβάνει ό Συνέσιος έν τφ μνημονευθέντι χωρίο) Περί ενυπν. 10 λέγων «καί ό Ζευς αυτφ κατ’ εκείνο τών
επών θεός ύλάρχιός έστι, τοΰ διττόν τής ειμαρμένης διανομεύς, παρ’ οΰ
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κτλ.». Πρβ. καί "Ομ. δ 237 «Ζευς άγα&όν τε κακόν τε διδοΐ' δνναται γάρ
απαντα», καί 444—44δ.
Άλλ’ αν εν τούτοις ό Συνέσιος λέγει περί τοϋ Διός ως διανομέως
των αγαθών καί τών κακών κατ’ αυτόν τον “Ομηρον, αλλαχού διαλαμ
βάνει περί τοϋ Θεοϋ ώς δοτήρος τών αγαθών, ώς έν "Υμνφ <7', 31 κέξ.
(ΐδ. ανωτέρω). ΙΙρβ. καί "Υμν. Β', 78 «κατάχει κνδιμον όλβον» (παραπλή
σιος ό έν τφ Βίφ μνημονευόμενος 'Ομηρικός στίχος «{λεοπέσιον πλούτον
κατέχευε Κρονίων») καί "Υμνφ εις την Φυσιν (τοϋ Cod. Ottob., δν άπέδωκα εις τον Συνέσιον) 19 «όλβον χενων εναγή», καί "Υμνφ Β’, 34 «άγα
μων άνέσχεν όλβον», καί "Υμνφ Δ', 127— 128 «κόσμοις κατάγων όλβον
ζωάς», έν οΐς γίνεται χρήσις τής λέξεως όλβος, ώς καί έν τφ Όμηρικφ
στίχφ «Ζευς δ’αυτός νέμει όλβον κτλ.» τφ κατειλεγμένφ έν τφ αυτφ κε-

φαλαίφ τοϋ Βίου. (Πδ. τά γεγραμμένα ύπ’ έμοΰ έν Ποιήμ. Συνεσίου τοϋ
Κυρηναίου, Μέρ. Β', σ. 346). Έν δέ "Υμνφ Ε', 66—68 λέγει ό Συνέσιος
προς τον Χριστόν
τάν μοι πέμποις συν πατρί
άρδοισαν ψυχας ταρσούς
κράντειραν {λείων δώρων.

Προς τό έν τφ Βίφ 137 «δώρον γάρ έστι καί τούτο τοϋ §εον» πρβ.
τον 68 στίχον τοϋ ειρημένου "Υμνου τοϋ Συνεσίου «κράντειραν {λείων
δώρων». (Προσθετέον δέ εις τά Λεξικά την λέξιν κράντειρα καί έκ τοϋ
Συνεσίου).
Τον αυτόν 'Ομηρικόν στίχον ρ 487 εύρίσκομεν μνημονευόμενον καί
έν τφ Βίφ καί παρά τφ Συνεσίφ. Βί. 175 «εί μέν ούν καί τοΰνομα τοϋ
νόμου ήν κατ’ αυτόν (δηλ. τον "Ομηρον) έν χρήσει, ούκ έστι σαφώς διορίσασθαι. οί μέν γάρ φασι δήλον αυτόν είναι είδότα τοϋνομα τοϋ νόμου έν
τφ είπεΐν
ανθρώπων υβριν τε καί εύνομίην έφορώντες·
Άρίσταρχος δ’φήθη την ευνομίαν είρήσθαι παρά τό ευ νέμεσθαι. κτλ.».
(’Ίδ. καί Σχόλ.). Συνέσ. Περί βασιλ. 22, σ. 24 D—25 Α «ου 'Ρωμαίοι μέν
περιεγένοντο, άφ’ οϋ καί τοϋνομα αυτών εις ανθρώπους ήκούσθη, καί
κρατοϋσιν άπάντο>ν, οις συμμείξειαν καί χειρί καί γνώμη, καί την γην
έπήλθον, ώσπερ "Ομηρός φησι τούς θεούς
ανθρώπων υβριν τε καί ευνομίαν έφέποντες »;
Ό Συνέσιος πάντως έγραψεν εύνομίην, ούχί δ’ ευνομίαν, άλλ’ ή παρ’ αυτφ
γραφή έφέποντες (αντί τής συνήθους έφορώντες, ήν γινώσκει δ Βίος καί
ό Ποσειδώνιος), άπαντα καί παρά τφ ‘Ιμερίφ Δ', σ. 458 καί παρά τφ Τζέτζη
εις Ησιόδου Θεογονίαν 66. Ή δέ αρχή τοϋ 22 κεφαλαίου τοϋ λόγου Πε
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ρί βασιλείας τοΰ Συνεσίου, ούτινος έν τελεί φέρονται τά ανωτέρω μνημονευθέντα, έχει ούτως: «αρχών δε δή και πρώτον άπεληλάσθων και των
έν τφ βουλευτηρίφ γερών άποκεκόφθων, οΙς ύπήρξεν αισχύνη τά παρά
'Ρωμαίοις πάλαι καί δοκ'οΰντα καί οντα σεμνότατα, έπεί νΰν γε και την
βονλαίαν Θέμιν αντην καί θεόν οίμαι τον στράτιον έγκαλύπτεσθαι, δταν
ό σισυροφόρος άνθρωπος έξηγήται χλαμύδας έχόντων, καί δταν άποδύς
τις, δπερ ένήπτο κώδιον, περιβάλληται τήβεννον καί τοΐς'Ρωμαίων τέλεσι συμφροντίζει περί τών καθεστώτων, προεδρίαν έχων παρ’αυτόν που
τον ύπατον, νομίμων άνδρών όπίσω ϋακονντων». ΙΙρός δέ ταϋτα, νομίζω,
παραβλητέα είνε καί τά έν τφ αύτφ 17δ κεφαλαίφ τοΰ βίου λεγάμενα:
«τον γάρ Άχιλλέα ποιεί υπέρ τοΰ σκήπτρου λέγοντα
νΰν αύτέ μιν υίες ’Αχαιών
έν παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οϊ τε θέμιστας
προς Διός είρυαται (Α 237-239, δπου εν παλάμης)'
ϋέμιατες γάρ και ϋεαμοί οι νόμοι, ών τον Δία εισηγητήν παραδίδωσιν, ώ
καί τον Μίνωα τον τών Κρητών βασιλέα φησίν όμιλεΐν ή δ’ ομιλία νό
μων μάθησις ήν, ό)ς καί ΓΙλάτων μαρτυρεί («respicitur, ut vid., Plat.

Min. p. 319 c sq.» Βερναρδ.). σαφώς δέ καί έν έκείνοις δηλοϊ, δτι χρή νόμοις έ'πεσθαι καί μη άδικεϊν
τφ μή τίς ποτέ πάμπαν άνήρ άθεμίστιος εΐη,
άλλ’ δ γε σιγή δώρα θεών έχοι, δττι διδοΐεν
(σ 141-142). Παρατίθεμαι καί την σχέσιν έ'χουσαν προς ταΰτα δευτέραν
Επιστολήν τοΰ Συνεσίου (σ. 638 Hercli.) «άφοβία μεγίστη τδ φοβεΐαβαι
τους νόμους, σύ δέ αυτούς ήσχΰνθης αεί φανήναι φοβούμενος, τοιγαροΰν
δέδιθι τούς έχθρούς καί μετά τούτων τούς δικαστάς, αν μή κλέπτοισι.
καν κλέπτωσι μέν, μή σύ δέ ής ό τάπλείοο διδούς, ούδέν ήττον εύλαβητέον
όργίζονται γάρ υπέρ τών νόμων, δταν καί μισθοδότην προσλάβωσιν».
’Έχω δέ νά παρατηρήσω, δτι ή ρήσις τοΰ Συνεσίου «άφοβία μεγίστη τό
φοβεΐσθαι τούς νόμους» έλέχθη κατά τήν τοΰ Μενάνδρου Άπ. 858 (III,
229 Κ.) «νόμον φοβηθείς ον ταραχβήσει νόμφ».
Παρατηρητέον δέ, δτι τον αυτόν στίχον ρ 487 μετά τών δύο προη
γουμένων παρατίθεται ό συγγραφεύς τοΰ Βίου καί έν κεφαλαίφ 117, έ'νθα ό λόγος εινε περί τοΰ 'Ομήρου, δστις «ποιεί αύτοΐς τοΐς άνθρώποις
όμιλοΰντας καί συμπονοΰντας τούς θεούς» καί «καθόλου δ’ αεί τούς θεούς
τοΐς άνθρώποις παραστατεΐν οΐεταΓ φησί γάρ
καί τε θεοί ξείνοισιν έοικότες άλλοδαποΐσι,
παντοΐοι τελέθοντες, έπιστρωφώσι πόληας
ανθρώπων ύβριν τε καί εύνομίην έφορώντες».
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Καί τοΰτο τό χωρίον παραβλητέον εινε προς to μνημονευθέν τοΰ Συνεσίου Περί βασιλ. 22 «... καί την γην έπηλϋυν, ώσπερ "Ομηρός φησι τους
■&εονς 'ανθρώπων νβρι,ν τε καί ευνομίαν εφέποντες’».

Βί. 118 «τής δε προνοίας τών θεών ίδιον έστι τό βούλεσθαι δικαίως
τούς ανθρώπους βιοΰν . . . καί ό μέν εύημερών στρατηγός φησιν
ελπομαι ευχόμενος Διί τ’ όίλλοισίν τε θεοισιν
έξελάαν ένθένδε κΰνας κηρεσσιφορήτους
("Ομ. Θ 526-527, δπου ό Ζηνόδοτος άνεγίνωσκεν «ελπομαι ευχόμενος»,
ώς έχει ό Βίος, αντί τοϋ «εύχομαι έλπόμενος»). Τον 527 στίχον μνημο
νεύει ό Συνέσιος Περί Βασιλ. 24, σ. 26 Α «πώς οΰν ού χαλεπόν άναμαχεσαμένους τό κλέος
έξελάαν ενθένδε κυνας κηρεσσιφορήτους;
ήν άκοΰης έμοΰ, τό χαλεπόν τοΰτο την πάσαν ευμάρειαν έχον φανεΐται,
αΰξηθέντων ήμΐν τών καταλόγων κτλ.». Έν τοϊς έξης μνημονεύει ό
Συνέσιος τον 'Ομηρικόν στίχον «θυμός δε μέγας έστί διοτρεφέων βασιλήων», καί έν τέλει (σ. 24 C) λέγει «άλλ’ έξηγείται τις αυτών νέος τε
καί γενναίος,
δεινός άνήρ, τάχα κεν καί άναίτιον αίτιόωτο
("Ομ. Λ 654). Ό στίχος οΰτος μετά τοΰ προηγουμένου «ευ δε σΰ οίσθα,
γεραιέ διοτρεφές, οίος έκεΐνος» λέγεται υπό τοΰ Πατρόκλου περί τοΰ
Άχιλλέως (δστις εινε νέος καί γενναίος) προς τον «γεραιόν» Νέστορα.
Βί. 119 «πόθεν οΰν άλλοθεν ή έκ τών είρημένων έστί τό δόγμα εκεί
νο τών Στωϊκών, τό δή έ'να μέν είναι τον κόσμον, συμπολιτεΰεσθαι δ’ έν
αΰτφ θεούς καί ανθρώπους δικαιοσύνης μετέχοντας φύσει; καί γάρ δταν
εΐπη
Ζευς δέ Θέμιστ’ έκέλευσε θεούς άγορήνδε καλέσσαι.
τίπτ’ αΰτ’, άργικέραυνε, θεούς άγορήνδ’ έκάλεσσας;
ή τι περί Τρώων καί ’Αχαιών μερμηρίζεις;
("Ομ. Υ 4, δπου: Θέμιστα κέλευσε», καί 16-17, δπου: «άγορήνδε κάλεσσας»), τί άλλο ΰποδεικνΰουσιν ή δτι νόμο.) πόλεως ό κόσμος διοικεΐται καί
προβουλεΰονται οι θεοί, έξάρχοντος τοΰ θεοΰ τε καί άνθήώπων πατρός» ;
Νομίζω, δτι άξια μνείας καί παραβολής εινε τα λεγάμενα υπό τοΰ
Συνεσίου "Υμνιρ Α', 52 κεξ., ένθα ΰπάρχουσι καί τινα κατά μίμησιν τοΰ
Όμήρου (περί ών ΐδ, κατωτέρω):
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δ μέν αΰτόσσυτος άρχά,
ταμίας πατήρ τ’ ιόντων,

άλόχευτος ΰψιθώκων
55 υπέρ ουρανον καρήνων
άλντρ) κνδεϊ γαίων

θεός εμπεδος θαάσσεί,
ενοτήτων ένας αγνή,
μονάδων μονάς τε πρώτη
60 απλότητας ακροτήτων
ένόωσα καί τεκοΰσα
ύπερουσίαις λοχείαις'
76 δ δέ νοϋς οΐοισιν ήδη
μέλεται νοεροΐσι κόσμοις'
αγαθά γάρ ένθεν ηδη
βροτέου πνεύματος άρχά
80 άμερίστως έμερίσθη,
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81 δ καταιβάτας ές νλαν
νόος αφίλιτος............
86 δλος εις δλον δεδυκώς
κύτος ουρανών έλίσσει'
τό δ’ δλον τοϋτο φυλάσσων
νενεμημέναισι μορφαΐς
90 νενεμημένος παρέστη,
δ μέν αστέρων διφρείαις,
ό δ’ ές αγγέλων χορείας'
ό δέ καί ρέποντι δεσμφ
χθον/αν ενρετο μορφάν'
95 από δέ σταθείς τοκήων
δνοφεράν ήρυσε λάθαν,
άλαωποΐσι μερίμναις
χθόνα θαυμάσας άτερπή
θεός ες θνητά δεδορκώς.

Κατά τον Συνέσιον ό υπέρτατος πάντων των θεών, δ «βασιλεύς
θεών» εΐνε «ταμίας πατήρ τ’έόντων» (στ. 53). 'Υπό τοΰ Όμηρου πολλάκις δ Ζευς λέγεται «πατήρ άνδρών τε θεών τε», (προς την λέξιν «ταμίας»
πρβ. Εύριπ. Μηδ. 1401 «πολλών ταμίας Ζευς εν Όλύμπφ», άλλ’ υπό τοΰ
Όμηρου Δ 84, Γ 224 λέγεται «Ζευς, ας τ’ ανθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτνκται»).
Έν στ. 51-57 λέγει ό Συνέσιος «... ύψι&ώκων | υπέρ ουρανον καρή
νων | άλντφ κνδεϊ γαίων | θεός εμπεδος θαάσσει». Παρά τφ Όμήρφ Θ
51 φέρεται (περί τοΰ Διός) «αυτός δ’ έν κορυφήαι καίΧέζετο κνδεϊ γαίων»
(προς τό «κνδεϊ γαίων» τοΰ χο>ρίου τούτου πρβ. καί A 405, δπερ λέγει δ
ποιητής περί τοΰ Βριάρεω). ’Αντί δέ τοΰ «έν κορνφήοι» (τοΰ ορούς ’ Ιδης)
τοΰ'Ομήρου δ Συνέσιος εΐπεν «ΰψιθώκων | υπέρ ουρανον καρήνων» κατά
τά'Ομηρικά «Ονλνμποιο καρήνων» κτλ. Τό δ’έν στίχφ Si «καταιβάτας»
λέγεται καί περί τοΰ Διός υπό τών μεθ’ "Ομηρον (καταιβάτης).
Πρβ. έτι Συνέσ. Αίγ. Α', 9, σ. 97 Α κέξ. «ή θεία μερίς έν τφ κόσμφ
προς άλλοις έστί, τά μέν πολλά κατά την πρώτην έν αυτή δύναμιν ένεργοΰσα καί έμφορουμένη τοΰ νοητού κάλλους, έκεΐ γάρ άλλο γένος θεών
ύπερκόσμιον, δ συνέχει μέν πάντα μέχρις έσχάτοιν τά δντα’ αυτό δέ άκλινές έστι καί προς ύλην άμείλικτον . . . κάτα έκεινο μέν τφ παρ’ έαυτφ
μένειν ύπερπλήρές έστιν αγαθών, υπερπλήρες δν έαυτοΰ ... ου μην απλή
τίς έοτιν αγαθών ονδε μονοειδής ή ενέργεια, αλ.λά και μερίδων έπιμελοΰνται τον κόσμον, την έν τή θεωρίμ πραξιν, δσον χωρεΐ, καταβιβάζοντες εις
τό έπιτροπευόμενον, κτλ.», Πρός δέ τά τελευταία ταϋτα πρβ. Βί. 142 «πώς
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δε ή κτήσις τής αρετής ονδέν εοτ’ δφελος, αν μη και ενεργή, φανερόν εκ

τούτων, δπου ό μέν Πάτροκλος . . . λέγει, κτλ.». Ηδ. τά γεγραμμένα καί
είς τοϋτο τό κεφάλαιον τοΰ Βίου.
Βί. 139 «ποτέ δέ καί την τιμήν ηγείται καλόν (δηλ. ό 'Όμηρος)
τιοίμην δ’, ώς τίετ’ Άθηναίη καί ’Απόλλων
(Θ 540)’ ποτέ δέ την εύπαιδίαν
ως αγαθόν καί παΐδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
(γ 196)’ ποτέ δέ την των οικείων άπόλαυσιν
πέμπετε με σπείσαντες άπήμονα, χαίρετε δ’ αυτοί’
ήδη γάρ τετέλεσται, ά μοι φίλος ήθελε θυμός,
πομπή καί φίλα δώρα, τά μοι θεοί ούρανίωνες
δ'λβια ποιήσειαν’ άμΰμονα δ’ οίκοι άκοιτιν
νοστήσας εύροιμι συν άρτεμέεσι φίλοισιν.
υμείς δ’ αύθι μένοντες εύφραίνοιτε γυναίκας
κουριδίας καί τέκνα’ θεοί δ’ αρετήν δπάσειαν
παντοίην, καί μή τι κακόν μετάδήμιον εί'η
(ν 39 κέξ.). Ό Συνέσιος λέγει Προς Παιόν. 2, σ. 308 ΑΒ «διό τής παρά
των πολλών άμοιροΰντας αίδοϋς καλώς έ'χει λέγειν
ου τί με ταΰτης
χρεό) τιμής’ φρονέω δέ τετιμήσθαι Διός αί'ση
αγαπάν τε καί άσμενίζειν εντυχεΐν άνδρί φρόνησιν άμα καί δυναμιν κεκτημένφ’ ουτω γάρ ουτ’ άναξίοις αν συγγιγνοίμεθα οντ’άν άτιμοι παντάπαοι νομιζοίμεϋα». Τους αυτούς 'Ομηρικούς στίχους (I 607-608) μνημο
νεύει ό Συνέσιος καί περί βασιλ. 32, σ. 31 D - 32 Α λέγων περί τής φιλο
σοφίας, ήτις «μένει παρά τφ πατρί (δηλ. «παρά τω θεφ»), προς ημάς ένδίκως αν είποΰσα τό 'ού' τί με—αϊση’». Έν δέ "Υμνφ Η', 12 κέξ. ό Συνέσιος αποτεινόμενος προς τον Χριστόν λέγει
σθένος άρτεμέων μελών
και κνδος επ"εργμαοι

νεότατι νέμοις έμφ'
λιπαρόν δέ φέροις έτος
ές γήραος άδονάν,
ερίτιμον άέξων

πινυτάν σύν υγεία.
(Πρβ. "Υμν. Ε', 35 «νενοΟν δ’εργοιοιν κνδος» καί “Υμν. ζ', 31 «εργοις κνδαλίμαν δπασοον δμφάν»), Έν τούτοις ποιείται χρήσιν καί τής λέξεως
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άρτεμέων (στ. 12), ήτις άπαντα καί εν τοΐς καταλεχθεΐσιν εκ τοϋ Όμηρου
εν τφ Βίω (ν 43). Ωσαύτως δ’ εν τφ αυτφ "Υμνφ 33 κέξ. λέγει ό Συνέσιος καί περί τής έαυτοϋ γυναικός

καί μοι ζυγίών, άναξ,
ξυνήονα δεμνίων
άπόνουσον, άπήμονα,
έρίηρον, όμόφρονα,
κρύφιων άδαήμονα
δάρων άλοχον σάου'
δσιον δ’ εφέποι λέχος
πανακήρατον, ευαγές.
Ταΰτα, άτινα εύχεται 6 Συνέσιος, συμφιονοϋσι προς τάς ευχάς τοΰ
Όδυσσέως εν τφ αυτφ χωρίφ τοϋ Όμηρου ν 42 κέξ. Προς τοΐς άλλοις
εύχεται ό Συνέσιος νά σιόζη 6 Χριστός την γυναίκα «όμόφρονα». Τις δεν
ενθυμείται τά 'Ομηρικά ζ 180 κέξ., έν οίς λέγει δ Όδυσσεϋς προς την
Ναυσικάν
σοί δέ θεοί τόσα δοΐεν, δσα φρεσί σήσι μενοινας,
άνδρα τε καί οίκον, καί όμοφροαννην δπάσειαν
έσθλήν ου μεν γάρ τοϋ γε κρείσσον καί άρειον,
ή οθ’ δμοφρονέοντε νοήμασιν οίκον έχητον
άνήρ ήδέ γυνή’ κτλ.
Πρβ. Εϋριπ. Μηδ. 13-1 δ
αυτή τε πάντα ξυμφέρουσ’ Ίάσονι,
ήπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία,
όταν γυνή προς άνδρα μή διχοστατή.
Φέρεται δέ καί έν τφ Βία.) 187 «των δ’ οίκων μάλιστα σιυζομένων, όπόταν γυνή μήτε τάς απορρήτους διανοίας τοΰ άνδρός πολυπραγμονή μήτε
άνευ τής γνώμης αυτοϋ πράσσειν τι έπιχειρή, έκάτερον εκ τής "ΙΙρας υπέ
δειξε (δηλ. ό "Ομηρος), τό μέν πρότερον τφ Διί λέγοντι περιθείς
"Ηρη, μή δή πάντας έμοϋς έπιέλπεο μ.έθους
ειδήσειν
(Α 54δ), τό δ’ έτερον τή "Ηρα (Ξ 310-311)
μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αϊ κε σια)πή
οίχομαι προς δώμα βαθυρρόου Ώκεανοΐο».
Ό Συνέσιος λέγει καί Αίγ. Α', 13, σ. 105 D-106 Α «Όσίριδι δέ καί
οτι γυναικωνΐτις ήν, τό παιδάριον άνέμνησε τοΐς άνθρώποις δρώμενον’
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παίτοι τό παιδίον, ό Ώρος, θέαμα σπάνιον ήν. μίαν γάρ αρετήν ’Όσιρις
φετο γυναικός είναι τδ μήτε τό σώμα αυτής μήτε τοΰνομα διαβήναι τήν
αυλειον. οΰκουν ουδέ τό έν άκρφ γενέσθαι τής τύχης παρεκίνησε τοϋ
καθεστώτος την σώφρονα . . . διδ τους μεν αρετή σνζώντας, ίδιώτας τε
καί άρχοντας, ϊδοι τις αν όμοίιος ευϋυμουμένους. άπας γάρ βίος αρετής
ϋλη».

’Έδειξα έν τοΐς έμπροσθεν, δτι ό Συνέσιος έν τφ Η' "Υμνφ αύτοΰ
έχει τινά ειλημμένα παρά τοΰ 'Ομήρου ν 42 κέξ. καί ζ 180 κέξ. Έτι δ’ έν
τφ αυτφ "Υμνφ άπαντα διεσκευασμένη καί ρήσις 'Ομηρική δ 209 «αυτόν
μεν λίπαρώς γηρασκέμεν έν μεγάροισιν», δηλονότι τον Νέστορα, φ «Κρο-

νίων» τοΰτο «δώκε». Ουτος δέ ό στίχος μετά τοΰ προηγουμένου καί τοϋ
επομένου μνημονεύεται έν Βίφ 141. Ό δέ Συνέσιος λέγει προς τον Χρι
στόν έν "Υμνφ Ηή 15 κέξ. «λιπαρόν δε φέροις έτος | ες γηραος άδονάν»,
κτλ. (ΐδ. ανωτέρω).
Βί. 131 «καί τάς αιτίας δέ ταιν περί τδ άυμικδν μέρος της 'ψυχής φύ
σει συμβαινοόσας κατειδε, την μέν οργήν από λύπης έγγιγνομένην, ζέσιν
δέ τινα τοϋ αίματος καί τοΰ έν αύτφ πνεύματος οΰσαν εμφαίνει, ως έν
τοΰτοις
άχνΰμενος’ μένεος δέ μέγα φρένες άμφιμέλαιναι
πίμπλαντ’. οσσε δέ οί πυρί λαμπετόωντι έίκτην
('Όμ. A 103-104) κτλ.». Ό Συνέσιος παίζων λέγει περί τοΰ Άχιλλέως
Φαλ. έγκ. 17, σ. 80 D-81 Α «εί δέ Άχιλλεύς έκόμα' καί γάρ δή καί τοΰτό φησι’ νέος γάρ ήν, όπηνίκα καί δξΰρροπος ήν εις οργήν , . . . . νέφ δέ
είκός άναζεϊν καί τήν κεφαλήν, οιμαι, θριξί και ϋ·νμφ την καρδίαν. άλλ’
ώσπερ ούκ επαινείται δι’ Άχιλλέα περί ψυχήν ό βυμός, ούτως ουδέ περί
σώμα ή κόμη τών θαυμαστών, καίτοι συγχωρώ Θέτιδος όντα κράτιστα
φΰναι προς άπασαν αρετήν, καί γνώμην άποφαίνομαι περί Άχιλλέως, εί
περιεγένετο, φαλάκρας τε αν αυτόν καί φιλοσοφίας οΰκ άμοιρήσαι. καί
νέος ών άμώς γέ πιος ιατρικής τε καί μουσικής ήπτετο, καί προς ας είχε
τρίχας, οΰτω δύσχερώς ειχεν, ως ίεροις όσιιοθείσας ήρίοις άπάρξασθαι».
Παρά τφ Συνεσίφ φέρεται «άναζεϊν . . . θυμω την καρδίαν», δπερ
εινε παραβλητέον προς τό έν τφ Βίφ «την μεν οργήν . . . ζέοιν δέ τινα
τοϋ αίματος κτλ.». Έν τοΐς Σχολίοις Ίλ. Σ 110 άπαντά «ήυτε καπνός]
βνμός έοτι ζέσις τοϋ περ'ι καρδίαν αίματος δι’ δρεξιν άντιλυπήσεως. τοΰτον δέ τον δρον πρώτος "Ομηρος παρέδωκε κτλ.». Ό Βερναρδάκης παρα
βάλλουν έν τφ προλόγφ σ. XXXIX τό 131 κεφάλαιον τοΰ Βίου προς τά
μνημονευθέντα Σχόλια έπιφέρει: Cf. Moral. Vol. VII Fragm. I p. 2: δ
γε μήν θυμός είτε τής έπιθυμίας έστίν είδος κατ’ δρεξιν άντιλυπήσεως
υφιστάμενος. Cf. Eustathius p. 1134, 6. Porphyrii Quaest. Horn. ed.
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Schrader, p. 306». Καί ένταΰθα ό Συνέσιος συμφωνεί μάλλον μετά τών
φερομένων έν τφ Βίω καί εν τοΐς Σχολίοις ως προς τά ανώτερα» καταλεχθέντα ή ό Πλούταρχος.
Ό Συνέσιος έν τοΐς άνα»τέρω καταλεχθεΐσι προς τοΐς άλλοις λέγει
περί τοΰ Άχιλλέως δτι «καί νέος ών άμώς γέ πα»ς Ιατρικής τε καί μουσι
κής ηπτετο». Έν τφ Βίφ 202 άπαντα «το δε σημειωτικόν (δηλ. μέρος της
ιατρικής) άντικρυς ιστορεί διά τον Άχιλλέως. μαθητής γάρ ών Χείρωνος

πρώτος την αιτίαν τής κατασχοΰσης τους "Ελληνας νόσου κατενόησε, συνιδών, δτι τά επιδημία νοσήματα έκ τοΰ ’Απόλλωνός έστιν, δς γε δοκεΐ
είναι ό αυτός τφ Ήλίφ" κτλ.». (’Ίδ. "Ομ. A 64-67. Πρβ. καί Λ 830 κέξ.,
ένθα λέγει ό Ευρΰπυλος προς τον Πάτροκλον νά σώση αυτόν
άγων επί νήα μέλαιναν,
μηροΰ δ’ έκτ,αμ’ διστόν, απ’ αΰτοΰ δ’ αιμα κελαινόν
νίζ’ υδατι λαρω, επί δ’ ήπια φάρμακα πάσσε
έσθλά, τά σε προτί φασιν Άχιλλήος δεδιδάχϋαι,
όν Χείρων εδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων).

Τά δ’ έξης παρά τφ Συνεσίω άπαντώντα «καί προς ας είχε τρίχας,
οΰτω δυσχερώς εΐχεν, ως ίεροΐς όσιωθείσας ήρίοις άπάρξασθαι», άναφέρονται εις την κόμην τοΰ Άχιλλέως, ήν κείρας έν χερσί τοΰ νεκροΰ φί
λου εταίρου Πατρόκλου έθηκεν ("Ομ. Ψ 140-153).
Προς δε τό είρημένον υπό τοΰ Συνεσίου περί τοΰ Άχιλλέως δτι «και
μουσικής ηπτετο» πρβ. Άθήν. ΙΑ', σ. 624 a «καί ό 'Ομηρικός δέ Άχιλλεύς

τή κιθάρρ κατεπραΰνετο (I 186) . . . μόνος γοΰν έν Ίλιάδι ταΰτη χρήται
τή μουσική».
Βί. 191 «καί τά πολυανδρία δέ πρώτος ήγειρε ("Ομηρος). . . . και τούς
επιταφίους αγώνας έδειξε πρώτος, κτλ.». Τά τελευταία ταΰτα άναφέρον-

ταί εις τά παρ’ Όμήρφ «άθλα έπί ΙΙατρόκλφ» Ψ 257 κέξ., περί ών λέ
γει καί ό Συνέσιος Αίγ. Β', 3, σ. 120 CD «καί μοι δοκεΐ παγκάλως είρήσθαι θεοΰ παίγνιον άνθριοπον είναι, παίζοντος αεί τοΐς πράγμασι καί
πεττευοντος' "Ομηρόν τε όίμαι τούτο πρώτον °'Ελλ.ήνων κατανοήσαντα,
ποιήσαι μεν αγώνα και άίίλα προύλεΧναι παντοίας άγωνίας έπι Πατρόκλφ
κειμένφ, έν άπαντι δέ μειονεκτοΰσιν οι κρατήσειν έπιδοξότεροι. Τεΰκρος

άσημου τοξότου τά δευτερεΐα κομίζεται (δηλ. τοΰ Μηριόνου Ψ 859-883),
καί
λοΐσθος άνήρ ώριστος ελαύνει μώνυχας ίππους
(Ψ 536), καί εις ποδών άρετήν νέος ήττάται πρεσβύτου (Αίας δ Όιλέιος
υπό τοΰ Όδυσσέως (αυτόθι 754-783), καί εις την βαρεΐαν άγωνίαν Αίας
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ελέγχεται (δηλ. Αίας ό Τελαμώνιος ήττάται υπό τοϋ Πολυποίτου αυτόθι
836-849). καίτοι τούτον αυτός άνακηρύττει των εις ’Ίλιον άθροισθέντων
μακρφ πάντων, πλήν Άχιλλέως, τον άριστον ("Ομ. Β 768 'άνδρών αυ μέγ’
άριστος έην Τελαμώνιος Αίας, | όφρ’ Αχιλλεύς μήνιεν’· πρβ. Ρ 279-280,
λ 550-551). αλλά καί τέχνη, φησί (δηλ. "Ομηρος), καί μελέτη καί ηλικία
καί τό φύσει διενεγκεΐν μικρά πάντα προς τό δαιμόνιον».
Περί δέ τοΰ χωρίου τοϋ Πλάτωνος Νόμ. σ. 803 C «άνθρωπον δέ,
δπερ εϊπομεν έμπροσθεν, ·&εοϋ τε παίγνιον είναι μεμηχανημένον», οπερ
μνημονεύει, οός εϊδομεν, ό Συνέσιος, καί ό Αριστείδης τόμ. Β', σ. 259, έγένετο λόγος ϋπ’ έμοϋ εν Διορθωτικοΐς καί Γραμματικοις, 1921, σ. 4-5, ένθα
διώρθωσα τό παρά Φωτίφ φερόμενον «καί Πύϋνν παίγνιον» γράψας «καί
τι έλεοϋ παίγνιον». Σημειωτέον δέ, δτι τό αυτό φέρεται έμμέτρως είρημένον καί έν τοΐς στίχοις Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοϋ.
Βί. 212 «ωφελούνται δ’ οί άνθρωποι, όίσπερ από τής ιατρικής, ουτως έστιν δτε καί από τής μαντικής, ταΰτης μέντοι τό μεν τεχνικόν φασιν είναι οί Στωϊκοί, οίον ίεροσκοπίαν καί οιωνούς καί τό περί φήμας
καί κλήδονας καί σύμβολα, άπερ συλλήβδην δτταν καλοϋμεν, τό δ’ άτεχνον καί άδίδακτον, τουτέστιν ενύπνια καί ενθουσιασμούς, ουδέ ταΰτα
ούν "Ομηρος ήγνόησεν' άλλ’ οίδε μεν μάντεις καί ιερείς καί δνειροπόλους, έτι δέ καί οίωνιστάς καί τινα έν ’Ιθάκη σοφόν

όρνιθας γνώναι καί εναίσιμα μυθήσασθαι
(β 159). καί Όδυσσεύς φησιν ευχόμενος 'φήμην κτλ.’ (υ 100-101), κτέ.».
Ικανός λόγος περί μαντικής γίνεται υπό τοϋ Συνεσίου εν τή συγ
γραφή Περί ενυπνίων. Έν ταύτη καί στίχους τοΰ 'Ομήρου παρατίθεται
ό Συνέσιος καί εξηγείται τινα τοΰ ποιητοΰ, (περί ών γίνεται λόγος έν
τή πραγματεία μου ταύτη) καί μνημονεύει τον μάντιν Κάλχαντα 1, σ.
131 Β μετά στίχου τοΰ 'Ομήρου «ό δέ Κάλχας εις άρα έν έκκλησίμ τών
ΓΙανελλήνων μόνος ήπίστατο
τά τ’ έόντα τά τ’ έσσόμενα, πρό τ’ έόντα».
Έν δέ τφ δευτέρφ κεφαλαίφ, σ. 131 D-132 ΑΒ, ποιείται λόγον ό Συνέ
σιος περί των ειδών τής μαντικής «... ούτως όραισι σοφοί τό μέλλον,
οι μεν αστρα ειδοτες, άλλος τά μένοντα καί άλλος τά πυρσά τά διμττοντα· οί δέ έν σπλάγχνοις αυτά άναγνόντες, οί δ’ έν ορνίθων κλαγγαϊς
καί καθεδραις καί πτησεσΓ τοΐς δε καί τά καλούμενα σύμβολα τών έσομενων εστίν αρίδηλα γράμματα, φωναί τε καί συγκύρσεις έπ’ άλλιο γίνο
με ν α ι, σημαντικών οντων απασι πάντων ωστ’, εϊ σοφία παρ’ δρνισιν ήν,
τέχνην αν εξ ανθρώπων, ώσπερ ημείς εξ αυτών* έπί τό έσόμενον συνεστησαντο. κτλ.». Λεγει δε αλλαχού «μαντεία δέ αγαθών άν εϊη τό μέγι
στο ν » (1, σ. 131 Α), και μετά την μνείαν και τήν ερμηνείαν οτίχαιν 'Ομτμ
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ρικών «αύται μεν αποδείξεις έστων τοϋ μαντείαν έν τοίς άρίστοις είναι

των επιτηδευόμενων άνθρώποις» (σ. 131 D).
Τά υπό τοϋ Συνεσίου είρημένα συμφωνοϋσι πολύ μάλλον μετά των
φερομένων εν τφ Βίιρ ώς προς τά είδη καί τούς τρόπους τής μαντικής ή
τά παρά τφ ΓΙλουτάρχφ Ήθ. σ. 593 C, άτινα παρέβαλεν ό Βερναρδάκης
εν τοΐς προλεγομένοις ο. XXII. Παρατηρητέον δέ καί τούτο, δτι εν μεν
τφ Βίω άπαντα υνειροπόλονς, παρά δέ τφ Πλουτάρχφ οϊωνοπόλονς, άλλ’
ή λέξις υνειροπόλονς έχει σχέσιν προς την δι’ ονείρων μαντικήν, περί ής
διαλαμβάνει ό Συνέσιος έν τή συγγραφή Περί ενυπνίων, άρχομένη ούτως:
«εί δέ είσιν ύπνοι προφήται καί τά όναρ θεάματα τοΐς άνθρώποις δρέγουσι των ύπαρ έσομένων αινίγματα, κτλ.». ’Έτι δέ άξιον μνείας, εΐνε,
δτι 6 Συνέσιος έν τή αυτή συγγραφή ποιείται λόγον καί περί τοϋ ονείρου
τοϋ Άγαμέμνονος καί περί τοϋ ονείρου τής Πηνελόπης, περί ών διαλαμ
βάνω ευθύς μετά ταΰτα έν τοΐς εξής.
Ό Βερναρδάκης γράφει έν τφ ΙΙρολόγφ σ. XXXIX «Eadem fere ratione quae de ominibus, sternutationibus, signis, simil. in cap. 112
[γρ. 212] sub fin.dicuntur concinuut cum p 580 d. f. 582 a (φθόγγος
δρνιθος, πταρμός, κληδών). 593 c» (ταΰτα έλέχθησαν αλλαχού" ΐδ. ανώ
τερο}).
Βί. 166 «τί δέ; ούχί καί έν τοΐς εξής, οπότε είδε τον δνειρον ό ’Αγα
μέμνων αγαϋάς ελπίδας αντφ φέροντα παρά τον Δ ιός και όπλίζειν τους
Έλληνας παρακελευόμενον, ρητορική χρήται τέχνη, κτλ.» ; Περί τού ονεί
ρου τοϋ Άγαμέμνονος λέγει ό Συνέσιος Περί ένυπν. 17, σ. 147 CD «δοκώ μοι διά των τοιούτων άκονειν Όμηρον λέγοντος, ώς ούκ άξιον άπογινώσκειν οϋτ’ ονείρων ουδέ την ασθένειαν των χρωμένων έπί την φύσιν
μετατιθέναι των δρωμένων, παρ’ ο μηδέ ’Αγαμέμνων δίκαιός έοτιν έγκαλεϊν απάτην ονείρων, κακώς νπολαβών περί της νίκης της μαντευτής.

θωρήξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας ’Αχαιούς
πανσυδίη" νΰν γάρ κεν έ'λοις πόλιν εύρυάγυιαν
(Β 65-66" πρβ. καί 11-12). πρόεισιν ούν ώς αύτοβοεί την πόλιν αίρήσων,
δτι τοϋ πανσυδίη παρήκουσεν, δ φησιν, εί προς ένα τό 'Ελληνικόν έξοπλίσειε. τφ δ’ Άχιλλενς τε καί η Μνρμιδύνων φάλιαγξ απόμαχος ην, τό εύψυχότατον τοϋ στρατεύματος».
Καί περί τοϋ ονείρου τής Πηνελόπης ποιείται λόγον ό Συνέσιος αυ
τόθι σ. 147 BC «ή δέ Όμηρου Πηνελόπη διττάς υποτίθεται πύλας ονεί
ρων καί ποιεί τούς ήμίσεις απατηλούς, δτι σοφή τά περί ονείρων ούκ ην
(Όμ. υ 560 κέξ.) εί γάρ ήπίστατο τέχνην επ’ αυτούς, πάντας αν διά των
κεράτων παρήνεγκε. πεποίηται γοϋν εξελεγχόμενη καί άμαθίαν όφλισκάνουσα περί αυτήν δήπου τήν δψιν, ή μή δέον ήπίστησε.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ"
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χήνες μέν μνηστήρες, εγώ δε τοι αίετός δρνις
εϊμ’ Όδυσσεΰς.
ό δέ ήν όμωρόφιος και προς δν ήδολέσχει διά τής δψεως. 'Ο στίχος «χή
νες μέν κτλ.» εινε υ 548, μετά δέ τοϋτον εινε 6 στίχος «ήα πάρος, νϋν
αΰτε τεός πόσις εϊλήλουθα», ούχί δέ στίχος άρχόμενος από τοϋ «ειμ’ Ό
δυσσεΰς», ώς φέρεται παρά τφ Συνεσίφ, ΐσοος γράψαντι από μνήμης κατά
τον “Ομ. ι 19.
Πρέπον δέ εινε νά παρατηρητή, δτι τά λεγάμενα υπό τοϋ Συνεσίου
περί τοϋ ονείρου τοϋ Άγαμέμνονος, δστις κακώς ήρμήνευσεν αυτά, συμφωνοΰσι μετά τών λεγομένων υπό τοϋ Ευσταθίου 166, 8 (υπομνηματί
ζοντας τον 'Ομηρικόν στίχον Β 6 «πέμψαι έπ’ Άτρεΐδη Άγαμέμνονι ονλον δνειρον»): «τον ολέθρου αίτιον τοΐς Κλλησι διά την άπάτην, ύφ’ ής
θαρρήσαντες τον πόλεμον δίχα του Άχιλλέως κακώς έ'παθον». Καί εν
ταύθα, ως νομίζω, ό Ευστάθιος έλαβε προ οφθαλμών τον Συνέσιον, ώς
καί έν 48, 14, ένθα λέγει: «όνειροπόλος δέ διχώς, ή ό βλέπων αυτός όνείρους καί κατ’ αυτούς προλέγων, ώς ό ’Αγαμέμνων έν τή β'ραψφδίρ, ή 6
τούς ύπ’ άλλων βλεπομένους διευκρινάίν, ώς τούς τής Πηνελόπης ό Όδυσσεΰς. καί είσίν έγγραφοί τινες τέχναι δνειροκριτικαί, ώσπερ ήσαν καί οίωνιστικαί καί θυτικαί καί έτεραι».
Βί. 122 « . . . έν δέ τή Όδυσσείφ δι’ δλης τής Νεκυίας τί άλλο ή
τάς ψυχάς δείκνυσι μετά θάνατον διαμενοΰσας καί φθεγγομένας άμα τφ
πιεΐν τοϋ αίματος; κτλ.». Παρά τφ Συνεσίφ (Έπιστ. 4, σ. 641-642 Herch )
φέρεται «εμέ δέ έν τοΐς δεινοΐς—δμνυμί σοι θεόν, δν φιλοσοφία πρε
σβεύει,—τό 'Ομηρικόν έθραττεν έκεϊνο, μή άρα αληθές εΐη τον καθ’ΰδατος θάνατον όλεθρόν είναι καί αυτής τής ψυχής, λέγει γάρ έστιν δπου
τών έπών
Αίας δ’ έξαπόλωλεν, έπεί πίεν αλμυρόν ύδωρ,
τον έν θαλάττη θάνατον άκριβεστάτην απώλειαν είναι τιθέμενος, ούδένα γοΰν άλλον έξαπολωλέναι φησίν, άλλ’ έκαστος άποθνήσκων ’Άιδόσδε
βεβήκει. ταΰτ’ άρα καί έν δυοΐν Νεκύαιν (Νεκυίαιν Boissonade) ό μικρός
Αι'ας ούδαμοΰ τοϋ δράματος είσενήνεκται, ώς τής ψυχής ούκ οϋσης έν
"Αδου- καί Άχιλλεύς, άνήρ εύψοχότατός τέ καί φιλοκινδυνότατος, άποδειλια προς τον εν νδατι ϋΆνατον, δν γε καί λενγαλέον καλει». Παρ’ Όμήρφ δ 509 κέξ. άπαντά
τφ ρ’ Αϊας τό πρώτον έφεζόμενος μέγ’ άάσθη'
τον δ’ έφόρει κατά πόντον άπείρονα κυμαίνοντα.
ώς ό μέν ένθ’ άπόλωλεν, έπεί πίεν αλμυρόν ύδωρ.
Ό 511 στίχος άθετεΐται υπό τών κριτικών. Περί αύτοΰ υπάρχει Σχόλιον:
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«εν ούδεμιά έφέρετο' θαυμάσαιμεν δ’ αν, πώς παρέλαθε τον Άρίσταρχον όβελίσαι αυτόν», ό δέ Ludwicli μνημονευσας τοϋτο επιφέρει «ille,
ni fallor, hunc vs. ignoravit; sed cf Herodian. II, 15, 20, Miller Melang 24». ’Αντί τοΰ «ενϋ? άπόλωλεν* (=ξ 137) ό Συνέσιος άνεγίνοισκεν
«έξαπόλωλεν», ως δεικνύει τό εν τοϊς έξης λεγόμενον ύπ’ αυτοΰ «ούδένα
γοϋν άλλον έξαπολωλέναι φησίν». Άξιον δέ, νομίζω, παρατηρήσεως εινε,
δτι, ώς έχει ό στίχος παρά τφ Συνεσίφ «Αίας δ’ έξαπόλωλεν, κτλ.», φέρε
ται καί παρά ·ιφ πατριάρχη Σωφρονίφ εν Mai Spicil. Rom. Ill, 303 κεξ.
(Διηγ. θαυμάτων των.'Αγίων Κόρου καί Ίωάννου). Έλέχθη δ’ ό στίχος
υπό τοΰ σοφιστοΰ Γεσσίου, κωμφδήσαντος τό βιαίως έπιβληθέν αύτψ
Χριστιανικόν βάπτισμα: «Σοφιστής ό Γέσσιος υπήρχε σοφώτατος, ου λό
γους ρητορικούς εξηγούμενος, αλλά τέχνης Ιατρικής προϊστάμενος ....
καί τό ακούσιον αυτοΰ έθριάμβευε βάπτισμα, δπερ απειλήν φοβηθείς βα
σιλικήν έβαπτίσατο, καί τοΰ θείου λουτήρας ανιών τό 'Ομηρικόν εκείνο
δυσσεβώς άπεφθέγξατο
. Αίας δ’ έξαπόλωλεν, έπεί πίεν αλμυρόν ύδωρ.
ταυτην ούν, καί μυηθείς τά 'θειότατα, κρυπτών παρ’ εαυτφ τήν δυσσέβειαν, έκωμφδει μέν αεί Χριστιανούς . . . έκωμφδει δέ καί Κΰρον καί Ίωάννην τούς μάρτυρας . . . κτλ.».
Σημειωτέον δέ, δτι τό έξαπόλλναϋαι έκ τοΰ Συνεσίου δεν κατελέχθη
έν τοϊς Λεξικοίς.
Τό δέ τελευταΐον, δπερ λέγει ό Συνέσιος έν τφ μνημονευθέντι χωρίφ περί τοΰ Άχιλλέως, άπαντά παρ’ Όμήρφ Φ 281
νΰν δέ με λενγαλέω ϋανάτω εϊμαρτο άλώναι
έρχθέντ’ έν μεγάλφ ποταμφ, κτλ.
Ταϋτα δέ προς τοϊς άλλοις λέγει ό Άχιλλεύς αποτεινόμενος προς τον Δία,
δτ’ έκινδυνευε νά πνίγη έν τφ ποταμφ Σκαμάνδρφ. Έν τοϊς Σχολίοις
Όμ. I 119 φέρεται «ή διπλή, δτι οι νεοίιτεροι λευγαλέον τό δίυγρον επί
τοΰ ’Αχιλλέως», έν δέ τφ Μεγάλφ Έτυμολωγικφ 561, 27 κεΐται «λευγα
λέον τό υγρόν, καί “Ομηρος Ίλιάδος Φ 'νΰν δέ με—άλώναι’ τοντέατι τφ
δι’ ϋδατος ή χαλεπφ, άδόξφ». Δέν μοι φαίνεται δ’ άπίθανον, δτι ή έν τφ
Μεγάλφ ’Ετυμολογική) ερμηνεία προέρχεται έκ τών εΐρημένων υπό τοΰ
Συνεσίου.
Ειπον έν τοϊς έμπροσθεν δτι δ Ludwich έν τή έκδόσει τής ’Οδύσ
σειας περί τοΰ δ 511 στίχου παραπέμπει εις Ήρφδιανόν καί Miller Melang. 24 (τουτέστιν Etymol. Magnum Florentinum). Ένταΰθα μνημο
νεύεται τό δεύτερον ήμιστίχιον «επεϊ πίεν άλμνρδν νδωρ». Άλλ’ έξ ών
είπον ήδη, φανερόν έγένετο, δτι πρέπει νά προστεθώσι τά χωρία τοΰ
Συνεσίου καί τοΰ Σωφρονίου, έν οις υπάρχει μνεία τοΰ στίχου.
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"Αξιόν δέ μνείας, νομίζω, εινε καί τοΰτο, δτι ό Συνέσιος δέχεται ως
Όμηρικάς άμφοτέρας τάς Νεκυίας, την τε λ 1 κεξ. καί την δευτέραν ο> 1202, ήτις ήθετεΐτο υπό τοΰ Άριστάρχου.
Βί. 123 «εναργέστατα δέ κάκεΐνο άπέφηνεν, δτι τον άνθρωπον ούδέν
άλλο η την ψυχήν νομίζει, έν οίς λέγει . . . καί εν τοϊς εξής πάλιν
τον δέ μετ’ είσενόησα βίην Ήρακληείην
εϊδο)λον· αυτός δέ μετ’ άθανάτοισι
("Ομ. λ (501-602, δπου «άθ. ϋ·εοΐσιν»)' καί γάρ εν τοΰτοις πάλιν έδήλωσεν,
δτι τό μεν εΐδωλον, δπερ ήν άποπεπλασμένον τοΰ σώματος, οΰκέτι τής
εκείνου ύλης έφελκόμενον έφαντάζετο' τό δέ καθαρώτατον τής ψυχής
άπελθόν αυτός ήν ό 'Ηρακλής». *0 Βερναρδάκης έν τφ Προλόγιρ σ. XXI
παρέβαλε Πλουτ. Ήθ. σ. 944 F «καί "Ομηρος, ών είπε, πάντων μάλιστα
δή κατά θεόν είπεΐν έοικε περί τών καθ’ 'Άδου
τον δέ μετ’ είσενόησα—μετ’ άθανάτοισι θεοΐσιναυτός τε γάρ έ’καστος ημών ου θυμός έστιν .... άλλ’ ώ διανοοΰμεθα καί
φρονοϋμεν, ή τε ψυχή τυπουμένη μεν υπό τοΰ νοϋ, τυποΰσα δέ τό σώμα
καί περιπτΰσσουσα πανταχόθεν έκμάττεται τό είδος- ώστε, καν πολύν χρό
νον χωρίς έκατέρου γένηται, διατηρούσα τήν ομοιότητα καί τόν τύπον, εΐδωλον δρθώς ονομάζεται».
Περί τών ειδώλων λέγει ό Συνέσιος ΙΙερί ενυπν. 20, σ. 149 C κεξ.
«δσα φύσις έ'χει πάντων δντων, γενομένων, μελλόντων, έπεί καί τοΰτο
τρόπος ΰπάρξεως- είδωλα άπορρεΐ καί τής ύποστάσεως αυτών άποπάλλεται. . . τούτων απάντων τών άπορρεόντων ειδώλων τό φανταστικόν πνεύ
μα κάτοπτρόν έστιν έμφανέστατον' περινοστοΰντα γάρ καί διολισθαίνοντα ... έπειδάν έγκΰρση τοΐς ψυχικοΐς πνεΰμασιν, είδώλοις μέν ουσιν, έδραν
δέ έ'χουσιν εις τήν φΰσιν, τοΰτοις προσαπερείδονται καί, ώσπερ εις εστίαν,
αυτά αναπαύονται, τών μέν ουν γενομένων, άτε ήδη παρελθόντων εις τήν
τοΰ είναι ένέργειαν, σαφή τά είδωλα άποστέλλεται, μέχρις αν υπό χρό
νου πλήθους άμενηνά καί εξίτηλα γένηται' τών δέ ό’ντιον, άτε έστώτων
ετι, μάλλον έμβια καί άριδηλότερα- άοριστότερα δέ τών μελλόντων καί
αδιάκριτα' κτλ.». Πρβ. τήν ρήσιν «είδωλα άπορρεΐ καί τής νποστάσεως
αυτών άποπάλλεται» προς τήν τοΰ Βίου «τό μεν εΐδωλον, δπερ ήν άποπεπλααμένον τον σώματος·. "Οτι δέ ταΰτα λέγων ό Συνέσιος είχε προ
οφθαλμών καί τόν "Ομηρον, δεικνύει ή ρήσις «μέχρις άν . . . άμενηνά . .
γένηται». Πρβ. κ 521, 536, λ 29, 49 «νεκύων άμενηνά κάρηνα». Τήν δέ
προς τόν Συνέσιον συνάφειαν τών τοΰ Βίου 123 δηλοΐ ή ρήσις «τό δε καΐλαρώτατον τής ψυχής αυτός ήν ό Ηρακλής», δστις δέν ήτο έν"Αδου, αλ
λά «μετ’ άθανάτοισι θεοΐσιν | τέρπεται έν θαλίης καί έχει καλλίσφυρον
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"Ηβην». ΙΙρβ. Συνέσ. αυτόθι 12, σ. 141 D «ψυχή . . . άναδραμοΰσα μέν οΰν
επί. την οίκείαν ευγένειαν αλήθειας έστί ταμιεΐον- κα&αρά-γάρ «στι και
διαφανής καί άκήρατος, θεός οΰσα καί προφήτις, εί βοΰλοιτο».
Περί δέ τοϋ ‘Ηρακλέους λέγει ό Συνέσιος αυτόθι 10, σ. 140 Α «καί
τοΰτο άρα αί καλούμενοι πεΐραι, ας 'Ηρακλέα τε άνατληναί φασιν Ιερό'
λόγοι, καί εί δή τις έτερος ελευθερίιχ κατά τό καρτεράν έπεχείρησε, μέχρις αν εκεί τό πνεύμα διαβιβάαωσιν, ου μη φϋάνωσιν αί χεΐρες της φνσεως».

Βί. 121 «δθεν κάκεΐνο δοκεΐ τοϊς φιλοσόφοις τό είναι τό σώμα τρό
πον τινά τής ψυχής δεσμωτήριο ν. καί τοΰτο δ’"Ομηρος πρώτος έδήλωσε1 τό
μέν γάρ των ζώντων αεί δέμας προσαγορεύει, ιός εν τοΰτοις 'ου δέμας
ουδέ φυήν’(Α 115κλπ.)καί 'δέμας δ’ ήικτο γυναικί’ (δ 796) καί 'ή τοι έμήν
αρετήν, είδος τε δέμας τε’ (σ 251)’ τό δ’ άποβεβληκός τήν ψυχήν οΰδέν
άλλο ή σώμα καλεϊ, ώς εν τοΰτοις 'σώμα δέ οϊκαδ’ έμόν δόμεναι πάλιν
(Η 79)» κτλ. «τό γάρ αυτό, ζώντος μέν τοΰ ανθρώπου, δεσμός ήν τής ψυχής, τελετήσαντος δέ, ώσπερεί σήμα καταλείπεται».
Ό Βερναρδάκης γράφει εν τφ Προλόγφ σ. XV : «Stob. I, 35, 10 (p.
292 W.): 'Ωσαύτως δέ καί "Ομηρος έδήλωσε’ τό μέν γάρ τών ζώντων αεί
δέμας προσαγορεύει, ώς έν τοΰτοις 'έπεί ου έθέν έστι χερείων ου δέμας
ουδέ φυήν’ (Α 114 sq.). τό δέ άποβεβληκός τήν ψυχήν σώμα καλεϊ
'σώμα δέ οϊκαδ’ έμόν δόμεναι πάλιν, δφρα πυρός με Τρώες καί Τρώων
άλοχοι λελάχωσι θανόντα’’ τό γάρ αυτό τής ψυχής δεσμός μέν ήν καί δέ
μας κρατουμένης, σώμα δέ απολείπεται, τουτέστι σήμα καί ίχνος, άπελθοΰσης». Ταΰτα παραβάλλει δ Βερναρδάκης προς τα τοΰ Βίου καί έπιφέχει: «Quae simillima ut ovum ovo esse quis non videt ? Nunc componas mihi locum Plutarcheum hunc (Vol. VII, p. 22, 14): άπολΰεσθαι
γάρ τον άποθνήσκοντα καί τήν τελευτήν άπόλυσιν καλοϋσιν, ώς αν έ'ρημαι σώματος (corrupta, fort, ώς αν δεσμού τοϋ σώματος δντος)’ τοΰτο
γάρ δέμας δνομάζουσιν, ώς δεδεμένης ΰπ’ αυτού τής ψυχής ένταΰθα παρά
φΰσιν. Cf etiam p. 23, 22. 26, 9. 926 c. Platon. Pliaed. p. 67 d. Gorg.
p. 493 a. Cratyl. p. 400 b. Theodoret. Graec. Aff. cur. p. 544. Clem.
Alex, p.434 Macrob. Somn. Scip. I 11».
Οΰδέν θαϋμα, δτι ό Βερναρδάκης ήγνόησε τον Συνέσιον. Περί αυτοΰ
έ'γραψα έν Ποιήμ. Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, Μέρ. Β', σ. 347-348 τάδε :
«'Ότι ή ψυχή μένει έν τφ σώματι τοϋ ανθρώπου κατά τήν διάρκειαν τής
ζιοής έπί τής γης εΐνε κατά τον Συνέσιον δεσμός ή δεσμοί ή δεσμά αυτής.
"Υμνφ Γ', 381-383 «δφρα δέ ζωας | ΰλοδιαίτου | δεσμοΐσι μένω» . . . καί
Δ', 286-295 «ϊνα καί ζωάν | τάν μετά μοίρας | τάν μετά δεσμούς | τούς
χθονοβριθεΐς | καθαράν ΰλας | δσον έξανΰω | έπί σάς αΰλάς, | κλπ.».
Τοΰτο δέ μάλιστα τό χωρίον καί τό ανωτέρω μνημονευθέν "Υμν. Ε', 31-
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33 εΐνε παραβλητέα προς τούς τέσσαρας έν τελεί στίχους τοΰ "Υμνου εις
τήν Φΰσιν (τοΰ Cod. Ottob. gr. 59, δν απέδωκα εις τόν Συνέσιον αυτόθι
σ. 343 κέξ. Οί στίχοι ούτοι εινε 21-24 «εις σέ ζωάν γάρ τείνω | γνίοις
ενναίων ρενστοϊς. | οι'κτιρον τόσσον, Τιτάν, | άνθρωπον δειλόν δεσμόν»).
Περί δέ των δεσμών της ψυχής καί τής περόνης, ήτις προσηλοΐ αυτήν προς
τδ σώμα, ως λέγει ό Συνέσιος κατά τον Πλάτωνα, ΐδ. τά γεγραμμένα ύπ’
έμοΰ εν τφ πρώτορ μέχρι τής εργασίας ταΰτης Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ',
σ. 310-311 [6-7]. Πρβ. ωσαύτως καί Συνέσ. "Υμνφ Η', 42-43 «ψνχάν δε
λνϋεΐσαν | χίλονίον βιότον πέδας», καί "Υμνφ Γ', 707 κέξ. «άμμα δέ κόψον, | χάλασον περόναν \ . . . | οΐαιν ψνχάν | κτλ.», καί 575-576 . . . Προς
τούτοις δ’ έ'χω νά παραβάλω καί Πρόκλον "Υμνφ Δ', 10 κέξ. «μή κρυερής
γενέθλης ένί κύμασι πεπτωκυΐαν | ψυχήν... εμήν... | ποινή τις κρυόεσσα βίου δεαμοΐαι πέδηση», καί εις Πλατ. Τίμ. 208 Diehl «εν φρουρά οντες οί τής αρετής άντεχόμενοι και υπό τον σώματος ώς δεσμωτηρίου αννηλειμμένοι δεΐσθαι των θεών όφείλουσι περί τής εντεύθεν μεταστάσεω; κτλ.».
Παρά τφ Συνεσίφ ή λέξις δέμας άπαντά "Υμνφ Θ', 13-15 (περί τοΰ
Χριστού) «κατέβας μέχρι καί χθονός | έπίδημ,ος έφαμέροις I βρότεον φο
ρέων δέμας», καί περί τοΰ ζφδίου Αίγόκερω έν τφ ποιήματι ’Άλλφ εις
ωρολόγιον (τοΰ Cod. Ottob gr. 59, οπερ απέδωκα ωσαύτως εις τον Συνέ
σιον έν Ποιήμ. Συνεσίου τοΰ Κυρην. Μέρ. Β', σ. 375 κέξ.) στ. 19 «διφυές
καλόν Αίγόκεροτ δέμας» (ιδ. καί παρατήρ. σ. ·78)
«'Ότι» δέ «σώμα "Ομηρος ουδέποτε έπί τοΰ ζώντος εΐρηκε», λέγει ό
’Απολλώνιος 148, 23, «ό Άρίσταρχος παρατετήρηκεν τό σύνηθες Όμήρφ
καί σεσημείωται διπλή».
Συμφωνία τις Πλουτάρχου καί Συνεσίου υπάρχει έν τοϊς έξής. Έν
ταις Όμη ικαΐς μελέταις τοΰ Πλουτάρχου (Έτυμ. Μ. 103, 50 καί Σχ. Όμ
Ο 625, ΐδ. Πλούτ.Ήθ. τόμ. Ζ', σ. 99 Βερν.) φέρεται: 'άνεμοτρεφές κΰμα’.
Ίλιάδος Ό, τό υπό τοΰ ανέμου ηύξημένον, υψηλόν δτε δέ τό Άγαμέμνονος δόρυ άνεμοτρεφές φησιν, ως έν τή Λ, αντί τον υπό ανέμου γεγνμνασμένον, ισχυρόν, τά γάρ ύπεύδια καί κατασκιαζόμενα τών δένδρων εύτενή μέν καί λεΐον τόν δρπηκα ποιεί, ασθενή δέ καί μαλακόν καί άγύμναστον άναδίδωσιν' οις δέ προσπίπτει τραχύς αήρ καί άνεμάιδης, ταΰτα
ταϊς τών πνευμάτων τριβόμενα πληγαΐς εύτονον καί δύσθρυπτον έ'χει
τήν στερρότητα, ώς φησι Πλούταρχος έν Μελέταις Όμηρικαϊς (Έτ. Μ :,
έν μελέτη Όμηρου)».
Παρά τφ Συνεσίφ Φαλ. έγκ. 12, σ. 76 Β άπαντμ: «καί ώσπερ τών
δοράτων τά μέν έλεια καί τά πεδινά χείρω, τά δέ δρεια κρείττω* τήν δέ
αιτίαν Όμηρον πυνθάνου καί άκούση λέγοντος* άνεμοτρεφή γάρ και γεγυμνασμένα. μηδέ γάρ Χείρωνα τόν σοφόν είκή νόμιζε τφ Πηλεΐ τό δόρυ
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τεμεϊν ουκ από των γειτόνων Τεμπών οϋδ’ από τίνος όρους η φάραγγος,
ου λεία καί μήκιστα φύεται, άλλα Πηλίου εκ κορυφής, ου ταΐς εμβολαις
των άνεμων έξέκειτο. ταϋτ’ ά'ρα ξΰλον άγαθόν f)v κτλ.».
Τοϋ Πλουτάρχου προηγείται ό Άριστόνικος έν τη ερμηνεία τοϋ άνεμοχρεφες λέγων «... «διά τοΰ μνεμοτρεφές βούλεται σημαίνειν τον εύ
τονον' τα γάρ εν ευηνέμφ χωρίφ φυόμενα εύτονα γίνεται παλλόμενα καί
κραδαι\όμενα». Πρβ. καί Εΰστάθ. 843, 1 «τό τραφέν καί έγγυμνασθέν
τάς ινας άνέμφ καί διά τοϋτο στερρόν καί ουκ εύθραυστον, άλλα εύτονον,
όποια τα έν εύηνέμοις χωρίοις τρεφόμενα φυτά, διό καί ή τοϋ Άχιλλέως
μελία Πηλίου εκ κορυφής τέτμηται». Την 'Ομηρικήν ρήσιν «Πηλίου εκ κο
ρυφής», ως εΐδομεν, μνημονεύει ό Συνέσιος, παρ’ ου, ως φαίνεται, παρέλαβεν ό Ευστάθιος. Παρά τφ Όμήρψ κεΐται II 140 κέξ. καί Τ 387 κέξ.
έγχος . . . βριθϋ, μέγα, στιβαρόν' τό μέν ου δΰνατ’ άλλος ’Αχαιών
πάλλειν, άλλά μιν οιος έπίστατο πήλαι Άχιλλεΰς,
Πηλιάδα μελίην, την πατρί φίλφ πόρε Χείρων
Πηλίου εκ κορυφής, φόνον έμμεναι ήρώεσσιν.
Βί 149 «επεί δ’ έν τοΰτοις καί Πυθαγόραν έμνημονεΰσαμεν, φ μά
λιστα ήρεακεν ή εχεμνθία και το σιγάν, α μή χρή λέγειν, θεασιόμεθα, εί
καί “Ομηρος ταΰτην έ'σχε την γνώμην, κτλ.» (παρατίθενται 'Ομηρικοί
στίχοι).
Ό Συνέσιος λέγει Αίγ. Β', 8, σ. 128 Β—129 ΑΒ «ο τοι Σάμιος Πυ
θαγόρας τον σοφόν άλλ’ ουδέ θεάμονά (ούδέν άλλ’ ή θεάμονά Petav.)
φησιν είναι των τε δντων καί γινομένιον' παραγγείλαι γάρ αυτόν εις τον
κόσμον, ώσπερ εις άγώνα ιερόν, έφ’ φ θεάσασθαι τά γινόμενα... οϋτιος,
φ μέν κοινοϋται θεός τάς παρασκευάς τών άποκειμένων έν βίφ τή φύ
σει. .. μηδέν ήττον, εί μή καί μάλλον τών άνηκόων εχεμνθείτω... τοΰ δέ
άληθοϋς ώρισται μέν ή γνώσις, ώρισται δέ ό λόγος, άλλά τοι και οντος
υπό τοϋ σοφοϋ κεκρνψεται, πίστιν τινά ταΰτην παρακατατιθέμενου
θεοΰ. καί γάρ άνθρωποι τους ρμολόγονς μισονοιν. όν δέ ουκ άξιοι θεός
είναι μύστην, μήτε προεξαλλέσθω μήτε ώτακονστείτω. καί γάρ άνθρωποι
μισονσι τους φιλοπράγμονας, κτλ.».
“Ετι δέ λέγει Έπιστ. 142, (σ. 726) «τον μεν Όδνσσέα διά τής έπιστολής έπέγνων, πολλών έπαναγόντιυν έπί τήν μνήμην τοϋ ήρωος" τον δέ
ΙΙρωτέα ήγνόησα. σε μέν γάρ όντα τοιόνδε καί ημιθέων ψαΰειν ουκ άπεικός, έγώ δέ άλλο μέν τι σοφός, κατά δέ τό Δελφικόν γράμμα έμαυτόν
έγνωκώς, καταδικάζω πενίαν τής φΰσεως καί άπογινώσκω τήν εις ήρωας
οικειότητα, πλήν όσον μιμητής είναι τής εχεμνθίας ηνξάμην, ήν καί αυτήν
μοι συνέχεας κατά τον εκ Σπάρτης Μενέλαον' ώστε κινδυνεύεις συνιυρίδι
προσήκειν ήριόων, ουκ Όδυσσεΐ μόνφ. κτλ.».
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Ό Συνέσιος μνημονεύων εν τή ’Επιστολή ταύτη τοΰ Όδυσσέως καί
λέγιον «πλήν δσον μιμητής είναι τής εχεμν&ίας ηϋξάμην», πόντιος είχε
κατά νοΰν τούς έξη; στίχους τοΰ Όμηρου, ους καταλέγει δ Βίος έν τφ
149 κεφαλαίορ: «διό καί τούς φρονιμωτάτους εγκρατέστατους γλώσσης
πεποίηκε- καί τον Όδυσσέα τώ υίφ διακελευόμενον
εί έτεόν γ’ εμάς έσσι, εμοί δέ σε γείνατο μήτηρ,
μήτε τι Λαέρτης ί'στω τόδε μήτε συβώτης
μήτε τις οικείων μήτ’ αυτή ΙΙηνελόπεια.
καί πάλιν αυτή) παραινεί
σίγα καί κατά σόν νόον ϊσχανε μηδ’ έρέεινε (τ 42)».
Οί προηγούμενοι στίχοι εινε π 300 (όπου: «έσσι καί αίματος ήμετέροιο»), 302 (δπου : «τό γε»), 303 (ένθα: «οϊκήιον», δπερ άποκατέστησεν δ
Βερναρδάκης έν τφ Βίφ). Παρατηρητέον δέ, δτι οι στίχοι ούτοι δεν μνη
μονεύονται παρά τφ Στοβαίω Άνθ. 33, 17, ούτινος το μέρος τούτο παρέβαλεν ό Βερναρδάκης προς τό 149 κεφάλαιον τοΰ Βίου (Προλ. σ. XVIXVII), έχον ούτω: «Πλουτάρχου. Περί τής καθ’ ‘Όμηρον έχεμυθίας διά
τούτων σαφώς δείκνυται" λέγει γάρ
Θερσιτ’ακριτόμυθε, λιγύς περ έών αγορητής,
ϊσχεο μηδ’έθελ’οιος έριζέμεναι βασιλήι
(Β 246-247, δπου; «βασιλεϋσιν»), καί τοΰ Τηλεμάχου είπόντος
ή μάλα τις θεών ένδον, οΐ ουρανόν εύρύν έχουσιν
(τ 40) έπιλαμβανόμενος δ πατήρ έφη
σίγα καί κατά σόν νόον ϊσχανε μηδ’ έρέεινε"
αύτη τοι δίκη έστί θεών, οι ’Όλυμπον έχουσι
(τ 42-43). τοΰτο εκσίγησιν οί Πυθαγορικοί καλοΰντες (ούτως ό Gomperz
αντί τοΰ: έξήγησιν οί Π. κ.) ούδέν άπεκρίνοντο τοΐς περί θεών, ο τι τύχοιεν, ίταμώς καί εύχερώς έρωτώσι».
’Εν τφ Βίφ παρατίθεται πρώτον ό 'Ομηρικός στίχος ξ 466 («επί γάρ
τών παροινούντων έφη 'καί τι έπος προέηκεν, δπερ τ’άρρητον άμεινον’).
’Έπειτα έπιφέρονται τάδε: «καί τφ Θερσίτη επιπλήττει'ισχεο, | Θερσιτ'
ακριτόμυθε —αγορητής’ (δπου τό «ϊσχεο» τοΰ Β 247 προηγείται τοΰ 246
στίχου), καί τοΰ Ίδομενέως καθαπτόμενος ,ό Αϊας λέγει ‘άλλ’αίεί μύθοις
λαβρεύεαι- ουδέ τί σε χρή | λαβραγόρην έμεναι’ (Ψ 478)- καί τών στρα
τευμάτων εις μάχην συνιόντων 'Τρώες μεν κλαγγή τ’ ένοπή τ’ ϊσαν όρνι
θες ως' | οί δ’άρ’ϊσαν σιγή μένεα πνείοντες ’Αχαιοί’ (Γ 2,8)' βαρβαρικόν
γάρ ή κραυγή, Ελληνικόν δ’ ή σιωπή" διό καί τούς φρονιμωτάτους κτλ.»
(ΐδ. ανωτέρω).
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’Εάν τις παραβάλη τά υπό τοϋ Συνεσίου είρημένα προς τά εν τφ
Βίφ καί τά παρά τφ Στοβαίφ φερόμενα, θά ΐδη τάς έξης διαφοράς. Ό
Συνέσιος λέγει «ο τοι Σάμιος Πυϋαγόρας», έν τφ Βίφ άπαντά ομοίως
τό δνομα τοϋ φιλοσόφου «ΙΙν&αγόρον... φ μάλιστα ήρεσκεν ή έχεμυθία
καί τό σιγάν, α μή χρή λέγειν» (άτινα παραβλητέα εινε προς τά έξης υπό
τοϋ Συνεσίου λεγάμενα), άλλ’ ό Πλούταρχος παρά τφ Στοβαίφ λέγει
«τοϋτο έκσίγησιν οί ΙΙνΟαγορικοί καλούντες» καί περιορίζει μόνον εις τό
δτι «ούδέν άπεκρίνοντο τοΐς περί θεών, δ τι τύχοιεν, ίταμώς καί εύχερώς
έρωτώσι», δπερ έχει καί ό Συνέσιος διεξοδικοκερον καί λεπτομερέστερων.
Παρά τφ Πλούταρχο.) δεν μνημονεύονται οι 'Ομηρικοί στίχοι «εί έτεόν
γ’έμόςέσσι, κτλ.», οΰς έχει ό Βίος καί οϋς ώς ειπον άνοιτέρω, πάντως
νοεί ό Συνέσιος έν τη 142 Επιστολή. ΓΙρβ. την ρήσιν τού Βίου «διό καί
τους φρονιμωτάτονς εγκρατεστάτους γλώσσης πεπυίηκε» προς την τοϋ
Συνεσίου Αίγ. Β', 8 «... ώριαιαι δε δ λόγος' αλλά τοι και οντος νπδ τον
σοφού κεκρύψεται, κτλ.». Προσέτι δ5 έν τφ Βίφ γίνεται λόγος περί τής
διαφοράς των Ελλήνων καί των βαρβάρων. Καλόν δε νομίζω νά ΰπομνήσω, δτι πολύς λόγος γίνεται υπό τού Συνεσίου περί τής διαφοράς των
βαρβάρων καί των Ελλήνων καί τής Ελληνικής άγα>γής έν Δίωνι 8, 9, 10
(πρβ. αυτόθι σ. 47 Β την ρήσιν «ταντγι δη πάλιν τον "Ελληνα τον βαρβάρον πρώτον άγω καί σοφώτερον τίϋημι, κτλ.»). Περί δέ τής σιγής εν τοΐς
"Υμνοις τοϋ Συνεσίου ΐδ. τά ύπ’ έμοΰ γεγραμμένα έν ΙΙοιήμ. Συνεσίου
τοϋ Κυρηναίου, Μέρ. Β', σ. 344—345.
Συνέσ. Έπιστ. 14(5, (σ. 730) «ήσαν άρα Αιγύπτιοι φαρμακεΐς, καί
ού πάντα "Ομηρος ψεύδεται, δτε καί αυτός ίύγγων πλήρεις έπιστολάς εκ
πέμπεις άπ’ Αίγυπτου. Ελένη μεν οϋν τό λαθικηδές φάρμακον 'Πολύδαμνα πόρεν, Θώνος παράκοιτις’’ σοί δέ τίς τό ανιαρόν δέδωκεν, κτλ.»;
Παρά τφ Όμήρφ φέρεται δ 219-221
εν θ’ αΰτ’ άλλ’ ένόησ’ Ελένη, Διός έκγεγαυΐα.
αύτίκ’ άρ’ εις οίνον βάλε φάρμακον, ενθ’ έπινον,
νηπενθές τ’ άχολόν τε, κακών έπίληθον απάντων.
καί 227 κέξ.
τοϊα Διός
έσθλά, τά
Αίγυπτίη,
φάρμακα,

θυγάτηρ έχε φάρμακα μητιόεντα
οί ΓΙολύδαμνα πόρεν, Θώνος παράκοιτις,
τή πλεΐστα φέρει ζείδωρος άρουρα
πολλά μεν έσθλά μεμειγμένα, πολλά δέ λυγρά.

Έν τφ Βίφ 201 διακρίνονται τά είδη τής ιατρικής καί τά μέρη έκατέρου τούτων, τό θεωρητικόν «τό διά τών καθολικών λόγων καί διά με
θόδου έπάγον επί την τών κατά μέρος γνώσιν τούτου δ’ αϋ μέρη τό μέν
σημειωτικόν, τό δ’ αίτιολογικόν. πρακτικόν δέ τό διά τής ένεργείας αυτής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:29:11 EET - 3.89.233.115

330

E

A. Πεζοπούλου

βαδίζον' τούτου δέ μέρη τό μέν διαιτητικόν, τό δέ χειρουργικόν, τό δέ
φαρμακευτικόν, πώς ούν έκάστψ τούτων 'Όμηρος έπιβέβληκεν; δτι μέν
γάρ θεωρητικόν τι είναι έπίσταται, έν τούτφ αίνίσσεται
τοΐα Διός θυγάτηρ έχε φάρμακα μητιόεντα
(δ 227)’ μητιόεντα γάρ λέγει δηλονότι κατά τέχνην θεωρητικήν εσκευασμένα». Ό Βερναρδάκης Προλ σ. XXXII παρέβαλε Σχ. Όδυσσ. δ 227
μετά τινων διορθώσεων αυτού και έν τέλει έγραψε «cf. Schol II. Λ 516»,
άλλ’ ούδένχωρίον τού Πλουτάρχου σχέσιν έχον προ: τ ιΰτα έμνημόνευσεν.
’Έχω δέ νά παρατηρήσω, δτι την είρημένην Επιστολήν τού Συνεσίου έχει προ οφθαλμών ό Βυθύμιος Μαλάκης έν τή 17 Επιστολή αυτού
(σ. 56-57 Μπόνη), έν ή προς άλλοις γράφει έν τέλει «... καί δείξω μη
πάντη τον μύθον διαψευδόμενον, ώς εατιν αρα και φάρμακον λαϋικηδές,
άκεσώδννον και κακών απάντων έπ'ληϋες °. Τό «φάρμακον λαϋικηδες»
έλαβεν ό Μαλάκης παρά τού Συνεσίου λέγοντος «τό λαϋικηδες φάρμα
κον», δπερ δεν άπαντα παρά τφ Όμήρφ δ 219 κέξ., αλλά τό «... φάρ
μακον . . . νηπενθές τ’ άχολόν τε, κακών έπίληϋον απάντων» (220-221). 'Ο
Συνέσιος αντί τού «κακών έπίληϋον απάντων» τού Όμηρου έγραψε την
ωσαύτως 'Ομηρικήν λέξιν «λαϋικηδες» (X 83 «λα&ικηδέα μαζόν»' πρβ.
Σχόλ. «τον λήθην έμποιοΰντα τοΐς παισί των κακών απάντων») Σημειωτέον δέ, δτι ό Μαλάκης έγραψε τήν διάφορον γραφήν «έπίληϋες* (αντί
τής «έπίληϋον»), ήτις φέρεται καί εν τφ Βίφ 211 «τών ιατρικών φαρμάκων . . . τά δέ ποτά, δπου ή Ελένη τφ κρατήρι μίσγει φάρμακον
νηπενθές τ’ άχολόν τε, κακών έπίληθες απάντων.
Ό Nauck αντί τού έπίληϋον ·ή έπίληϋες προέτεινε νά γραφή έπίλησιν ή
λαϋικηδες (ώς έχει ό Συνέσιος, οΰ τό χωρίον άγνοοΰσιν οι έκδόται τού
Όμηρου Ludwich, Allen, Berard καί άλλοι). Έκ δέ τών ήδη είρημένων
καταφαίνεται ή συνάφεια τού Συνεσίου μετά τού Βίου.
Συχνή μνεία χωρίιυν καί στίχων τού Όμηρου γίνεται υπό τού Συνε
σίου έν Φαλάκρας έγκωμίφ. Περί πάντων τούτων, νομίζω, πρέπει νά λεχθώσι τά δέοντα κατά τήν παρά τφ Συνεσίφ τάξιν μετά τινων παρατη
ρήσεων, αΐτινες συμβάλλονται εις τήν καθόλου άκριβεστέραν γνώσιν καί
εις τήν ερμηνείαν καί εις τήν συμπλήρωσιν τών έλλειπόντων έν τοΐς Λεξικοΐς καί έν άλλοις συγγράμμασι.
Ό Συνέσιος λέγει αυτόθι 2, σ 64 BC «ούκοΰν άνάσχου τού λόγου
καί τήρησον εν πείση, φασί, την καρδίαν, ώσπερ δ Όδνσαενς προς την
άναγωγίαν τών γυναικών άνέκπληκτος έμεινε καί συ πειρώ μηδέν υπο
τούτου παθεΐν». Τό «έν πείση . . . την καρδίαν* είνε κατά το 'Ομηρικόν
υ 23 «τφ δέ μάλ’ έν πείση κραδίη μένε τετληυΐα | νωλεμεως». Φέρονται
δέ παρά τφ Συνεσίφ προς τή γραφή «πείση» καί αί γραφαί «πίσση» (μετά
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σχολίου) καί «.πεισμονή». Ό Krabinger παρατίθεται καί τό τοϋ Ζωναρά
Λεξ. τόμ. Β',σ. 1531 *πεΐσα' ή πεΐσις και ή πεισμονή», δπερ αγνοείται εν
τφ Θησαυρφ τού Στεφάνου καί εν τφ Όμηρικφ Λεξικφ τοΰ libeling (Φς
καί τό σχόλιον τοϋ Cod. Mon. Λ τοΰ Συνέσίου). Ή λέξις πεΐσα άπαντά
παρ’ Όμήρφ μόνον ε ν τφ μνημονευθέντι στίχψ, έξ αΰτοΰ δέ παρέλαβεν
αυτήν προς τφ Συνεσίψ καί ό Πλούταρχος Περί άοργησίας σ 453 CD
«’Έρωτι μέν γάρ οΰδ’ αίιτφ πολλάκις έχοντι κατά χώραν εν τή ‘Ομηρική
πείση μένοντα τον θυμόν, κτλ.» (ο Hutten εξαλείφει τό «κατά χώραν»).
'Η δέ «άναγωγία των γυναικών», ήν λέγει ό Συνέσιος, εινε, ότι αΰται
«μνηστήρσιν έμισγέσκοντο πάρος περ, | άλλήλησι γέλο.» τε καί ευφροσύνην
παρέχουσαι. | τοΰ δ’ ώρίνετο θυμός ένί στήθεσσι φίλοισιν» ("Ομ. υ 6
κέξ.).
Μετά ταϋτα ό Συνέσιος παρατίθεται εν περιλήψει τά έν τφ Κόμης
έγκωμίω τοΰ Δίωνος γεγραμμένα, εν οίς μνημονεύονται 'Ομηρικοί στίχοι
ή μέρη στίχων A 197, Γ 281, X 401-402 μετά διαφόρου γραφής «πεφόρηντο» αντί τής «πίτναντο» («πίλναντο», «πίμπλαντο»), Ρ 51-52, π 176,
ζ 230-231, Γ 64, X 470, A 551, 568, κλπ., A 538, 556 κλπ., A 529. (Περί
τινων εκ τούτων ΐδ. τά γεγραμμένα έν τοΐς έμπροσθεν).
Φαλ. έγκ. 5, σ. 67 ΑΒ «ούμός οΰν λόγος όριεΐ πάντων ήκιστα χρήναι φαλακρόν άνδρα αισχΰνεσθαΓ τί γάρ, εί ψιλήν μέν έχει τήν κεφα
λήν, λάσιον δέ τό φρονοΰν, οίον τον Αίακίδην ή ποίησις ΰμνησεν; άλλ’
οΰτός γε ήμέλει των τριχών, ας καί δωρεΐται νεκρφ. κτλ.». Ό λόγος εινε
περί τοΰ Άχιλλέως, δν λέγει Αίακίδην ό Συνέσιος καθ’"Ομηρον 1 191
καί λ 471, 538, κλπ. (ΙΙροσθετέον τό όνομα Αίακίδης εις τό Λεξικόν των
κυρίων ονομάτων Pape-Benseler καί εκ τοΰ Συνέσίου περί τοΰ Άχιλλέως). ΙΙερί δέ τής κόμης αΰτοΰ τής δωρουμένης τφ νεκρφ ΓΙατρόκλιρ ϊδ.
τά γεγραμμένα ήδη έν τοΐς έμπροσθεν.
Λυτ. 9, σ. 72 A—D «προς ταΰτα γραφέτω μέν “Ομηρος, πλαττέτω
δε, εί βούλεται, καί Φειδίας αποδείξεις τφ Αίωνι, χαίτην τφ Αιί καθιέντες,
καί ταύτην βαθείας τριχός, ΐν’ έχη κινεΐν δι’ αυτών, οπότε θέλει, τον
"Ολυμπον, ό γάρ δρώμενος έν ούρανφ Ζευς (δηλ. ό άστήρ), απαντες ϊσμεν,
ο ιός έστιν- εί δέ τις έστι καί έτερος Ζευς, ούκ οΐδα μέν, ει τις έστι μετά
σώματος έτερος, έστω δέ, εΐ τις οΐεται... αλλά γάρ έοίκασι ποιητική τε
καί πλαστική, καί τό μιμητικόν ά'παν γένος ήκιστα μέν είναι φιλάληθες'
δημαγωγικόν δέ ώς μάλιστα. .. τίμιον δέ άμαθέσιν ή κόμη... τί δ’ αν ούν
δοκεις "Ομηρον υπό των Ελλήνων παθεΐν, αυτά τάληθή περί τοΰ Λιός
είπόντα κτλ.» (δηλαδή δτι δ Ζευς δέν είχε κόμην, άλλ’ ήτο φαλακρός, ιός ό
δρώμενος έν ούρανφ πλανήτης Ζευς).
Ό Συνέσιος λέγει περί τοΰ Διός καθ’ "Ομηρον A 528—530
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ή καί κυανέησιν επ’ όφρύσι νεΰσε Κρονίων,
άμβρόσιαι δ’ άρα χαϊται έπερρώσαντο άνακτος
κρατός απ’άθανάτοιο, μέγαν δ’ έλέλιξεν ’Όλυμπον
καθ’οΰς, ως λέγεται, έποίησεν ό Φειδίας τό χρυσελεφάντινον ά'γαλμα τοΰ
Διδς έν Όλυμπίμ. Τον στίχον «άμβρόσιαι δ’ άρα χαϊται έπερρώσαντο
άνακτος» ιός άπαντώντα έν τώ Κόμης έγκωμίφ τοΰ Δίοινος μνημονεύει ό
Συνέσιος· Φαλ. έγκ. 3, σ. 65 D. Πρβ. καί 22, σ. 84 Λ «αί ρωννύμεναι τρί
χες από τής κεφαλής τού Διός καί συγκινοϋσαι τον ουρανόν, δ τοϊς πληθεσι καί τοϊς άγαλματοποιοΐς συνεχώρησεν». Τά φερόμενα παρά τφ Συνεσίφ προσθετέον εις τά τοΰ Στράβωνος Η', σ. 35 4. Πρβ. καί Άρριαν.
Έπικτ διατρ. Β', 8, 26 «μη γάρ ό Ζευς ό έν ’Ολυμπία όφρύν άνέσπακεν;
αλλά πέπηγεν αυτοΰ τό βλέμμα, οίον δει είναι τοΰ έροϋντος' 'ού γάρ έμόν
παλινάγρετον ούδ’ απατηλόν’» ('Όμ. Α, 526, ουτος δέ ό στίχος καί ό
527 προηγούνται τώιν στίχων «ή καί κυανέησιν— έλέλιξεν ’Όλυμπον»).
Πρβ. καί Εύστάθ. εις Ίλ. A 528 «φέρεται δέ ένταΰθά ιστορία, δτι Ευφράνωρ Άθ ηνησι γραφών τούς δώδεκα θεούς καί απορών, προς οίον
αρχέτυπον γράψη τον Δία, παρήει έν διδασκάλου' καί άκουσας των επών
τούτων, άμβρόσιαι δ’ άρα χαϊται καί τά εξής, έφη ώς ήδη έχει τό άρχέτυπον καί άπιών έγραψεν' οί δέ φασιν δτι άπό τούτων τών στίχων δρμηθείς
Φειδίας δ άγαλματοποιός έποίησε τον έν Όλυμπίμ Δία .. καί ό γεωγρά
φος (δηλ. δ Στράβων) δέ φησιν δτι προς 'Ομηρικόν παράδειγμα, τό έπ’
όφρύσι νεϋσεν, δ Φειδίας έποίησε τον έν ’Ολυμπία Δία έλεφάντινον».
Παρατηρητέον δέ, δτι ό Συνέσιος έν τφ άνωτέρω καταλεχθέντι χωρίφ Φαλ έγκ. 22, σ. 84 Α λέγει -αί ρωννύμεναι τρίχες κτλ.» άντί τοΰ «αί
ρωόμεναι τ.», συνάπτων καί αυτός, ώς καί άλλοι, τό ρώνννμαι μετά τοΰ
ρώομαι.

Αύτ. 11. σ. 74 D «ώσπερ άμέλει τον Όδυσσέα παίζουσιν οί μνηστή
ρες, μειράκια κομώντα καί διαρρέοντα καί ταχύ μάλα κακώς άπολούμενα,
πλεΐον εκατόν, ύφ’ ενός άπαντα φαλακρού, δν τέως λαμπαδηκόμον όντα
και φώς άπτοντα χειροποίητον νουθετοΰσιν άπηλλάχθαι πραγμάτων, ώς
άρκούσης τής κεφαλής περιλάμψαι την δλην οικίαν». Ταΰτα όναφέρονται
εις την Όμηρου ’Οδύσσειαν, ένθα φέρεται υ 343 περί τοΰ Όδυσσέως
«αντάρ δ πάρ λαμπτήροι φαεινών αΐϋομένοιοιν | έστήκειν ές πάντας ορυγ
μένος», καί 349 κέξ.
«τοΐσιν δ’Εύρύμαχος, ΙΙολύβου πάϊς, ήρχ’ άγορεύειν
κερτομέων Όδυσήα’ γέλω δ’ έτάροισιν έτευξεν'
κέκλυτέ μευ, μνηστήρες άγακλειτής βασιλείης,
δφρ’ εϊπω τά με θυμός ένί στήθεσσι κελεύει,
ούκ άθεεί δδ’ άνήρ Όδυσήιον ές δόμον ήκει'
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εμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας εμμεναι αντοϋ
κάκ κεφαλής, επεϊ ον οΐ ενι τρίχες ονδ’ ήβαιαί».

Καλόν νομίζω νά μνημόνευσα) τα είρημένα υπό τοΰ Κασσίου Δίωνος
ΝΗ', 19 «(Τιβέριος) έφείσατο δέ καί Λουκίου Σηιανοΰ στρατηγού Μάρ
κου τε Τερεντίου ίππέως, εκείνου μέν ύπερφρονήσας τά τε άλλα πάντα
διά φαλακρών έν τοις Φλωραλίοις μέχρι νυκτός επί τη τοΰ Τιβερίου
χλευασίφ, οτι τοιοΰτοςήν, ποιήσαντος, καί φως τοΐς άπιοϋσιν εκ τοΰ θεά
τρου διά πεντακισχιλίων παίδων άπεξυρημένων παρασχόντος' τοσοΰτον
γάρ έδέησε δι’ οργής αύτώ γενέσθαι, ώστ’ ουδέ προσεποιήσατο αρχήν, οτι
περί αυτών ήκηκόει, καίπερ καί Σηιανών έξ εκείνου πάντων τών φαλα
κρών ό νομασθέντο) ν ».
Αύτ. 12 σ. 76 BC «καί ώσπερ τών δοράτων τα μέν έ'λεια καί τά πε
δινά χείρω, κλπ.». Περί τούτων έγένετο ήδη λόγος έν τοΐς έμπροσθεν.
Αύτ. 17, σ. 80 D—81 Α «ό γοϋν Άχιλλεύς άναθαρσήσαι τους Τρώάς
φησιν, οΰχ οτι τής κόμης οΰχ όροισιν αίωρουμένην την σόβην’ αλλά
πώς λέγει;
'οΰ γάρ έμής κόρυθος λεΰσσουσι μέτωπο ν
έγγΰθι λαμπομένης’
(Όμ. II 70—71). Περί δέ τών εξής «εί δέ Άχιλλεύς έκόμα κτλ.» έλέχθησαν τά δέοντα ανωτέρω.
Αύτ. 18, σ. 81 C—82 Β «τί ούν ώσπερ ερμαίου λαβόμενος έχη
ξανθής δέ κόμης έλε Πηλείωνα;
δλως δέ διατί τεμάχιον εκφέρεις, αλλά μή πάντα τον στίχον έλκεις εις
μέσον; ούκοϋν έπεί μή σύ βοτίλει, τοΰ παρ’ ημών αυτό γενέσθαι συ την
ανάγκην έποίησας.
στή δ’δπιθεν, ξανθής δέ κόμης έλε Πηλείωνα
("Ομ. A 197, όπου οι νεώτεροι άναγινώσκουσι: Πηλείωνα). Εύγε, ώ Δίων,
ώς ού παρελκούσας άφήρησαι σύλλαβός, άλλ’ έν αίς άπαν ένι τουναν
τίον φ βοόλει. έντεΰθεν έγό) μαντευ μαι καν τούτη) τής ηλικίας Άχιλλέα
φαλάκρας μετεΐναι». Καί μετά τινα άλλα επαναλαμβάνει δ Συνέσιος τον
στίχον «στη - Πηλείωνα», καί έπιφέρει «ϊνα λάβοιτο τής κόμης, όπισθεν
έ'στη, ώς ούκ οθιτης έκ τοΰ προσθίου λαβής».
Αύτ. 19, σ. 82 C «"Εκτορος γάρ καταψεύδεται, μάλλον δέ Όμηρου
τά περί "Εκτορος’ τάχα δέ καί Όμηρου καί "Εκτορος .. α δέ γέγραφεν
ώς Όμήρφ περί "Εκτορος είρημένα
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άμφ'ι δέ χαΐται
κυάνεαι πεφόρηντο
δειξάτω τις, ου κεΐται τών Όμηρου ραψφδιών. άλλ’ ουδ’ αν ’Ίωνα δοκώ
τον ραψωδόν έξευρείν. πώς δ’ αν "Ομηρος κομήτην έποίησεν, ον είσήγαγεν εις την ποίησιν ετέρφ καλλωπιστή λοιδορούμενον; κτλ.».
ΙϊαΓζων λέγει ό Συνέσιος ότι οι στίχοι ουτοι δεν άπαντώσι παρά τφ
Όμήρψ. "Ιδε τα γεγραμμένα ήδη ανωτέρω.
Αύτ. 20, σ. 83 A— C «είδε κάρη ξανθός ήν ό Μενέλαος, άλλ’οΰ τι
καί κομήτης γε ήν, δσα γε από τοϋ λόγου, άλλ’ ουδέ έπαινος τοϋτο τριχο>ν, άλλ’, ώσπερ είχεν, έδίδαξεν. ου γάρ, ο τι αν "Ομηρος όνομάση, τοϋτο
τής φύσεώς έστι των επαινετών. Λίωνι δέ υπέρ ευπορίας ταύτόν έ'οικεν
είναι μνήμη τριχών καί έγκώμιον, δ'στις οΰτιυς ανδρείους έπέθετο τά μέν
ούκ ένόντατή ποιήσει προσνέμειν, τών δέ δντων άποστερεϊν αυτήν, ώσθ’,
ί'να πείση, λέγων δτι πρέπει πολύ μάλλον άνδράσιν ή γυναιξίν ή κόμη,
καί τών θεών φησι τάς μέν ίίηλείας "Ομηρος άλλως επαινεί, βοώπιν
"Ηραν καί Θέτιν άργυρόπεζαν' τοΰ Διός δέ μάλλον επαινεί τάς τρίχας,
έξεκέκοπτο γάρ ίσως αύτφ τό βιβλίον επών αγαθών καί συχνών, όποια
ταυτί
Άπόλλωνι άνακτι, τον ήυκομος τέκε Λητώ,
τον θές Άθηναίης επί γοόνασιν ήυκόμοιο.
(Α 36 καί Ζ 273). ΙΙερί δέ τής Ήρας έπιβουλευοΰσης τον Δία κατακοιμίσαι (Ξ 159 κέξ.), τά τε άλλα κομμωτίσασθαί φησι την θεόν, έν φ γε
μέλλει καί δεήσεσθαι τοϋ κεστον, δς άλλα τε πολλά δυναται καί μέγιστον, δτι κλέπτει τών εχόντων τών νουν (Ξ 214 κέξ.). τότε τοίνυν εν ταύτφ
μυραλοιφήσαί τε αυτήν λέγει (αυτόθι 171—175), καί δτι
χαίτας
πεξαμένη, χερσί πλοκάμους έπλεξε φαεινούς,
καλούς, άμβροσίους (αυτόθι 175—176),
δ καί τοΰ πλήθους τών εγκωμίων άξιον».
Ένόμισα καλόν να καταλέξω πάντα ταΰτα διά την Ιν αύτοϊς μνείαν
ικανών 'Ομηρικών χωρίων καί τήν κατ’ έννοιάν τινων άπόδοσιν.
Αυτόθι 21, σ. 64 C «ούκοΰν από μέν τών φιλοκόμων είσίν οί μοι
χοί. καί γάρ "Ομηρος έχόμενον τον κέρα άγλαον τον παρΰενοπίπαν έποίη
σεν, ώς επί διαφθορά γυναικών ήγλαϊσμένης τής κόμης’ καί μοιχός έστιν
αυτός ούτος’ τά κράτιστα μέν ουν τών μοιχών, εις ον άπέρριπται τοΰνειδος». Ό Διομήδης λέγει προς τον ’Αλέξανδρον (Πάριν) Λ 385

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:29:11 EET - 3.89.233.115

Συνεσίου Περί 'Ομήρου κτλ.

335

τοξότα, λωβητήρ, κέρρ αγλαέ, παρθενοπΐπα.
Οί κώδικες τοΰ Συνεσίου έχουσι την γραφήν «κέρα άγλ.», ήτις φέ
ρεται καί εν τιαι κώδιξι τοΰ Όμηρου καί παρ’ άλλοις. Μεγάλη ήτο παρά
τοΐς παλαιοΐς ή συζήτησις, αν τό κέρα είνε πτώσεως αιτιατικής ή δοτικής,
δτ’ έγραψαν τινες «συν τφ ι» κέραι—κέρα (ώς γράφουσι καί νΰν), καί αν
σημαίνει τήν τρίχα (τάς τρίχας, την τρίχωσιν) ή τό τόξον. ’Ίδ. περί τού
των Θησαυρόν Στεφάνου καί Ebeling Λεξ. Όμηρ., ένθα ελλείπει ή μνεία
τοΰ Συνεσίου, δστις νοεί την λέξιν κέρα ώς κόμην καί συνάπτει τό «κέρα
άγλαέ» μετά τοΰ «παρβενοπΐπα» επί όνείδει τοΰ ΙΙάριδος ώς μοιχού, «ώς
επί διαφθορά γυναικών ήγλαϊαμένης τής κόμης» αΰτοΰ. Προσθετέον καί
ταΰτα εις τά υπό των αρχαίων καί των Βυζαντιακών περί τοΰ χωρίου
τούτου τοΰ Όμηρου είρημένα. Έν δε τφ αυτφ κεφαλαίφ σ. 85 Α λέγει 6
Συνέσιος περί τοΰ μοιχού «εν [ΐέν δή τοΰτο τοιοΰτο γένος, δ συχνάς μέν
οικίας άναστάτους έποίησεν, ένίας δέ ήδη καί πόλεις' καί τ»ΰ συρραγήναι
τάς ηπείρους άλλήλαις και διαβήναι τούς "Ελληνας έπι τά Πριάμου
σκήπτρα μοιχεία γέγονε πρόφααις».

Συνέσ. Περί ένυπν. 1.5, σ. 143 D «ταΰτην εγώ τήν μαντικήν έμαυτφ
τε άξιώ παρεΐναι καί παισί καταλιπειν, έφ’ ήν ου δει βαδίζει ν' συσκευασαμένους οδόν μακράν ή πλοΰν υπερόριον, οίσπερ ΙΊυθώδε καί ές ”Αμμωνος, άλλ’ αρκεί καταδαρθεΐν χεϊρα νιψάμενόν τε καί ευφημήσαντα.
ή δ’ ΰδρηναμένη, καθαρά χροΐ εϊμαθ’ έλουσα,
εΰχετ’ Άθηναίη.
ούτως αίτήσομεν δνειρον, ώσπερ ισαις 'Όμηρος ήτησε». Τό μνημονευόμενον χα)ρίον τοΰ Όμηρου εΐνε ρ 58 —59, ένθα κειται «εΰχετο πάσι θεοϊσι
τεληέσσας έκατόμβας | ρέξειν», δηλ. ή Πηνελόπη, προς ήν είπε νά ποίηση
ούτως ό Τηλέμαχος 48,· 50 —51 «άλλ’ ΰδρηναμένη... εΰχεο πάσι θεοϊσι
κτλ.».
Αυτόθι 15, σ. 144 ΑΒ «καί δει δαπάνης συχνής καί τύχης οΰχ ήκι
στα συγκομίσαι Κρήσσαν βοτάνην καί πτερόν Αιγύπτιον'καί όστέον Ίβηρικύν, καί νή Δί’ ει τι τεράστιον γής ή θαλάσσης έν παραβύστορ φύεται
τε καί τρέφεται
ήμέν δυσομένου Ύπερίονος ήδ’ανιόντος.
λέγεται γάρ τοι καί ταΰτα καί πολλά τοιαϋτα περί των τεχνιτευόνταιν
τήν θύραθεν μαντικήν, κτλ.». Ό Συνέσιος, ΐνα προσαρμόση τον στίχον
προς τον λόγον, έγραψεν «ήμέν... ήδέ», άλλα παρ’Όμήρφ α 24 κειται
«οί μέν... οί δέ» (δηλ. Αίθίοπες).
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Συνέσ. Έπιστ. 4, (σ. 639 Hercli.) «άλλα φύγειν παρ’ ΰμΐν έγκλημα
δειλίας ήσχΰνθημεν, και διά τοΰτο
οΰ πως έτι ειχεν ΰποτρέσαι οΰδ’άναδΰναι
("Ο μ. Η 217, δπου: «άλλ’ οΰ πα>ς—άναδΰναι») καί μετά ταΰτα «αψ λαών
ές όμιλόν». ΙΙρβ. Σχ. L, Ήσιίχ. «άποφυγεΐν διά δέος».
Έπιστ. 45, (σ. 655) «ως αΐ γε Καρπαθίων όλκάδες φήμην έχουσι
διανοία κεχρήσθαι, καθάπερ αί Φαιάκων των πάλαι, πριν επί την νήσον
γενέσθαι τό δαιμόνιον μήνιμα». Ό Συνέσιος εννοεί τον στίχον τής
’Οδύσσειας η 36 «των νέες ώκεΐαι, ώς εί πτερόν ΐ)έ νόημα». Τό δέ «δαι
μόνιον μήνιμα» εινε ή οργή τοϋ ΙΙοσειδώνος κατά των Φαιάκων διά την
άποστολήν τοϋ Όδυσσέως εις την Ιθάκην διά ταχείας νεώς. Ό θεός άπελίθωσε την ναΰν ταΰτην («λααν έ&ηκε καί έρρίζωαεν ενερϋεν» ν 163, καί
ήθελε «μέγα δέ σφιν όρος πόλει άμφικαλνψαι» ν 152, πρβ. καί 158).
Έπιστ. 79, (σ. 689) «’Ανδρόνικος γάρ ό τά τοιαΰτα πιστευθείς καί
ευεργέτης τής εύτυχοίς των υπάρχων οικίας έσόμενος ’μαίνεται έκττάγλως,
πίαννος Θόαντι, ουδέ τι οιδε τίνειν
άνέρας ουδέ θεούς' κρατερή δέ έ λύσσα δέδυκεν».
("Ομ. I 238—239, ένθα ό λόγος είνε περί τοϋ Έκτορος, οστις «μαίνεται
έκπάγλως, πίσυνος Διί, ουδέ τι τίει | άνέρας κτλ.». Ό Συνέσιος μετέβαλεν ολίγον τον 238 στίχον καί έγραψε καί «Θόαντι» άντί τοΰ «Διί», προσαρμόσας προς τό ό'νομα «Θόας», περί οΰ γίνεται λόγος έν τή επιστολή
ταυτη).
Έπιστ. 81, (σ. 690) «εί καί μή πάντα ό δαίμων άφελέσθαι με δύναται, άλλά βούλεται, δσα γε δΰναται,
δς μ’ υιών πολλών τε καί έσθλών εΰνιν έθηκεν
("Ομ. X 44), άλλά τό γε προαιρείσθαι τά βέλτιστα καί τίθεσθαι τοΐςάδικουμένοις οΰκ άφαιρήσεταΓ κτλ.».
Περί ενυπν. 4, σ. 133 Β «καί δσον γάρ έξω τοΰ κόσμου θειον έστιν,
ά'παν έστίν άγοήτευτον'
ό δ’ άφήμενος οΰκ άλεγίζει | οΰδ’ δθεται.
(Ο 107—108). ή γάρ νοΰ φΰσις άμείλικτος' τό δέ παθητικόν έστι τό θελγόμενον». Τά παρά τώ Όμήρφ προς άλλοις λέγει ή 'Ήρα περί τοΰ Διός,
ο δε Συνέσιος περί τής φύσεως τοΰ νοΰ.
Έν τή 121 Επιστολή, (σ. 711-712) έχει ό Συνέσιος τον ιόραΐον όν
τως διάλογον Όδυσσέως καί Κΰκλωπος, εν op μνημονεύεται καί ή Γαλά
τεια (περί τουτου θά εινε ό λόγος άλλαχοΰ). Μετά δέ τον διάλογον ό
Συνέσιος άποτεινόμενος προς ’Αθανάσιον τον ΰδρομείκτην, προς δν γρά
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φει την επιστολήν, παί δν παραβάλλει προς τον Κύκλωπα τον τιμωρηθέντα υπό τοΰ Όδυσσέως, λέγει προς τοίς άλλοις «εί δέ δει πάντως
ύπερσχείν σε των νόμων, αλλά μή ε'γωγε εΐην ό παραλΰων αυτούς . . . καί
γάρ, εί μεν ήν επί τοίς ίερεϋσιν ή πολιτεία, τούτους αυτούς έδει τής πο
νηριάς κολαστάς είναι. ..
'οΰτω καί των πρόσθεν έπευθόμεθα κλέα άνδρών’
("Ομ. I 52-1). ούτως έποίουν, έως έδόκει καλόν είναι τον αυτόν εύχεσθαί
τε υπέρ των κοινών αγαθών καί πράττειν, όπως αν παραγένοιτο- καί γάρ
Αιγύπτιοι καί τό τών Εβραίων γένος χρόνον συχνόν υπό τών ιερέων έβασιλεύθησαν. κτλ.».
Έπιστ. 123, (σ. 713)
εί δέ θανόντων περ καταλήθοντ’ ειν Άίδαο,
αύτάρ εγώ καί κεΐθι φίλου μεμνήσομ’ εταίρου.
Όμήριρ μέν έποιήθησαν οί στίχοι (X 389-390), ό δέ νους αυτών ούκ οΐδα,
εί Άχιλλεΐ περί Πατρόκλου μάλλον άξιος είρήσθαι ή εμοί περί σοΰ, τής
φιλτάτης τε καί εύεργέτιδος κεφαλής, κτλ.». Τούς αυτούς δέ στίχους έχει
καί εν αρχή τής επομένης 124 Επιστολής (Τή φιλοσόφφ), μόνον ότι εις
τον 390 προσήρμοσε τό όνομα τής 'Υπατίας καί έγραψεν «αύτάρ εγώ καί
κειθι της φίλης 'Υπατίας μεμνησομαι», ύπεριδών τό μέτρον.
Έπιστ. 130, (σ. 717) «τούτων όξέως ήσθοντο Μακέται, παί γέγονε
διαδόσιμος από τών μειξοβαρβάρων εις τούς βαρβάρους ή φήμη.
ήλθον έπειθ’, όσα φύλλα καί άνθεα γίνεται ήρος.
φεΰ τής νεότητος, ήν άπολωλέκαμεν .... κυνηγέσια δέ εκείνα τα πρόσω
. . . πάντα έρρει. καί στένομεν μεμνημένοι 'ήβης τ’ εκείνης νοϋ τ’ εκείνου
καί φρενών’, κτλ.». Ό 'Ομηρικός στίχος «ήλθον έπειθ’ κτλ.» είνε ι 51,
ένθα ό λόγος είνε περί τ<ΰν Κικόνων τών κατά τοΰ Όδυσσέως καί τών
εταίρων αύτοϋ έλθόντων’ όμοιος δέ στίχος είνε καί Β 468, όπου ό
λόγος είνε περί τών ’Αχαιών, οΐτινες «έσταν δ’ εν λειμώνι Σκαμανδρίφ
άνθεμόεντι | (468) μυρίυι, οσσα τε φύλλα καί ανίλεα γίγνεται ωρη». Έν
άμφοτέροις δ έκτος πούς έχει την λέξιν «ώρη», αλλά παρά τφ Συνεσίφ
φέρεται ή λέξις «ήρος».
Εινε προφανές, ότι τό 'Ομηρικόν χειρόγραφον τοΰ Συνεσίου είχε την
διάφορον γραφήν «ήρος» έν ι 51, ήν έχουσι καί τινες τών κωδίκων καί
μνημονεύει ό Ευστάθιος «ηρος η ωρη τη τον εαρος». Φαίνεται δέ, ότι ή
γραφή αύτη είσήλθεν εις τό 'Ομηρικόν κείμενον έκ τοΰ Όμηρικοΰ "Υμνου
εις Δήμ. 455 «ηρος άεξομένοιο, κτλ.», καί έκ τοΰ στίχου τοΰ ’Αλκαίου
«ηρος άντλεμόεντος έπάϊον κτλ.», καί ότι συνετέλεσε καί τό 'Ομηρικόν
χωρίον Ζ 147—148 «φύλλα... εαρος ό’επιγίγνετατ ωρη». Πάντως δέ μνηΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:29:11 EET - 3.89.233.115

22

338

E. A. Πεζοπούλον

μονευτέα εΐνε καί ή παρά τφ Συνεσίω γραφή, ήν άγνοοΰσι τά Λεξικά καί
οί έκδόται τοϋ Όμηρου.
Έπιστ. 137, (σ. 722) «εϊ τής Όδυσσέως πλάνης κέρδος έφησεν "Ομη
ρος 'πολλών ανθρώπων ίδεΐν τε άστεα καί νόον γνώναι’ (α 3), καί ταΰτα
αΰτώ τής προσορμίσεως γενομένης ου προς άνδρας χαρίεντας, αλλά προς
Λαιστρυγόνας καί Κύκλωπας, ή που θαυμαστώς αν ήσεν ή ποίησις την
έμήν τε καί σήν αποδημίαν, παρασχοΰσαν ήμΐν εις πείραν έλθεΐν των
καί διά φήμης άπιστουμένων. κτλ.».
Έν τή άξιολογωτάτη 148 ’Επιστολή Όλυμπίφ λέγει δ Συνέσιος (σ.
731) «... ου γάρ είμι γείτων θαλάττης οΰδ’ ελλιμενίζω συχνά, άλλ’ άνφικισμαι προς νότον άνεμον Κυρηναίων έσχατος, καί γείτονες ήμΐν είσιν
οΐους Όδυσσεΰς μετά την ’Ιθάκην τό πηδάλιον έχων έζήτει, μήνιν ΓΙοσειδώνος παραιτούμενος.
οΐ ουκ ΐσασι θάλασσαν
άνέρες, ουδέ θ’ ά'λεσσι μεμειγμένον είδαρ έδουσιν
(λ 122-123, ψ 269-270) . . . . (σ. 732) άριστώμεν δ’ επ’ άλφίτοις, ήδίστοις
μεν έμφαγεΐν, ήδίστοις δ’ έμπιεΐν, α και Νέστορι κίρνηοιν 'Εκιιμήδη. μετά
κόπον ισχυρόν ό κυκεών τής θερινής ώρας άλέξημα (Λ 624 κέξ. 638 κέξ.)
. . . ή διά των κυνών καί τών ϊππθ)ν θήρα, ην ονκ οΐδα, πώς ον προσεΐπεν *Όμηρος κυδιάνειραν, ονδε άριπρεπέας εφη τονς Άνδρας εν αντί) γίγνε
σθαι' την δε αγοράν έγκωμίφ τοιοντφ τετίμ7)κεν, άνθρώπια παρεχομένην
αναιδή καί παμπόνηρα καί ουδέν υγιές, αλλά λοίδορα καί κακορραφεΐν
είδότα. κτλ.». (Πρβ. Όμ. Α 490 «οτίτε ποτ’ εις άγορήν πωλέσκετο κυδιάνειραν \ οΰτε ποτ’ ές πόλεμον κτλ.», καί I 440—441 «νήπιον, ου πω είδόθ’
όμοιίου πολέμοιο | ουδ’ άγορέων, ΐνα τ’ ανδρες άριπρεπέες τελέ’ΰουσιν».
’Ίδ. καί Σχόλ. εις Α 490, δπου μνημονεύεται καί τό χωρίον I 440—441,
δι’ οΰ αυτός ό ποιητής ερμηνεύει τό ό'νομα κνδιάνειρα. ΙΊροσθετέον δ’
εις ταΰτα καί τό χωρίον τοΰ Συνεσίου, δστις συνάπτει άμφότερα τά μνημονευθέντα χωρία τοΰ ποιητοΰ, ως τά Σχόλια).
Αυτόθι (συνέχεια σ. 733) «έπεί, καί βασιλεύς δτι μέν αεί ζή, τοΰτ’
ϊσως έπίστανται σαφώς... δστις δέ ουτός έστιν, οΰ μάλα έτι σαφώς, άλλ
έν ήμΐν είσί τινες, οι μέχρι καί νΰν Άγαμέμνονα κρατεΐν ήγηνται τον
Άτρείδην, τον επί Τροίαν, τον μάλα καλόν τε κάγαθόν τοΰτο γάρ παιδόθεν ήμΐν <5)ς βασιλικόν παραδέδοται τοΰνομα. καί Όδυσσέα τινά αΰτοΰ
φίλον όνομάζουσιν οί χρηστοί βουκόλοι, φαλακρόν μέν άνθρωπον (πρβ.
"Ομ. υ 349 κέξ.' ϊδ. τά έν τοΐς έμπροσθεν γεγραμμένα), αλλά δεινόν
όμιλήσαι πράγμασι καί πόρον έν άμηχάνοις εύρεΐν. άμέλει γελώσιν, όταν
περί αΰτοΰ λέγωσιν, ήγοΰμενοι πέρυσιν έκτετυφλώσθαι τον Κύκλωπα
καί ως εΐλκετο μέν υπό τφ κριφ τό γερόντιον, τό δέ κάθαρμα την θΰραν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:29:11 EET - 3.89.233.115

&>νεσίου Περί "Όμηρου κχί.

339

έτήρει καί ουραγεΐν φετο τον ηγεμόνα τής ποίμνης, ουκ άχθόμενον τφ
φορτίφ, τή δ’ αυτού συμφορά συναχθόμενον».
Περί τής Επιστολής ταύτης τού Συνεσίου λέγει ό Wilamowitz έν
Sitzungsber. usw. σ. 278, σημ. 4 «Der ganze Brief ist von entziickender Frische und Lebenswahrheit trotz aller stilistischen Spielereien»),
’Επανέρχομαι αυθις εις τό ανωτέρω γραφέν πρώτον μέρος τής 148
’Επιστολής, ϊνα συνάψω αυτό μετά τού 170 κεφαλαίου τού Βίου, έν φ
φέρονται τάδε: «εν δέ τοΐς τού Φοίνικος λόγοις κάκεΐνο παρίστησιν, δτι
τέχνη έστίν ή ρητορική' ψησί γάρ τφ Άχιλλει, διότι παρέλαβόν σε
νήπιον, ουπω είδόθ’—τελέθουσι’· (I 440—441, ιδ. ανωτέρω)
τουνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
μύθων τε ρητήρ’ έμεναι πρηκτήρά τε έργων
(αυτόθι 442—143)' έν οίς καί τούτο δείκνυσιν, δτι η των λόγων δύναμις
μάλιστα τους άνδρας ευκλεείς Απεργάζεται».

Καθόλου δέ προς τά έν τφ Βίφ περί τής ρητορικής είρημένα κεφ.
161 κέξ. πρβ. Συνέσιον Δίωνι 13, 14, 15, 16, 17, 18 (όπου, ως ελέχθη έν
τοΐς έμπροσθεν, φέρεται μεταβεβλημένος ό 'Ομηρικός στίχος «μύθων τε
ρητήρ’ έμεναι πρηκτήρά τε έργων», δστις μνημονεύεται καί έν τφ 170
καί έν τφ 142 κεφαλαίφ τού Βίου) καί 19, δπου άπαντα καί «έστι μεν
ουν έν ταΐς ρητορείαις ό νόμος τό άρρητόρευτον' έν γάρ ταΐς άλόγοις
ήρίθμηται πίστεσιν, δ τι μή παρά την πευ&ώ τον λέγοντος, άλλα παρά τήν
πολιτείαν ισχύει», καί «έπεί δέ ημείς ούκ εκ των 'Ριομαϊκών αξόνων τον
νόμον άνέγνωμεν, ινα καί άκόντων αν ίσχύη, άλλ’ άνδρός έστι φιλοσόφου
καί παλαιού, πειέλώ τινα δει προσεΐναι καί γενέσθαι νόμον τον λόγον» (σ.
60 ΑΒ). ’Έτι δέ καί 20. Ή «πειθώ τον λέγοντος» καί τό «πειϋώ τινα δει
προσεΐναι» άναφέρονται εις τον Πλάτωνα ή τον παρά τφ Πλάτωνι Σω
κράτη («άλλ’άνδρός έστι φιλοσόφου και παλαιού») Γοργ. σ. 453 Α «λέγεις
δτι πειύοϋς δημιουργός έστιν η ρητορική (τέχνη)», καί Β «την άπό της ρη
τορικής πειϋώ», κτλ. ’Εν Βίω 161 προς τοΐς άλλοις λέγεται «εί γάρ έστιν
η ρητορική δύναμις τον πιϋανως λέγειν, τίς μάλλον Όμηρου έν τή δυνά
μει ταύτη καθέστηκεν, κτλ.» ;
Ό Βερναρδάκης έν τφ Προλόγφ σ. XL παρέβαλε τά τού Βίου 170,
171, 172, 173 προς τά τού Πλουτάρχου σ. 801 C κέξ., ένθα άπαντα C
«άλλα την ρητορικήν νομίσαντας μη δημιουργόν, άλλά τοι αννεργδν είναι
πειϋονς, κτλ.», καί DE «δπου γάρ οί μεγάλοι βασιλείς εκείνοι καί διογε-

νεΐς, ώς 'Όμηρός φησιν... δμως έβούλοντο 'μύθων ρητήρες’ είναι καί ουκ
ήμέλουν τής τού λέγειν χάριτος
ούδ’ άγορέων, ινα τ’ άνδρες άριπρεπέες τελέθουσιν,
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... άλλα καί την Καλλιόπην παρεκάλουν
η δή βασιλεϋσιν άμ’ αίδοίοισιν δπηδεΐ
πραΰνουσα πειθοϊ καί καταδοϋσα τών δήμων τό αύ'θαδες καί βίαιον
κτλ.». Έν δέ σ. LIII (Add. et corrig.) γράφει ό Βερναρδάκης τά έξης:
«Denique codex Ambrosianus n. 34 chart, recentissimus p. 271 exhibet liaec: έκ τών Πλουτάρχου εις τον Πλάτωνος Γοργίαν: δρος ρητορι
κής κατά Γοργίαν: ρητορική έστι τέχνη περί λόγους τό κΰρος έχουσα πειθούς δημιουργός εν πολιτικοίς λόγοις περί παντός τοϋ ποταθέντος (sic;
fort, προταθέντος aut προτεθέντος), πιστευτικής καί ού διδασκαλικής
κτλ.». ’Αμφιβάλλω, άν ταΰτα άνήκουσιν όντως εις τον Πλούταρχον.’Ίσως
δ’ είνε έκ τών Ψευδοπλουταρχείων επειδή καί τα περί ρητορικής ώς
τέχνης κτλ. παρά τφ> ΓΙλάτωνι λέγει κυρίως ό Σωκράτης.
Ό Συνέσιος έγραψε ρητορικούς λόγους, ών σώζεται 6 Περί βασι
λείας, έτι δέ τινες Όμιλίαι καί αί Καταστάσεις (πρβ. Σούδαν «έγραψε...
καί λόγους βασιλικούς, πανηγυρικούς ή επιδεικτικούς»). Ό αυτός λέγει
Έπιστ. 1 Νικάνδριρ: «ΙΊαΙδας έγό) λόγους έγεννησάμην, τούς μέν από
τής σεμνοτάτης φιλοσοφίας καί τής συννάου ταύτης ποιητικής, τους δε
από της πάνδημου ρητορικής, κτλ.». Πρβ. Υμν. Ί', 32 - 33 «έν λαοΐς
άγαθάν άνοιγε φάμαν | Πειΰλοϋς πραϋλόγον οτέφων άώτω» (πρβ. το μνη
μόνευσε ν τοϋ Πλουτάρχου «πραΰνουσα πείροι»),
Έπιστ. 158, (σ. 738) «δ Λαέρτου παΐς, δ πολύμητις Όδυσσεύς, δτε
τούς θησαυρούς τών ανέμων έξ Αιόλου λαβόιν τής κραναής ’Ιθάκης επέβαινε καί τής φωνής ήδη τών πετεινών ήνωτίζετο, ταΐς τα>ν εταίρων βουλαΐς άποπλαγχθείς τής πατρίδος ήλαύνετο- ημείς δέ καί πετεινών φιονής
καί κυνών υλακής, ήδη δέ καί τών φίλων αυτών πλησίον γενόμενοι καί
τής λαλιάς αυτών σχεδόν επακούοντες, αϋθις άπονοστοϋμεν τών ποθου
μένων κτλ.».
Συνέσ. Περί βασιλ. 15, σ. 14 BC «άλλ’ ενταύθα γενόμενος, εί τό
κοινόν τών λόγων εις την παρούσαν τών λόγων ύλην καταβιβάσαιμι, τάχα
αν ούκ από σκοπού βάλοιμι*
τις δ’οιδ’, ει κέν τοι σύν δαίμονι θυμόν δρίνω
παρειπών; αγαθή δέ παραίφασις άνδρός αληθούς».
Οί στίχοι εινε Όμ. Ο 403—404, δπου φέρεται «εί' κέν οι», καί «παραίφασίς εοτιν εταίρου», άλλ’ ό Συνέσιος επίτηδες λέγων προς τον βασι

λέα Άρκάδιον μετέβαλε τάς γραφάς. Πρβ. καί "Ομ. Λ 792—793, ένθ’
άπαντώσιν οι αυτοί στίχοι, μόνον αντί τού «δρίνω» λέγεται «δρίναις».
Αυτόθι 16, σ. 17 ΑΒ «... δεδίττονται υμάς άντιδιαβαίνοντες, καί
μισθόν ειρήνης άξιοϋσι πράττεσθαι,
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ήν μή σύ γε δΰσεαι αλκήν.
(Όμ. I 231, δπου: εί μή, ώς έχει και ό κώδι'ξ Mon. C τοΰ* Συνεσίου,
και ως φέρεται εν τη 118 Επιστολή, σ. 710 Herch. τοϋ αύτοΰ το 'Ομη
ρικόν τοϋτο ήμιστίχιον).
Αυτόθι 18, σ. 18 Β «‘αιεί δε λιπαροί κεφαλάς και καλά πρόοωπα' ("Ομ.
ο 332), χρυσάσπιδες και χρυσεολόγχαι, οίς, όταν ποτέ όφθώσι, τον βασι
λέα σημαινόμεθα, κτλ.».
Αυτόθι 21. σ. 23 Α «εκείνο μέντοι γινώσκω φρονέωτε' και γάρ εγγύς
έστιν άπαντος τον νοϋν εχοντος». Παρ’ Όμήρφ ρ 193 καί 281 λέγει ό
Όδυσσεύς «γιγνώοκω, φρονέω' τάγε δή νοέοντι κελεύεις».
Αυτόθι 26, σ. 27 ΑΒ «τό δέ χρήμα τών πρεσβειών άλλως τε ιερόν
καί δεύρο τού παντός οίξιον... ταϋτα παρά των πρεσβειών έξει δίκην
ιθεοΰ
πάντ’ έφορόν καί πάντ’ έπακούειν
("Ομ Γ 277, δπου: «Ζεΰ πάτερ,... | ήέλιός θ’, δς πάντ’ έφορος καί πάντ’
έπακούεις»)’ αίς εύπρόσοδος έστω καί πατήρ ώς ήπιος (δηλ. ό βασιλεύς),
τοϋτο μέν ήδη καί γείτοσι καί μή γείτοσιν. Όμηρου γάρ αυτό καθάπαξ
περί τοϋ κατ’ αυτόν ειρηνικού βασιλέως λέγοντος ήκουσα» (β 47, 234, ε
12, ο 152).
Συνέσ. Δίωνι 9, σ. 45 D «καί βιοτεύουσι χωρίς άλλήλων (ένν. οι βάρ
βαροι), τοΰ μή τι χαρίεν ίδεΐν ή άκοϋσαΓ
ού γάρ σίτον έδουσ’, ου πίνουσ’ αϊθοπα οίνον».
Ό στίχος εινε τοΰ 'Ομήρου Ε 341 καί λέγεται περί τών θεών, ώς άπαντφ
καί εν τφ Βίψ 112 μετά τοΰ επομένου 342 στίχου.
Βί. 133 «(δ ποιητής)... αεί, γάρ τους άγαμους ονομάζει θεοειδείς κτλ.».
Πρβ. Συνέσ. Φαλ. έγκ. 10, σ. 74 Β «έμοί δέ καί τοΐς εμοΤς παρείη τοντι
τάγαΐλόν, δ με ποιεί τοΐς ΐλεοϊς παραπλήσιον* ού γάρ έτεροί τινές εισιν
αντί τών ούτως έχόντων αντίθεοι, ονδ’ οθς μάλλον προοήκει δεοειδέας
και ϋ·εοεικέλους καλεΐν καί τάλλα πάντα τά τοϋ θείου κάλλους ονόματα».
Βί. 5 «εί δέ μή μόνον άρετάς, αλλά καί κακίας ψυχής εν ταΐς ποιήσεσι παρίστησι... ού χρή αίτιάσθαι τον ποιητήν, ποιητήν γάρ δντα δει
μιμεΐσθαι ού μόνον τά χρηστά ήθη, αλλά καί τά φαΰλα' κτλ.». Προς
ταϋτα συμφωνοϋσι τά υπό τοϋ Συνεσίου είρημένα Φαλ. έγκ. 20, σ. 83 A
«ού γάρ, δ τι άν "Ομηρος δνομάση, τοϋτο τής φύσεώς έστι τών επαι
νετών».
Βί. 152 «έστι δέ τής αυτής ιδέας τών αποφθεγμάτων καί ή καλουμένη γνώμη, ήπερ έστίν άπόφασις καθολική περί τών κατά τον βίον λόγρτ
σνντόμφ, καί τούτψ δή χρησαμένων πάντων ποιητών καί φιλοσόφων καί
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λογογράφων καί γνωμικώς τινα άποφαίνεσθαι έπιτηδευσάντων, πρώτος
'Όμηρος πολλάς καί άγαθάς γνώμας έξήνεγκε δι’ δλης τής ποιήσεως'
κτλ.».
Παραπλήσια λέγει ό Συνέσιος περί παροιμίας Φαλ. έγκ. 22, σ. 85 AΒ
«εί δέ καί ή παροιμία σοφόν' πώς δ’οΰχί σοφόν, περί ών ’Αριστοτέλης
φησίν δτι παλαιας είσι φιλοσοφίας έν ταΐς μεγίσταις ανθρώπων φθοραΐς
άπολομένης έγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα;
παροιμία δηπου καί τοντο καί λόγος εχιυν αξίωμα της, δύλεν κατηνέχύλη,
φιλοσοφίας την Αρχαιότητα, κτλ.». ’Ίδ. τό χωρίον τοΰ Συνεσίου έν τφ

προλόγφ τοΰ πρώτου τόμου τοΰ Corp paroem. graecorum.
Τά έν τφ Βίφ 8 κέξ. λεγάμενα περί τής έγκαταμείξεως τών «από
πάσης διαλέκτου τών Έλληνίδων» χαρακτήρων έν τοΐς Όμηρικοΐς ποιήμασι δεν εινε βεβαίως κατά πάντα ορθά. Παρατίθεμαι δ’δμοις τινά τού
των, ϊνα συνάψω μετά τών φερομένων παρά τφ Συνεσίφ. Έν τφ 9 κεφαλαίφ ό λόγος εΐνε περί τής Δωρικής διαλέκτου, ένταΰθα δέ προς τοΐς
άλλοις άπαντώσι καί ταΰτα «ομοίως δέ... λέγει ("Ομηρος) καί τό τρέμειν
τρεϊν, καί τό τιμώ τίω. τών αυτών δ’ έστί καί τό ύπερβιβάζειν τά στοι
χεία, ως έν τφ κάρτιστοι αντί τοΰ κράτιστοι». Έν τοΐς "Υμνοις τοΰ Συνεσίου, οΐτινες εΐνε πεποιημένοι έν Δωρική διαλέκτ^), άπαντώσί τινα .τού
των, οίον "Υμνφ Θ', 32 «άσπετα | τρέσεν έ'θνεα δαιμόνων», "Υμνφ Α'>
125 «καταλάμψει μέν άταρπονς» (αντί τοΰ ατραπούς).
Βί. 12 «μάλιστα δέ τή Άτθίδι διαλέκτψ κέχρηται' καί γάρ έπίμεικτος ήν... έ'στι δέ καί τών δυϊκών χρήσις τής συνήθειας καί "Ομηρος
χρήται συνεχώς' καί τό τοΐς θηλυκοΐς άρσενικά ά'ρθρα ή μετοχάς ή επί
θετα συντάσσειν, ως τώ χεΐρε τό) γνναΐκε' κτλ.».
Τον δυϊκόν αριθμόν «τώ χεΐρε», έ'χει ό Συνέσιος έν Έπιστ. 121, (σ.
711), καί Καταστ. Β', δ, σ. 303 Β.
Βί. 18 «κατάχρησις μέν δή, ήπερ από τοΰ κυρίως δηλουμένου μετα
φέρει την χρήσιν έφ’ έ'τερον οΰκ έ'χον δνομα κύριον, έ'στι παρά τφ ποιητή,
δταν λέγη σειρην χρνσείην (Θ 19)' σειρά γάρ κυρίως έπί τοΰ σχοινιού
τάσσεται, καί δταν εϊπη αίγείην κυνέην (ω 231)’ ή μέν γάρ περικεφαλαία
κέκληται κννέη παρ’ αΰτφ, έπεί έκ δέρματος κυνός γίνεσθαι αυτήν έθος
ήν' ένταΰθα δέ καί την έξ αίγός δέρματος γινομένην κυνέην καλεΐ».
Πρβ. Άπ. Σοφ. 105,18 «κυρίως ή περικεφαλαία ή έκ κυνείων δερμάτων,
καταχρηστικως δέ ή έξ άλλων κτλ.», Έτ. Μ. 545, 37, Ευστάθ. 421,6,
κλπ. "Ιδ. Ebeling Lex. hom. λ. κυνέη, ένθα έλλείπουσι τά έν τφ Βίορ
φερόμενα, ως καί ή μνεία τής γραφής «αίγείην κυνέην» έν ω 231 (δπου
διάφορος γραφή άργείην).
Ώς προς την παρ’ Όμήρφ σειρην, περί ής λέγει ό Βίος, έχω νά πα
ρατηρήσω, δτι παρά τφ Συνεσίφ φέρεται "Υμνφ Γ', 285—290 «έφέπουσι
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σοφοί, | άμφιβατήρες | οί περί κλεινούς οίηκοφόρους" I ους αγγελικά \
προχέει σειρά | κτλ.» Έν δέ Ύμνφ Δ', 190 —192 λέγει ο Συνέσιος προς
τον θεόν «άλαόν ψυχάς | βλάστημα τεάς | κρέμαται σειράς», ε'χων προ
οφθαλμών τον "Ομηρον Θ 19-20, παρ’ φ κεϊται «.σειρ'ην χρυσείην έ'ξ ούρανόθεν κρεαάααντες | πάντες δ’ εξάπτεα&ε θεοί πάσαί τε θέαιναι». Κα
ταφανής δέ, ως νομίζω, εινε ή συνάφεια τοΰ 'Ομηρικού χωρίου, εν φ εινε
τό «σειρήν χρυσείην», μετά τοΰ χωρίου τοΰ Δ' ύμνου τοΰ Συνεσίου καί
τοΰ παραδείγματος τής καταχρήσεως έν τφ Βίφ 18, ήτις συνάφεια μαρ
τυρεί, δτι ό Συνέσιος εινε συγγραφεύς τοΰ Βίου.
’Άλλην τινά συνάφειαν τών φερομένων έν τφ Βίιο μετά των άπαντώντων παρά τφ Συνεσίφ εύρίσκο) τήν εξής. Έν Βίφ 22 λέγεται «άλλος
τρόπος ή συνεκδοχή λεγομένη από τοΰ κυρίως σημαινομένου έτερόν τι
τών υπό τό αυτό γένος δντων παριστάσα». Ένταΰθα προς τοϊς άλλοις
ύπάρχουσι καί τάδε τά παραδείγματα «έκδεχόμεθα γάρ... ή από μέρους
τό δλον, οίον 'τοίηνδ’ αΰ κεφαλήν ποθέω’’ από γάρ τής κεφαλής τον άνδρα σημαίνει... από δέ τών πολλών τό έν, οίον 'στήθεά θ’ ίμερόεντα’,
τουτέστι τό στήθος».
Παρά τφ Όμήρφ φέρεται α 343 «τοίην γάρ κεφαλήν ποίλέω μεμνημένη αίεί» (πρβ. λ 549 «τοίην γάρ κεφαλήν ένεκ’ αυτών γαΐα κατέσχεν»),
άλλ’ έν τφ Βίφ άπαντά μετά διαφόρου γραφής «τοίηνδ’ αν κεφαλήν πο
θέω» ως παράδειγμα τής δηλώσεως τοΰ άνδρός από τής κεφαλής.
Ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τής λέξεως κεφαλή έφ’ όμοιας έννοιας,
οίον Έπιστ. 37, (σ. 654) «αλλά σου, τής ίεράς κεφαλής, άπεΐναι», Έπιστ.
56, (σ. 663) «αδικείς με, ώ θεία καί ιερά κεφαλή», Έπιστ. 96, (σ. 696)
«έκοινωσάμην άν σοι, τή πάντιον φιλτάτη μοι κεφαλή», Έπιστ. 98, (σ.
697) «προσδοκώ τήν ’Αλεξάνδρειαν έχουσαν έτι τήν φίλην κεφαλήν όψεσθαι», Έπιστ. 103, (σ. 701) «υπό σοΰ, καί ταΰτα τής φιλτάτης μοι κεφα
λής», Έπιστ. 123, (σ. 719) «έκομισάμην επιστολήν τό σάν τής ίεράς κε
φαλής έπιγεγραμμένην όνομα », κλπ. Σημειωτέον δέ, δτι έν τοϊς έμπρο
σθεν έγένετο λόγος περί τής 123 (σ. 713) ’Επιστολής, έν ή μνημονεύει ό
Συνέσιος τούς 'Ομηρικούς στίχους X 389 — 390 «εί δέ θανόντων περ καταλήθοντ’ είν Άίδαο, ] αύτάρ έγώ καί κεΐθι φίλου μεμνήσομ’ εταίρου»,
καί επιφέρει «Όμήρφ μέν έποιήθησαν οί στίχοι, ό δέ νους αυτών ούκ
οίδα, εί Άχιλλεϊ περί Πάτροκλον μάλλον άξιος είρήσθαι ή έμοί περί σοΰ,
της φΰτάτης τε καί ενεργέτιδος κεφαλής». Προς δέ τά τελευταία ταΰτα
παραβλητέον εινε καί δπερ λέγει ό Άχιλλεύς παρ’ Όμήρφ Σ 114—115
«νΰν δ’ είμ’, δφρα φίλης κεφαλής δλετήρα κιχείω | 'Έκτορα». Διά τοΰ φί
λης κεφαλής ολετήρα νοείται φίλου Πατρόκλου ολετήρα, ό δέ Συνέσιος
έχων καί ταΰτα προ οφθαλμών προσέθηκεν εις τούς μνημονευθέντας
δύο στίχους, ους λέγει παρά τφ ποιητή ό Άχιλλεύς περί τοΰ Πατρόκλου,
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καί τά επόμενα. Προσθετέον δ’ εις ταΰτα, δτι ό Συνέσιος λέγει Έπιστ.
98 «φίλην κεφαλήν», καί Έπιστ. 148, (σ. 727) «ώ φίλη κεφαλή», ώς και ό
'Όμηρος Σ 114 «φίλης κεφαλής» καί Θ 281 «Τεϋκρε, φίλη κεφαλή».
Κατά ταΰτα ό Συνεσιος έχει καί εν τφ Βίφ παράδειγμα συνεκδοχής,
καθ’ ήν έκδεχόμεθα άπό μέρους το δλον, τό «τοιήνδ’αΰ κεφαλήν ποθέω».
Πρβ. Εΰστάθ. 713,2 (εις Θ 28L) «τον δλον Τεΰκρον έδήλωσεν από τον
κυριωτάτου μέρους».

ΙΙρός δέ τό παράδειγμα συνεκδοχής έν τφ Biq) («από δέ των πολλών
τό έν») «ατήϋεα ίμερόεντα» ("Ομ. Γ 397) παραβάλλω τό τοΰ Συνεσίου
"Υμνορ Α', 28 «πολυυμνος δέ τις ειη | ... άμαρνγμασιν προσώπων».
Καθόλου δέ περί συνεκδοχής μετά τινων παραδειγμάτων καί έκ
τών φερομένων έν τφ Biq) ΐδ. καί Τρΰφ. Rh. Gr. Ill, σ. 196 Spr., Άνών.
αυτόθι σ. 209, Γρηγ. Κορ. αυτόθι σ. 219, Κοκόνδρ. αυτόθι σ. 236—237,
Χοιροβ. αυτόθι σ. 248.
Έγένετο ήδη λόγος έν τοΐς έμπροσθεν περί διαφόρων τινών γραφών,
αιτινες άπαντώσιν έν στίχοις Όμηρικοΐς μνημονευομένοις υπό τοΰ Συνε
σίου. Περί τοιοΰτων τινών γραφτόν, έτι δέ καί σημασιών λέξεων 'Ομηρι
κών φερομένων έν τοΐς "Υμνοις τοΰ Συνεσίου είπέ τινα ό Wilamowitz
έν τή διατριβή αύτοΰ Die Hymnen des Proklos und Synesios έν Sitzungsber. der kon. Preuss. Akad. der Wissenschaften 1907, σ. 291—
292, άτινα νομίζομεν καλόν νά μεταγράψωμεν: «Von den gelehrten
Reminiszenzen der Spraehe ein Paar Proben. ζείδωροι πνοαί 3,303,
ζείδωρος αϊγλα δ,27 ist nach der herschenden Etymologie von ζήν
hergesagt, nach derscbon Euripides umgekehrt βιόδωρος χθων Hipp.
749, aber auch Empedokles Ιδί ζείδωρος ’Αφροδίτη sagte. 3,335 entsetzt man sich iiber μάτειρα φυσις: das hat Synesios in seinem Ho
mer Ξ 259 gelesen, wo Aristarch richtig δμήτειρα θεών gegen Zenodot und Aristophanes herstellte. 3,420 μέριμναι διερών μερόπων ergibt
mit keiner der anerkannten Bedeutungen von διερός (δίυγρος, χλωρός,
έναιμος, ζών) einen Sinn, διερός βροτός steht ζ 201 ; da hat Kallistratos δυερός, κακοπαθητικός geschrieben. Das passt; fraglich ist nur,
ob zu andern ist, wie ich vorziehe, oder Synesios διερός so deutete».
Έν δέ σ. 281, σημ. 2 έγραψεν ό Wilamowitz έν “Υμνώ Ε', 27 τοΰ Συ
νεσίου «έβιώσαο καί νέκυν» καί παρετήρησεν: «{iberliefert έβίωσας mit
Zerstorung des Verses. Synesios kannte seinen Homer: θ 468 «σΰ
γάρ μ’ έβιώσαο κοιίρη». Άλλ’ ήδη προ τοΰ Wilamowitz προέτεινε τήν
μεταβολήν τοΰ έβίωσας εις τό 'Ομηρικόν έβιώσαο ό Christ.
Περί άλλης διαφόρου γραφής παρ’ Όμήρφ φερομένης παρά τφ Συνεσίφ έγραψα έν τή εργασία μου ΙΙοιήμ. Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, Μέρ.
Αζ σ. 337—-338. Ό Συνέσιος Φαλ. έγκ. 3 σ, 64C—65D μνημονεύει, ώς
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έλέχθη, περιληπτικώς τά υπό Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου γεγραμμένα έν τφ
Κόμης έχκωμίφ. Φέρονται δέ προς τοΐς άλλοις αυτόθι καί τό «ξαν&ης δε
κόμης ελε Πηλείωνα» έκ τοΰ Όμηρου A 197 καί τό «κνάνεαι δ’ έγένοντο
εθειραι» έκ τοΰ αύτοΰ π 176, δπου πρότερον μεν έφέρετο ή γραφή «Μειράδες», έπειτα δ’ ή γραφή «γενειάδες», ως παρετήρησεν ό Krabinger έν
τή έκδόσει τοΰ Συνεσίου τόμ. Α*, σ. 18 5. Δεν εινε δέ βέβαιον, αν ό Συνέσιος αυτός έγραψεν «έθείραι» έν τφ Όμηρικφ στίχιρ ή εύρε τήν γραφήν
ταύτην παρά Δίωνι τφ Χρυσοστόμφ. Επειδή δ’ έν τφ έπιγράμματι Άνθ.
Παλ. Ε', 26 (2δ) φέρεται «Είτε σε κυανέησιν άποστίλβουσαν εϋ·είραις \
είτε πάλιν ξανΰαϊς είδον, άνασσα, κόμαας | κτλ.», είκασα, δτι τό άδέσποτον
τοΰτο κατά τήν Παλατίνην ’Ανθολογίαν ή άδηλον κατά τήν ΙΙλανοΰδειον
έπίγραμμα έποιήθη υπό τοΰ Συνεσίου, παρ’ ω, ως εΐπον, απαντά έν τφ
Φαλάκρας έγκωμίφ καί τό «ξανϋ·ής δε κόμης κτλ.» καί τό «κυάνεαι...
έθειραι».
Βί. 145 «έχεται δέ τής αυτής θεωρίας καί αριθμητική καί μουσική,
ας καί Πυθαγόρας διαφερόντως έτίμησεν. ΐδοηιεν οΰν, εί καί τούτων έστί
παρά τφ ποιητή λόγος’ αλλά μήν πλεΐστος ... δ γάρ Πυθαγόρας τούς αριθ
μούς μεγίστην δύναμιν έχειν ηγούμενος καί πάντα εις αριθμούς άναφέρων,
τών τε άστρων τάς περιόδους καί τών ζφων τάς γενέσεις, δύο τάς άνωτάτω άρχάς έλάμβανε, τήν μέν ώρισμένην μονάδα, τήν δ’άόριστον δυάδα κα
λών τήν μέν αγαθών, τήν δέ κακών ούσαν αρχήν ή μέν γάρ τής μονάδος
φύσις έγγενομένη τφ μέν περιέχοντι ευκρασίαν, ψυχαΐς δ’αρετήν, σιόμασι
δ’ ύγίειαν, πόλεσι δέ καί οϊκοις ειρήνην καί ομόνοιαν παρέσχε' παν γάρ
αγαθόν συμφωνίας οίκεΐόν έστιν. ή δέ τής δυάδος παν τουναντίον, αέρι
χειμώνα... παν γάρ κακόν έκ διαστάσεως καί διαφοράς γίνεται, δθεν καί
τών εφεξής αριθμών τον μέν άρτιον ένδεά καί ατελή, τον δέ περισσόν
πλήρη τε καί τέλειον άπέφηνεν... καί "Ομηρος τοίνυν τήν τε τοΰ ενός
φύσιν έν τή τοΰ άγαθοϋ μοίρφ καί τήν τής δυάδος έν τή έναντίμ τιθείς
φαίνεται πολλάκις, ενηέα τον αγαθόν λέγων πολλάκις καί ένηείην τήν
τοιαύτην διάθεσιν, δύην δέ τήν κάκωσιν καί δτι 'ούκ αγαθόν πολυκοιρανίη’ είς κοίρανος έστω’ (Β 204) καί 'μήτ’ έν πολέμοις δίχα βάζειν.. .
καί έπίφρονι βουλή’ (γ 127—128). αεί δέ τφ περισσφ άριθμφ χρήται ως
κρείσσονι’ καί γάρ τον σύμπαντα κόσμον πέντε μοίρας έχοντα ποιων, τάς
τρεις τούτων ούσας μέσας διαιρεί
τριχθά δέ πάντα δέδασται, έ'καστος δ’ έμμορε τιμής
(Ο 189)^ διό καί ’Αριστοτέλης πέντε είναι τά στοιχεία ένόμισεν... (Όμη
ρος) καί έν πολλοις τφ τών τριών καί πέντε καί επτά άριθμφ χρήται, μά
λιστα δέ τφ τών εννέα (παρατίθενται οί στίχοι Η 161, λ 311—312, A
53, Ζ 174) τί δήποτ’ οΰν έστιν ό τών εννέα αριθμός τελειότατος; δτι
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έστίν από τοΰ πρώτου περισσού τετράγωνος καί περισσάκις περισσός, εις
τρεις διαιρούμενος τριάδας, ών έκαστη πάλιν είς τρεις μονάδας διαι
ρείται».
Ό Βερναρδάκης έν τφ προλόγιρ σ. X —XV διαλαμβάνει περί τών
αριθμών καί παραβάλλει Στοβ. I 1,10 προς τό 14δ κεφάλαιον τοΰ Βίου
(κατά τον Diels, τόν Wachsmuth κλπ.) περί τοΰ δόγματος τοΰ Πυθαγόρου. "Επειτα ποιείται λόγον περί τών λεγομένων υπό τοΰ Πλουτάρχου
σ. 388 Α κέξ. καί σ. 228 C καί σ. 264 Α περί τοΰ αρτίου καί τοΰ περιττοΰ
άριθμοΰ, παραβάλλει «Les Scolies Genevoises» Tom. II, p. 15,21, καί
παρατίθεται τά χωρία τοΰ Πλουτάρχου σ 354 F «δοκώ δ’ έγωγε καί τό
την μονάδα τούς άνδρας όνομάζειν Απόλλωνα καί την δυάδα "Αρτεμιν,
’Αθήναν δέ την εβδομάδα, Ποσειδώνα δέ τόν πρώτον κύβον, έοικέναι
τοϊς επί τών ιερών ίδρυμένοις κτλ.», καί σ. 381 Τ' «οί δέ Πυθαγόρειοι
καί αριθμούς καί σχήματα θεών εκόσμησαν προσηγορίαις. κτλ.». Μετά
δέ ταΰτα λέγει «De septenario numero (έβδομάς) cf. p. 738 D.1029E.F.
Vit. Lycurg. c. 5 fin De octonario cf. p. 354 F. 738 F (mea in edit.). Vit.
Thes. c. 36 fin. Denique de senario cf. p. 1018 C. Quae statim de nu
mero binario et de unitate dicuntur cf. cum p. 370 E. 428 F.».O Βερ
ναρδάκης δέν παρέβαλε τά λεγόμενα υπό Τωάννου τοΰ Λυδοΰ Περί μη
νών Β', 4 κέξ. (σ. 21 κέξ Wiinsch), περί ών θά εΐπο) τινά έν τοις έξης.
Έν σ. XIV—XV ό Βερναρδάκης παραβάλλει τά τοΰ Βίου 145 προς
τόν Πλούταρχον σ. 290 C, καί σ. 744 Α (περί τής έννεάδος).
"Ιδωμεν νΰν πώς έχουσι τά τών αριθμών παρά τφ Συνεσίψ. Περί
τής μονάδος φέρεται παρ’ αύτφ "Υμνφ Β', 69 κέξ. «μέγα χαΐρε, ρίζα κό
σμου, | μέγα χαΐρε, κέντρον ό'ντων, I μονάς άμβρότων αριθμών | προανουσίων άνάκτων» (περί τοΰ θεοΰ), αισαύτως "Υμνφ Γ', 174 κέξ. «μονάς εί
μονάδων, | αριθμών αριθμός, μονάς ήδ’ αριθμός | ... εν καί πάντα, | εν
δια πάντων | έ'ν τε προ πάντων, | σπέρμα τό πάντων, | κτλ.». Πρβ. "Υμν.
Β', 33 κέξ. «μία παγά, μία ρίζα \ άγα&ών άνέοχεν δλβον \ κτλ », οπερ
χωρίον εινε παραβλητέον προς τό τοΰ Βίου 145 «δύο τάς άνωτάτω άρχάς
έλάμβανε (ό Πυθαγόρας), την μεν ώριαμένην μονάδα, τήν δ’ αόριστόν
δυάδα καλών" την μεν τών άγαΰών, τήν δέ τών κακών ονοαν αρχήν*. Ό
Πλούταρχος λέγει Περί "Ισ. καί Όσίρ. σ. 370 Ε «οί μεν ΙΙυθαγορικοί
διά πλειόνων ονομάτων κατηγοροϋσι τον μεν άγα&ον τό εν, τό πεπερασμένον, τό μένον κτλ.». 'Ομοίως άπαντμ παρά τφ Συνεσίφ "Υμνφ Δ'>
118 «μονάς, α γε μένεις» (ϊδ. τό δλον χωρίον κατωτέρω)- πρβ. καί Λυδόν
Περί μηνών Β', 6, σ. 23 Wiinsch «ότι η μονάς όντως εΐρηται παρά τό μένειν έφ’ έαντης». Ό λόγος τοΰ θεοΰ εΐνε θεός, δν έγέννησεν ή μονάς
κατά τόν αυτόν Συνέσιον “Υμνφ Δ', 141 κέξ. «μονάς άρρητος, | οπέρμα
τό πάντων | οπέρμα οε πάντων ! εσπέρμηνεν»,
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Περί τής μονάδος καί τής τριάδος λέγει δ Συνέσιος "Υμνορ Α', 57
κέξ. «θεός. . . ενοτήτων ένάς αγνή, \ μονάδων μονάς τε πρώτη, | απλότη
τας ακροτήτων | ένόωσα καί τεκοϋσα | ... δθεν αυτή προθοροϋσα | .. .
μονάς άρρητα χνέλεΐσα \ τρικόρνμβον έαχεν άλκάν», καί "Υμνο) Β', 25 κέξ.
«μία παγά, μία ρίζα | τριφαής έλαμψε μορφά' κτλ.», καί "Υμνοι) Δ', 117
κέξ. «μονάς εΐ τριάς δάν, \ μονάς, άγε μένεις, | καί τριάς εΐ δή». Παρά τφ
Αυδφ ΓΙερί μηνών Β', 8, α. 27 W. φέρεται «ίστέον τοίνυν, δτι τρεις τριά
δας δ Τίμάιος παραδίδωσι, καί μάρτνς δ Πρόκλος έν νποτυπώσει τής
Πλάτωνος φιλοσοφίας φάοκων, δτι ή τών νοητών άκρότης, τριάς ουοα
νοητή, καί μονάς έστιν’ ένάς γάρ τυγχάνειν δϋναται, έν έαυτή την πασοόν
δυνάμεων αιτίαν έχουσα καί ουσίαν, ώς φησι Παρμενίδης (πρβ. ΙΙλάτ.
ΙΙαρμεν. σ. 145).
Περί δέ τής τριττύος καί τής τετρακτύος λέγει ό Συνέσιος Έπιστ.
143, σ. 728 Herch. «ως έμοί γε έκτος τής τριττύος υμών ουδέν έστιν αν
θρώπινον τίμιον. προσκείμενος δέ καί αυτός τάχα συμπληροΐ) τετρακτνν
ίεράς ομιλίας άλλ’ εύφημείαίλω τής έν άρχαϊς ομωνύμου τετρακτύος ή φνοις». Τοϋτο δέ τό χωρίον πρέπει νά παραβληθή προς τα τοϋ Βίου 145
«ή μεν γάρ τής μονάδος φνοις» καί «"Ομηρος τοίνυν τήν τε τοϋ ένδς φύοιν κτλ ».
Έν τορ Βίορ 145 άπαντα, ώς εϊδομεν έν τοΐς έμπροσθεν, «καί γάρ τον
σΰμπαντα κόσμον πέντε μοίρας έχοντα ποιών ("Ομηρος), τάς τρεις του
τοον οΰσας μέσας διαιρεί
τριχθά δέ πάντα δέδασται, έκαστος δ’έ'μμορε τιμής
(Ο 189). "Αξιόν μνείας εΐνε τό χουρίον τοΰ Λυδοΰ Περί μηνών Β', 8, σ.
25 W. «μεγίστη δέ ή τής τριάδος καί κατ’ αΐσθησιν δΰνοτμις... καί
ουχ απλώς εϊρηται
τριχθά δέ πάντα δέδασται,
τριών δντων καί αυτών τοόν ουροονίων σωμάτων, τοϋ τε αίθερώδους άστρώδους τε καί λιθώδους, κτλ.» (περί τριάδος). Παρά τφ Συνεσίοο φέρεται
"Υμνορ Δξ 14(3 κέξ. «... φνοις νπάτα, \ μεσάτα | νεάτα τε...», καί "Υμνου
Β', 9 κέξ. «πολνκύμονος μεν νλας | έκάλνφε νώτον αίίίήρ \ πνρδς έμβεβώς
αώτφ».

Ή άλληγορική ερμηνεία τοϋ Πρωτέως άπαντά παρά τφ Συνεσίοο
Δίωνι 8, σ. 44 C «ουδέ γάρ ό Μενέλαος ήγνόησε τον όντως Πρωτέα* "Ελ*
λην γάρ άνήρ ήν καί τοϋ Διός κηδεστής άξιος.. . τό γάρ πυρ καί το δένδρον καί τό ύληρίον λόγοι τινές ήσαν περί ζφων τε καί φυτών, αλλά καί
περί τών πρώτων στοιχείων, <ξ έξ > ών σϋγκειται τά γινόμενα, δ δέ ουδέ

ταΰτα ήγάπησεν, άλλ’ ένδοτέρω φϋσεως ήξίου χωρεΐν». Πρβ. καί σ. 44 Α
«άγαμαι δέ έγό) καί τον Πρωτέα τον Φάριον, εί σοομός ων τά μεγάλα, σο
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φιστικήν τινα θαυματολογίαν προυβέβλητο, καί παντοδαπώς τοΐς εντυγχάνουσι συνεμείγνυτο (δ. γ. συνεγίγνετο)' φχοντο γάρ αν την περί αυτόν
τραγωδίαν τεθαυμακότες, ως μή επιζητήσαι αλήθειαν περί ών πραγματεύοιντο», Έπιστ. 137(σ. 723 Herch.) «καί τής σοφής τοΰ Πρωτέως επελαθόμην τέχνης—ου γάρ άλλη τις ήν ή συνεΐναι τοΐς άνθρώποις ου θείως,
άλλα πολιτικώς». ΙΙρβ. Όρφ. "Υμν. 25 περί Πρωτέως «πρωτογενή, πάσης
φύσεως άρχάς δς έφηνεν, | ΰλην άλλάσσων ιερήν ίδέαις πολυμόρφοις, |
πάντιμος, πολύβουλος, έπιστάμενος τά τ’ Ιόντα | δσσα τε πρόσθεν εην
δσα τ’έσσεται ύστερον αυτις' | πάντα γάρ εν Πρωτεΐ πρώτη φΰσις εγκατέθηκεν». Πρός δε την ρήσιν τοΰ Συνεσίου «τον ΙΊρωτέα... εί βοφός
ών. . . σοφιστικήν τινα θαυματολογίαν προυβέβλητο» πρβ. Πλατ. Εύθυδ.
σ. 288 Β «αλλά τον Πρωτέα μιμεΐσθον τον Αιγύπτιον σοφιστήν», Λουκ.
Πλοίιρ 6 «σοφός νπερ τον IΙρωτέα». Παρά τφ 'Ομηρφ μνημονεύεται ο
Πρωτεύς δ 284 κεξ. 450 κεξ. Φέρεται δε παρά τφ Συνεσίφ καί Έπιστ.
142 (σ. 726 Herch.) «τον μεν Όδυσσέα διά τής επιστολής έπέγνων,...
τον δέ ΙΤρωτέα ήγνόησα».
Ή δέ άλληγορική ερμηνεία των Σειρήνων φέρεται παρά τφ Συνεσίψ
Επιστ. 146, (σ. 729 Herch.) «εγώ μεν ουν ου δι’ άλλο τι τάς Σειρήνας
υπό τών ποιητών ηγούμαι βλασφημεΐσθαι, ή δτι τφ μελιχρφ τής φωνής
άποόλλυον προσαγόμεναι τον πιστεΰοντα' ήκουσα δέ του τών σοφών καί
άλληγοροΰντος τον μύθον1 Σειρήνας γάρ αυτοΐς αινίττεσθαι τάς απολαυ
στικός ήδονάς, αΐ τούς εϊξαντας καί καταγοητευθέντας αυτών τφ προσηνεΐ μετά μικρόν άπολλύουσι. κτλ.». Πρβ. Θεοφΰλ. Έπιστ. 82 (σ. 786
Herch.) «Σειρήνας γάρ δοκώ τάς άσχήμονας ήδονάς την ποίησιν άναπλάττεσθαι. κτλ.». Ή αλληγορία τών Σειρήναιν ως ηδονών μνημονεύεται
καί εν τοΐς Σχολίοις εις "Ομηρον. 'Ο Ζwicker γράφει εν Pauly-Wissowa
Realenc. άρθρφ Sirenen (2te Reihe, Fiinfter Band, 300) τά εξής: «Die
christlichen Schriftsteller verwenden das S.—Motiv prinzipiell in ubertragener Bedeutung, um damit alle irdischen Begierden und Luste, selbst weltliche Wissenschaften und heratische Lehren zubezeichnen; vorgebildet durch Stellen wie Schol. Horn. II. X 549 (8.=ήδοναί). Lucian Nigr. 3. Heraklit. quaest. Homer. 70 p. 92, 4 Bonner
Ausgabe usw.—erscheinen bei ihnen an zahllosen Stellen die S als
Verfuhrer, gegen die man sich die Ohren mit Wachs verstopfen muss,
z. B. lust, martyr, cohort, ad gentiles p. 34 B=II p. 116 Otto ...».
Καλόν θά ήτο, αν εμνημονεύετο τό χωρίον τοΰ Συνεσίου καί τό τοΰ
Θεοφυλάκτου. Ώς δέ εΐνε γνωστόν, αί Σειρήνες άπαντώσι παρά τφ Όμήρφ
μ, 39 κεξ., 166 κεξ.
Ό Συνέσιος Έπιστ. 139, (σ. 724) λέγει «εμέ γέ τοι καί παρών μέν
ήρεις τε τ»; γλυκεία Σειρήνι τών λόγων».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:29:11 EET - 3.89.233.115

Συνεσίου Περί 'Ομήρου κτλ.

349

Αυτόθι 16. σ. 16 Α «τοιγαροϋν άπετελέσθητε θέαμα ποικιλώτατον
καί πάγχρουν, ώσπερ οί ταφ, την "Ομηρικήν άράν έφ’ εαυτούς έλκοντες,
τον χιτώνα τον λάϊνον». Πρβ. "Ομ. Γ 56—57 «... η τε κεν ηδη | λάϊνον
εααο χιτώνα κακών ένεχ’, ών έοργας».
ΑΙγ. Α', 2, σ. 91 Α «νϋν μέν αν έδοξεν είναι νωθής τε καί ετώαιον
άχ&ος άρονρης», Πρβ. "Ομ. Σ 104 «άλλ’ ήμαι παρά νηυσίν ετώαιον
αχ&ος άρονρης».

Έπιστ. 101, (σ. 699 Herch.) «τό γάρ ευτυχίας ευδαιμονίαν άλλάξασθαι χρνσεα χαλκείων έστί». Ένταΰθα γίνεται χρήσις τοϋ παροιμιώδους
άποβάντος μέρους τοΰ 'Ομηρικού στίχου Ζ 236 «χρΰσεα χαλκείων, έκατόμβοι’ έννεαβοίων», δπερ καί παρά πολλοις άλλοις άπαντα.
Εις ταΰτα δέ πρέπει νά προστεθώσι καί δσα άλλα 'Ομηρικά άπαντώσιν έν ποιήμασιν, ά'τινα άπέδωκα εις τον Συνέσιον εν τη έργασίμ μου
ΓΙοιήμ. Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, Μέρ. πρώτφ καί δευτέρω Έπετ. Έτ.
Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', 1937 καί ΙΔ', 1938.
Έν τέλει τοΰ τελευταίου 218 κεφαλαίου τοΰ Βίου άναγινώσκομεν
καί τάδε: «πώς δ’ οΰκ αν πάσαν αρετήν άναθείημεν Όμήρφ, δπου καί
δσα αυτός μή έπετήδευσε, ταΰτα οί έπιγενόμενοι έν τοις ποιήμασιν αύτοΰ
κατενόησαν’ καί χρώνται μέν τινες προς μαντείαν τοϊς έ'πεσιν αΰτοΰ, καθάπερ τοΐς χρησμοΐς τοΰ θεοΰ>· άλλοι δ’ έτέρας υποθέσεις προθέμενοι άρμόζουσιν επ’ αΰτάς τά έπη μετατιθέντες καί συνείροντες». Βεβαίως έν
τοΰτοις κατατάττει καί εαυτόν δ Συνέσιος.
Έλέχθη έν τοΐς έμπροσθεν δτι υπάρχει συμφωνία τοΰ Συνεσίου
Αίγ. Β', 6 καί τοϋ Πλουτάρχου Συμπ. προβλ. Ε', 9, σ. 684 Β-Ε).
Παρά τφ Συνεσίφ μετά τά μνημονευθέντα έν τοΐς έμπροσθεν «...
έπειδή καί τής συκής—δπωδέστατα» φέρεται (σ. 126B-D) «δόξειε γάρ άν,
δσον έχει χείρον ή φΰσις τοΰ δένδρου, τοΰτο έν τοΐς οΰκ έδωδίμοις δλον
έξαναλώσασα, ακραιφνές καταλιπεΐν έν τοΐς άκροδρΰοις τό άριστον. ταΰτ’
άρα γεωργών παΐδες' άνασχώμεθα γάρ καί φαύλων εικόνων, εί μέλλοιμεν πλέον ποιήσειν εις παραδοχήν αλήθειας έκεΐνοι τοίνυν υπό τής φΰσεως ίσως αΰτό διδαχθέντες, δύσοσμά τε εΰαόδεσι καί γλυκέα δριμέσι παραφυτεΰουσιν, ϊνα, τό δσον ή γή μοχθηρόν έχει συμπεπλεγμένον, τοΰτο
τή συγγενείμ προς έαυτά σπώντα μόνον έάση καί άπειλικρινημένον έν
ταΐς βελτίοσι ρίζαις τον χυμόν τε καί τον ατμόν τον άμείνονα. καί έστι
τοΰτο πρασιάς καθαρτήριον»
Παρά τφ Πλουτάρχιρ άπαντα «Μετά δέ ταΰτα περί τών συκών διηπορήθη, τί δήποτε πίιον καί γλυκός ούτως καρπός άπό δένδρου φύεται πικροτάτου’ τής γάρ συκής καί τό φΰλλον διά τήν τραχύτητα θρϊον ωνό ·
μασται, καί τό ξΰλον όπώδές έστιν, .. ΰπολαβόιν οΰν ό πρεσβύτης έφη,
δσον άν ένή τφ φυτφ γλυκΰτητος, ά'παν τοΰτο συνθλιβόμενον εις τον
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καρπόν εικότως δριμύ ποιειν καί άκρατον το λειπόμενον' ώσπερ γάρ τό
ήπαρ... οΰτω την συκήν εις τό σΰκον άπαν τό λιπαρόν καί νόστιμον
άφιεΐσαν αυτήν αμοιρον είναι γλυκΰτητος' 'έπεί, δτι γε μετέχει τίνος εΰχυμίας τό ξΰλον, εκείνο’ έφη 'ποιούμαι σημεΐον, δ λέγουσιν οί κηπουροί'
λέγουσι δέ τοΰ πηγάνου τό φυόμενον ΰπ’ αυτή καί παραφυτευόμενον
ήδιον είναι καί τφ χυμφ μαλακώτερον, ώς αν άπολαΰόν τίνος γλυκΰτη
τος, ή κατασβέννυται τό άγαν βαρύ καί κατάκορον, εί μή νή Δία τουναν
τίον ή συκή περισπώσα την τροφήν εξαιρεί τό τής δριμΰτητος». ΓΙρβ. καί
Συμπ. προβλ. ζ', 3 (σ. .696 F) «τό γάρ φυτόν (ή συκή) απάντων υπωδέατατον, ώστε καί τό σΰκον αυτό καί τό ξΰλον καί τό θρΐον άναπεπλήσθαι».
Νομίζο), δτι έν παραβολή προς τό δεύτερον χωρίον τοΰ Πλουτάρχου
καί τό τοΰ Συνεσίου «φύλλα δέ καί φλοιόν καί ρίζαν καί πρέμνον άπαν
τα υπωάέστατα» γραπτέον εινε έν τφ πρώτφ χωρίφ τοΰ Πλουτάρχου σ.
684 Β «τής γάρ συκής καί τό φΰλλον, <^ο^> διά τήν τραχύτητα θρΐον
ώνόμασται, καί τό ξΰλον όπώδές έστιν». Σημειωτέον, δτι τό υπερθετικόν
υπωδέατατος, δπερ ώς εϊδομεν άπαντα παρά τω ΓΙλουτάρχφ καί παρά τφ
Συνεσίφ, δεν κατελέχθη, οΰτ’ έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου οΰτ’ έν τοΐς
άλλοις Λεξικοίς
Τό λεγόμενον υπό τοΰ Συνεσίου Έπιστ. 95 (σ. 695 Herch.) «συ μέντοι σαφώς ϊσθι τό πάλαι λεγόμενον νπ’ εχϋρών ώς εατιν ώφελεΙαΊλαι νΰν
έργφ φαινόμενου» δεν άποδεικνΰει τήν γνώσιν τοΰ συγγράμματος τοΰ
Πλουτάρχου «Πώς αν τις απ’ εχϋ-ρών ώφελοϊτο», έπειδή ήτο δυνατόν δ
Συνέσιος νά λάβη τοΰτο παρά τοΰ Ξενοφώντος, ώς καί δ Πλοΰταρχος,
δστις λέγει αυτόθι σ. 86 C «δοκει μοι τά τ’ άλλα περί εχθρών τφ πολιτικφ διεσκέφθαι προσήκειν καί τοΰ Ξενοφώντος άκηκοέναι μή παρέργιος
είπόντος δτι τοΰ νοΰν έχοντός έστι καί ‘από τών έχθρών ωφελεΐσθαι’
(Οίκ. Λή 15)». Σημειωτέου δέ καί τήν διάφορον γραφήν παρά τώ Συνε
σίφ «ΰπ’έχθρών» αντί τής «απ’έχθρών».
Ταΰτα καλόν ένόμισα νά εΐπω, όπως δείξω, δτι, καί δπου έν τφ Βίορ
ό Συνέσιος συμφωνεί μετά τοΰ Πλουτάρχου, ίσως έλαβε παρ’ αΰτοΰ, αν
μή άμφότεροι είχον προ οφθαλμών κοινήν τινα πηγήν.
’Ίσως θά παρατηρήση τις, δτι ό Συνέσιος άττικίζων μεταχειρίζεται
λέξεις έχοΰσας διττόν ταΰ αντί διττοΰ σίγμα, ό δέ συγγραφεΰς τοΰ Βίου
ποιείται χρήσιν ώς τό πολύ τών λέξεων τοΰτων μετά διττοΰ σίγμα, οιον
έξαλλάασει, περισπάς, περισσάκις, πρασσόμενα κλπ. Άλλ’ έχει καί τΰπους
μετά διττοΰ ταΰ, οίον 6 έκπληττονσι, 149 επιπλήττει, 87 άηττητον, 102
αΐνίττεσϋαι καί 126 αίνίτίεται (άλλ’ 101 καί 201 αΐνίσαεται), 174 τέτταρσι
{άλλ’ 107 τέασαρσι), 14S διττή. Άλλ’ ώσαΰτως καί ό Συνέσιος έχει ένιαχοΰ καί τάς μετά διττοΰ σίγμα λέξεις, οίον Αίγ. Β', 5, σ. 125 Α 'βαλάααγι,
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Περί ένυπν. 15, σ. 144 Β ϋαλάσοης (εις κώδιξ ϋαλάττης), Έπιστ. 148,
(σ. 731, 42 Herch.) θάλασσαν (εις κώδιξ ϋάλατταν) Αίγ. Α', 13, σ. 104
C ττροσαράοσων, Αίγ. Β', (3, σ. 126 Α ήσσον. Περιττόν δέ βεβαίους είνε νά εΐπω δτι δ Συνέσιος έν τοΐς "Υμνοις έχει τούς μετά διττού σίγμα
τύπους, οίον έρέασειν, φνλάσσοι, γλώσσα,, δαιδαλογλώασων κλπ. Ό δε λό
γος, δι’ δν δ Συνέσιος έν τφ Βίφ έχει συνήθως τούς μετά διττού σίγμα
τύπους είνε, ώς νομίζω, δτι καί ό “Ομηρος περί ού πραγματεύεται, έχει
τούς αυτούς τύπους. “Οτι δέ ούτως έχει το πράγμα, τεκμήριον κατ’ εμέ
είνε δτι έν Αίγ. Β', 5, σ. 125 Α μνημονεύσας στίχους τού Άράτου Φαιν.
101 κέξ., έν οις είνε καί ό στίχος (110) «αύτως έζωον χαλεπή δ’ άπέκειτο θάλασσα», έπιφέρει «ως, φησίν, ούκ έχρώντο θαλάσση, κτλ.» λέγουν
καί οχύτός ϋαλάαογι κοχτά τό ϋάλασοα τού Άροχτου.
’Έγραψα Κλυταιμνήστρα αντί τού Κλνταιμήστρα, έπειδή είμαι βέ
βαιος, δτι οί μεταγενέστεροι έποιούντο χρήσιν τού μετά τού νΰ τύπου,
έτι δέ καί Χείρων αντί τού Χίρων κατά τον συνήθη τύπον.
Ε. Α. ΓΙΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
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