
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Β'. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

(’Ίδ. ’Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών τόμ. 10, σελ. 438 - 449).

Έν Ανώνυμου Λόγφ εις ιόν Πατριάρχην κϋρ Νικόλαον τον Μουζάλωνα 
(Έλλην. τόμ. Ζ'), σ. 305 1 φέρεται «αύταί σοι στομάτεσσιν άνηρεί- 
•ψαντο μέλιτται | ποικίλα Μουσάων άνθεα δρεψάμεναυ δικαιό- 
τερον άν τις έπί σοι τερατεΰσαιτο ή τφ λυρικφ Πινδάρφ τφ Θήβηθεν». 
Έν δε ταΐς ύποσημειώσεσιν άναγινώσκονται τάδε: «3 Anthol. Palat. IX, 
187, 1 - 2. 4 de Pindaro fabulam vide apud Paus. IX, 23, 2 et Ael. 
V. Η. XII, 45».

Ούδεμία έγένετο παρατήρησις οτι τό επίγραμμα τής Παλατίνης ’Ανθο
λογίας (Θ', 187), οΰ τους δύο πρώτους στίχους κατέλεξεν έν τφ λόγφ αύτοΰ 
ό ανώνυμος ρήτωρ, δεν άναφέρεται εις τον Πίνδαρον, άλλ’ εις τον κωμικόν 
ποιητήν Μένανδρον, και δτι αντί τοϋ ’Αττικού τύπου μέλιτται έν τφ Παλα- 
τίνφ κώδικι κεΐται όρθώς μέλισσαι. Ό Jacobs έν Del. epigr. σελ. 108 
σημειοϋται: «Ad Menandrum. Respicitur ν. 1. 2. fabula de Pindaro 
puero, de Platone et aliis; ita tanien, ut re etiam magis in miraculum 
aucta, apes dicantur Musarum flores e Menandri labiis decerpsisse». 
Άλλ’ ύπ’ άλλων τό στομάτεσσιν άναφέρεται εις τάς μέλισσας (ΐδ. τάς 
σημειώσεις τοϋ Diibner έν τή Διδοτείφ έκδόσει τής Παλατίνης ’Ανθολογίας 
τόμ. Β', σ. 183). Ό Buherius μετέβαλε τό σοι εις σοΰ, ό δε Reiske, 
ό Πίκκολος και άλλοι ένόμισαν δτι είνε έσφαλμένον τό άνηρείψαντο, εις 
ο υπάρχει τό σχόλιον «προσέθηκαν άλλοθι άνήρπασαν έστίν», και έπεχείρη- 
σαν νά διορθώσωσιν αυτό (ό Reiske έγραψεν ένηρέψαντο, ό Πίκκολος 
άν’ ήρ ήψαντο, δ Hecker άνεθρέψαντο μετ’άλλων μεταβολών, κλπ.).

Και έγώ νομίζω δτι τό άνηρείψαντο είνε ημαρτημένη γραφή άντί 
τοϋ άνηρέψαντο, άορίστου μέσου τοϋ ρήματος άνερέφομαι, δπερ δηλοΐ

1 Έγχώμιον εις χόν Πατριάρχην Νικόλαον Δ' τόν Μουζάλωνα έξέ- 
δωκεν ή Δίς Ήρώ Κορμπέτη έκ τοΰ κωδικός Escurial V II 10, φ. 426ν — 429ν, κατά 
φωτογραφίαν άπό των καταλοίπων τοϋ Regel, τή καθοδηγήσει καί τή βοήθεια τοΰ 
κ. Ί. Συκουτρή. Έν τφ κώδικι προτάσσονται τοΰ λόγου τάδε : «Λόγος έκδοθείς τινι 
τών ρητορευόντων εις τόν πατριάρχην κΰρ Νικόλαον τόν Μουζάλωνα, τόν πάλαι μέν 
παραιτησάμενον τήν Κύπρον, ύστερον δέ τής Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχεύσαντα»,
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χό επάνω τίνος ερέφω ή σχεγάζω έμαυτόν, ή δ’ έννοια των δυο πρώχων στί
χων τοϋ ειρη μενού επιγράμματος εΐνε: αύταί α! μέλισσαι επάνω τοΰ στόμα
τός σου έστέγασαν έαυτάς κατεργασάμεναι σίμβλον κτλ. Πρέπει δ’έν τη τοιαύτη 
έννοια νά μεταβληθή κα'ι τό σοι εις σου. Τοϋ δέ ρήματος ερέφω ό μέσος 
αόριστος ερεψάμενοι άπαντα παρ’ ’Απολλωνία) τφ Τοδίω Β', 159 καί 
παρά τω Μελεάγρφ Άντθ. Παλ. Θ', 363, 12, παρά δέ τω Άριστοφάνει Σφ. 
1294 φέρεται τό σύνθετον κατηρέψασθε.

Ή ΰπ’ έμοϋ γενομένη διόρθωσις καί ερμηνεία συμφωνεί τοΐς λεγομένοις 
περί τοϋ Πινδάρου έν τφ έπιγράμματι τοΰ ’Αντιπάτρου τής Πλανουδείου 
’Ανθολογίας (Δ', 305, στ. 3 καί 4).

Νεβρείων όπόσον σάλπιγξ νπεριαχεν αυλών, 
τόσσον υπέρ πάσας εκραγε σεΐο χέλνς' 

ουδέ μάτην άπαλοΐς ξουθδς περί χείλεσιν έσμός 
έπλασε κηρόδετον, Πίνδαρε, σεΐο μέλι· 

μάρτυς δ Μαινάλιος κερόεις θεός, ύμνον άείσας 
τον σέο και νομίων λησάμενος δονάκων.

(Σημειωτέον δτι έν τφ τρίτφ στίχφ προς τή γραφή τής Πλανουδείου 
’Ανθολογίας παρά τφ Εϋσταθίφ Προοιμ. εις Πίνδ. 27 φέρεται καί ή γραφή 
«άπαλοΐς περί χείλεσιν έσμός εκείνος»). Καλόν δέ νομίζω νά μνημονεύσω καί 
τό περί τοΰ Πινδάρου χωρίον τοΰ Χριστοδώρου Έκφρ. Άνθ. Παλ. Β', 385-386

τικτομένον γάρ 
έζόμεναι λιγνροΐσιν επ'ι στομάτεσαι μέλισσαι 
κηρόν άνεπλάσσαντο κτλ.

καί τούς στίχους 5-7 τοΰ άδηλου εις τό γένος τοΰ Πινδάρου επιγράμματος 
Cougny III, 74.

τον μεν δτε κνώσσοντα ποτι χθόνα κάτθετο μήτηρ, 
είσέτι νήπιον δντα, μέλισσά τις, ώς έπι σίμβλφ, 
χείλεσι νηπιάχοισι τιθαιβώσσουσα ποτατο.

Όμοίως δ’έχει ή παράδοσις παρά τφ Παυσανία Θ', 23, 2 «μέλισσαι 
αύτφ καθεΰδοντι προσεπέτοντό τε καί έ'πλασσον προς τά χείλη τοΰ κηροΰ». 
Εύρον δέ την παράδοσιν καί παρά Γεωργίφ τφ ’Ακροπολίτη τόμ. Β', σ. 67 
ΗεΐεεηΒ.βή καταδαρθών καί άφυπνισθείς εΰρε μελίττας σίμβλον κατεργα- 
σαμένας τφ στόματι, καθά που τινες περί τής Θηβαίας λύρας έξιστορήκασιν;» 
Διαφόρως δέ πως έχει ή διήγησις παρά τφ Αίλιανφ Ποικ. Τστ. ΙΒ', 45 «καί 
Πινδάρφ τής πατρφας οικίας έκτεθέντι μέλιτται τροφοί εγένοντο υπέρ τοΰ 
γάλακτος παρατιθεϊσαι μέλι».
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Καλόν δέ νομίζω νά γράψω τινά καί περί τινων άλλων ποιητικών 
ρήσεων άπαντωσών έν τφ ε’ιρημένφ λόγφ.

Έν σελ. 304, 17 κεΐται «άλλ’έχει τι καί τό τραφήναι {προς) δίδαξιν 
έσθλοΰ». Την πρόθεσιν προς προ τοϋ δίδαξιν προσέθηκεν ό κ. Συκουτρής. 
Άλλ3 έγώ νομίζω δτι 6 ανώνυμος ρήτωρ έγραψεν «άλλ3 έχει τοι καί τό τρα
φήναι {καλώς) δίδαξιν έσθλοΰ», έχων προ οφθαλμών τό τοΰ Εύριπίδου 
Έκ. 600 «έχει γε μέντοι καί τό θρεφθήναι καλώς δίδαξιν έσθλοΰ» (δ. γ. 
«έ'χει γέ τ ο ί τ ι καί κτέ.»). Πρβ. καί Τκέτ. 911 «τό γάρ τραφήναι μή κακώς 
αιδώ φέρει». Είνε δέ ανάγκη νά προστεθή έκ τοΰ Εύριπιδείου χωρίου τό 
καλώς καί ούχί ή πρόθεσις προς προ τοΰ δίδαξιν, επειδή ευθύς έπειτα 
λέγει ό ανώνυμος έγκωμιαστής τοΰ Μουζάλωνος «καί τοΰ παιδός ουδέ τοΰτο 
τό μέρος οί τεκόντες ή μέλη σαν ούκοΰν καλόν καλφ έπεφΰετο κτέ.». Δέν 
είνε δέ πρέπον νά άγνοώνται υπό φιλολόγων άνδρών χωρία δοκίμων ποιη
τών, οίος είνε ό Ευριπίδης, καί νά διορθώνται ταΰτα άνευ τής προσηκοΰσης 
έπιστάσεως.

Έν σελ. 305, 13-15 άπαντα ρήσις τοΰ Κριτίου οΰτω: «προς δ3 ό'μμ3 
άχλύς άμβλυωπός έφίζει, λήσις δ’εκπλήσσει μνημοσύνην πραπίδων καί ό νοΰς 
έντεΰθεν παρέσφαλται». Έν δέ ταΐς ύποσημειώσεσιν άναγινώσκονται τάδε: 
«13 Critiae eleg. fr. 6 Diels (apud Athen. 432 e-f) v. 11 - 13 || άμβλυω
πός | άμβλωπός Critias || λήσις | λήστις codd. quidam et editores Athenaei 
et Critiae 14 εκπλήσσει | έκτήκει Critias». To έ'κτον κατά τον Diels ή τέταρ
τον κατά τον Diehl άπόσπασμα τών ελεγείων τοΰ Κριτίου, εξ ού μέρος έμνη- 
μόνευσεν ό ανώνυμος ρήτωρ έν τώ λόγφ εις τον πατριάρχην Νικόλαον τον 
Μουζάλωνα, είνε παραδεδομένον' μόνον υπό τοΰ ’Αθηναίου I', σ. 432 d — 
433 b, Δέν έσημειώθη υπό τής έκδότιδος δτι ό Κριτίας λέγει «νοΰς δέ παρέ- 
σφαλται», ό δέ ρήτωρ «καί ό νοΰς έντεΰθεν παρέσφαλται» παρά τό μέτρον. 
Άμφότεροι οί κώδικες τοΰ ’Αθηναίου (AC) έχουσι την γραφήν λήσις, ώς 
καί ό άνώνυμος, άλλ3 ό C2 διώρθωσεν εις λήστις, δπερ δέχονται οί Ικδόται 
(πρβ. μνήστις). Δέν είνε άρα άκριβές δτι κώδικές τινες (codd. quidam) 
έχουσι λήστις, ως έγράφη έν ταΐς ύποσημειάισεσιν. Ό Hermann αντί τοΰ 
προς δ3 δ μ μ3 έγραψε προς δ3 δ μ ματ3, δπερ έγένετο δεκτόν υπό τοΰ Kaibel 
έν τή έκδόσει τοΰ ’Αθηναίου, άλλοι δ’ δμως τηροΰσι την παραδεδομένην 
γραφήν, ήν έχει καί ό άνώνυμος Βυζαντιακός ρήτωρ, λαμβάνοντες τό άχλύς 
μετά μακράς τής ληγοΰσης κατά τον “Ομηρον Υ 421. Αξία δέ μνείας είνε 
ή παρά τώ άνωνύμφ γραφή έκπλήσσει αντί τοΰ έκτήκει, ήν ίσως εΰρεν 
έν τινι χειρογράφφ· πρβ. Θουκ. Β', 87,4 «φόβος γάρ μνήμην έκπλήσσει» 
καί 38, 1 «ή τέρψις τό λυπηρόν έκπλήσσει» κτλ. ( — έκβάλλει). Ή δέ παρά 
τώ Άθηναίφ γραφή άμβλωπός είνε πάντως προτιμοτέρα τής τοΰ άνωνύ- 
μου άμβλυωπός έν τή έλεγεία τοΰ Κριτίου (πρβ. Ψευδευριπ. Έήσφ 737 
«άμβλώπες αύγαί»), πλήν ά'ν τις ύπολάβη δτι τα φωνήεντα υω έκφέρονται
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κατά συνίζησιν (πρβ. Ήσίοδ. Άσπ. 3 Ήλεκτρΰωνος, Πίνδ. Πυθ. 4,225 γενΰων, 
Εΰριπ. Ίφ. Τ. 931 Έρινΰων).

Έν σελ. 302, 17-18 φέρεται «ως πολύανθης λειμών τοΰτο τό θέατρον 
και πυκνά περιβομβοΰσιν αί μέλισσαι Μουσάων έρατόν οπόν άμελ-
γόμεναι, Έλικών τις άλλος κτέ.». Προς την ρήσιν «Μουσάων------άμελ-
γόμεναι» έν υποσημειώσει παραβάλλεται «Eustath. Macremb. V, 10, 5». 
Άλλα παρ’ Εΰσταθίφ τω Μακρεμβολίτη άπαντά «δλον ερώτων έρατόν 
οπόν άμελγόμενοι». Ό ανώνυμος ρήτωρ μιμείται τον Χορίκιον, δστις 
λέγει σ. 194 Boiss. «άνθ’ Έλικώνος, αντί Πιερίας καί των άλλων ιερών λει
μώνων, ους ημείς αί μάτην σοφαι μέλιτται πάλαι περιεκοσμήσαμεν, μου- 
σαΐον έρατόν οπόν άμελγόμενοι καί σιμβλοποιοϋντες κτέ.». Φανερόν 
δέ εινε δτι παρά τω Χορικίω πρέπει νά γραφή Μουσέων άντί τοΰ μου- 
σαιον ή Μουσάων, ως φέρεται παρά τφ άνωνόμψ, έπειδή, ως νομίζω, 
πρόκειται ρήσις ποιητική διεσκευασμένη έξ έλεγειακοΰ πενταμέτρου στίχου, 
έν φ άντί τοΰ οπόν έφέρετο άλλη τις λέξις άρμόζουσα εις τό μέτρον, olov 
άνθος ή καρπόν, καί άντί τοΰ άμελγόμενοι τό προσήκον άμεργό- 
μ ε ν ο ι. Ό στίχος οΰτος θά ειχεν ώδέ πως

Μουσάων έρατόν τ άνθος άμεργόμενοι 

Πρβ. Λεωνίδ. ή Μελέαγρ. Άνθ. Παλ. Ζ', 13, 1-2
Παρθενικάν, νεαοιδόν εν υμνοπόλοιαι μέλισσαν

Ήρινναν Μουσών άνθεα δρεπτομέναν

(περί τής Ήρίννης λέγεται έν άδήλφ έπιγράμματι τής Παλατίνης ’Ανθολο
γίας Θ', 190, 1-2

Λέσβιον Ήρίννης τάδε κηρίον' εί δέ τι μικρόν,
άλΧ δλον εκ Μουσέων κιρνάμενον μέλιτι).

Πρβ. προσέτι καί τον δεύτερον στίχον τοΰ άδεσπότου έπιγράμματος Άνθ. 
Παλ. Θ', 187, περί οΰ έγένετο έν τοΐς έμπροσθεν λόγος,

ποικίλα Μουσάων άνθεα δρεψάμεναι.

Λέγει δέ καί ό Πλάτων ’Ίωνι σ. 534 Α-Β «λέγουσι γάρ δήπουθεν προς 
ημάς οί ποιηταί δτι άπό κρηνών μελίρρυτων έκ Μουσών κήπων ηνών καί 
ναπών δρεπόμενοι τά μέλη ήμΐν φέρουσιν, ώσπερ αί μέλιτται, καί αυτοί οΰτω 
πετάμενοι». Πρβ. προς τοΰτοις καί ΓΙαρμενίωνα Άνθ. Παλ. Θ', 43, 2

δουλεύσω Μουσέων άνθεα βοσκόμενος.

Είπον δτι ήδΰνατο 6 ποιητής νά έμβάλη είς τον στίχον καί τήν λέξιν 
καρπόν, δτε θά ειχεν οΰτω πως

Μουσάων έρατόν καρπόν άμεργόμενοι
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αντί τοϋ τΰπου Μουσάων τον έτερον τύπον Μουσέων δισυλλάβως 
έκφερόμενον

και Μουσέων ερατόν καρπόν άμεργόμενοι.

Πρβ. Πλοΰτ. Γαμ. παραγγέλμ. 48 τέλος (Ήθ. σ. 146 Α) «εί γάρ ή Σαπφώ διά 
τήν εν τοΐς μέλεσι καλλιγραφίαν έφρόνει τηλικοΰτον, ώστε γράι[ιαι προς τινα 
πλουσίαν 'κατθάνοισα δέ------ Πιερίας’ (Άπ. 58 Diehl), πώς ούχί σοι μάλ
λον έξέσται μέγα φρονεΐν έφ’ έαυτή και λαμπρόν, αν μή τών ρόδων άλλα 
των καρπών μετέχης, ών αί Μοϋσαι φέρουσι και χαρίζονται τοΐς παι
δείαν και φιλοσοφίαν θαυμάζουσιν;»

Παρά τφ Χορικίφ, Εύσταθίφ τώ Μακρεμβολίτη καί τώ άνωνύμφ ρήτορι 
φέρεται, ως εΐπον, ερατόν οπόν, καί εν τώ έλεγειακώ πενταμέτρφ, ον ίσως 
είχε προ οφθαλμών ό Χορίκιος, έγραψα ωσαύτως ερατόν τ’ άνθος ή ερα
τόν καρπόν, ούχί δ’ έρατών, δπερ ήδΰνατο νά άναφέρηται εις τό Μου
σάων ή Μουσέων, επειδή λέγεται δώρ’έρατά, ερατόν δώρον, πόλιν 
έρατήν, έρατή ίωή, χέλυν έρατήν κλπ. Ενταύθα δέ τού λόγου γενό- 
μενος καλόν νομίζω νά γράι|>ω καί τινα περί αποσπάσματος τού ’Αρχιλόχου, 
οπερ μνημονεύει καί παρφδεΐ καί Θεόδωρος ό Πρόδρομος, δπως καταστήσω 
φανεράν, ως καί άλλοτε άνεκοίνωσα καί έγραψα (ΐδ. Έπετ. Έτ. Βυζ. σπ. 
τόμ. 6, σ. 428-9), τήν μεγάλην συμβολήν πολλών Βυζαντιακών συγγραφέων 
εις τήν γνώσιν τής αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας.

Παρά τφ Άθηναίψ ΙΔ', σελ. 627 c άπαντα άπόσπασμα έλεγείας τοϋ 
’Αρχιλόχου λέγοντος περί εαυτού (1 Bergk)

εϊμΐ ό’ εγώ θεράπων μεν ’ Ενναλίοιο άνακτος 
και Μουσέων ερατόν δώρον έπιστάμενος.

Ό κώδιξ Ε τού ’Αθηναίου έχει τήν γραφήν Μουσάων, ήτις μάχεται προς 
τό μέτρον. Τούς αυτούς στίχους μετά διαφόρων γραφών μνημονεύει καί ό 
Πλούταρχος Φωκ. 7, δθεν παρέλαβεν αυτούς ό Θεμίστιος σ. 185 b:

άμφότ ερον, θεράπων μεν ’ Ενναλίοιο θεοί ο 
και Μουσέων έρατάν δώρον έπιστάμενος.

Ταϋτα γινώσκουσιν οί έκδόται ?ωρικών άνθολογιών, άλλ’ άγνοοϋσιν δτι 
φέρονται οί στίχοι καί παρά Θεοδώρω τφ Προδρόμφ εν Byz. Zeitschr. XVI, 
σελ. 117 «εκεί τούτο τό Άρχιλόχειον ’άμφότερον θεράπων μεν Ένυαλίοιο 
θεοϊο | καί Μουσάων έρατών δώρον έπιστάμενος». Ό Kurtz παρατηρεί: 
έρατών, aber Archil, (frgm. I) und Prodr. selbst in einer anderen Stelle 
(Migne 133, 1246 A) haben έρατόν». Έν δέ τώ έτέρφ χωρίφ λέγει ό Πρό
δρομος «αρμόσει γάρ έπί σοι έκεΐνο τό Άρχιλόχειον μικρόν τι παρφδηθέν- 
υπάρχεις γάρ κατ’αυτόν ' άμφότερον, θεράπων μέν πραγματικοΐο θεοϊο
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I καί Μουσάων έρατόν δώρον έπιστάμενος». Παρ’ αύτώ άρα σφζεται ή 
ορθή γραφή ερατόν, καί ή εσφαλμένη Μουσάων τοΰ κωδικός Ε τοΰ 
’Αθηναίου, περί ής ούδεμία παρατήρησις έγένετο υπό τοΰ Kurtz.

Επισυνάπτω τούιοις καί δσας έχω διορθώσεις καί παρατηρήσεις εις τον 
αυτόν λόγον τοΰ ανώνυμου ρήτορος.

Σελ. 303, 10-11 «πολύς δέ δσος ίδρώς έπιρρεϊ καί δλον περιαντλεΐ μοι 
τό σωμάτιον, ούδέν ήττον ή μύθος τον Όρφέα, τό άγαλμα κτέ.». Γράφε «ή 
{ώς)> μύθος κτέ.». Τό ως μετά τό ή ήτο εύ'κολον να έκπέση διά την σχεδόν 
όμοίαν γραφήν (ΐδ. van Leeuwen Proleg. ad Aristoph. σ. 300).

Σελ. 303, 26-29 «κύμα ... το μέν ήδη μοι έπερρόθησε, τό δ’ επικυρ- 
τούμενον έπανίσταται· τό δ’έπισυνάγει την πλημμυρίδα καί μελετά την έπί- 
κλυσιν, τό δ’ έτέρωθεν αύθις έπωρύεται, καί δλως κύμα επί κύματι καί επί 
τω δέει δέος άντεπεγείρεται». Πάντως έσφαλμένον εΐνε τό έπωρύεται, 
άνθ’οΰ γραπτέον είνε, νομίζω, έπόρνυται, ως δεικνύουσι καί τά ρήματα 
έπανίσταται (στ. 27) καί άντεπεγείρεται (στ. 29). Τό δ’ αυτό σφάλμα 
εΰρον καί παρά Μιχαήλ τω Ψελλφ Μεσ. Βιβλ. Σάθα τόμ. Ε', σ. 157 
«έπωρύονται κύματα έ'ως των ουρανών άναβαίνοντα καί αύθις μέχρι των 
αβύσσων συγκαταρρέοντα», παρ’ω ωσαύτως πρέπει νά γραφή έπόρνυνται 
(άλλην διάφορον έννοιαν έχει τό ρήμα έπ ω ρύ ω - έ π ω ρύο μα ι). Πρβ. Όμ. 
Δ 422-3 «ως δ’ δτ’ έν αίγιαλω πολυηχέϊ κύμα θαλάσσης | ό'ρνυτ’ έπασσύ- 
τερον κτέ.» καί Ψ 214 «ώρτο δέ κύμα | πνοιή ύπο λιγυρή». Έν δέ ε 366 
φέρεται «ώρσε δ’ επί μέγα κύμα Ποσειδάων ένοσίχθων».

Έν τω Θησαυρώ τοΰ Στεφάνου τόμ. Η', σ. 2076 D εΐνε γεγραμμένα τά 
έξης: «Activ. Antip. Antli. Pal. 11, 31: ουδέ θαλάσσης ωρύον (codex 
ωρύον) στυφελω κύμα περί σκοπέλφ, ut ωρύεται de mari dixit Dion. Per. 
83: τον δέ μετ’ωρύεται Τυρσηνίδος οιδμα θαλάσσης». Έν τφ έπιγράμματι 
τοΰ ’Αντιπάτρου δ Salmasius έγραψεν ωρύον, άλλ’ υπάρχει καί γραφή 
δρνύμενον. Έν δέ τω 83 στίχω Διονυσίου τοΰ Περιηγητού αντί τοΰ 
μετ’ ωρύεται πολλοί κώδικες έχουσι τήν γραφήν μετ’ έκδέχεται ή 
μετεκδέχεται. Άλλ’απορίας άξιον εΐνε δτι δέν παρετηρήθη δτι τού ρήμα
τος ωρύομαι ή συλλαβή ρυ εΐνε μακρά (πρβ. καί ωρύγή, ωρύδόν), παρά 
δέ τω Διονυσίω τό ωρύεται έχει τήν συλλαβήν ταύτην βραχειαν, ως δει
κνύει τό μέτρον. Έγώ νομίζω δτι δ ποιητής έγραψε

τον δε μέτ δρνύετ αι Τνρσηνίδος οϊδμα θαλάσσης

Εΐνε δέ γνωστόν δτι προς τω τύπω δρνυμι άπαντα ήδη παρά τω Όμήρφ 
καί ό τύπος δ ρ ν ύ ω.

Σελ. 304, 8 «τί γάρ δει με καί τήν ρίζαν περιαθρείν καί ώσπερ ύπορύτ- 
τειν τον ή· εύφημήτερον»; Έν υποσημειώσει εΐνε γεγραμμένον: «εύφημιστέον 
dubitanter coni. Sykutris». Τό έσφαλμένον εύφημήτερον δέν πρέπει νά
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μεταβληθή εις τό εύφημιστέον. Νομίζω δη ό ανώνυμος έγραψεν εύφη
μητήριον, τουτέστι λόγον. Έν tfj τοΰ Κουμανοΰδη Συναγωγή λέξ. άθησ. 
είνε κατακεχωρισμένα τάδε: «ευ φη μη τ ή ρ ιο ς λόγος. Κ. ’Ακροπολ, σ. 885 
έ. Mi(gne). — ευφημητήρια στέμματα. Νικόλ. Μεθών. έ. Άνδρον. Δημη- 
τρακοπ. σ. 42». Εΰρον καί εγώ παρ’ ’Ιωάννη μητροπ. 'Ρόδου Βίο) Χριστοδ. 
(Άκολ. όσ. Χριστοδ.) σ. 109 Βο'ί'νη «συνείρω γάρ.. τον εύφημητήριον» 
καί παρ’ Άθανασίω πατρ. Άντιοχ. Έγκ. Χριστοδ. αυτόθι σ. 135 «λαμπρόν., 
τον εύφημητήριον άνεπλέξατο». Είνε δ’ό εύφημητήριος (λόγος) 
ό άλλος λεγόμενος εγκωμιαστικός λόγος ή έγκώμιος λόγος ή 
εγκώ μιον.

Σελ. 304, 22 - 24 «οίμαι την τέχνην ενταύθα χαίρειν διαμιλλωμένην τή 
φύσει, καί τήν μέν άρχήθεν τό καλόν έπιβάλλειν καί πάτριον, την δ’ έπιφι- 
λοτιμεΐσθαι τά τής τροφής κτέ.». Ό κώδιξ έχει τήν γραφήν «οίμαι τήν τύχην 
ενταύθα κτε.», ή δέ Δ'ζ Κορμπέιη μετέβαλε τό τύχην εις τό τέχνην καί 
είσήγαγεν άνευ ανάγκης εις τό κείμενον, διότι άπαντα τό ό'νομα τύχη 
έν συνεκφορά μετά τοΰ ονόματος φύσις· οΐον Ίσοκρ. Πανηγ. σ. 67 Ε «τούς 
φύσει καί μή διά τύχην μέγα φρονοΰντας», Μένανδρ. παρά Στοβ. 107, 7 
«ώς άδικον, δταν ή μέν φύσις | άποδφ τι σεμνόν, τούτο δ’ή τύχη κακοί», 
Ίππόδαμ. παρά Στοβ. 103, 26 «δ μέν ών θεός ού'τε μαθών παρά τίνος τάν 
άρετάν αγαθός έγένετο ούτε επισυναρξαμένας (ό Meineke έπισυνερξαμένας, 
ίσως γρ. έπισυναραμένας) αύτφ τάς τύχας ευδαίμων φύσει γάρ ήν αγαθός 
καί φύσει ευδαίμων κτε.».

Σελ. 305, 1-2 «καί σοι τό τής σοφιστικής έμμελίτωτον έστυφε καί τό 
τής φιλοσοφίας άψινθιάζον αύθις έγλύκαζεν». ΓΙρβ. Μελέαγρ. Άνθ. Παλ. 
Δ', 1, 22 «ήδύ τε μύρτον | Καλλιμάχου, στυφελοΰ μεστόν αεί μέλιτος», 
καί έπίγρ. Άνθ. Γ', 199 Couguy «δηλών τά πικρά τφ γλυκεΐ τών ρημάτων 

j άψίνθιον μέλιτι κιρνας, Σοφόκλεις».
Έν τω περιοδικω συγγράμματι Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. Γ' (1906), 

σ. 8-9 έδημοσίευσεν ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος τόδε τό Βυζαντιακόν ποίημα 
Εις κύκνον (άρ. 7).

Κύκνον ενι ποταμω 
κάτεχεν ατερ βρόχον 
παγόθετον ϋδασϊ 
δν άμουσος Ιδό>ν 

5 αίπόλος αγρότας 
ήθελε διολέσαι 
κεφαλάν λιγύθρονν 
τω οταχνοτόμω 
δρεπάνω θερίσας'

10 κατά δ’ νδατοηαγονς

βαίνει κελεύθον 
βήμασι κονφοις.
Τιτάν δε κύκνω 
πυρόωντι βολα 

15 σύμμαχος εφάνη' 
γίγνετο μεν υγρόν 
πάλιν ποταμός νδωρ' 
επεσεν δ βούτας' 
ό δε κύκνος άνέθορε 

20 καί πέτετο χαίρων.
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Έν τώ τρίτφ στίχφ νομίζω οτι γραπτέον εινε παγόδετον άντι τοΰ 
παγόθετον καί ύδωρ άντι τοΰ ΰδασι, τουτέστι: κύκνον εν ποταμφ 
κατεΐχεν όίνευ βρόχου δεδεμένον τό πεπηγός ύδωρ. Πρβ. τούς στίχους 5-6 
τοΰ επιγράμματος τοΰ ’Απόλλωνίδου Άνθ. Ιίαλ. Θ', 244, δπερ εν τοϊς εξής 
παρατίθεται ολόκληρον:

τάς <5έ περιφράξας εχθρός ρους άθρόον αφνω 
χειμερίγι στυγερόν δ ή σε πάγο το πέδΐ],

Έν δέ τφ 14 στίχφ αντί τοΰ «πυρόωντι βολα» άνάγνωθι «πυρ ό εν τι 
βολα». Έλέχθη δε ό αρσενικός τύπος πυρόεις μετά θηλυκοΰ γένους ονό
ματος κατά τά αρχαία ύλήεντι Ζακύνθφ, Πΰλοιο ήμαθόεντος κτλ.

Ό ιερός τοΰ ’Απόλλωνος κύκνος διά τό μυθευόμενον αύτοΰ άσμα κιν- 
δυνεύων σώζεται υπό τοΰ Ήλιου (’Απόλλωνος) κατά τό Βυζαντιακόν ποίημα, 
δπερ εινε πιθανόν δτι εΐχεν ώς πρότυπον άρχαΐόν τι επίγραμμα. Όμοίως 
ύπό τής Άρτέμιδος χαριζομένης τω Άπόλλωνι κατά τό επίγραμμα Παύλου 
τοΰ Σιλεντιαρίου σώζεται κόσσυφος έμπεσών μετά κίχλης εις δίκτυον (Άνθ. 
Παλ. Θ', 396' πρβ. και τό επίγραμμα τοΰ Άρχίου αυτόθι 343 καί τό τοΰ 
’Αντιπάτρου αύτ. 76).

Τό επίγραμμα τοΰ Άπολλωνίδου Άνθ. Παλ. Θ', 244, περί ου είπον 
ανωτέρω, άναφέρεται κατά την επιγραφήν «εις έλάφους εν ποταμφ κρυσταλ- 
λωθέντι πεδηθείσας καί ύπό κυνηγετών έν αύτω άγρευθείσας», έχει δε ούτω

Δετματόεις έλάφων κεραός λόχος, ευτε κρυώδετς 
πληααν ορών κορνψάς χτόνεατ νιφάδες, 

δείλαιατ ποταμοΐσιν εφώρμισαν, ελπίδι φρούδοι 
χλιηναι νοτερόϊς ασθμασιν ώκυ γόνυ' 

τάς δε περιφράξας εχθρός ρόος άθρόον άφνω 
χετμερίγι στυγερόν δησε πάγοιο πέδιγ 

πληθυς <3’ άγροτέρων άλίνου θοινήσατο θήρης, 
η φυγεν άρπεδόνην πολλάκι και στάλικα.

Παραπλήσια λέγει καί ό Βεργίλιος Georg. Ill, 368 - 375. Κατά τινας δε 
παραλλαγάς παραδόσεως διαπλασθείσης κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους έν 
ποταμφ κρυσταλλωθέντι άπέθανεν ή Ήρφδιάς: Ό Κεδρηνός τόμ. Α', σ. 323 
Bonn λέγει «τήν δε όρχησαμένην κόρην έπί τή άποτομή τοΰ Προδρόμου 
ζώσαν κατέπιεν ή γή· οι δέ φασιν δτι εις πάγον παίζουσα έπάνω λίμνης, 
διαρραγέντος κατήλθε κάτω, καί τής κεφαλής άποσφηνωθείσης, τό μεν σώμα 
άπαν εις τον βυθόν κατήλθεν, ή δέ κεφαλή έπάνω τοΰ πάγου ύπελείφθη», 
Ίδ. Ν. Πολίτου Παραδόσεις τόμ. Β', σ. 790- 791.
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Έν Άνθ. Παλ. 6, 1 φέρεται επίγραμμα άποδιδόμενον εις τον Πλάτωνα 
«έπί κατόπτρφ άνατεθέντι παρά Λαί'δος»

Ή σοβαρόν γελάσασα καθ’ Ελλάδος, ή ποτ’ εραστών 
έσμόν επι προθύροις Λαΐς έχουσα νέων, 

τι] Παφί')] τό κάτοητρον, έπει τοίη μεν όρααθαι 
ουκ εθέλω, οΐη δ’ ήν πόρος ου δύναμαι.

Τό επίγραμμα ελευθέριος μνημονεύει Μιχαήλ ό Ψελλός έν Μεσ. Βιβλ. 
Σάθα τόμ. Ε', σ. 342 «ή γάρ Λαΐς εκείνη, ή τό καλόν τής ώρας έν τοΐς τότε 
χρόνοις άνθήσασα, έπειδή ρυτίδας έγνώκει περί τό πρόσωπον, άνέθηκε τό 
κάτοπρον τή θεω, οΐη μέν γάρ, φησίν, ήν πάρος, είναι ου δύναμαι, οΐη δέ 
νΰν είμι, ου βεβούλημαι». (Πρβ. καί τά έπιγράμματα 18, 19, 20 τοΰ αυτού 
βιβλίου τής Παλατίνης Ανθολογίας).

Έν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. ΙΖ' (1923), σ. 111 έξεδόθη ως ανέκ
δοτον τόδε τό έπίγραμμα («Ήρφελεγεΐοι σκωπτικοί εις Πυθαγόραν»)

Ου μόνος εμψύχων άπέσχες χειρ ας αλλά και ημείς' 
τις γάρ δς εμψύχιον ηψατο Πυθαγόρα; 

άλλ’ όταν έψησθη τι και όπτισθη και άλισθή, 
δη τότε και ψυχήν μη εχον εσθίομεν.

Τό πλήρες σφαλμάτων τούτο έπίγραμμα εΐνε τό γνωστόν σκωπτικόν εις 
τον Πυθαγόραν έπίγραμμα Διογένους τοΰ Λαερτίου, τό φερόμενον καί παρά 
τω αύτω Η', 44 καί έν τή Παλατίνη ’Ανθολογία Ζ', 121 καί έν τή ΓΙλανου- 
δείω μετά διαφοράς γραφής έν τώ πρώτφ στίχω (έμψυχων Διογ. Άνθ. 
Πλαν. άψυχων Άνθ. Παλ.) καί έν τφ δευτέρω στίχφ (Πυθαγόρα Διογ. 
Πυθαγόρη Παλ. καί Πλαν.) καί έν τω τετάρτφ (ουκ Διογ, μη Παλ. καί 
Πλαν.). 'Ως δ’ έξεδόθη έν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι τό έπίγραμμα, έν τφ 
πρώτφ στίχφ έχει κακώς άπέσχες χεΐρας άντί τού άπεχες χέρας, έν 
τφ δευτέρφ έμψόχιον άντί τοΰ έμψυχων καί Πυθαγόρα άντί τού 
Πυθαγόρα καί έν τφ τρίτφ έτρησθή τι καί δπτισθή άντί τού έψηθή 
τι καί δπτηθή.

Έν έπιγράμματι τοΰ Μυρίνου Άνθ. Παλ. 6, 254 φέρεται

Την μαλακην Παψίης, Στατύλλιον άνδρόγυνον, δρνν 
ελκειν εις Άιδην ηνίκ’ ’έμελλε χρόνος, 

τάκ κόκκου βαφθέντα και ϋαγίνοιο θέριστρα
καί τούς άνδρολιπεΐς άλλοτρίονς πλοκάμους 8

8 δώρα Πριηπείων θηκεν επι πρόθυρων.
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To εν τφ τετάρτω στίχφ ανδρολιπεΐς έχει καί 6 Σουΐδας έν λ. θέρι- 
στρον, άλλ’ ό Salmasius έγραψε ναρδολιπείς, δπερ έγένετο δεκτόν υπό 
των εκδοτών, πλήν τοΰ Ρ. Waltz (Collection des univ. de France), δστις 
τηρεί την παραδεδομένην γραφήν καί μεταφράζει «de ses cheveux posti- 
clies qui quittent si aisement leur liomme (il n’a done pas besoin de 
les couper pour les consaerer)». Έγώ νομίζω δτι ούτε to ανδρολιπεΐς 
οΰτε to ναρδολιπείς εινε ή γνησία γραφή, άλλ’ ότι ό ποιητής έγραψε

και τους άδρολιπεις άλλοτρίους πλοκάμους

τουτέστι τούς αδρόν λίπος έχοντας ή τούς άδρώς άληλιμμένους άλλο- 
τρίους πλοκάμους. Πρβ. Καλλίμ. “Υμν. εις Άπόλλ. 39 «ού λίπος ’Απόλλω
νος άποστάζουσιν έθειραι» καί Πέρσην Άνθ. ΙΙαλ. 6,274,2 «καί στεφάναν 
λιπαρών εκ κεφαλας πλοκάμων» καί Παλλαδ. αυτόθι 60 «...’Ίσιδι τουσδε 

| θήκατο τούς λιπαρούς Παμφίλιον πλοκάμους». Ήτο δ’ εύ'κολον να 
μεταβληθή τό άδρολιπεις εις τό ανδρολιπεΐς, ως μετεβλήθη καί τό 
άδρουμένους είςτό άν δρουμε νους, τό άδρυνεσθαι είςτό άνδρΰνε- 
σθαι καί τό Άδράλεστος εις τό Άνδράλεστος. Έν τώ Θησαυρώ τοΰ 
Στεφάνου έν λ. άδρόω είνε γεγραμμένα τάδε: Athen. 657 D (e Myrone 
Prienensi) τούς άδρουμένους... ex emend. Casaub. Anim. 935... Vulgo 
άνδρουμένους, solenni permutatione», καί έν λ. άδρύνομαι: «Jud. 11,2; 4 
Reg. 4, 18; Ruth I, 13, ubi pro άδρυνεσθαι in al. libb. άνδρυνεσθαι».

Έν έπιγράμματι τοΰ 'Ρουφίνου Άνθ. Παλ. Ε', 48 (47), 5-6 άπαντα
εί δέ τι και πλοκαμΐσι διαστίλβονσιν ακανθαι, 

της λευκής καλάμης ουδεν επιστρέφομαι.

Ό Ρ. Waltz μετέβαλε τό έπιστρέφομαι εις τό άποστρέφομαι καί 
παρέβαλε τό επίγραμμα τοΰ Μακηδονίου Άνθ. Παλ. Ε', 227 (226)

'Ημερίδας τρνγόωσιν ετήσιον, ουδέ τις αυτών 
τους έλικας, κόπτων βότρνν, άποστρέφεται.

Ούδεμία ανάγκη εΐνε νά μεταβληθή παρά τω 'Ρουφίνφ τό έπιστρέ- 
φομαι ( = φροντίζω, μέλει μοι) είς τό άποστρέφομαι, διότι δ ποιητής 
λέγει: τής λευκής καλάμης, τουτέστι τών λευκών τριχών, ούδέν μοι μέλει, 
ούδαμώς φροντίζω. Παραπλησίως λέγει καί ό Παλλαδάς Άνθ. Παλ. ΙΑ', 54

Γηραλέον με γυναίκες άποσκώπτουσι λέγουσαι 
είς τό κάτοπτρον δράν λεάρανον ήλικίης.

άλλ' εγώ εί λεύκάς φοράω τρίχας είτε μελαίνας, 
οϋκ άλέγω, βιότου προς τέρμα ερχόμενος.

εύόδμοις δε μύροιαι και ενπετάλοις στεφάνοισι 
και Βρομίω παύω φροντίδας αργαλέας.
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Μάρκος ό Άργεντάριος λέγει έν έπιγράμματι Άνθ. Παλ. Ε', 110 (109), 5 - 6
αλλά μοι Ευφράντη μία προς δέκα, καί γάρ απείρους 

αστέρας εν μήνης φέγγος υπερτίθεται.

Έν τούτοις ό ποιητής μιμείται τά τής Σαπφοϋς (Άπ. 4 Dielil)
άστερες μεν αμφί κόλαν σελάνναν 
αίφ' άποκρνπτοισι φάεννον είδος, 
δπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπη 

γαν (επί παϊσαν). 

και Άπ. 98, 6-8 Dielil
νυν δέ Λυδαισιν ένπρέπεται γυναί- 
κεσσιν, ως ποΕ, άελία) 
δνντος, ά βροδοδάκτυλος μήνα 
πάντα περ(ο)έχοιο'> άστρα, κτε.

Καλόν, νομίζω, εινε έν τή ερμηνεία ποιητών των δοκίμων χρόνων νά 
παραβάλλωνται καί αί μιμήσεις ή αι διασκευαί μεταγενεστέρων καί Βυζαν- 
τιακών ποιητών, αΐτινες πολλάκις αγνοούνται υπό τών φιλολόγων.

Ίουλιανός ό από υπάρχων λέγει έν αναθηματικά) έπιγράμματι δτι ό 
Ποταμών άνέθηκεν εις τον Πρίαπον προς ά'λλοις καί (Άνθ. Παλ. 6, 21, 1-2)

Σκάπτειραν κήποιο φιλυδρήλοιο δίκελλαν 
καί δρεπάνην καυλών άσκυλον έκτομίδα.

Το εν τω β' στίχω άσκυλον πολλοί έπεχείρησαν νά διορθώσωσι (άσκα- 
λον, αγκύλον, εύκολον, άσχολον, κλπ.). Νομίζω δτι δυνάμεθα νά γρά
ψω μεν

καί δρεπάνην καυλών άστ ο μ ο ν έκτομίδα 

εν παραβολή προς τό επίγραμμα τοΰ Φιλίππου Άνθ. Παλ. 6,107
' Υλησκόπω με Πανί θηρευτής Γέλων 
εθηκε λόγχην, ή ς άπέθ ρισε χρόνος 
ακμήν εν έργφ κτέ.

Έν τή Παλατίνη Ανθολογία φέρεται τόδε τό επίγραμμα τοΰ Άσκλη- 
πιάδου Ε', 145 (144) = Άνθ. Πλαν. Ζ', 116.

Αυτόν μοι στέφανοι παρά δικλίσι ταΐσδε κρεμαστοί 
μίμνετε, μή προπετώς φύλλα τιναοσόμενοι, 

ονς δακρύοις κατέβρεξα' κάτομβρα γάρ υμματ’ έρώντων.
άλλ’ δταν θίγόμενης αυτόν ΐδητε θυρης, 

οτάξαθ’ υπέρ κεφαλής έμόν νετόν, ώς αν άμεινον 
ή ξανθή γε κόμη τάμά πίη δάκρυα.
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Ό Waltz ύποσημειοΰται: «Lemma c: εϊς στέφανον εκ ρόδων πλακέντα 
ένεκεν κόρης τίνος (hoc autem falsum, ut ex v. 4 apparet]..4 αυτόν P1 
Plan.: αυτήν c... » Ωσαύτως και ό Stadtmiiller γράφει: «lemmati add. C 
verba haec: ενεκεν κόρης τινός, quippe idem C v. 4 αυτήν et v. 6 κόρη 
perperam reposuit». Ό διορθωτής, όστις δηλοΰται διά τοϋ γράμματος C, 
μετέγραψεν έν τω 4 στίχω τό αυτόν εις αυτήν, 'ίνα μεταβάλη τό γένος τοΰ 
ερωμένου προσώπου από άρρενος εις θήλυ, άλλα δεν ένόησεν δτι τό αυτήν 
βλάπτει τό μέτρον. 'Γούτο δ’ έ'λαθε και τον κ. Ίω. Συκουτρήν, δ'στις έν τψ 
λαϊκω πανεπιστήμια) τής «Βραδυνής» τής 2 Μαρτίου 1934 («ΓΙαρακλαυσί- 
θυρα») έγραψε ταϋτα: «’Από τον σύγχρονον τοΰ Καλλιμάχου ποιητήν, τον 
Σάμιον Άσκληπιάδην, τον όποιον έθαύμαζεν ό Θεόκριτος, έχομεν δυο 
παρόμοια ποιήματα. Εις τό ένα απευθύνεται προς τά δακρύβρεκτα στεφάνια 
του, πού έκρέμασε σιωπηρά, έπιστρέφων ά'πρακτος εις τό σπίτι, εις τήν κλει
στήν θύραν εκείνης. Τά παρακαλεΐ μόλις άνοιξη ή θύρα τό πρωί καί προ- 
βάλη εκείνη εις τό κατώφλι, ν’ άφήσουν τά δάκρυά του, με τά όποια τά 
έχει ποτίσει, νά ποτίσουν βροχή τά ξανθά της τά μαλλιά:

Ανιόν στεφάνια μου νά μένετε στην πόρτα τούτη κρεμασμένα κι ανή
συχα τά φύλλα σας νά μή σαλέψετε, πδχω ποτίσει με τά δάκρυά μου. Βροχή 
τρέχουν τά μάτια τά ερωτευμένα. Μά σάν άνοιξη ή θύρα της και ίδήτε την 
νά βγή, αυτή μου τή βροχή στην κεφαλή της στάξετε. Τά δάκρυά μου καλύ
τερέ έτσι θά ποτίσουν τήν κόμη τή(ν) ξανθή».

Ή μεταβολή τοΰ γένους τοΰ ερωμένου προσώπου ή γενομένη υπό νεω- 
τέρου φιλολόγου, και μάλιστα μονονουχί φωνήν άφιέντος τοΰ μέτρου δτι ό 
ποιητής έγραψεν αυτόν καί ούχι αυτήν, νομίζω δτι δέν είνε επιτετραμμένη.

Επιγράμματα εϊς λαγών άρπασθέντα υπό θαλασσίου κυνός φέρονται δύο 
έν τή Παλατίνη ’Ανθολογία άποδιδόμενα εις Γερμανικόν Καίσαρα. Τούτων 
τό δεύτερον έχει ούτως (Θ', 18)

έΕκ κυνός εϊλε κύων με, τί τό ξένον; εις εμέ Θήρες 
υγροί και πεζοί θυμόν έχουσιν ένα' 

αιθέρα λοιπόν έχοιτε, λαγοί, βατόν αλλά φοβούμαι, 
ουρανέ' και συ φέρεις άστερόεντα κύνα.

Όμοιον έπίγραμμα έποίησε και ό Ausonius (XIV)

Trinacrii quondam currentem in litoris ora 
ante canes leporem caeruleus rapuit. 

at lepus: 'in me ommis terrae pelagique rapina est; 
forsitan et coeli, si cams astra tenet'.

Τά έ/πιγράμματα ταΰτα άναφέρονται εις τό αίνιγμα, δπερ μνημονεύει
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ό ’Αθηναίος I', σ. 453 b «'τί ταΰτόν εν ουρανω και επί, γης και έν θαλάττη;’ 
τονπι δ’ έστιν ομωνυμία- και γάρ άρκτος και δφις και αϊετός καί κΰων έστιν 
έν ουρανω και εν γη και έν θαλάσση». Πρβ. και Άριστοφ. Σφ. 20-23

ΣΩΣ. ον δεν άρα γρίφον διαφέρει Κλεώνυμος.
ΞΑΝ. πώς δή; ΣΩΣ. προτενέϊ τις τοΐσι συμπόταις λέγων 
'τί ταντόν έν γη τ’ άπέβαλεν και έν ουρανω 
καν xfj θαλάττη Θηρών την ασπίδα;

Διά δέ τών λέξεων ουρανός, κΰων κα'ι δίδυμοι παίζει Μάρκος ό 
Άργεντάριος έν έπιγράμματι Άνθ. Παλ. Ε', 105(104)

“Αλλος δ Μηνοφίλας λέγεται παρά μαχλάαι κόσμος, 
άλλος, έπεί πόσης γεύεται ακρασίης. 

άλλ' ΐτε, Χαλδαΐοι, κείνης πέλας' η γάρ ό ταύτης 
ουρανός έντός έχει και κννα και διδύμους.

Έν τω έπιγράμματι τοΰτφ ή λ. ουρανός σημαίνει τον ουρανόν ή 
ουρανίσκον τοΰ στόματος, οΰχι δέ την οροφήν τοΰ δόμου, ως νομίζει ό Χαρ. 
Χαριτωνίδης έν Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλον. 1932, 
σ. 355. Όμοια δέ παιδιά έγένετο διά τής αυτής λέξεως και υπό Θεόκριτου 
τοΰ Χίου, ως λέγει ό ’Αθηναίος Η', σ. 344 b «τοΰ δ’ αΰτοΰ και τον αγρόν 
καταβεβρωκότος εις όψοφαγίαν, επειδή θερμόν ποτέ καταβροχθίσας ίχθΰν 
έ'φησε τον ουρανόν κατακεκαϋσθαι, ’λοιπόν, έφησεν, έστίν, ό Θεόκριτος, σοι 
και τήν θάλασσαν έκπιεΐν, κα'ι έση τρία τά μέγιστα ήφανικώς, γήν κα'ι θάλασ
σαν κα'ι ουρανόν’».

Ό Γλαΰκος λέγει έν έπιγράμματι τής Παλατίνης ’Ανθολογίας Θ', 341

Α. Νύμφαι, πενθομένφ φράσατ’ άτρεκές, εί παροδεύων 
Δάφνις τάς λεύκάς ώδ’ άνέπανσ’ έρίφονς.

Β. Ναι ναι, Παν συρικτά, και εις αΐγειρον έκείναν 
σοί τι κατά φλοιού γράμμ έκόλαφε λέγειν 

'Πάν, Πάν, προς Μαλέαν, προς δρος Ψωφίδιον έρχεν 
Ιξονμαι’. Α. Νύμφαι, χαίρει’· εγώ ό’ υπάγω.

Έν τφ έπιγράμματι τοΰτφ γίνεται λόγος περί γραμμάτων έγκεκολαμμέ- 
μένων έν φλοιφ δένδρου, ως καί έν άδήλω έπιγράμματι Άνθ. Παλ. ΙΒ', 130

Είπα, και αν πάλιν είπα" ‘καλός, καλός’" άλλ’ έτι φήαω, 
ώς καλός, ώς χαρίεις δμμασι Αωσίθεος. 

ου δρυός ον δ’ έλάτης εχαράξαμεν ου δ' έπ'ι τοίχου 
τοϋτ έπος, άλλ’ έν έμη ΐσχετ/ έρως κραδία. [ κτε.

ΕΠετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΛ'. 28
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Φέρεται δέ και παρά τφ Θεοκρίτφ ΙΗ', 47-48

γράμματα δ’ εν φλοιω γεγράψεται, ώς ηαριών τις 
αννείμη δωριστί' 'σέβεν μ’· 'Ελένας φυτόν είμι

και παρά τφ Καλλιμάχφ (Άπ. 101 =Σχ. Άριστοφ. Άχ. 144)

dll’ ένι δη φΰλλοισι κεκομμένα τόοσα φέροιτε 
γράμματα, Κνδίππην οσσ’ έρέουσι καλήν.

Ταΰτα δέ μιμείται ό Άρισταίνετος Α', 10 «είθε, ώ δένδρα, και νοΰς 
ύμΐν γένοιτο και φωνή, όπως αν εΐπητε μόνον 'Κυδίππη καλή’· ή γοΰν 
τοσαϋτα κατά των φλοιών έγκεκολαμμένα φέροιτε γράμματα, δσα την Κυδίπ- 
πην επονομάζει καλήν». ’Ίσως δέ παρά τφ Καλλιμάχφ γραπτέον είνε

dll’ ένι δή φλοιοΐσι κεκομμένα τόσσα φέροιτε |κτέ.

Ευκόλως δ’ήτο δυνατόν τό φλοιοΐσι νά μεταβληθή εις τό φΰλλοισι. 
Φλοιός δέ δένδρου μνημονεύεται εν τφ επιγράμματι τοΰ Γλαΰκου, παρά τφ 
Θεοκρίτφ και παρά τφ Άρισταινέτφ, δστις, ώς εΐπον, μιμείται τούς στίχους 
τοΰ Καλλιμάχου. ’Απαντα δέ καί παρά τφ Ψευδολουκιανφ ’Έρ. 16 «ήδη δέ 
πλέον αύτφ τοΰ πάθους ερεθιζόμενου, τοίχος άπας έχαράσσετο, καί πας μαλα
κόν δένδρου φλοιός Άφροδίτην καλήν έκήρυσσεν». Λέγει δέ καί ό Vergi- 
lius Eel. V, 13 κεξ.

immo haec, in viridi nuper quae cor tic e fagi 
carmina descripsi et modulans alterna notavi, 

experiar. etc.

(πρβ. καί Eel. X, 53 - 54), καί ό Propertius I, 18,22

A! Quotiens teneras resonant mea verba sub umbras, 
scribitur et vestris Cynthia corticibus.

καί ό Ovidius Her. 5,28

popule, vive precor, quae consita inargine ripae 
hoc in rugoso cortice carmen habes:

Cum Paris Oenone poterit spirare relicta, 
ad fonteni Xanthi versa recurret aqua.

(Πρβ. καί 5,21. ’Ίδε προσέτι καί Calp. eel. 1,20. 3,43. 8,29).
’Επειδή δ’ έγένετο λόγος περί τοΰ 101 αποσπάσματος τοΰ Καλλιμάχου, 

εν φ μετέβαλον τό φΰλλοισι εις τό φλοιοΐσι, καλόν νομίζω νά διαλάβω 
καί περί τοΰ 57 (Wil. = ’Avil. Παλ. Ζ', 277) επιγράμματος τοΰ αύτοΰ, δπερ
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έπιγράφεται «Εις ναυηγόν ταφέντα υπό ναΰτου Λεοντίχου» καί έ'χει οΰτω 
κατά την έκδοσιν τοΰ Stadtmuller

Τίς ξένος, ώ νανηγέ; Λεόντιχος ενθάδε νεκρόν 
ευρεν επ’ αίγιαλούς, χώσε δε τωδε τάφφ 

δακρύσεις έπίκηρον έδν βίον ουδέ γάρ αυτός 
ήσυχος' αίθνίη δ’ ίσα θαλασσοπορεϊ.

Έν τφ πρώτφ στίχφ στίζουσι κοινώς μετά τό τίς οΰτω «τίς, ξένος ώ 
ναυηγέ;». Έπεχείρησαν δέ πολλοί νά διορθώσωσι τό χωρίον τοΰτο, ά'λλοι 
άλλως. Τό δ’ έν τφ δευτέρφ στίχφ ευρεν ό Jacobs μετέβαλεν εις τό σ’εΰρεν, 
ό δέ Volger καί ό Wilamowitz εις τό εΰρέ σ’, τό δ’ έπ’ αίγιαλούς 
ό μέν Bentley μετέγραψεν έπ’ αίγιαλοΐς, ό δέ Hecker έπ’ αίγιαλοϋ. 
Έν δέ τφ τετάρτφ στίχφ αντί τοΰ παραδεδομένου ήσυχον ό Reiske έγρα- 
■ψεν ήσυχος.

Νομίζω δτι έν τφ έπιγράμματι τοΰτφ πρέπει νά διακρίνωμεν δυο πρό
σωπα, τό μέν έρωτών, τό δέ άποκρινόμενον. To Α πρόσωπον έρωτα «τίς 
ξένος, ώ ναυηγέ», τουτέστι τίς έστι ξένος ή τίς σ’ ευρών ένθάδε έξένισε χώσας 
τωδε τάφφ; Γνωστόν δ’ εΐνε δτι ξένοι λέγονται άμφότεροι, καί ό ξενίσας τινά 
καί δ ξενισθείς υπό τίνος. Ερμηνεύεται δέ κάλλιστα τό έν τφ έπιγράμματι 
τοΰ Καλλιμάχου ξένος ( = ό ξενίσας) έκ τής όμοιας χρήσεως παρά τφ Άρχία 
Άνθ. Παλ. Ζ', 278

Ούδε νέκυς, ναυηγός επί χθόνα Θήρις ελασθε'ις 
κύμασιν άγρυπνων λήσομαι ήιόνων. 

ή γάρ άλιρρήκτοις υπό δειράσιν, άγχόθι πόντου
δνσμενέος, ξείνου χερσίν εκυρσα τάφον\χτε.

To Β πρόσωπον αποκρίνεται' «Λεόντιχος ένθάδε νεκρόν εΰρέ μ’ έπ’ αίγια- 
λοΐς κτέ.». Κατά ταϋτα μεταβάλλω τό ευρεν εις τό εΰρέ μ’ καί άναγινώσκω 
τό έπίγραμμα ώδε

Α. Τίς ξένος, ώ νανηγέ; Β. Λεόντιχος ένθάδε νεκρόν 
εϋρέ μ’ έπ’ αίγιαλοΐς, χώσε δέ τωδε τάφφ 

δακρναας έπίκηρον έόν βίον ουδέ γάρ αυτός 
ήσυχον, αίθνίη ό’ ίσα θαλασσοπορεϊ.

(έν τφ δευτέρφ στίχφ προτιμώ την διόρθωσιν τοΰ Bentley έπ’αιγ ιαλοΐς, 
έν δέ τφ τετάρτφ τηρώ την παραδεδομένην γραφήν ήσυχον, δπερ λαμ
βάνω ώς έπίρρημα και συνάπτω μετά τοΰ θαλασσοπορεϊ, τουτέστιν: ουδέ 
γάρ αυτός ήσύχως άλλ’ ομοίως αίθυία θαλασσοπορεϊ).
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'Ότι δέ πολλάκις ξένος εθαψέ τινα ναυαγόν, εινε γνωστόν. Γρηγόριος 
ό Ναζιανζηνός λέγει Ιν επιγράμματι (Ανθ. Παλ. Η', 210)

Πολλάκις ναυηγοιο δέμας κατέχωσεν όδίτης 
κύμασι πλαζόμενον, πολλάκι θηρολέτου | κτέ.

'Υπό τοΰ Boissonade An. Gr. II, σ. 478 καί υπό τοΰ Cramer A n· 
Gr. Par. σ. 293 (δθεν παρέλαβον ό Πίκκολος Suppl. a l’Anthol. σ. 134 
καί ό Cougny II, 388) έξεδόθη τόδε τό επίγραμμα «Εις ευνούχον»

Ενθάδε την μιαράν κεφαλήν κατά γαϊα καλύπτει 
αρρενα και θηλυν, εις τέλος ουδέτερον.

Έγένετο ή παρατήρησις δτι ό πρώτος στίχος λέγεται κατά παρωδίαν 
άλλων στίχων επιτύμβιων επιγραμμάτων, οιον Ανθ. Παλ. Ζ', 3 «ενθάδε την 
ιερήν κεφαλήν κατά γαΐα καλύπτει». Προσθετέον καί Cougny II, 661 
«ενθάδε τήν ιερήν κεφαλήν κατά γαΐα καλύπτει» καί 378 «ενθάδε τήν ίεράν 
[κεφ]αλ[ήν...». Πρβ. Φίλιππ. Ανθ. Παλ. Ζ', 362 «ενθάδε τήν ιερήν κεφαλήν 
σορός ήδε κέκευθε» καί Cougny II, 34 «ενθάδε τήν αγαθήν καί σώφρονα 
γαΓ εκάλυψεν».

Δεν παρετηρήθη δτι ό δεύτερος στίχος είνε είρημένος κατά παιδιάν προς 
τά τρία γένη τής γραμματικής, ως καί έν τφ επιγράμματι τοΰ Παλλαδά Ανθ. 
Παλ. Θ', 489 («επί βρέφεσι δυο άμα τεχθεΐσι καί παραχρήμα άποθανοΰσι»)

Γραμματικού θυγάτηρ έτεκεν φιλότητι μιγεΐαα 
παιδίον άροενικόν, θηλυκόν, ουδέτερον.

Ό Brunck ένόμισεν δτι ό Παλλαδάς νοεί έρμαφρόδιτον ευθύς μετά τήν 
γέννησιν άποθανόντα· τοΰτο δέ τό νόημα εινε παραπλήσιον προς τό τοΰ επι
γράμματος εις ευνούχον. Αλλως δ’ έκδέχεται ό Jacobs σημειοΰμενος: «Poeta 
nihil aliud quaesivisse videtur quam iocum έκ τοΰ παραδόξου. Cuius 
generis sunt vota a Rufo grammatico ad nuptias vocato dicta ap. 
Auson. ep. XLIX:

Et masculini et feminini gignite 
generisque neutri filios».

Έν Cramer An. Gr. Par. IV, σ. 296 φέρεται τόδε τό επίγραμμα «Εις 
τήν πόρνην» (= Cougny III, 340)

Ό Χριστός ώδε τφ πανεντίμω λόγω 
ψυχήν μυρίζει της μνριζούαης πόδας.

Σώφρων ή πόρνη μύρω τό μύρον θεραπεύει.
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Ό Βυζαντιακός ποιητής έν τφ εξαμέτρφ στίχω μιμείται τό επίγραμμα 
τής Παλατίνης ’Ανθολογίας Ε90 (89)

Πέμπω σοι μύρον ήδύ, μύρω τό μύρον θεραπεύων, 
ώς Βρομίω οπένδων νάμα τό τον Βρομίου.

Έν τοΐς αυτοΐς Άνεκδότοις IV, σ. 301 εινε έκδεδομένον επίγραμμα 
ιαμβικόν «Εις τον νιπτήρα» (=Cougny III, 365) έχον οΰτω

Ψάμμον τίθημι τι] θαλάττη τειχών 
χάος χαλινώ, ρείθρα τείνας ϋδάτων, 
πόλον στεγάζω, νάμασι τρέφω χθόνα1 
τόξω δε χρνσώ ζωνννω τον αιθέρα' 
νιπτήρα νυν τίθημι καί μικράν ρύσιν 
κρήνης απαντλώ, ζώνννμαι δε λεντίω, 
τείνω τάς χεΐρας, δουλικούς πλύνω πόδας.
Συ δ’, ώ μαθητά καί φονευτά, τούς πόδας 
έξευτρεπίζεις είς σφαγήν τον δεσπότου.

Ό ποιητής έλαβε προ οφθαλμών Ιν μέρει Κοσμάν τον 'Ιεροσολυμίτην 
Καν. είς τήν πέμπτην τής μεγ. εβδ. φδ. ε', τροπ. 1-2

Ή τό άσχετον κρατούσα
καί νπέρροον έν αίθέρι ύδωρ,
ή αβύσσους χαλινονσα
καί θαλάσαας αναχαιτίζονσα
Θεόν σοφία | ύδωρ νιπτήρι βάλλει,
πόδας άποπλύνει δε | δούλων δεσπότης.

Μαθηταΐς υποδεικνύει 
ταπεινώσεως ό δεσπότης τύπον 
ό νεφέλαις δε τον πόλον 
περιβάλλων ζώννυται λ,έντιον 
καί κάμπτει γόνυ | δούλων έκπλνναι

[πόδας'
ού έν τή χειρί πνοή \ πάντων των οντων.

καί ώδ. η', τροπ. 2 «Νόμου φιλίας ό δυσώνυμος | Ίσκαριώτης γνώμη επι- 
λαθόμενος, | ους ενίψατο ηυτρέπισεν | είς προδοσίαν πόδας1 | κτε.».

'Υπό τοΰ Cramer εν An. Gr. Par. IV, σ. 299 ( = Cougny III, 352) 
εξεδόθη τόδε τό επίγραμμα είς τον Ευαγγελισμόν

Δέχου τό πυρ χαίρονσα: χρυσά λυχνία 
φλέγει Χερουβίμ, πλήν σε καί τέριρει, Κόρη.
6 μητρός έκτος αήν προμήτορα πλάσας 
νυν πατρός έκτος πλάττεταί σοι, Παρθένε.

Ουχί όρθώς εινε γεγραμμένον «χρυσά λυχνία [ φλέγει Χερουβίμ» (aureum
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candelabrum urit Cherubim, μεταφράζεται εν τή ’Ανθολογία Cougny). 
’Άνευ δισταγμού άναγνωστέον

Αέχου τό πυρ χαίρονσα, χρυσή λυχνία· 
φλέγει Χερουβίμ, κτέ.

Εινε δέ χρυσή λυχνία ή Θεοτόκος ή δεξαμενή το πΰρ, τουτέστι τον 
Θεόν. Ύπό τοΰ Φωτίου έν τφ Θεοτοκαρίφ σ. 16 λέγεται «ή λυχνία ή χρυσή 
ή το θειον λαμπάδιον κατέχουσα», ύπό Μανουήλ τοΰ μεγάλου ρήτορος (Όλο- 
βόλου) αυτόθι σ. 92 καλείται «θεία λυχνία πυρφόρος», ύπό ’Αρσενίου τοΰ 
μονάχου αυτόθι σελ. 65 «λυχνία λαμπαδηφόρος» κλπ. (’Ίδε τα ύπ’έμοΰ 
γεγραμμένα έν Έπετ. Έτ. Βυζ. σπουδ. τόμ. Α', σ. 262, και περί τοΰ Θεοΰ 
ως πυρός, τοΰ Χριστού ως άνθρακος και τών αγγέλων ώς πυρός αυτόθι 
σ. 256-270). Πρβ. Άκάθ. Ύμν. 247-8 «φωτοδόχον λαμπάδα | τοΐς έν 
σκότει φανεΐσαν | όρώμεν την αγίαν Παρθένον».

Έν τοΐς αύτοϊς Άνεκδότοις IV, σ. 309 ( = Cougny III, 376) φέρεται 
έπίγραμμα «Εις τήν κσίμησιν τής Θεοτόκου» έ'χον ούτω

Και την πνοήν έγραψεν, οΐμαι, ζωγράφος, 
εί μη θανοΰσαν την Κόρην τνπονν έδει' 
ταφή παρην σοι, και γραφή παρην πάλιν 
Υιός, Κόρη, οός, ώς δοκώ, τφ ζωγράφω.

Παραπλήσιου εινε το Βυζαντιακόν έπίγραμμα (έν τφ Νέφ Έλληνομνή- 
μονι τόμ. ΙΑ', ύπ’ άριθ. 15)

’Έμψυχος ή παις" αν δέ μη λαλεϊν έχη 
τα χρώματα σφάλλονσιν, ουχ ό τεχνίτης, 
σφζοιο, γραφεν, έμπνοον γράψας κόρην, 
ώς μη Προμηθευς βρενθύηται καί πάλιν.

Έν Byz.—neugrieeh. Jahrb. τόμ. Ζ', σ. 377 - 8 έδειξα δτι το έπί
γραμμα τούτο εινε πεποιημένον κατά διασκευήν τού έπιγράμματος τής Ήρίν- 
νης Άνθ. Παλ. 6, 352. Τό δ’ έν τοΐς άνεκδότοις τού Cramer έπίγραμμα 
πάντως, ως παρετηρήθη, άναφέρεται εις εικόνα τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 
Πρβ. προσέτι κα'ι τό έπίγραμμα τού ’Αρχελάου ή τού Λεωνίδου Άνθ. ΓΙλαν. 
Δ', 120, τό άναφερόμενον εις χαλκούν ανδριάντα τού ’Αλεξάνδρου

Τόλμαν ’Αλεξάνδρου καί δλαν άπεμάξατο μορφάν 
Λύσιππος' τίν όδϊ χαλκός έχει δνναμιν; 

ανδασονντι δ’ έοικεν δ χάλκεος ες Αία λενασων
'Γαν νπ έμοί τίθεμαι, Ζεϋ, συ ό’ ’Όλυμπον έχε,
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καί τό κατωτέρω μνημονευόμενον επίγραμμα τοϋ Άρχίου «Εις τον Καλυδώ- 
νιον σΰν» Άνθ. Παλ. ΙΕ', 51, καί τό επίγραμμα τοΰ Λουκιανού Άνθ. 
Παλ. ΙΑ',488 καί τό τοΰ Σιλεντιαρίου Παύλου Άνθ. ΙΙλαν. Δ', 277 κτλ.

Ύπό τοΰ C.C. Edgar έν Annales du Service des antiqu. de l’Egypte 
XIX (Kairo 1920), σ. 103 κεξ., άρ. 48 έξεδόθησαν έκ των παπύρων τοΰ 
Ζήνωνος δύο επιτύμβια εις κύνα επιγράμματα, άτινα έγράφησαν μετά τό 
29 έτος π. X. Ταΰτα άνεδημοσίευσεν 6 U. Wilcken έν Arcliiv fur Papyrus- 
forschung VI (1920), σ. 453-454. Επειδή δ’έγραψεν δτι τα επιγράμματα 
εινε «einzigartig» καί «poetische Kuriositat», διέλαβον καί εγώ περί αυτών 
μετά τών άλλων γνωστών εις κύνας επιγραμμάτων, άτινα, ως φαίνεται, έλα- 
θον τότε τον σοφόν καθηγητήν μου. ’Ίδ. τά έμά Παπυρολογικά καί 
επιγραφικά «Επιτύμβια επιγράμματα εις κύνας», 1921, σ. 3-9. Τέλος 
δ3 έδημοσίευσε πάλιν τά επιγράμματα ταΰτα ό G. Herrlinger (Totenklagen 
um Tiere in der antiken Dichtung έν Tiibinger Beitrage zur Alter- 
tumswissenschaft, 8 Heft, 1930 σ. 52-53).

Ό Ζήνων έκυνήγει έν τώ Άρσινοΐτη νομψ, ό δέ κύων αΰτοΰ Ταύρων 
συμπλακείς μετά κάπρου άπέκτεινε μέν τούτον, άλλ’ έφονεύθη καί αυτός ύπό 
τοΰ θηρίου. Ό Ζήνων σωθείς έθαψε τον κύνα καί παρήγγειλε έπιτύμβιον 
έπίγραμμα. Ό δέ ποιητής άπέστειλε πρός αυτόν τά δύο έπιγράμματα, τό 
μέν έν έλεγείοις, τό δ5 έν ιαμβικοΐς τριμέτροις, συνδεδεμένα διά τής λέξεως 
άλλο, ως καί τά παρά Kaibel Ep. Gr. ύπ’ άριθ. 550 καί 981:

'Ινδόν δδ’ άπύει τύμβος Ταύρωνα θ αν όντα
κεΐσθαι, ό δε κτείνας πρόσθεν επεϊδε Αιδαν.

Θηρ απερ αντα δρακεΐν, σνός η ρ' άπό τας Καλυδώνος 
λείψανον ενκάρποις εμ πεδίοις τρέφετο 

5 Αρσινόας άτίνακτον, άπ αυχένας άθρόα ψρίσοων 
[λ/όχμψ και γε[ν]ύων άφρόν άμεργόμενος' 

συν δε πεσών οκνλακος τόλμαι οτή^β^η μεν έτοίμως 
ηλόκισε, ον μέλλων δ’ αυχένα εθηκε επι γαν 

[δρα]ξάμενος γάρ 6μου λοφιαι μεγάλοιο τένοντος 
10 [ο]νκ απέλυα εν δδόντα ε'στε νπέθηκε Άίδαι.

[Σώιοας] δε Ζ[ήνω]να πον/ών/ άδίδακτα κνναγόν 
και κατά γας τνμβωι τάν χάριν ηργάοατο.

Άλλο-

Σκυλα'ξ ό τύμβοοι τώιδ' ύπ εκτεριομένος 
15 Ταύρων, έπ αϋθένταιαιν ούκ αμήχανος'
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κάπρωι γάρ ώς συνήλθεν άντίαν εριν, 
ό μέν τις ώς απλατος οίδήσας γένυν 
πτήθος κατηλόκιζε^ν^ λενκαίνων άψρώι, 
δ δ* αμφί νώτωι δισαόν εμβαλόίν ίχνος 

20 έδράξατο φρίοσοντος εκ στέρνων μέσων 
καί γαι συνεσπείρααεν' Άίδαι δε δονς

τον αύτόχειρα έθν^μβσκεν, ’Ινδός ώς νόμος, 
αώιζων δε τον κνναγόν, ώι παρείπετο,
Ζήνωνα έλαφραι ταιδ’ νπεστάλη κάνει.

Verso.

25 Ton παρ’ Ά- Ζήνωνι

πολλωνίον

Έν χφ πρώτφ στίχφ ό Edgar έξέδωκεν όδαγευει, ό δέ Wilamowitz 
άνέγνω δ δ’ άπύει. Έν χφ τρίχφ ό Edgar άνέγνω ή, ό δέ Wilarn ή, το 
δέ κόμμα μεχά χό δρακεΐν χωρίζει κατά τον Wilcken τάς δυο παρομοιώ
σεις. Έν τφ δεκάτφ στίχφ ό Edgar έξέδωκεν έπέμυσεν, άλλ’ εΐκασεν δτι 
ίσως άναγνωστέον είνε άπέμυσεν. Ό Wilam. άνέγνω απέλυσεν.

Παρετήρησα δέ και εγώ, δτι ή άνάγνωσις τοΰ Wilamowitz δ δ= απΰει, 
τουτέστιν δδε κηρύττει (τύμβος), εΐνε πιθανή και παρέβαλον το επίγραμμα 
τοΰ Τΰμνου Άνθ. Παλ. Ζ', 211 «χήδε τον εκ Μελίτης αργόν κΰνα φησιν 
ό πέτρος | ΐσχειν κτέ.». ’Έχω δ’ έ'τι νά παραβάλω νΰν καί Ξενόκρ. Άνθ. 
Παλ. Ζ', 291, 5 «και σόν μέν φωνεΐ τάφος οΰνομα καί χθόνα Κόμην*, 
Μελέαγρ. αυτόθι 428, 19 « ... τό δ’ουνομα πέτρος άείδει, | ’Αντίπατρον 
κτέ.?, Cougny 11,200 «πέτρος δδε ξείνοισι βοάσεται» καϊ 423 «κήρυξ 
καί τάφος είμί βροτοϋ κιέ.».

Περί τής άναγνώσεως τοΰ Wilamowitz (στ. 10) άπέλυσεν αντί τοΰ 
άπέμυσεν ή έπέμυσεν δδόντα παρετήρησα δτι ταυτην ουχί μόνον ή 
έννοια τοΰ χωρίου άπαιτεί, άλλα καί δυναται νά βεβαιωθή έκ τών φερομέ- 
νων παρά τφ Πολυδεόκει Ε', 44 περί τοΰ ’Ινδικού κυνός τού ’Αλεξάνδρου 
«κάπειδή συμπλακεις κατήθλησε τό θηρίον (τουτέστι τον λέοντα), ό μέν 
ένδακών εΐχετο, μαχαίρα δέ τις άπέκοψε τον πόδα τοΰ κυνός, καί δς οΰδ’ υπό 
την άλγηδόνα τής τομής ήνέσχετο λΰσαι το δήγμα, άλλά θυμφ τό δρώμε- 
νον ήγνόει». Παρέβαλον δέ προσέτι καί Στράβ. ΙΕ', σελ. 700 «καί τον κυνα 
περιιδεΐν άποτμηθέντα τό σκέλος βραδεία τομή πριν άνεΐναι τό δήγμα», 
Αίλιαν. Περί ζφ. Δ', 19 «εΐη δ’αν καί λέων ήττηθείς υπό κυνός ’Ινδού, καί 
μέντοι καί δάκων δ κυων έχεται καί μάλα έγκρατώς· καν προσελθών μαχαίρα 
τό σκέλος άποκόπτης τοΰ κυνός, ό δέ ούκ άγει σχολήν άλγήσας άνεΐναι τό
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δήγμα, άλλ’ άπεκόπη μέν πρότερον τό σκέλος, νεκρός δ’ ανήκε ιό στόμα κτέ.».
’Έγραψα δε κα'ι περ'ι των κυνών τούτων τα εξής: «Ήσαν δ’ όντως οι 

’Ινδοί ή ’Ινδικοί κύνες ισχυροί, μεγάλοι, ταχείς κα'ι εύψυχοι, ώστε οί γενναιό
τατοι τούτων ν’ άπαξιώσι νά διώκωσιν άλλο θηρίον, μόνον δε προς λέοντα 
νά προσαγωνίζωνται ως άξιόμαχον. Ό Ξενοφών (Κυν. Θ', 1 και I', 1) λέγει, 
δτι αί Ίνδικαί κύνες ήσαν έπιτήδειαι προς την θήραν τοϋ αγρίου ύός, των 
νεβρών και τών ελάφων. (’Ίδ. ετι περ'ι τών κυνών τούτων Ήρόδ. Α', 192 καί 
Ζ', 187, Άριστοτ. Περί τά ζώα ίστ. σ. 607 a καί Περί ζφ. γεν. σ. 746 a καί 
ΓΙροβλ. σ. 895 b, Διόδ. Σικ. ΙΖ', 92, Άθήν. Ε', σ. 201 Β, Πλούτ. Άλεξ. 61 
και Ήθ. τόμ. ζ"', 42 (σ. 970 F) κα'ι τόμ. Ζ', σ. 266 Βερν., Πολυδ. Ε', 37 -38, 
Αίλιαν. Περί ζω. Η', 1, Μαν. Φιλ. Στίχ. περί τής τών ζω. ίδ. 887 κέξ. 
( = Poetae buc. et did. Didot, σ. 22). Plin. Η. Ν. VIII, 150, Curt. Gest. 
Al. Μ. IX, 1, 31, Pauly — Wissowa Realenc. VIII, 2545, Daremberg 
— Saglio Diet, des ant. 1, 2, 879)». Προσθετέον και Φιλόστρ. Εϊκ. A', 275.

Προς δέ τό δ'νομα τοϋ κυνός τοϋ Ζήνωνος Ταύρων παρέβαλον τό 
όνομα Ταύρος τοϋ Μελιταίου κυνός εν τφ επιγράμματι τής Παλατίνης 
’Ανθολογίας Ζ', 211.

’Εγώ νϋν νομίζω ότι ό τρίτος στίχος αντί τοϋ «θήρ άπερ άντα δρα- 
κεΐν, συός ή ρ’ από τάς Καλυδώνος» πρέπει νά άναγνωσδή:

θήρ άπερ άντα δραμεΐν συός' ή ρ’ από τάς Καλυδώνος

Ό ποιητής από τοϋ τρίτου στίχου άρχεται διηγούμενος την πάλην τοϋ κυνός 
προς τον κάπρον και τον φόνον άμφοτέρων, καί λέγει ότι δ δ’ άπύει 
τύμβος τον ’Ινδόν Ταύρωνα... θήρ’ άπερ (τουτέστιν ώσπερ άγριον 
θηρίον) άντα δραμεΐν συός· έπειτα δέ λέγει περί τοϋ συός ή ρ’ από 
τάς Καλυδώνος κτε. ’Έχω δέ νά παραβάλω προς τό άντα δραμεΐν 
τά υπό τοϋ Βακχυλίδου Ε', 103-110 είρημένα περί τοϋ Καλυδωνίου κάπρου

άλλ’ άνίκατον θεά
εσχεν χόλον εύρνβίαν ό’ εσσενε κουρά
κάπρον άναιδομάχαν
ες καλλίχορον Καλυδώ-
ν , ένθα πλημύρων σθένει
δρχους επέκειρεν δδόντι,
σφάζε τε μήλα, βροιών
θ' δστις εΐαάνταν μόλοι.

Ότι δ’ό ποιητής έγραψε «θήρ’ άπερ άντα δραμεΐν συός» δύναται νά 
βεβαιωθή καί έκ τοϋ τρίτου στίχου τοϋ δευτέρου έν ίαμβείοις επιγράμματος,
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εν φ λέγει ό αυτός «κάπρω γάρ ως συνήλθεν άντίαν έριν», δπερ δεν έλα- 
βον προ οφθαλμών οί πρότερον διαλαβόντες περί τών επιγραμμάτων τούτων.

Ό Herrlinger, δστις αγνοεί τά ΰπ’ έμοΰ γεγραμμένα, σημειοΰται στ· 
3-4 δτι ή παρομοίωσις τοΰ αντιπάλου προς τον Καλυδώνιον κάπρον άπαντα 
καί παρά τώ Μαρτιαλίω XI, 69, 10, καί δτι δι’ όμοιων φράσεων περιγράφει 
τον κάπρον τοϋτον ό Άρχίας Άνθ. Παλ. ΙΈ', 51

Χάλκεος, άλλ’ αθρηαον όσον θράσος ανυσε κάπρου 
ό πλάστας, έμπνουν Θήρα rνπωσάμενος, 

χαίτας αυχενίους πεφρικότα, θηκτόν δδόντα 
βονχοντα, γλήναις φριχτόν Ιόντα, σέλας, 

άφρφ χείλεα πάντα όεδενμένον ονκέτι θάμθος, 
εϊ λογάδα στρατιήν ώλεσεν ημιθέων.

Προς δέ τον πέμπτον καί τον έ'κτον στίχον ό Herrlinger παρέβαλεν 
’Απόλλων. 'Ρόδ. Γ', 1351 κεξ.

... μαιμώων σνϊ εΐκελος, δς ρά τ ’ δδόντας 
θήγει θηρεντήσιν επ’ άνδράσιν, αμφί δε πολλός 
αφρός από στόματος χαμάδις ρέε χωομένοιο.

Έν τη υπό τοΰ Diibner γενομένη έκδόσει τής Παλατίνης ’Ανθολογίας 
τόμ. Β', σ. 526 Didot άναγινώσκομεν τά εξής: «..Cum Archiae descri- 
ptione conf. Hesiodi Scut. 388 sqq. Pliilostr. Imag. I, 28, cui distichon 
alterum observatum esse dixeris». Jac(obs). Adde Horn. II. A 416, 
N 472 sqq. «Cum hac descriptione conferam verba Notarae ex meis 
Anecd. t. V, p. 121: θήγει μέν τούς δδόντας...φρίττει δέ την λοφιάν.,και 
πυρώδες υποβλέπει, καί τοΐς δδοϋσιν άντιπαταγεΐ, καί ως πϋρ τών δφθαλ- 
μών άφίησι, καί ως άφρός αύτφ περιζεΐ». «Boiss(onade)». Καλόν δέ θά 
ήτο, αν ό Herrlinger πλήν τοΰ Άρχίου καί ’Απολλώνιου τοΰ 'Ροδίου παρέ
βαλλε τον “Ομηρον Λ 416, καί μάλιστα Ν 472 κεξ.

(σνς). .. φρίσαει δέ τε νώτον υπερθεν
δφθαλμώ δ’ άρα οί πυρι λάμπετον αντάρ δδόντας
θήγει, άλέξασθαι μεμαόος κννας ήδέ καί ανδρας

καί τ 445 - 447

— — — ό δ’ άντίος εκ ξυλόχοιο, 
φρίζας εν λοφιήν, πϋρ ό’ δφθαλμοϊσι δεδορκώς, 
στη ρ αυτών σχεδόθεν,
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’Έτι δέ κα'ι Ήσίοδ. Άσπ. Ήρ. 386 κέξ.

οΐος δ5 έν βήσσης δρεος χαλεπός προϊδέσθαι 
κάπρος χανλιόδων φρονέει Θυμω μαχέσασθαι 
άνδράαι θηρευτής, θήγει δέ τε λευκόν όδόντα 
δοχμωθείς, άφρός δε περί στόμα μαστιγόωντι 
λείβεται, δασε δέ οί πνρι λαμπετόωντι εϊκτον, 
όρθάς δ’ έν λοφιή φρίσσει τρίχας άμφί τε δειρήν.

Άπαντα δέ και παρά τφ Ευριπίδη Φοιν. 1380- 1

κάπροι δ5 δπως θήγοντες άγρίαν γένυν 
ξυνήφαν, άφρφ διάβροχοι γενειάδας

(μιμείται Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός Patr. Gr. τόμ. 38, σ. 615 τον πρώτον 
στίχον).

Λέγει δέ και δ Αριστοφάνης Λυσ. 1254 κέξ.

άμε δ5 αν Λεωνίδας 
άγεν απερ τως κάπρως σά- 
γοντας, οίώ, τον όδόντα· πολύς δ’ 
άμφί τάς γέννας άφρός ήνσεεν, πο
λύς δ’ άμα καττών σκελών ί'ετο.

και έν Βατράχοις (815 κέξ.) λέγει ό χορός περί τοΰ Αισχύλου «θηγοντος όδόντα»· 
και «φρίξας δ’ αύτοκόμου λοφιάς λασιαΰχενα χαίταν», από μεταφοράς των 
χοίρων (κάπρων), ως λέγουσι τά σχόλια.

Φέρεται δέ και παρά τφ Όππιανω Κυν. Γ', 364 κέξ.

(κάπρος) .... κατά δ’ ανχένος δρθαί 
φρίσσονσι τρίχες, οϊα περιασολόφων πηλήκων 
άφρόν άποσταλάει δέ κατά χθονός' αϋτάρ υδόντων 
ερκος έπικροτέει λευκόχροον άσθματι θερμφ.

Και Κόϊντος ό Σμυρναΐος λέγει Ε', 371 κέξ.

πάιντη δ’ άμψιθέεσκεν άναιδέϊ θηρί εοικώς, 
δς τε βαθυσκοπέλοιο διέσσνται αγκεα βήσαης 
άφριόων γεννεασι κτε.

ό'που αναιδής 6 ή ρ νοείται δ κάπρος· πρβ. Βακχυλ. Ε', 105 «κάπρον άναι- 
δομάχαν»· (προσθετέον εις τον Θησαυρόν τοΰ Στεφάνου λ. αναιδής επί 
ζφου τό χωρίον τοΰ Κοίντου καί Νουμήνιον παρ’ Άθην. Ζ', σ. 309 c «ή
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κώθον τροφίην και άναιδέα λίην»). Καί έν τφ έκτο) βιβλίφ 220- 22 ποιείται 
λόγον ό Κόϊντος περί τοϋ Έρυμανθίου κάπρου είκονισμένου επί άσπίδος

έξείης δ’ έτέτυκτο βίη σνδς άκαμάτοιο, 
αφριόων γενύεοσϊ κτέ.

καί έν τφ ένάτφ 244:

ώς <5’ δτε σϋς εν δρεσσι------
θήγει δ' άφριύωντας υπό γναθμοΐσιν δδόντας'

Άπαντα δέ καί παρά Γρηγορίφ τφ Ναζιανζηνφ

--------- - ουων δε τε μαίνεται αλκή'
χαίτη δενδρήεσσα, κόρης σέλας, ατμός οδόν των 
θηγομένων καναχηδά, γέννς δέ τε βάλλεται άφρω, 
ίεμένων τεκέεσσιν άμννέμεν ηε δαμήναι' 
οίστρος γάρ τόδ’ επειαεν άδιδάκτοισι νόμοιαι.

Ταϋτα ύπομνηματίζων ό φιλογρηγόριος Κοσμάς ό Ίεροσολυμίτης λέγει 
Patr. Gr. τόμ. 38, σ. 660 «τών ολέθριων δέ συάγρων ή δύναμις μαίνεται, 
θρίξ ύποφρίσσουσα (ίσως γραπτέον έπ ιφρ ίσσουσα) καί δενδρώδης έκεί- 
νοις, τών οφθαλμών δέ καταλάμπεται πΰρ, τρισμός όδόντων επί τούτοις ήχη- 
τικώς άκονωμένων, είτα τό γένειον άφρφ καταρραινόμενον βάλλεται.... 
ό γάρ πόθος έπεισε τούτους άδιδάκτοις νόμοις, τουτέστι τοις φυσικοΐς». 
Πρβ. καί Νικήτ. Δαυίδ αυτόθι σελ. 746- 7 «καί άρκτοι σύες τε άγριοι καί 
λέοντες... την έθειραν και τοΰ τραχήλου την λοφιάν ... φρίξαντες» καί Μάρκ. 
Αύρήλ. Γ', 2,5 «ό τών συών έκ τοΰ στόματος ρέων άφρός». Vergil. Aen. 
X, 707- 715. Ovid. Met. VIII, 281 κέξ.

Άξιον παραθέσεως νομίζω καί τό επίγραμμα Παύλου τοΰ Σιλεντιαρίου 
Άνθ. Παλ. 6,168

Βοτρυιων άκάμαντα φυτών λωδήτορα κάπρον, 
τον θρασύν νψικόμων ενναέταν δονάκων, 

πολλάκις έξερνσαντα θοών άκμαΐσιν όδόντων 
δένδρεα και νομίους τρεψάμενον σκνλακας, 

άντήσας ποταμοίο πέλας, πεφρικότα χαίτας, 
άρτι καί εξ νλας πάγχυ λιπόντα βάθος 

χαλκφ Ξεινόφιλος κατενήρατο, καί παρά φηγφ 
θηρός άθωπεύτου Πανί καθήψε δέρας.

Εις τόν έ'κτον στίχον τοΰ επιγράμματος τούτου γίνεται ή εξής παρατή- 
ρησις έν τή Διδοτείφ έκδόσει τής Παλατίνης Ανθολογίας, τόμ. Β', σ. 241;
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«lunge Ικλιπόντα. Videtur πάγχυ pro adiectivo adhibitum. Adverbii 
quae vis foret? et totus versus valde languet». Ό Stadtmiiller εΐκασεν 
on γραπτέον είνε τραχύ ή ταρφύ άντι τοϋ πάγχυ, και ό Waltz ύποση- 
μειοϋται δτι τό επίρρημα είνε «haud dubie corruptum».

’Έχω την γνώμην δτι καί τό εξ ύλας καί τό πάγχυ δεν εχουσιν ύγιώς. 
Ό ποιητής ’ίσως έγραψεν

άρτι καί εξείλας αγχι λίπόντα βάθος

τουτέστι κατά την σύνταξιν κα'ι την έννοιαν: (κάπρον) άντήσας ποταμοίο 
πέλας, πεφρικότα χαίτας, άρτι και εξείλας ( = εξείρξας των ΰψικόμων δονά- 
κων) λιπόντα βάθος οίγχι ( = εγγύς, συστάδην) χαλκφ Ξεινόφιλος κατενή- 
ρατο. Τό εξείλας δύναται νά εινε αόριστος τοϋ ρήματος έξείλλω, αντί τοϋ 
έξέλσας, έσχηματισμένος κατά τον αόριστον συνείλας τοϋ ρήματος συν- 
είλλω, δν μνημονεύει ό Ησύχιος. Τό δέ άγχι συνάπτω μετά τοϋ κατενή
ρα το, οϋτω δ’ εξαίρεται και τό έ'ργον τοϋ Ξενοφίλου, συστάδην άποκτείναν- 
τος τον κάπρον. Παραπλησίως λέγει περί τοϋ Καρακάλλου ό Ήρφδιανός Δ', 
7,2 «διώκει δή τά άρκτώα τής αρχής μέρη, γυμνάσια τοϋ σώματος ποιούμε
νος ήνιοχείας και θηρίων παντοδαπών συστάδην αναιρέσεις». 
ΙΊαρά δέ τώ Όμήρφ τ 447 κέξ. λέγεται περί τοϋ επί τοϋ Παρνασσού συός 
«... στή ρ’ αυτών σχεδόθεν ό δ’ άρα πρώτιστος Όδυσσεύς | έσσυτ’ άνα- 
σχόμενος δόλιχόν δόρυ χειρ! παχείη, | ούτάμεναι μεμαώς».

Ό ποιητής λέγει τον κάπρον θήρα άθώπευτον. ’Αλλά παρά τω 
Πλουτάρχω Περί άοργησίας 14 φέρονται οί εξής στίχοι αδήλου τραγικού 
ποιητοϋ (TGF2, σ. 912 Ν.)

καί γάρ κάπρον φ ριξανχεν’ ον μόνον γυνή, 
παΐς δ’ άν νεογνός χειρί προσκνήθων νέα 
κλίναι παλαιστοϋ παντός εύμαρέστερον.

’Επειδή δέ ό κάπρος διά τών δδόντων άποκτείνει σκύλακας, τουτέστι 
κύνας, ως καί τον κύνα τοϋ Ζήνωνος, καλείται σκυλακοκτόνος ό οδούς 
αυτού εν άδεσπότφ άποσπάσματι ποιήματος τών Άλεξανδρεωτικών χρόνων 
(Anth. lyr. Gr. τόμ. Β', σ. 319, άρ. 14 Diehl)

κάπρος ήνίχ ό μαινόλης 
δδόντι σκυλακοκτόνω 
Κνπριόος θάλος ώλεσεν

(δ Diehl σημειοΰται «cf. ex gr. Varr. rust. 2,9,1 apris, qui in silvis saepe 
dentiius canes occiderunt»).

Εν τω τρίτω στίχφ τοϋ επιγράμματος εις τον κύνα τοϋ Ζήνωνος άνα- 
γινωσκω μετά τοϋ Edgar «ή ρ’ από τάς Καλυδώνος». Τό ή ρα άπαντά καί
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εν έπιγράμματι τοϋ Διοσκορίδου Άνθ. Παλ. Ζ', 407, 2 «Σαπφώ, συν Μοΰ- 
σαις ή ρά σε Πιερίη | ...κοσμεί, κτε.».

Στ. 4 «ευκάρποις εμ πεδίοις». Πρβ. τον 6 στίχον τοΰ έν ’Ολυμπία εύρε- 
θέντος επιγράμματος «Ενθάδε τό πρόθυρον κτε.» Cougny III, 135 «την 
θεόν ευκάρποις τερπομένην πεδίοις».

Προς τον 8 κα'ι τον 9 στίχον «... αυχένα έθηκε επί γάν | δραξάμενος ... 
μεγάλοιο τένοντος» πρβ. Μανουήλ Φίλην σ. 22 Didot (Περί κυνός Ίνδικοΰ) 
«τέλος δε τοΰ τένοντος αυτόν (δηλ. τον λέοντα) άρπάσας | ρίπτει κατά γης».

Έν τφ 11 στίχψ προς τό «πον[ών] άδίδακτα» πρβ. Γρηγ. Ναζιανζ. και 
Κοσμάν έν τοϊς μνημονευθεΐσιν ανωτέρω χωρίοις. Προς δέ τον 12 στίχον 
«καί κατά γάς τΰμβφ τάν χάριν ήργάσατο» πρβ. Kaibel Ep. Gr. 621,5 
«την δ’ έπιτυμβίδιον τοΰτω θήκεν χάριν δν τρέφε παίδα».

Έν τφ δευτέρω έπιγράμματι (στ. 17) λέγεται ό κάπρος ά'πλατος. Πρβ. 
Σοφ. Τρ. 1093 «Νεμέας ένοικον ...λέοντ’, ά'πλατον θρέμμα κάπροσήγορον» 
καί Φίλιππον Άνθ. Πλαν. Δ', 93 «ωλεσα τον Νεμέας θήρ’ άπλετον».

Στ. 23. Ό Herrlinger σημειοΰται: «ελαφρά κόνει: ein verandertes 
sit tibi terra levis, wie 42,2» (=Kaibel Ep. Gr. 329 «..βώλφ 
ύπεθήκατο Βάλβος | εύξάμενος κουφήν τή κατά γης σκυλάκι»), Πρβ. έ'τι 
Kaibel Ep. Gr. 195,4 «εΐπον Άρατείφ· γαΐαν έχοις έλαφράν» (σημειω
τέου δ’ δτι τό δεύτερον ημιστίχιου λέγεται καί νΰν κατά τάς ταφάς). Αυτόθι 
551,4 «Μοΰσα καλή, κουφή σο'ι κόνις ήδε πέλο ι». Διοσκορ. Άνθ. Παλ. 
Ζ', 708 «κουφή κόνι». Κριναγόρ. αυτόθι 628 «ώ χθων σηματόεσσα... | 
παιδί συ μέν κουφή κείσο». Μελέαγρ. αυτόθι 461 «παμμήτορ γή... | 
Αίσιγένην καυτή νΰν έπέχοις αβαρής».

Παρετήρησα ήδη δτι καί έν τοΐς έπιγράμμασι τοότοις ως έπί τό πολΰ δεν 
δηλοϋται διά τής γραφής ή έκθλιψις, άλλ’ είνε μέν πλήρης ή λέξις γεγραμ- 
μένη, συναλείφεται δέ κατά τήν προφοράν, ως γίνεται συχνά καί έν έμμέτροις 
έπιγραφαΐς. ’Ίδε περί τούτων καί βιβλιογραφίαν παρά Ν. Κυπαρίσση έν 
Άρχαιολ. Δελτ. 1926 σ. 138 - 139.

Ύπό τοΰ Cramer An. Gr. Par. IV, σ. 334 (=Cougny III, 322) έξε- 
δόθη τόδε τό έπίγραμμα φέρον τήν έπιγραφήν «Ό ’Έρως» :

Ουκ από πανδήμου, ξένε, Κνπριδος ον δ’ από γαίης 
είμί, καί υλαίης έκγονος ευφροσύνης. 

άλλ’ εγώ ές καθαρήν μερόπων φρένα πυρσόν άνάπτω 
εύμαθίης ψυχήν τ’ ουρανόν είσανάγω. 

έκ δ’ αρετών στεφάνους πισύρων πλέκω, ών άφ’ έκάατης 
τούσδε φέρων πρώτω τω σοφίης στέφομαι.
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Έγένετο ή παρατήρησις δτι αΐ τέσσαρες άρετα'ι εΐνε ή δικαιοσύνη, ή 
ανδρεία, ή σωφροσύνη καί ή εγκράτεια. Αλλ’ εινε φανερόν δτι έν τφ έπι- 
γράμματι μία τών αρετών εινε ή σοφία, αί δέ τρεις άλλαι είνε βεβαίως 
ή δικαιοσύνη, ή σωφροσύνη καί ή ανδρεία, ώς λέγει καί ό Πλάτων Συμπ. 19, 
σ. 196b κεξ. διαλαμβάνων «περί αρετής ’Έρωτος». Ώς δ’ ήγνοήθη 
ό Πλάτων, ούτως ουδείς λόγος, καθ’ δσον γινώσκω, έγένετο δτι ό ποιητής 
τοϋ επιγράμματος έλαβε προ οφθαλμών καί τον Ευριπίδην, δστις λέγει 
Μηδ. 840 κέξ.

τάν Κύπρον κλήζοναιν......
... αιε'ι δ’ έπιβαλλομέναν
χαίταιοιν ευώδη ροδέων πλόκον άνθέων 
τα Σοφία παρέδρους πέμπειν ’Έρωτας 
παντοίας άρ ετ ας ξννεργούς.

Καί Άπ. 897 Ν. (Άθήν. Γ', σ. 561 ab)

παίδευμα ό’ ’Έρως σοφίας αρετής 
πλεϊστον υπάρχει, | κτέ.

Ό Cobet έγραψε μετέχει αντί τοϋ υπάρχει, ό δέ Wilamowitz αρετή 
πλεϊστον προσέχει. Τό υπάρχει έχει κάλλιστα· πρβ. Σοφ. Άντ. 1347 -8 
«πολλφ τό φρονεΐν ευδαιμονίας | πρώτον υπάρχει· κτέ.». Έχω την γνώμην 
δτι κατά τό «παντοίας άρετάς» τοϋ ποιητοΰ έν τή Μηδεία δυνάμεθα 
ένταΰθα να γράψω μεν

παίδευμα δ”Έρως Σοφίας άρεταϊς 
πλεϊστον υπάρχει, | κτέ.

Καί έν Σθενεβοία 31 - 32 (Suppl. Eurip. σ. 44 = Άπ. 672 Ν).

δ δ’ εις τό σώφρον επ’ αρετήν τ’ άγων έρως 
ζηλωτός ανθοώποιοιν' ών εΐην εγώ.

Καί έν Δίκτυϊ (παρά τφ Στοβαίφ Έκλ. Φυσ. Α', 10,4)

............. καί μ’ ’Έρως έλοι ποτέ
ούκ εις τό μωρόν ουδέ μ’ εις Κύπριν τρέπων. 
άλλ’ έστι δή τις άλλος έν βροτοις έρως, 
φυχής δικαίας σώφρονός τε κάγαθής. 
και χρήν δέ τοΐς βροτοϊσι τόνδ’ είναι νόμον, 
τών ενσεβονντων, οΐτινές γε σώφρονες 
έραν, Κύπριν δέ την Διός χαίρειν έαν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:12 EEST - 34.211.113.242



448 E. A. Πεζοπούλου, Φιλολογικά Μελετήματα.

"Αξιόν δέ σημειώσεως εΐνε δτι παρ’ Εΰσταθίφ τφ Μακρεμβολίτη Των 
καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν Λόγω Β', 2 κέξ. περιγράφονται τέσσαρες παρ
θένοι εζωγραφημέναι έπ'ι τοΰ θριγγίου τοΰ κήπου τοϋ Σωσθένους, αϊτινες, 
κατ’ ίαμβεΐον γεγραμμένον υπέρ τάς κεφαλάς των παρθένων και εις τέσσαρα 
τετμημένον, ή σαν

Φρόνησις, Ισχύς, Σωφροσύνη και Θέμις.

Έ π ί μ ετ ρ ο ν. Προς τον μνημονευθέντα έν τοϊς έμπροσθεν στίχον (σ. 424) 
Μονσάων ερατόν καρπόν άμεργόμενοι

πρβ. ’Απόλλων. 'Ρόδ. Α', 881 - 2

(μέλισσαι) .... και δε γλυκυν αλλοτ επ’ άλλον 
καρπόν άμέργουσιν πεποτημεναι.

Έν Έπετ. Έτ. Βυζ. σπ. τόμ. 10, σ. 442 γρ. «έπιβάντες» αντί τοΰ 
άπιβάντες. Σ. 444 «μελέαν γάρ ποτ’». Σ. 449 «λαμβάνει βραχεΐαν συλ
λαβήν έχουσαν δίχρονον φωνήεν ως μακράν». Έν τφ επιγράμματι εις τον 
’Ιωσήφ: «Σώφρων ’Ιωσήφ δίκαιος κράτο^ρ ώφθη | καί σιτοδότης' ώ καλών 
θημωνιά» άναγινώσκω «Σώφρων ’Ιωσήφ δίκαιος κράτωρ έφυ | καί σιτο- 
δ ώ τη ς· κτέ.

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
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