
ΝΕΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΕΚ ΠΑΡΟΥ

Έκ τοϋ προοιμίου των υπό τό όνομα «μνημεΐον τοΰ Αρχιλόχου» γνωστών 
δύο, ώς Η καί Κ έν τοΐς έξης χαρακτηριζόμενων, επιγραφών τής Πάρου, τάς 
όποιας προ πεντήκοντα περίπου ετών έδημοσίευσε τό πρώτον ό Hiller von 

GaerTringenήτο σαφές ότι τό περιεχόμενον τούτων άπετέλει επιτομήν μόνον 
παλαιοτέρας βιογραφίας τοΰ ποιητοΰ άναγεγραμμένης εις τό Άρχιλόχειον τής 
νήσου.

Την πρώτην εις τό ιερόν τούτο γενομένην αναγραφήν — δυστυχώς ούχί πλή
ρως σωζομένην — είχον την εξαιρετικήν τύχην να ϊδω 2 τον Νοέμβριον τοΰ 1949 
έπιγεγραμμένην έπ'ι δύο έκ λευκού μαρμάρου ορθοστατών, έν τοΐς εξής Ει και Ε9,

1 hiller λ', gaertringen εν Ath. Mitt. 25, 1900 
σ. 1 κ.|. καί IG XII 5 άρ. 445. Ή μεγαλύτερα εκ των 
δυο επιγραφών, Η, άπέκειτο παλαιόθεν εις την αυλήν 
τής Καταπολιανής έν Πάρω, άλλα τό αρχικόν κείμε
νον λίαν δυσδιάκριτον είχε μείνει μέχρι τότε άπαρα- 
τήρητον Ιδίως μάλιστα ένεκα τής επ’ αύτοΰ έγχαρά- 
ξεως μεταγενεστέρων επιγραφών, αϊτινες μόναι άνεγι- 
νιόσκοντο παλαιότερον. Τό περιεχόμενον τής επιγρα
φής ταύτης συνεπλήρωσεν ολίγον βραδύτερον ό Hiller 
διά τής άνευρέσεως εν τοΐς άρχείοις των Ελληνικών 
επιγραφών τής ’Ακαδημίας τοϋ Βερολίνου φακέλλου 
περιέχοντος άπόγραφα Παριακών επιγραφών σταλει- 
σών υπό τοϋ αειμνήστου Στ. Κουμανούδη εις τόν Α. 
Boeckh : μεταξύ τούτων ήτο καί επιγραφή άναφερο- 
μένη εις τόν ’Αρχίλοχον, HILLER ν. GAERTRINGEN 
έν Sitzb. d. k. pr. Akademie 41, 1904, 1236 κ.έ. καί 
IGXII 5 add. σ. 315. Τήν επιγραφήν ταύτην, Κ, έν- 
τοιχισμένην εις οικίαν τής ΙΙάρου είχεν ϊδει παλαιό
τερον αλλά δημοσιεύσει όμως έξ αυτής μόνον τήν αρ
χήν τοΰ πριότου στίχου ό le bas, Voyage ... II 2135, 
είχε δέ περιλάβει καί ό HILLER ν. gaertringen έν 
IGXII 5 ύπ’άρ. 242. Έν τοΐς έπομένοις ονομάζω διά 
Η τήν υπό τοΰ Hiller τό πρώτον δημοσιευθεΐσαν διά 
Κ τήν διά τοΰ άπογράφου τοΰ Κουμανούδη γνωστήν 
γενομένην (σήμερον καί αϋτη εις τό Μουσεΐον τής Πά
ρου, κατωτ. σελ. 33 σημ. 4).-Συνολικήν μελέτην περί τών 
επιγραφών έδημοσίευσεν άργότερον ό Η. ν. GAERTRIN- 
gen, Noch einmal das Arcliilochosdenkmal von Pa
ros έν Nachrickten d. Gesells. d. Wissens. zu Got
tingen, N. P\ I άρ. 2 (1934) σ. 41 κ. έ. [έν τοΐς έπο- 
μένοις-HiLLKR, GGN] μετά μετρικού υπομνήματος υπό

Ρ. maas, αύτ. σ. 56-58. Τό κείμενον, μετά νεωτέρων 
αναγνώσεων υπό w. PEEK, έν IG XII Suppl. (1939) 
σ. 212, ένθα καί βιβλιογραφία. ’Επίσης παρά Ε. 
diehl, Anthologia lyrica graeca I2 (1936) ώς ύπ’ άρ. 
51 άπόσπ. τοΰ ’Αρχιλόχου. Τήν προσπάθειαν πλήρους 
άποκαταστάσεως τών κενών τών επιγραφών υπό j. μ. 
Edmonds, Elegy and Iambus (Loeb Kibrary) II 
(1931), 160 κ.έ. καί 315 κ.έ. όρθώς χαρακτηρίζει ό diehl, 
έ'.ά. ώς audacius qtiam rectius γενομένην. Αί έπι- 
γραφαί καί παρά F. JACOBY, Fr. gr. Hist. III (1950) 
σ. 502. Διά βιβλιογρ. βλ. έπίσης ο. rubensohn [άρ- 
θρον Paros έν RE XVIII, 4 στ. 1804 κ.έ. [έν τοΐς 
έξής = ΕΐΐΒΕΝ3. Paros). Γενικώς περί ’Αρχιλόχου εσχά
τως βλ. καί η. gdndert, Archilockos und Solon έν 
[Ε. berve] Das Neue Bild der Antike I 130 κ.έ. 
Λίαν ένδιαφέρουσαν προσπάθειαν άποκαταστάσεως τοΰ 
περιεχομένου τών επωδών μετά γενικωτέρας συζητή
σεις τών προβλημάτων άποτελεΐ τό βιβλίον τοϋ F. 
lasserre, Les epodes d’Archiloque, Paris 1950. 
Διά τήν χρονολογίαν τοΰ ’Αρχιλόχου blakeway, The 
Date of Archilockos έν Essay presented to Gilbert 
Murray, Oxford (1936), 33 κ.έ., δστις χρονολογεί 
τόν ποιητήν εις τόν όγδοον π. X. αιώνα. Τήν εις τόν 
έ'βδομον αΙώνα υποστηρίζει άντιθέτως ό F. jacoby 
έν Classical Quarterly 35, 1941, 97 κ. έ. ομοίως καί 
λυ. schadenwaldt, Homer und sein Jahrhundert, 
Das Neue Bild der Antike σελ. 5.

2 Πρβ. τήν έ'κθεσίν μου περί τής γενομένης έρεύ- 
νης είς τόν τόπον τής άνευρέσεως έν ΠΑΕ 1950, 258 
κ.έ. Τήν ϋπαρξιν τών επιγραφών ύπέδειξέ μοι ό Πά- 
ριος ’Ιωάννης Μπιζάς.
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AE 1952 Νέο» έπιγραψο» περί τού ’Αρχιλόχου έκ Πάρου

κειμένων, μετά την διά τής καλλιέργειας τοΰ εδάφους εξαγωγήν, εντός άγροΰ εις 
την μικράν κοιλάδα τοΰ ποταμού ’Έλιτα, τρία χιλιόμετρα ΒΑ τής πόλεως ΓΙάρου ι.

Κατά την έπακολουθήσασαν, δαπάναις τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας, μικράν άνασκαφικήν έρευναν τον ’Ιούλιον τοΰ 1950 άνεϋρον καί τρίτον 
ορθοστάτην, Ε,, άνήκοντα εις τό αυτό οικοδόμημα 1 2 3 έπιγεγραμμένον όμως μόνον 
διά μεταγενεστέρων μνειών. 'Η έρευνα εκείνη απέδειξε μέν ότι εις την περιο
χήν ταύτην έκειτο άναμφιβόλως τό Άρχιλόχειον, έπεβεβαίωσεν όμως έν ταίίτφ 
ότι τό μνημεϊον ειχεν ήδη όλοσχερώς καταστροφή κατά τούς τελευταίους χρόνους 
τής άρχαιότητος.

Αί διαστάσεις των ενεπίγραφων ορθοστατών Ε, καί Ε, είναι ai αύταί- πλήρως σώζονται εις τον Ε, : 
πλάτος 1.26, ύψος 0.63±, πάχος 0.1851. Τής επιγραφής Ε, είναι άποκεκρουμένον τό δεξιόν μέρος ώστε έκ 
τοΰ πλάτους διασφζει μόνον + 0.82 (είκ. 1). Ή Ε, είναι τεθραυσμένη εις δυο ακριβώς προσαρμόζοντα τεμάχια 
(είκ. 2 καί 3). ’Εκτός τής διαβρώσεως σημαντικού μέρους τής ένεπιγράφου όψεως, υπάρχουν πλείονες αποκρού
σεις ασήμαντοι κατά τάς άκμάς, μεγαλύτεραι δέ κατά τάς γωνίας καί εις τούς δύο όρθοστάτας. Εντελώς λεία 
ήτο μόνον ή ενεπίγραφος οψις' ή άνω πλευρά φέρει εμπρός τήν συνήθη εις τοιίς όρθοστάτας λεπτήν ταινίαν, 
+ 1 έκ. πλάτους, άναθύρωσιν δέ μετά ταύτην πλάτους 0.05 διακρινομένην επίσης καί εις τήν στενήν άριστε- 
ράν πλευράν τής Ε./ ή δεξιά πλευρά ταύτης καθώς καί ή μόνη σωζομένη αριστερά τής Ε, παρά τήν ισχυράν 
διάβρωσιν φαίνεται δτι ήσαν έπιμελώς άπεξεσμέναι' ομοίως καί ή κάτω πλευρά άμφοτέρων. ’Ανεπεξέργαστος 
είναι ή όπισθία πλευρά καί των δύο ορθοστατών. Ίχνη τόρμου συνδέσεως διακρίνονται εις τό δεξιόν άκρον 
τής άνω πλευράς τής Ε, καί τό αριστερόν τής Ε,.

Αί διαστάσεις καί ή μορφή των ορθοστατών Ε, καί Ε, είναι δμοιαι σχεδόν καί εις τάς ήδη γνωστός 
Η καί Κ 4. Τό ύφος άμφοτέρων τούτων είναι 0.625, τό πάχος +0.20 εις τήν επιγραφήν Η. Τής επιγραφής Κ 
(είκ. 1) έχει άποκρουσθή τμήμα τοΰ πάχους ατιτής έκ τών όπισθεν, ώστε έχει σωζόμενον πάχος + 0.14. 
Τό πλάτος τής Η είναι 1.255, ενώ τής Κ είναι 1.34. Ή διαφορά τού πλάτους τών ορθοστατών άπαντα συχνά- 
κις, ως γνωστόν. Τήν στενήν ταινίαν καί τήν άναθύρωσιν τής άνω πλευράς φέρουν επίσης καί αί έπιγραφαί 
Η καί Κ- επί τής Η ή άναθύρωσις 'συνεχίζεται και είς τήν στενήν δεξιάν πλευράν άνω καί εμπρός, ένω ή 
αριστερά έχει άφεθή αδρά' άναθύρωσιν έχουσιν επίσης άμφότεραι αί πλάγιαι στεναί πλευραί τής επιγραφής 
Κ, άλλ’ είς τήν δεξιάν πλευράν τό μετά τήν άναθύρωσιν τμήμα τοΰ λίθου έχει άπομείνει αδρόν καί κυρίως 
προεξέχει τής λελεασμένης άναθυρώσεως (είκ. 4, δεξιά). Παρά τήν άπόκρουσιν τοΰ άκατεργάστου μέρους τής 
άριστεράς στενής πλευράς τής Ε2 τά διατηρηθέντα ίχνη επιτρέπουν τήν διαπίστωσιν όμοιου σχηματισμού 
καί ένταΰθα. Τόρμους συνδέσειος φέρει ή II είς άμφότερα τά άκρα τής άνω επιφάνειας, ένω ή επιγραφή Κ 
μόνον είς τό άριστερόν.

Τόν ορθοστάτην E;i (είκ. 5 καί 6) περιγράφω λεπτομερέστεροι' έν 1ΊΛΕ 1950 σελ. 260 είκ. 5-6. Διαφέρει 
από τών άλλων κατά τό μικρότερον πλάτος, 0.76, αντί 1.26 τών Ε, καί Ε.,, καί, κυρίως, διότι σχηματίζει μι
κρόν παραστάδα είς τήν άριστεράν του πλευράν.

Ό σχηματισμός τής παραστάδος τοΰ όρθοστάστου Ε, καί ή μετά ταύτην λοξή τμήσις κατά τήν όπι- 
σθίαν πλευράν καθιστώσι πιθανωτέραν τήν γνώμην δτι πρόκειται περί γωνιαίου ορθοστάτου δ, ούτω δέ τό 
οικοδόμημα άποδεικνύεται έχον παραστάδας κατά τάς γωνίας. Ή διαπίστωσις αϋτη είναι σημαντική διότι, 
ώς γνωστόν, ό τοιοΰτος σχηματισμός είναι συνήθης είς επιτύμβια μνημεία °. Ή παραστάς τοΰ ορθοστάτου

1 ΙΊρβ. τό σχεδιογράφημα έν Ath. Mitt. 26, 1902 
πίν. 9 = IG XII δσ. XXVI -- rubests. Paros 1839/40.

2 ΠΑΕ 1950, 258 κ.έ.
3 Αύτ. σ. 259.
4 Ή επιγραφή Κ ( = ή γνωσθεΐσα διά τοΰ άπογρά- 

φου Κουμανούδη) είχε μεταφερθή, άποτοιχισθεΐσα έκ 
τής οικίας ένθα έχρησιμοποιεΐτο ώς βαθμίς κλίμακος, 
ήδη άπό τοΰ 1924 περίπου είς τήν άποθήκην τοΰ Μου
σείου Πάρου. Δυστυχώς ή μεταφορά αύτη είχε μείνει 
άγνωστος' πρβ. iiii.r.ER, GGN 53 καί παλαιότερον Sitzb. 
Pr. Ak. 1904, 1237. Ή άνεύρεσις τοΰ λίθου οφείλε
ται είς πληροφορίαν τοΰ τοσαύτας υπηρεσίας είς τήν

αρχαιολογίαν τών νήσων παρασχόντος αειμνήστου λο- 
γίου Mix. κριςιιη, Φιλολ. Άνάλεκτα, τεύχος 3ον, 1908- 
1914 σ. 4. Ή άνεύρεσις τοΰ λίθου έπεβεβαίωσεν όμως 
δυστυχώς καί τήν άλλην πληροφορίαν τοΰ Κρίσπη, ότι 
ούδέν πλέον άναγινώσκετα ι έπί τοΰ λίθου. Άνέγνωσα 
ελάχιστα ίχνη γραμμάτων είς τό άριστερόν άκρον τοΰ 
λίθου.

5 Ιϊαί αύχί παραστάδος θύρας ώς υπέθεσα έν ΠΑΕ 
1950, 260' ευχαριστώ θερμώς τόν Ιίαθ. κ. Άν. Όρλάν- 
δον διά τάς παρασχεθείσας γνώμας του ώς πρός τάς 
δυνατότητας τοποθετήσεως τών ορθοστατών.

6 Περί τής σχέσεως τοΰ ψευδοπερ ιπτέρου τύπου πρός

5
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34 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1952

Ε, συνεχίξετο καί εις τόν κακότερον προφανώς δόμον τον οικοδομήματος, έφ’ όσον ή παραστάς έχει μέν 
έπίκρανον άνω, δέν καταλήγει όμως εις βαβιν. "Οτι επίσης οί τοίχοι άπετελοϋντο έκ διπλής σειράς ορθοστα
τών είναι προφανές έκ τής αδρός εσωτερικής δψεως των σωζομένων ορθοστατών, πιθανώς όμως ή εσωτερική 
σειρά ήτο έκτισμένη διά τοίχων. Έκ τον μικρόν τέλος πλάτους τής παραστάδος, 0,08, είναι φανερόν ότι τό 
οικοδόμημα δέν ήτο μέγα "Ισως μεταγενέστερα ευρήματα διδάξωσι περισσότερα περί τής μορφής τον οικο
δομήματος.

Ποιον όμως είναι τίι οικοδόμημα έκ τον όποιον προέρχονται οί όρθοστάται; Έν Ε, άναφέρεται γενι
κώς τό τέμενος καί δυο βωμοί, ό τον ’Απόλλωνος καί ο τοΰ Διόνυσόν. Ό τρίτος χρησμός έπιτάσσει τιμάς εις 
τόν ’Αρχίλοχον κατά τήν επίνοιαν τοΰ Μνησιέπονς' περαιτέρω όμως, στ. 18, άναφέρονται καί ϋνοίαι εις τόν 
’Αρχίλοχον. Αί θυσίαι αΰται ήσαν άναμφιβόλως χθονίας φΰσεως - διάφοροι επομένως των εις τόν ’Απόλλωνα 
καί τόν Διόνυσον μετά των σνμβώμων αυτών. Διά τάς -θυσίας εις τόν ’Αρχίλοχον -0-ά έχρησιμοποιεΐτο βόθρος 
ή εοχάρα ‘ή ό όποιος βεβαίως θά περιεκλείετο εντός κατασκευάσματος, τήν μορφήν τον οποίου ό θεός αφήνει 
εις τήν επίνοιαν τον Μνησιέπονς' εις τούτο πιθανιότατα ανήκουν οί άνευρεθέντες όρθυστάται

Τής ενεπίγραφου δψεως τοΰ ορθοστάτου Ιό: το αριστερόν μέρος, πλάτουο 
0,45 περίπου, είναι εντελώς κατεστραμμένου έκ τής διαβρώσεως. Εις τό ακολουθούν 
άλώβητον τμήμα σφζονται ελάχιστα μέν ίχνη γραμμάτων έκ τής πρώτης σελίδος, 
ολόκληρος ή δεύτερα καί τό αριστερόν μέρος, από τοΰ (ίου και εξής στίχου, τής 
τρίτης σελίδος (είκ. 1, πίν. 3). Τό πλάτος τής άρτιας σώζομενης δευτέρας σελίδος 
είναι 27,5 - 28,5 έκ. Έάν δεχθώμεν τό αυτό πλάτος καί διά τήν προηγουμένην 
ταυτής άπομένει εις τήν άρχήν τής επιγραφής Ε, περιθώριον πλάτους (45 - 28 ) 
17 έκ. Εις τό έλλεϊπον δεξιόν μέρος τής επιγραφής, υπολογιζόμενου τοΰ όλου 
πλάτους τοΰ Ε, εις 1,26, υπήρχε καί τέταρτη άσφαλώς σελίς.

Σημαντικότερα είναι ή διάβρωσις τής Ε2. Εις τήν άρχήν μόνον τής κυρίας 
δψεως σώζεται ή άρχική έπιδερμΐς τοΰ μαρμάρου κατά κατακόρυφον λωρίδα πλά
τους 0,13 περιέχουσαν μετά στενόν περιθώριον, 2,5 έκ. προ τοΰ έμμετρου καί 1 έκ. 
προ τοΰ πεζοΰ κειμένου, τό άριστερόν έλασσον μέρος τής πρώτης σελίδος. "Εν ολό
κληρον μέτρον περαιτέρω, κατά τό δεξιόν πέρας τής επιγραφής, σώζεται επίσης 
τμήμα τής έπιδερμίδος τοΰ μαρμάρου, έφ’οΰ διακρίνεται έν τελικόν Ν, !) έκ. ΰπερ- 
ιθεν τής κάτω και 13 έκ. προ τής δεξιάς άκμής ώς καί ίχνη ετέρου γράμματος ολί
γον ΰπεράνω, άπέχοντος 15 καί 11,5 έκ., άντιστοίχως. Τά ίχνη ταΰτα άποτελοΰ- 
σιν ειρωνικήν τρόπον τινά έπιβεβαίωσιν τοΰ ότι ολόκληρος ή πρόσθια όψις τοΰ

τά οικοδομήματα χθονίας λατρείας βλ. Ν. Μ. ΚΟΝΤΟ- 
ΛΕΟΝΤΟΣ, Τό Έρέχθειον. , σ. 65 ·/.. έ. Δέν αποκλείε
ται νά ύπήρχον παραστάδες καί κατά μήκος τών πλευ
ρών, εκτός τών γωνιαίων. Ό ο. rubensohn, Jdl. 50, 
1935 σ. 67 κ.έ. παραβάλλει τήν μορφήν τοΰ Άρχιλο- 
χείου πρός επιτύμβια μνημεία έκ Πάρου τοΰ 2ου 
π. X. αίώνος, αΰτ. είκ. 11 καί είκ. 12, ένθα ή σαρκο
φάγος, τής οποίας τό κάλυμμα άναπαρίσταται, αΰτ. είκ. 
12, κοσμείται υπό προτομών τών νεκρών, στηρίζεται 
επί υποβάθρου κτίστου μέ παραστάδας εις τά άκρα. 
Έκεΐ όμως αί παραστάδες είναι εξ ιδιαιτέρου τεμα
χίου μαρμάρου καί ή ενωσις εις τάς γωνίας έσωτερι- 
κώς δέν γίνεται διά λοξής ώς έν Ε, τμήσεως άλλ’ ορ
θογωνίου εντομής, αΰτ. είκ. 11.

1 Ή παραστάς δεικνύει σαφώς μείωσιν πρός τά 
άνω, βλ. τάς διαστάσεις ΠΑΕ έ.ά. 261. Τήν μείωσιν

ταΰτην παρατηροΰμεν καί εις τούς ετέρους όρθοστά- 
τας, έφ’ όσον επιτρέπει τήν ακριβή μέτρησιν ή διά- 
βρωσις αυτών: ό ορθοστάτης Ε, έχει διαφοράν πά- 
χους 1 έκ. περίπου μεταξύ τής άνω καί κάτω επιφά
νειας, ομοίως καί ό ορθοστάτης II έχει τήν αυτήν δια
φοράν παρατηρούμενην καί εις τήν δεξιάν πλευράν 
τοΰ Ε...

2 ΙΙροχείρως ι*. «τκν<;εγ„ Kultusaltert.3 95 κ.έ.
3 ’Απεικονίσεις ηρώων βλ. προχείρως παρά κ. μλτζ 

έν Die Antike 4, 1928, 266 κ.έ. Έφ’ όσον ούδέν γι- 
νοόσκομεν περί τάφου τοΰ ’Αρχιλόχου έν ΙΤάρφ, είναι 
ίσως δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι τόν υπάρχοντα βό
θρον ή έσχάραν έκάλυπτε κατασκεύασμα τοΰ τύπου 
τών μεγάλων ελληνιστικών βωμών, ένθα τό μνημειώ
δες οικοδόμημα περικλείει εντός αύτοΰ τόν κυρίως 
βωμόν.
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AE 1962 Neat έπιγρκφοΰ περί τβΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου 35

Ε2 ή το έπιγεγραμμένη. Η διαίρεσις ιοΰ κειμένου και ένταϋϋα εις τέσσαρας σε
λίδας είναι οΰτω ασφαλής.

Έκαστη σελίς περιέχει 57 στίχους Κ Οί δύο όρθοστάται περιεΐχον οΰτω κεί
μενον (2x4x57=) 456 στίχων έκ τούτων 57 σώζονται άρτιοι (Ε, II), 103 μό
νον κατά το αριστερόν αυτών μέρος (52 έκ τής Ε, III - 57 τής Ε.,) και ίχνη τινά 
γραμμάτων. Ελπίς τυχαίας άνευρέσεως υπάρχει μόνον διά το δεξιόν τμήμα τής 
Ε,. Το υπόλοιπον κείμενον τής Ε2 έχει διά παντός απολεσθή, έκτος έάν ποτέ 
γνωσίΐή έξ έτέρας πηγής.

Είκ. 1. Ό ορθοστάτης Ε,.

Οτι ή αναγραφή ήρχιζε διά τής Ε, είναι σαφές έκ τού περιεχομένου αυτής' 
ομοίως είναι ασφαλές ότι μεταξύ τής Ε1 και Ε2 περενετίθεντο εις ή πλείονες όρθο- 
στάταί' άγνοοΰμεν έπίσης έάν ή διήγησις έπερατοΰτο διά τής Ε,.

Αί παρά τάς μορφικάς ομοιότητας των ομάδων Ε, άφ’ ενός καί Η καί 
Κ άφ’ ετέρου ύπάρχουσαι σημαντικοί άλλαι μεταξύ αυτών διαφοραί καθιστώσι 
προφανές ότι οί όρθοστάται Η καί Κ άποτελοΰσι μεταγενεστέραν προσθήκην εις 
το οικοδόμημα, όφειλομένην ίσιος εις την ϊδρυσιν τής είκόνος τού ποιητοϋ υπό

1 Αί έπιγραφαί Ε , -, έχουν άνά 67 στίχους εις έκά- 
στην σελίδα' 6 Hiller μετρεί 58 στίχους εις τήν επι
γραφήν II. Εις τήν επιγραφήν Κ ό Κουμανοΰδης έμέ- 
τρησεν 68 (πρβ. IG XII 5 σ. 315). ’Αλλά πρόκειται

ασφαλώς περί λάθους. Λιότι καί εδώ τύ ΰψος τών 
γραμμάτων είναι 0.05 καί τό διάστιχον 0.05" δοθέντος 
όμως τοΰ υψους 62.50 6 αριθμός τών στίχων ί)·ά ήτο 
καί εδώ 58 ή 57.
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36 Νικολάου Μ. Κοντολέοντβξ ΑΕ 1902

τού Σωσθέως ίΐροσθένους, την οποίαν μανθάνομεν έκ τής επιγραφής Κ.
Το σχήμα των γραμμάτων καθιστά αμέσως προφανή την χρονικήν διαφο

ράν των δύο ομάδων εις τον παραβάλλοντα τούς ενταύθα πίνακας 3 καί 4 προς τδ 
έν IG XII 5 άρ. 445 πανομοιότυποι' τής επιγραφής Η. Τά γράμματα των επι
γραφών Ε ανήκουν αναμφίβολος είς τά μέσα τοΰ 3ου π. X. αί., αρκετά όμοια 
προς εκείνα τοΰ Παρίου Χρονικού (263/2 π. X.). Χαρακτηριστικόν είναι τό A 
με την υψηλά κειμένην οριζόντιον κεραίαν ώς ευθείαν ή καμπύλην, ουδέποτε όμως 
γωνιώδη

Τής επιμελούς χαράξεως χαρακτηριστικόν είναι ότι οί έν τω πεζώ κειμένω 
παρενειρόμενοι χρησμοί, οί πεζοί έν Ε, II στ. 1 κ. έ. καί οί έμμετροι Ε, II στ.

Είκ. 2. Ό ορθοστάτης Ε,.

50-53 καί αύτ. III στ. 47-50, καθώς καί πάντες οί έμμετροι στίχοι έξαίρον- 
ται διά τής κατά έν γράμμα άριστερώτερον ένάρξεως τής γραφής1 2, ένω εϊς 
την επιγραφήν II ουδέποτε είς έμμετρος στίχος αντιστοιχεί προς στίχον τής επι
γραφής.

Τον φιλολογικόν χαρακτήρα των επιγραφών δεικνύει έπίσης ή είς σελίδας διά- 
ταξις τοΰ κειμένου παρέχουσα «ακριβώς τήν εικόνα παπύρου ανοικτού επί λίθου 3» 
καί ή έπιμελεστάτη χρήσις τής στίζεως. Τρεις κατακορύφως τεταγμέναι στιγμαί

1 Πρβ. τήν έν Delos II 49 σημ. 1 παρατήρησιν τοΰ 
Ρ. ROUS.SEE περί τής μορφής τοΰ Α είς τάς ελληνι
στικών χρόνων έπιγραφάς τής Δήλου,

2 Όμοια διάκρισις μεταξύ πεζών καί εμμέτρων
είς τήν επιγραφήν περί κτίσεως. τής Μαγνησίας, 
ο. kern, Die Griindungsgeschiclite von Magnesia 
(1894) πίν. 1 καί Inschr. v. Magn. am Maeander/ 
άρ. 17, πίν. IV, ι. Ό τρόπος συχνός καί είς, τούς πα
πύρους, προχείρους w. schdbart, Pap. graecae ad

usum scliolarum πίν. 3. Είς τήν επιγραφήν Mi let 
III άρ. 33 f καί g οί στίχοι των έμμετρων χρησμών αρ
χίζουν άντιστρόφως έσωτερικώτερον τοΰ πεζού κειμένου.

3 a. wilheem, Beitr. z. gr. Inschriftenkunde 288 
σημ. 12, w. earfeed, Gr. Epigr,2.510. Τά παραδεί
γματα τοΰ είς σελίδας χωρισμού τών φιλολογικών επι
γραφών παρά hieeer, GGN 42' δύνανται νά προστε- 
Ιΐρΰν, έκτος άλλων, καί οί δύο δελφικοί ύμνοι FdD 
III 2 άρ. 187 καί 138.
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38 Νικολάου Μ. Κοντολέοντβς ΑΕ 1952

Είκ. 4. Ό ορθοστάτης Κ. Ή πρόσθια οψις τού δεξιού καί ή οπίσθια τοΰ αριστερού τμήματος.

χωρίζουν ιάς μεγάλας περιόδους τοΰ κειμένου' δυστυχώς δεν ήσαν πανταχοΰ ευ
διάκριτοι' εις την μεταγραφήν μου σημειώ ταύτας διά παχύτερων στιγμών.’Ανελ
λιπής είναι ή χρήσις τών παραγράφων. Ίδιάζον είναι τό έμπροσθεν τοΰ στ. 1 (> 
τής Ε] III σημεΐον στίξεως εις σχήμα κατακορύφου, εύρυτέρας δέ κάτω, καμπύ
λης, ήτις άνω ανακάμπτεται προς τα έξω. Πρόκειται ασφαλώς περί τής κορω-

ΕΙκ. ό. Ό ορθοστάτης Ε... ΙΙροσθία οψις.
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νίόος, ή τις ώνομάσθη οΰτω κατά μεταφοράν άπο τής εν τοΐς πλοίοις ανακεκαμμένης 
κορωνίδαςΠρός το ενταύθα σημείον στίξεως ταυτόσημον νομίζω ότι πρέπει νά 
Οεωρηθή το πτηνόμορφον σημεΐον στίξεως τοΰ παπύρου των ΓΙερσών τοΰ Τιμο
θέου2. Ή συνήθης μορφή τής κορωνίδος είναι άπλοποίησις τοΰ αρχικού τούτου 
σχήματος.

Τό ύψος τών γραμμάτων είναι 0,05-0,08" τό διάστιχον 0,05. Λάθη περί 
την χάραξιν δεν υπάρχουν. Τό κείμενον είναι καθαρώς φιλολογικόν οί δελφικοί 
χρησμοί διατηρούν την ίδιαν αυτών διάλεκτον" επίσης καί οί αρχαίοι έμμετροι 
χρησμοί. Οί στίχοι τοΰ ’Αρχιλόχου διατηρούν ομοίως γνησίαν την ορθογραφίαν

Είκ. 6. Ό ορθοστάτης Ε.,. ’Οπίσθιο δψις.

τής ιωνικής καί άποτελοΰσι την πιστοτέραν παράδοσιν Άρχιλοχείου κειμένου. Ή 
γραφή τής διφθόγγου ηι διά τοΰ ει (Ε, II στ. 44 είρημένον = ήρημένον κ. ά.) 
είναι φαινόμενον πολύ γνωστόν πλέον έκ των επιγραφών τής εποχής, πρβ. Κ. 
Schwyzer, Gr. Grammatik I σ. 201 καί 655. Έν τή μεταγραφή τοΰ κειμένου 
διέκρινα δι’ αραιών γραμμάτων τούς εμμέτρους στίχους. Ύπέστιξα μόνον όσα 
γράμματα είναι μερικώς κατεστραμμένα, ούχί δέ όσα, ώς έν τή αρχή τής Ej II. 
καλύπτονται έν μέρει υπό λεπτού σκληρού έπιστρώματος ή όσα έχουν αρχίσει ήδη 
νά διαβιβρώσκωνται άλλ’ άναγινώσκονται ασφαλώς. 1

1 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 1 137. Γενικώς περί κορωνίδος
w.schubart, Rinfiihr. in die Papymskunde 51, 60, 
v. oardthauskn, Gr. i‘al;i,ogT.' II 403, 409. βλ. καί

a. Λνιι,ΗΚί,Μ, e. &. 102. 
2 schubart, ε. ά. 60.
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40 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1952

κ I

I — — — κΐαί δτε
— — — Π]αριών
— — — χρας

5

II Μνησιέπει ό άεός έχρησε λώιον καί άμεινον εΐμεν 
εν τώι τεμένει, δ κατασκευάζει, ίδρυσαμένωι 
βωμόν καί άνοντι επί τούτου Μουσαις καί Άπόλλ[ωνι 
Μουσαγέται καί Μνημοσύνειε άνετε δέ καί καλλι- 

5 ερεϊν Διί ' Υπερδεξίωι, Άάάναι Ύπερδεξίαι,
Ποσειδώνι Άσφαλείωι, Ηρακλεΐ, Άρτέμιδι Εύκλειαν 
Πυϋώδε τώι ’Απόλλωνι σωτήρια πέμπετε ·
Mvr/σιέπει ό άεός έχρησε λώιον καί άμεινον εΐμεν 
έν τώι τεμένει, δ κατασκευάζει, ίδρυσαμένωι 

ίο βωμόν καί άύοντι επί τούτου Διονύσωι καί Νύμψαις 
καί Ώραις· άνετε δέ καί καλλιερεϊν Απόλλων ι 
Προσιατηρίωι, Ποσειδώνι Άσφαλείωι, 'Ηρακλεΐ- 
ΙΙυάώδε τώι Απόλλων ι σωτήρια πέμπειν[ · J 
Μνησιέπει ό άεός έχρησε λώιον καί άμεινον εΐμεν 

15 τι ]μώντι Αρχίλοχον το μ ποιητάν, καί)’ ά επινοεί ·
Χρήσαντος δέ του Απόλλωνος ταϋτα, τόν τε τόπον 
καλόν μεν Άρχιλόχειον καί τους βωμούς ίδρύμεάα 
καί άύομεν καί τοϊς άεοϊς καί Άρχιλόχωι καί 
τιμώ μεν αυτόν, καί)' ά ό άεδς έάέσπιαεν ήμΐν.

20 Π]ερί δέ ών ήβουλήάημεν άναγράιμαι, τάδε παρα- 
δ]έδοταί τε ήμΐν υπό τών αρχαίων καί αυτοί πεπρα- 
γ]ματεύμεάα · Αέγουσι γάρ Αρχίλοχον έτι νεώτερον 
οντα πεμφάέντα υπό του πατρδς Τελεσικλέους 
εί]ς αγρόν, εις τον δήμον, δς καλείται Αειμώνες,
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25 ά)]ς τε βουν καταγαγεϊν εις πράσιν, άναστάντα 
π]ρώιτερον τής νυκτός, σελήνης λαμπούσης, 
άγ]ειν τήμ βουν εις πάλιν ώς Ύ έγένετο κατά τον 
τ]όπον, ος καλείται Λισσ’ώες, δόξαι γυναίκας 
ίδ]εΐν άϋ'ρόας· νομίσαντα δ’ άπό των έργων άπιέναι 

30 αυτάς εις πάλιν προσελϋ·όντα σκώπτειν, τάς δε 
δέξασ&αι αυτόν μετά παιδιάς και γέλωτος και 
έ]περωτήσαι, εί πωλήσων άγει τήμ βουν φήσαντος δε, 
εί]πεΐν δτι αύταί δώοουσιν αύτώι τιμήν αξίαν 
λεχ]ίλεντων δε τούτων αύτάς μεν ουδέ τήμ βουν ουκέτι 

35 φα]νεράς είναι, προ των ποδών δε λύραν όράν αυτόν 
κατ ]απλαγέντα δε και μετά τινα χρόνον εν νουν 
γεν]όμενον ύπολαβεΐν τάς Μούσας είναι τάς φανείσας 
καί] τήν λύραν αύτώι δωρησαμενας· καί άνελά- 
μεΐνον αυτήν πορεύεσϋ'αι εις πάλιν καί τώι πατρί 

40 τά γ]ενόμενα δηλώσαι · Τον δε Τελεσικλήν άκού-
σα Jr τα καί τήν λύραν ίδόντα ϋαυμάσαί’ καί πρώτο μ 
με]ν ζήτησιν ποιήσασϋαι τής βοδς κατά πάσαν 
τή ]ν νήσον καί ου δύνασϋαι εύρεΐν | Έπειϋ’ νπδ τών 
πο]λιτών ϋεοπρόπον εις Δελφούς είρημένον μετά 

45 Λυ]κόμβου χρησόμενον υπέρ τής πόλεως, προάυμά-
τ]ερον άποδημήσαι βουλόμενον καί περί τών 
α]ύτοΐς συμβεβηκότων πυϋέσάαι · άφικομενών δε 
καί] είσιόντων αυτών εις το μαντέϊον τον ίίεδν 
εί]πεΐν Τελεσικλεΐ τον χρησμόν τάνδε:

50 Ά{ίά]νατός σοι παϊς καί άοίδιμος, ώ Τελεσίκλεις, 
εσ]σται εν άνϋρώποισιν, ος αμ πρώτος σε προσείπει 
ν]ηός άποΰρώισκοντα φίλην εις πατρίδα γαΐαν.

II]αραγενομενών δ’ αυτών εις Πάρον τοϊς ’Λ ρτε- 
μ,]ισίοις πρώτον τώμ παίδων ’Αρχίλοχον άπαν- 

55 τ]ήσαντα προσειπεΐν τόμ πατέρα· καί ώς ήλϋον 
οί]καδε έρωτήσαντος τοϋ Τελεσικλέους, εΐ τι τών 
ά]νανκαίων υπάρχει, ώς αν όψέ τής ή μέρας

6
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III

6 ΕΙ 
01 
ΑΓ 

Γ
ΙΟ ΤΟ

ΤΗ
άοιδ
σας
λύραν

15 Άρχιλοχ
Τ
C Έν άργε[ϊ μεν 

τ,εΐ (Υ έορ[τεΐ 
παρ’ ήμΐν 
φααϊν Αρ[ χίλοχον 

20 σχεδιαΣ
τινάς των II[ολιτ,ών [;) 
όιδάζαντα 
παραδεδομΐ ένα
κεκοσμημέ[ κή-/

2 5 ρνκος εις II[άρον
ΕΑ ΗΣΕΝΩΙ 
και σννακολο[υϋησα 
των καί άλλω[ν 
ασϋέντων ΤΑΜ 

30 ρά τούς εταίρου[ς
'Ο Διόνυσος 
ονλάς ΤΥΑΖ 
όμφακες a 
σύκα μέ.λ 

35 οιφολίωι ΕΡ
Αεχϋέντων [δε τούτων 
ώς κακώς άκ[ονσα 
ία μβι κώτερ ο[ ν
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40

ού κατανοήο[αντ των]
καρπών ήν τ
σψΜντα εις τη[ν
εν τεϊ κρίσει · Μ[ετά δε
χρόνον γίνεσϋ[αι άσέλενεϊς]
εις τα αιδοία

45 την πάλιν τινάς
των, τον δε δεδν [είπειν τον χρησμόν τόνδε] 

Τίπτε δίκαις άν[όμοις(;) 
ηλ&ετε προς Π 
ονκ εστιν πριν

50 εις δ κεν’Αρχίλ[οχον
Άναγγελϋ[έντων δε τούτων
μιμνησκόμ έ-]
κείνου ρηίμάτων
διημα

55 Διον[υσ
ΠΙΑ
ΑΠ

I

ε2

Νομίσειεν άν τις Άρχί [λοχον 
και εξ άλλων πο

5

γράφειν μακράν Ε
των δηλωοόμε[δα. Πολέμου γάρ - - προς τους Να-]
■ξίονς ισχυρόν δν[τος
μένα νπ'ο τώε πο[λιτών
μασι περί αύτώ[ν
σας ά>ς έχει, προ[$νμως
πατρίδος και νπ

ΙΟ καί ένεφάνιαεν
ειν καί παρεκάλ[εσεν
βοηϋεΐν άιπροφίασίστως
καί λέγει περί αντ[ών έν τεΐ - - ώιδεΐ (;)]
ής νυν πάντες
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15 Λ ΜΦΙΚΑ ΠΝΙΟ ΥΣΙΝ 
νηνα'ιν όξεΐαι δ 
<5ηίων αναίνετ[αι 
ήλίωι, ϋράσος τ 
οι μέγ’ ίμείροντες 

20 Ναξίων δϋναι ψ 
και φυτών τομήν 
άνδρες ίσχουσ.ιν 
Τοντύ κεν λεώι Μ 
ώς άμηνιτεί παρ 

25 και κασιγνήτων 
ΤΕΩΝ άπέϋ·ρισα 
ήριπεν πληγήισι 
Ταϋτά μ οι ίΐνμός 
νειόϋ'εν. Ο ... ΑΕ 

30 Άλλ’ όμως ϋ·ανόν[τ 
γνώϋι νυν εϊ το[ι 
ρημαϋ υς μέλλε [ι συνήσειν 0)1 
Οι μεν εν θάαωι 
και Τορωναί[,ν 

35 οί <)’ έν ώκείηια[ι
ΚΑΙ. . . ΕΚ ΓΙΑ[ΡΟΥ Τ 
και κασιγνή[τ ...) Ε ΙΝ 

ϊϊυμός ΑΑ... Α Γ A A 

πυρ ο δ ή νυν ΑΜΦΙ1 
40 έμ προαοτίωι κε 

Γήν άεικίζουσίν 
Έρξίη, καταδραμ 
Τώις οδόν στέλλ 
μηδε δεξιούς έπ 

45 Ενξαμένωι ου [ — 
κουααν οί ίλεοί κα 
εύχάς παντε [ - - 
νόμενον αυτόν 
έν ζαϊς μάχαις
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50 εκ της χώρας Κ
νοτερόν τε χρόν[ον 
καί των πολιτών 
ταΐς πεντήκοντ[a 
τούτων έπιπλείουοών 

55 άνδραγαϋ·οΰντ[α] Κ
άποκτείναντα 
τάς δε καί δυομεν[ας

Έν II στ. 51 ή συμπληρωσις [έσ]αται (διά δυο σ) επιβάλλεται εκ τοΰ ύπάρχοντος κε
νού. Έν III μετά τά τελευταία σαφώς άναγινωσκόμενα γράμματα διακρίνονται, στίχ. 31:
άνω δριζοντία κεραία Ζ η Τ' στ. 32, πιθανώτατα Ζ' στ. 40: ίσως Α' στ. 44 : Ε η Β η δμοιόν 
τι, στ. 54: ίσως Ρ (διήμαρ[τον;]). Όμοίως έν Ε,, στ. 20: ίχνος τοΰ κατωτάτου μέρους λοξής 
ή κατακορΰφου κεραίας (φ[άλλαγγας];)' στ. 24: κατακόρυφος κεραία εκ Κ ή Η ή όμοιου' τό 
I αποκλείεται καί έκ τοΰ μέτρου, 126: Μ ή Ν, στ. 29: Μετά τό νειό&εν άδιάγνωστον γράμμα, 
είτα Ο,ειτα ίχνη αμφιβόλου γράμματος, είτα δυο εντελώς κατεστραμμένα, ε!τα ΔΕ. στ. 45 γράμμα 
άρχόμενον διά κατακορΰφου κεραίας.

Σημαντική διά την κατανόησιν τοΰ είδους τής επιγραφής ημών είναι ή εισα
γωγή εις τό μετά τούς χρησμούς μέρος τής διηγήσεως, Ej II 20-22: [Π]ερί δε ών 
ήβονλήϋημεν άναγράψαι τάδε παρα[δ]έδοταί τε ημϊν υπό των άρχαίων καί αυτοί 
πεπρα[γ]ματεΰμεν&α. Πηγα'ι τοΰ συγγραφέως είναι οΰτω 1) ή άρχαία παράδοαις 
καί 2) ή ιδία αυτόν ερευνά. Δεν μνημονεύει ούδενός παλαιοτέρου σχετικού έρ
γου, αντιθέτους δέ έν τοΐς προηγουμένοις εκτίθεται ή ιστορία τής ίδρΰσεως τοΰ 
Άρχιλοχείου. Είναι προφανές έκ τούτου δτι πρόκειται ένταύθα περί πρωτοτύπου 
έργασίας άναγραφείσης εις τό Άρχιλόχειον. Είναι φανερά ή άντίθεσις προς το 
προοίμιον τής έπΐ των λίθων Η καί Κ επιτομής ένθα 6 [Σωσθένης Προσθένους], 
κατά την συμπλήρωσιν τοΰ Hiller 1 αναγράφει τά περί ’Αρχιλόχου έξ όσων άνα- 
γεγραφεν ό Δημέας1 2, Η I 1 κέ.

Καί έν τή νΰν δημοσιευόμενη επιγραφή καί έν τω προοιμίω τής επιτομής, 
ήτοι εις μεγαλυτέρας διηγήσεις, αί όποΐαι δημοσιεύονται έπί λίθων τού ’Αρχίλο
χε ίου, χρησιμοποιείται τό ρήμα αναγράφω. Εις τό προοίμιον επίσης τού Παρίου 
Χρονικού ήτοι έτέρας έπί λίθου δημοσιεύσεως χρησιμοποιείται τό αυτό ρήμα: 
[. . έξ αναγραφώ]ν παν[τοί]ων [καί ιστοριών κοι]νών ανέγραψα τους ιίν[ωϋεν 
χρόνους]. . 3.

1 Εις τον ΣωσΟε.νη αποδίδεται ή συγγραφή τής επι
τομής II υπό τοΰ mxi.RR, GGN 42 συμπληρουμένου 
ενός πρώτου στίχου : [Σωσ&ίνης Προα&ένον τάδε ανί- 
γραψεν εκ των τον Δημίου],

2 Ό Δημέας είναι άγνωστος άλλοθεν ηιγ,ι,ΕΚ, R. Ε·
Suppl. I 340, καί αύτ. V 1312 καί GGN 44 κ.έ., RI - 
bens. Paros 1798, 1800,1823, F. jacoby έν Cl. Rev. 
35, 1941, 98. Ό Hiller εκφράξει τήν ΰπόίΐεσιν ότι

είναι ό αυτός πρός τόν άρχοντα τής Δήλου των ετών 
280 καί 277' ή ΰπόθεσις είναι αναπόδεικτος' τό όνομα 
είναι οπωσδήποτε συχνόν έν Δήλο) IG XI καί Insc. 
d. Delos άρ. 270, 569, 654, 774, 805, 1183 καί τόν 
πίνακα, αλλά καί εις τάς άλλας Κυκλάδας' πρβ. τούς 
πίνακας έν IG XII 5.

3 Τελευταία δημοσίευσις έν Fr. gr. Hist III (1950), 
a. 502.
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Ούτω καί εις τά τρία, σχετικά δέ μεταξύ των κείμενα, άπαντά το ρήμα Ανα
γράφω. Ένφ δε εις τάς έπιγραφάς Ε,, τδ Πάριον Χρονικόν και την αναγραφήν 
τοΰ [Σωσθένους] τό αναγράφω έχει σαφώς την συνηθεστάτην σημασίαν την γνω
στήν εις δλην τήν επιγραφικήν φιλολογίαν \ προκειμένου περ'ι τοΰ άναγέγραφεν 
ο Αημεας τοΰ άπαντώντος εν τω προοιμίω τής επιγραφής Η θεωρείται ότι πρό
κειται περί συγγραφής βιβλίου1 2 3. Άναγράφειν σημαίνει τήν επίσημον τρόπον 
τινά γραπτήν δημοσίευσιν μιας γενικωτέρου διαφέροντος πληροφορίας· ή έννοια 
τής άνα- είναι οια καί εις τό Αναγορεύω, Ανακηρύσσω, Αινατίϋημι, ένθα άρχικώς ση- 
μαίνεται ή επί υψηλότερου τόπου άγόρευσις, κήρυγμα, τοποθέτησις, είτα δέ ό επί
σημος χαρακτήρ των πράξεων τούτων. Μόνον κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους 
τό σύνθετον συνέπεσε μέ τό άπλοΰν προς δήλωσιν έμφάσεώς τίνος. Είναι γνω
στόν ότι ό Θουκυδίδης διά τήν ιστορίαν του μεταχειρίζεται τό γράφω ή ξνγγράφω, 
ό Ξενοφών τό γράφο). Ό Πολύβιος όμως καί οί μετ’ αυτόν χρησιμοποιούν τό 
άναγράφω. Ή έννοια επίσης τής λέξεως Αναγραφής ώς άποκλειστικώς χρονολογι
κής έκθέσεως'1 είναι μόνον συμπτωματική- τό περιεχόμενον τής ?ιέξεως είναι 
πολύ γενικώτερον4· ή έννοια αύτη προέρχεται έκ τής δημοσιεύσεως τοιούτων 
εκθέσεων επί λίθων εις ιερά ή γενικώς επισήμους δημοσίους τόπους· οίοσδήποτε 
λόγος έπιγεγραμμένος έπισήμως είναι άναγραφή5. Έχοντες ύπ’ δψει τάς γενι- 
κάς ταύτας παρατηρήσεις δικαιούμεθα νομίζω νά θεωρήσωμεν ότι καί ή άναγραφή 
τοΰ Δημέου ήτο όχι δημοσίευσις βιβλίου άλλ’ έπιγεγραμμένη επί λίθων τοΰ Άρ- 
χιλοχείου καθώς άκριβώς τό Πάριον Χρονικόν °, αι έπιγραφαί Ε καί ή επιτομή 
τοΰ Δημέου ήτοι αί έπιγραφαί Η καί Κ.

1 Άναγράψαι το ψήφισμα, τον νόμον, την μαντείαν, 
τα ονόματα κ.τ.ο. σημαίνει άρχικώς τήν επίσημον γρα
φήν καί έκϋεσιν έν έπισήμω τόπο). Νόμων αναγραφεΰς 
καί νόμων άναγραφή, ΛΥΣΙΑΣ 30, 25, άναφέρονται εις 
τήν επιγραφικήν δημοσίευσιν. Τά υπό w. JAEGER, 
Diokles ν. Karystos, 126 κ.έ., άναφερόμενα παραδεί
γματα, ΠΛΑΤ. Γοργία 506 c, ΞΕΝΟΦ. Πόροις3, 1, έχουν 
προφανώς ληφθή έκ τής γλώσσης των επιγραφών. Περί 
τής σημασίας τής λέςεως βλ. καί κ. kupprecht, Phi- 
lologus 80, 1924, 350 κ.έ.

2 "Οτι τό έργον τοΰ Δημέου ήτο βιβλίον είναι ή γε
νική γνώμη, F. jacoby, Rhein. Museum 1904, 77 
Demeas.. Verfasser eines Buches it her Paros, Fr. 
gr. Hist. II D (1930) 666 : «καθ’ όσον γνωρίζομεν 
τό βιβλίο ν τοΰ Δημέου δέν προωρίξετο δΓ έγχάραξιν 
επί λίθου», Atthis, 364 σημ. 64. Επίσης ό ηιεγ.εκ 
έν R.E. ό'. 1312 καί Suppl. I 340.’

3 ε. jacoby, Atthis 177 κ.έ., w. jaeger, έ.ά.
4 Αί χρονικαί άναγραφαί αρχόντων, ιερέων, νικη

τών κ.τ.λ. καί δτε έξεδίδοντο ώς βιβλία ώφειλον τήν 
ονομασίαν των εις τάς έπί λίΟ·ου άναγραφάς. Ή αρ
χόντων αναγραφή τοΰ Δημητρίου Φαληρέως Fr. gr. 
Hist. I 228 δέν είναι δυνατόν νά είναι άσχετος πρός 
τάς επιγραφικός άναγραφάς, μιας των οποίων, τοΰ 
τέλους τοΰ 5ου αί., έσιόθη τμήμα, Β. ΐ). meritt,

Hesperia 8, 77, jacoby, έ'.ά. 289, τ. j. cadoux, JHS 
68, 1948, 70 κ.έ. Γνωστή είναι ή άναγραφή των στε
φανηφορούν τής Μιλήτου Milet III άρ. 122 -128. Πα
ραδείγματα παρά jacoby, έ. ά. πολλαχώς.

5 ΔΙΟΔΩΡΟΣ I 1, 3 : Οί τε τάς καινάς της οικουμένης 
πράξεις, κα&άπερ μιας πόλεως άναγ ράφαντες ένα λό
γον' ομοίως I 3,6: εί γάρ τις τάς . . . πράξεις, ώσπερ 
τίνος μιας πόλεως, άναγράψας. Ώς άναγραφή πόλεως 
λόγον δΰναται νά χαρακτήρισίΐή ή περί Μαγνησίας 
κτίσεως επιγραφή, άνωτ. σλ. 36, σημ. 2.

Ό ΑΘΗΝΑΙΟΣ XV 672 Α οίναορέρει Μηνοδότου τοΰ 
Εαμίου των κατά τήν Σάμον ενδόξων αναγραφήν. Ό 
Τρωικός μύθος ήτο άναγεγραμμένος εις τό έν Καρθαία 
ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος, ΑΘΗΝΑΙΟΣ X 456 f.

6 Ό ΧΑΡΙΤΩΝΙΑΗΣ, Άθηνά 53, 1950, 14 κ.έ. ύπέ- 
μνησεν ότι ό cobet, Mnemosyne 1873, 47 είχε προ
τείνει διά τό Πάριον χρονικόν τήν ονομασίαν // έν 
Ιΐιιοίο άναγραφή κατά τήν έν Σικνώνι αναγραφήν πλη
ρέστερα είναι ή ονομασία τούτου χρόνων αναγραφή. 
Ή χρονολόγησις γίνεται διά τής μνείας τοΰ αριθμού 
των ετών των μεσολα βουντών μεταξύ ένός σταθερού 
έτους καί τοΰ έτους τοΰ πρός χρονολύγησιν γεγονότος. 
Προφανώς τόν αυτόν τρόπον χρονολογίας έχρησιμο- 
ποίουν τά υπό άνάλογον τίτλον άναφερόμενα χρονο
λογικά έργα ώς ή Χρόνων συναγωγή τοΰ ΣΩΣΙΒΙΟΥ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:33 EEST - 54.226.8.97



AE 1952 Neoei έπιγραφαί περί τβΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου 47

Διά τής διαπιστώσεως ταΰτης δημιουργεΐται αμέσως το πρόβλημα μήπως ή 
αναγραφή ημών είναι αυτή ή τοΰ Δημέου. Έκ τοϋ προοιμίου τής επιτομής μαν- 
θάνομεν ότι ό Δημέας άνεφέρετο εις τήν ευσέβειαν τοΰ ποιητοΰ, τήν περί τήν 
πατρίδα σπουδήν, τά υπό τοΰ ποιητοΰ πεπραγμένα πολλά και μεγάλα άγαϋά καί 
γενικώτερον εις τήν Πάρον (ΓΙ I στίχ. 1 κέ.) λ Ή παλαιό, ιστορία τής Πάρου 
πιΰανώτατα έσχετίζετο στενώς προς το περιεχύμενον τής Ε, I, ή ευσέβεια τοΰ 
Αρχιλόχου ήτο τό περιεχύμενον τής III σελίδος τής Ε,, αί δέ ΰπηρεσίαι τοΰ 

ποιητοΰ προς τήν πατρίδα έξαίρονται εις τήν Ε2. Ή όμοιότης τοΰ περιεχομένου 
είναι καταπληκτική καί ή ταύτισις θα ήτο αναμφίβολος, εάν μή ύπήρχεν ή δυσ
χέρεια τής κατ’ άρχοντας χρονολογίας τών γεγονότων τής σταδιοδρομίας τοΰ 
’Αρχιλόχου, ήτις διατηρείται εις τό κείμενον τής επιτομής παραλήφθεΐσα άπό τής 
αναγραφής τοΰ Δημέου, ενώ δεν ανευρίσκεται είς σωζόμενα μέρη τών επιγραφών Ε.

Ή συνάντησις τών Μουσών χρονολογείται γενικώς εις τήν νεανικήν ηλικίαν 
τοΰ ’Αρχιλόχου, τό περιεχύμενον τής τρίτης σελίδος χρονολογείται, καί)’ όσον σκί
ζεται, άπό μιας εορτής, Ε, III, 17. Άγνοοΰμεν όμως εάν τά άπολόμενα μέρη 
τής Ε2 έμνημόνευον χρονολογίας' διότι είς τά σωζόμενα δεν άνευρίσκομεν χρονο
λογικήν κατάταξιν.

Σημαντική όμως διά τό πρόβλημα είναι ή χρήσις διαφόρου λόγου έν Ε, καί 
εν Ε2. Ή διήγησις είς τήν δευτέραν γίνεται κατ’ εύΰ'νν λόγον: ένεψάνισεν στ. 
10, λέγει στ. 13, έ[π]ήκουσαν στ. 4G, ενώ είς τήν πρώτην έχομεν έν τών μακρο- 
τάτων παραδειγμάτων πλαγίου λόγου. Άπό τοΰ λέγουαι τοΰ II 22 έξαρτάται 
ολόκληρος ή διήγησις τοΰ επεισοδίου τών Μουσών καί τής μεταβάσεως τοΰ Τε- 
λεσικλέους είς τούς Δελφούς καί άπό τοΰ φασ'ι τοΰ III 19 ολόκληρος ή διήγησις 
τής τρίτης σελίδος.

Ή άλλαγή τοΰ λόγου άπό τής Ε, είς τήν Ε<> σχετίζεται άναμφιβόλως πρύς 
τάς δυο πηγάς τοΰ συγγραφέως. Τον πλάγιον λόγον χρησιμοποιεί διά τάς διηγή-

JACOBY, Atthis σ. 289 σημ. 118, ή ’Ολυμπιακών ή 
Χρόνων συναγωγή τοΰ ΦΛΕΓΟΝΤΟΣ, αύτ. 281 σημ. 51 
κ.α. Περί τών έν Όλυμπία αναγραφών τών γενομέ- 
νων υπό τών Ελλανοδικών, ΠΑΥΣΛΝ. VI 8, ι, jacoby, 
Fr. gr. Hist. άρ. 416 κ. έ., τοϋ αΰτοΰ Atthis, passim. 
Κατά παραγγελίαν τών Δελφών Γΐυϋιοντκών αναγρα
φήν συνέταξαν ό ’Αριστοτέλης καί ό Καλλισθένης περί 
το 888-334 καί έδημοσΐευσαν επί πίνακας, FdD III 
1, 237 κ.!., αύτ. 5 άρ. 58' πρβ. BCH 70, 1946, 286 
σημ. 1, JACOBY, έ. ά. 58 σημ. 47. Ό λυ. jaEGKR, έ. ά. 
νομίζει δτι ό τίτλος ήτο απλώς Πνϋιονΐκαι. “Οτι ό 
τύπος τής Χρόνων αναγραφής ήτο ό αυτός πρός τον 
τοϋ Ιϊαρίου Χρονικού δεικνύουν τά αποσπάσματα τής 
χρονογραφίας, ήτοι χρόνων αναγραφής, τοϋ Έρατοσθέ- 
νους : ΚΛΗΜΗΣ, Χτρωμ. I 138, 1 κ.έ.=Κτ. gr. Hist. 
241 : Ίόρατοοί)ένης δε τους χρ ό ν ο ν ς ώδε αναγρά
φει· άπό μεν Τροίας άλώαεως επί Ήρακ/.ειδών κάϋο- 
δον ετη όγδοήκοντα κ.τ.λ.—Ό έτερος τρόπος χρονολο- 
γήσεως είναι, ιός γνωστόν, ή σύναψις τών γεγονότων

πρός έτος γνωστόν ίν. τον επωνύμου άρχοντος ή ίερέως : 
αί κατ* έτος ή κατά ενιαυτούς άναγραφαί, JACOBY, Atthis 
68 κ.έ, 289 σημ. 110. Διά τών ολίγων τούτων παρα
τηρήσεων δέν σκοπώ βεβαίοις νά αναπληρώσω τήν 
έλλείπουσαν περί τοΰ προβλήματος τών αναγραφών 
μελέτην, ήν ζιρεΐ ό jacoby, Atthis 253 σημ. 3.

1 Τό προοίμιον τής επιτομής τοΰ Δημέου (Η I 1 
κ.έ.) έ'χει οΰτω κατά τήν εκδοσιν τοΰ Diehl ή άπ. 54 : 
[Σωοϋένης floor. Οίνον τάδε άνέγραψεν εκ τών τον Δ η- 
μέον]. | [’Αναγέγραφεν] δ’ [ό Δ]ημέας ον μόνον περί 
τ[ης Πάρον άλλα | καί οοα ).έγ]ει αν <> π[ά]/.αι πολίτης 
Άρχίλ.οχος αρετής | ένεκα αυτόν καί] εύα(εβ)είας καί της 
περί τήν πατ[ριδα οπον\δης’ έμνημόνειισ]ε γάρ τών πε
πραγμένων [νπό τον π οι η του] πολλών καί μεγάλων αγα
θών [έκ τών τον ...).. ,]ς τοΰ άνηγαγωχότος ταντα είς 
[αυτόν τον ποιη,τήν. άν]αγέγραφεν δέ ό Δημέας έκαοτα 
[τών τε πεπραγμέ\ν]ων καί γεγραμμένων νπό Άρχχ/.άχον 
κατ’ [άρχοντα] \ έκαπτον καί ήρκται άπό άρχοντος πρώ- 
τον Ιίνο. . .
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σεις τάς είλημμένας έκ τής άρχαίας παραδόαεως,τον εύθύν δε δι’ δσας έξηκρί- 
βωσε διά τής ιδίας αύτοϋ πραγματείας. Ή αρχαία παράδοσις πρέπει νά έννοηθή 
ώς προφορική1, ή κλήσις υπό των Μουσών, αμάρτυρος άλλοθεν2, ήτο προφανώς 
περιωρισμένη μόνον παράδοσις, την οποίαν ό λόγιος συντάκτης δεν ήθέλησε νά 
παρουσιάση ώς διαπίστωσιν τής έρεύνης του’ μυθικόν χαρακτήρα είχε και ή διή- 
γησις περί τής εισαγωγής τής λατρείας τοΰ Διονύσου, ή οποία, ώς θά ίδωμεν, 
άπετέλει τό περιεχόμενον τής III σελίδος. Ιστορικόν όμως γεγονός είναι ό προς 
τούς Ναξίους πόλεμος, τον όποιον διηγείται εν Ε, κατά λόγον ενϋ'ύν θά έπρεπε 
λοιπόν νά άναμένωμεν ακριβείς χρονολογίας.

ΙΙρός τον πόλεμον τούτον σχετίζεται στενότατα3 ή διήγησις περί τής δια- 
σώσεως τού Κοιράνου έκ τής πεντηκοντόρου τών Μιλησίων, Η I στ. !) κέ. Πα
ραλείπει άρα ή επιτομή τοΰ Σωσθένους τά τρόπον τινά μυθώδη περιστατικά 
τής ζωής τού ’Αρχιλόχου. Άνάγων όμως ρητώς ταΰτα ό συγγραφεύς τής ανα
γραφής Ε εις την προφορικήν παράδοσιν δεν ήδύνατο νά τά χρονολόγηση κατ 
άρχοντα.

Οΰτω θά ήτο αναμφίβολος ή ταύτισις τοΰ Δημέου προς τον ήμέτερον συγ
γραφέα : Ό Σωσθένης παραλαμβάνει εις τήν αναγραφήν του μόνον όσα γεγονότα 
ό Δημέας εΐχεν ελέγξει καί χρονολογήσει, ούχί δέ καί τά μυθωδέστερα.

Προς τήν τοιαύτην λογικήν λΰσιν άντιτίθεται ή πληροφορία Η I 7 κέ. ήρ- 
κται (δηλ. ό Δημέας) άπο άρχοντος πρώτον Ενρ.. . , επί τοΰ οποίου τοποθετεί τό 
έπεισόδιον τοΰ Κοιράνου. Κατά τήν τοιαύτην διατύπωσιν τό έπεισόδιον τούτο 
ήτο τό πρώτον καί εν τή αναγραφή τοΰ Δημέου. Τό ζήτημα περιπλέκεται καί 
διά τής εν στ. 4 κέ. μνείας καί έτέρας πηγής4, άναφερομένης ώς χρησιμοποιη- 
θείσης υπό τοΰ Δημέου. Τά υπάρχοντα όμως κενά εις τήν εισαγωγήν τοΰ Σω- 
σθένους είναι τοσαΰτα, ώστε αί γενόμεναι συμπληρώσεις είναι ήκιστα ασφαλείς. 
Διά τούτο ή ταύτισις δεν δύναται νά άποκλεισθή αλλά πρέπει νά μείνη ώς μία 
πιθανότης, έφ’ όσον καί τό έπεισόδιον τοΰ Κοιράνου είναι δυνατόν νά άνεγρά- 
φετο εις τούς μεταξύ τοΰ Ε, καί Ε2 έλλείποντας όρθοστάτας.

’Εάν δέ αυτή δεν είναι ορθή, τότε ό Δημέας πρέπει νά παρεντεθή μεταξύ 
τής επιγραφών Ε καί τών επιγραφών Η καί Κ, όπερ δεν φαίνεται πιθανόν.

Ή προέλευσις τοΰ Παρίου χρονικού έκ τοΰ Άρχιλοχείου, οός θά ίδωμεν κα
τωτέρω, καί ή έν αύτώ άποσιώπησις τών παριακών χρονολογιών έν συνδυασμφ 
προς τήν κατωτέρω έκτιθεμένην ύπόθεσιν ότι τό Άρχιλόχειον ήτο κέντρον λο
γιών έπιτρέπει τήν ύπόθεσιν ότι παρά τό χρονικόν τούτο άνέκειντο αυτόθι καί 
έτεραι άναγραφαί χρονολογικού περιεχομένου, μία τών οποίων θά άνεφέρετο εί-
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1 ΓΓρβ. ΛΙΟΝΥΣ. ΑΛΙΚΑΡΝ. Περί Θουκυδ. 5: υααι = άναγραφάς περιείχοντο μπίίοι ήτοι αΐται δέν έστη-
άιεοφζοντο παρά τοΐς επιχωρίοις μνήμαι κατά έθνη τε ρίζοντο επί αρχειακών πηγών.
και κατα πόλεις εΐτ’ εν ίεροϊς six’ εν βεβή/.οις άποκεί- 2 Έκτος τής κατωτέρω αγγειογραφίας.
μεναι γραφαί . . εν αΐς και μνΟοί τινες ένήσαν άπο τον 3 Πρβ. κατωτ. Ε„.
ποΜον πεπιοτευμένοι χρόνου και ϋ-εατρικαί τινες περί- 4 Ό HUAER, GGN 42 αποκλείει τόν προς τον Φι-
πετειαι, F. Jacoby, έ.ά. 178, 215 κ.έ. Αί μνήμαι είναι λόχορον ταύτισμόν δν είχε προτείνει παλαιότερον IG 
βεβαίως ή από μνήμης παράδοσις καί εις τάς γραφάς XII 5 σ. 315.
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δικώς εις τάς χρονολογίας τής Πάρου καί τοϋ ’Αρχιλόχου' αΰτη θά ή το ίσως τό 
έργον τοϋ Δημέου ή ή πηγή αυτού, εάν θά έπρεπε νά άποκλεισθή ή ταύτισις 
τοϋ Δημέου προς τον συγγραφέα τής επιτομής Ε.

Διότι ασφαλές είναι ότι ή αναγραφή τοϋ Δημέου ήτο έπιγεγραμμένη επί λί
θου καί βεβαίως θά άνέκειτο επίσης έν τώ Άρχιλοχείω.

Οι στίχοι Ej II 20 κέ. είναι καί από έτέρας έπόι|ιεως σημαντικοί. Έξετάζαιν 
τάς άρχάς τής ελληνικής ιστοριογραφίας ό F. Jacoby 1 υποστηρίζει, εναντίον των 
παλαιοτέρων γνωμών, ότι αΰτη έ'χει καθαρώς φιλολογικήν τήν προέλευσιν καί 
ότι δεν ιιπόκεινται ώς βάσις αυτής επίσημοι άρχειακαί άναγραφαί τηρούμεναι 
υπό των Ελληνικών πόλεων. Είναι προφανές ότι ή αναγραφή ημών αποτελεί 
σημαντικόν έρεισμα τής θεωρίας τοϋ Jacoby: ούτε τό παραδέδοται υπό τών αρ
χαίοι ν οΰτε τό αυτοί πεπραγ ματεύ μεϋ'α ΰπονοοϋν τήν χρησιμοποίησιν αρχειακών 
πηγών άντιθέτως χαρακτηρίζουν καθαρώς φιλολογικόν τρόπον εργασίας.

Ή παλαιοτέρα μνεία απονομής τιμών εις τον ’Αρχίλοχον είναι τό υπό τοϋ 
Αριςτοτελους 2 άναφερόμενον απόσπασμα τοϋ Άλκιδάμαντος ήτοι εκ τοϋ 5ου 
αίώνος. Πότε έδόθησαν οι χρησμοί εις τον Μνησιέπη καί πόση χρονική άπόστα- 
σις υπάρχει μεταξύ αυτών καί τής χαράξεως τής αναγραφής Ε άγνοοϋμεν. Έκ 
τών στίχων όμως 16-22 ή χρονική αΰτη άπόστασις δέν φαίνεται ότι υπήρξε με
γάλη. Ό Μνησιέπης ανήκει εις οικογένειαν, τής οποίας τό στέμμα παρακολουθεΐ- 
ται από τού 3ου αϊ., ή δέ εις πεζόν λόγον διατύπωσις τών χρησμών δέν προδί
δει παλαιούς χρόνους3, έν άντιθέσει προς τούς εμμέτρους χρησμούς τούς συγχρό
νους τού ’Αρχιλόχου. Ή πληροφορία οΰτω τού Άλκιδάμαντος δύναται νά άνα- 
φέρεται εις τό Άρχιλόχειον τοϋ Μνησιέπους ή ίσως καί εις μορφήν τούτου πα- 
λαιοτέραν πως, τήν όποιαν επεκτείνει ό Μνησιέπης μετά τήν λήψιν τών διασω- 
θέντων χρησμών. Δυστυχώς ή Ιη σελίς, ήτις θά έφώτιζε τό ζήτημα, είναι κατε
στραμμένη. Όπωσδήποτε όμως καί ό Άλκιδάμας άναφέρεται εις τάς υπό τής οι
κογένειας ή τοϋ γένους τοϋ Μνησιέπους άποδιδομένας τιμάς, αφού αΰτη μέχρι 
τών τελευταίων χρόνων είχε τήν επιμέλειαν τού τεμένους τού ποιητοϋ, διότι καί 
ό Σωσθένης ή Σωσθεύς Προσθένους4 ανήκει εις τήν αυτήν οικογένειαν, εις ήν 
καί ό Μνησιέπης.

Έκ τών χρησμών, στ. 2 καί 11, είναι φανερόν ότι ό Μνησιέπης κατε- 
σκεύασε τέμενος, εντός τού οποίου θά λατρεύεται ό ’Αρχίλοχος, ό ’Απόλλων καί ό 
Διόνυσος μετά τών συμβώμων θεοτήτων. Κατωτέριο, στ. 16-17, τό τέμενος τούτο
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1 Atthis, Oxford 1949, ένθα καί ή περί τών σχε
τικών ζητημάτων βιβλιογραφία.

2 Ρητορ. Β' 23, 1398 b : καί ώς Άλκιδάμας δτι πάν- 
τες τους σοφούς τιμώοιν. Πάριοι γοΰν ’Αρχίλοχον καί- 
ςιερ βλάσφημον οντα τετιμήκασι καί Χϊοι "Ομηρον . . . 
καί Μντιληναΐοι Σαπφώ κ.τ.λ.

3 ρ. amandry, La mantique apollinienne a Del- 
plies (1949), 16δ κ. ε., ένθα εμπεριστατωμένο); εξετάζει

τό άρχαΐον πρόβλημα (πρβ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Περί τοϋ 
μή εμμετρα χραν νυν τήν Πυθίαν) περί τής διακρί- 
σεως τών πεζών καί έμμετρων χρησμών. Ή επιγραφή 
ημών είναι παράδειγμα τής συνήθους χρήσεως έμμε
τρων μέν διά τούς παλαιούς, πεζών διά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους.

4 Πρβ. κατωτ. σ. 52 σημ. 6.

7
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χαρακτηρίζεται ώς τόπος καλούμενος Άρχιλυχειον. Ήτο λοιπόν τούτο ιερός χώ
ρος ύπαιθρος, εντός τού οποίου ύπήρχον ασφαλώς οι δύο βωμοί καί, ώς ύπεθέσαμεν 
ανωτέρω, τό ήρφον τού ’Αρχιλόχου- είς περίβολος θά περιέκλειε ί'σως τό τέμενος 
τούτο. Καθτέρωσις τεμένους επίσης μαρτυρεΐται διά τον φι?\,όσοφον Βίαντα εν 
Πριήνη 1, — ή λατρεία καί εκεί ήτο βεβαίως ανάλογος.

ΙΙοία ήτο ή όψις τού Άρχιλοχείου δεικνύει τό υπό τού Περγαίου Άρτεμι- 
δώρου κατασκευασθέν εν Θήρα τέμενος πλειόνων θεοτήτων μετά βωμών καί ανα
γλύφων λελαξευμένων απάντων επί τού βράχου2. Μεταξύ τών αναγλύφων υπάρ
χει καί προτομή τού ίδρυτού Άρτεμιδώρου, προς την οποίαν παρεβλήθη ήδη3 
ή είκών τού ’Αρχιλόχου, ή χαραχθεΐσα υπό τού Σωσθέως. Εικόνες επί τών τά
φων τών ποιητών μετ’ επιγραμμάτων μνημονεύονται πολλαχώς1 2 3 4 5, είναι δέ γνωστόν 
ότι ενωρίς ό ’Αρχίλοχος εΐχε ταχθή παρά τον Όμηρον καί τον Ησίοδον °.

Έκ τών επιγραφών δεν φαίνεται ότι έθεωρεϊτο υπάρχων εν τώ Άρχιλοχείω 
καί ό τάφος τού ’Αρχιλόχου. Περί τού θανάτου τού ποιητοΰ είναι γνωστόν μό
νον ότι εφονεύθη εν τή μάχη υπό Ναξίου τίνος6. Καί εάν όμως δεν έθεωρεΐτο 
τεθαμμένος ενταύθα ό ’Αρχίλοχος, ασφαλώς όμως αί τιμαί καί αί θύσίαι αί θε
σπιζόμενοι δι’ αυτόν υπό τού χρησμού θά ήσαν χθονίας φύσεως.

Είναι γνωστόν ότι πλείονα γυμνάσια τής άρχαιότητος εΐχον λάβει τό όνομα 
από ποιητοΰ. Γνωστά είναι τά Όμήρεια7. Προς τά γυμνάσια όμως, ώς διε- 
πιστώθη διά νεωτέρων παρατηρήσεων8, είναι συνδεδεμένη μία χθονία λατρεία.

1 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ I 88 : καί υί Πηιηνεϊς δε 
αντφ τέμενος καΟιέρωβαν το καλούμενο ν Τεντάμειον. 
Είς τήν Ελληνιστικήν Πριήνην άπαντώμεν οικοδό
μημα καλουμενον Βιάντειον, Inschr. ν. Priene άρ. 
111 στ. 245, 118 στ. 88,117 στ. 84' πρβ. wieamowitz, 
Sitzb. Perl. Ak. 1906, 44.

2 Τοϋ 8ου π. X αί., Thera III 89 κ.έ. IG XII 3, 
1333 -1348.

3 preuner, Jdl 1920, 75, hieeer, GGN 54.
4 Οΰτω τοΰ Όμηρου, βλ. τάς ομηρικός βιογραφίας, 

τοϋ Ησιόδου, R.E. VIII, 1172 κ.έ., τοϋ Όρφέως, 
ΠΑΥΣ. IX 30, 7, ΣΤΟΒ. 64, 14, τοΰ Μουσαίου, ΠΑΥΣ. 
I 25, 7, τοϋ Λίνου, αΰτ. IX 29, ε, τοΰ Άρίονος, ΑΙ- 
ΛΙΑΝ. Τστ. ζώων XII 45 κ.τ.λ.

5 ΠΛΑΤΩΝ ’Ίωνι 531a κ.έ., ΑΙΩΝ ΧΡΥΣ. 33, 5: δύο 
ποιητών γεγονότων έζ άπαντος τον αιώνας, οϊς ονδένα 
τών άλλων ξνμβαλ.εΐν αξιον, Όμηρον τε καί ’Αρχιλό
χου. Ώς γνωστόν δυσμενής ήτο ή κρίσις τοΰ ΗΡΑ
ΚΛΕΙΤΟΥ, άπ. 42 (Diels). Γενικώς a. hauvette, Ar- 
chiloque (1905) 87 κ.έ. καί ιδία a. ν. bi.umenth.ae, 
Die Schatzung des Archilochos im Altertum, Stutt
gart 1922. βλ. καί schmid - stahein, GGI. I 1, 138 
σημ. 2.

6 Πρβ. κατωτέρω Ε, 'Οπωσδήποτε είς τό έτερον
τών είς Αρχίλοχον επιτύμβιων επιγραμμάτων τής
ΠΑΛΑΤ. Ανθ. VIII 71 = beumenthal 23 λέγεται: 
Σήμα τόδ’ ’Αρχιλόχου παραπόντιον, άνευ όμως άλλης

τοπικής ένδείξεως. Τόαλλο, Παλατ. Ανθ. VII 674 ανα
φέρει απλώς Άρχ. βήμα. Ό κωμικός ΑΑΕΞΙΣ, άπ. 22 
=ΓΐΑΛΑΤ. Ανθ. XIV 644 b μνημονεύει τοΰ ’Αρχιλόχου 
ώς πρεσβύτου κατοικοΰντος τήν Πάρον, ή κάλ./,ιατα φέ
ρει . . δύο . . κόβμον μεν μακάρεβοι λίθο ν. ϋνητοις δε 
πλακούντας.

7 Έν Σμύρνη «ατοά τετράγωνος» μετά ναοΰ τοΰ 
Όμηρου, ξοάνου καί βιβλιοθήκης ΣΤΡΑΒΩΝ 646, ΚΙ- 
ΚΕΡΩΝ pr. Archia 8. Έν Νοτία> Oejh. 8, 1905, 161 
άρ. 1, μ. holeeaux, BCH 10, 1906, 349 = Ktud. 
d’.Ep. II 51 κ.έ. Έν Χίω, kaibee, ep. gr. 860 καί 
’Αγώνα Όμ. καί Ησιόδου ed. αεεεν, Homeri opera 
Λ' σλ. 237 : (Κορίνίίιοι) έψηφίααντο . . Ουσίαν πενταετή- 
ρίδα είς Χίον άποατέλλειν. Πρβ. καί ΑΙΛΙΑΝΟΝ Ποικ. 
Ίστ. 9, 15 (Άργεϊοι) ποιονντες δέ θυσίαν επί ξένια 
έκάλουν τόν ’Απόλλωνα καί Όμηρον. Περί Όμηρείων 
πρβ. ε. ziebarth, Aus dem gr. SehulwP (1914) 52.

8 Παρά ε. dyggve, fr. pouesen, k. rhomaios, 
Das Heroon von Kalydon σ. 121 (409) κ.έ. ό'μοιοι 
συνδυασμοί ήρφου καί παλαίστρας ή γυμνασίου άναφέ- 
ρονται: τό έν Συρακούσαις ήρφον τοΰ Τιμολέοντος, 
ΙΙΛΟΥΤ. Τιμολ. 39, 5, τό ήρφον τής Επίκτητης έν 
Θήρα IG XII 3, 330, τό τοΰ ’Αντιγόνου Γόνατά έν 
Ιννίδω benndorf - νιεμανν, Das Heroon ν. Gi- 
olbasclii, σ. 42 κ.έ., ήρφον - παλαίστρα έν Μιλήτοι, 
Milet, 7er Bericht, 22 κ.έ. καί ή έν ‘Αθήνα ις Άκα- 
δήμεια. Είς τά παραδείγματα ταΰτα πρέπει βεβαίως
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"Ωστε ή ονομασία των παιδευτικών τούτων ιδρυμάτων από τοΰ ονόματος ενός 
ποιητοΰ ή άλλου έξέχοντος παλαιού ή και συγχρόνου άνδρός δεν ήτο απλώς τι
μητική, ώς έν τη σημερινή χρήσει, άλλα συνεδυάζετο προς την έν αύτοϊς πρα
γματικήν λατρείαν τού τρόπον τινά ώς επωνύμου ήρωος θεωρούμενου ποιητοΰ ή 
ευεργέτου λ ’Ανάλογος είναι ή περίπτωσις καί εις την Άκαδήμειαν τού Πλάτω
νος' τό Γυμνάσιον τοΰ ήρωος Άκαδήμου δεν ήτο άσχετον προς την παρ’ αυτό 
έγκατάστασιν τοΰ Πλάτωνος 2. Άπό ποιητοΰ εκαλείτο επίσης και τό Μιμνέρμειον’’, 
γυμνάσιον έν Σμύρνη4. Ούτω είναι πιθανόν ότι και τό Άρχιλόχειον ήτο γυμνά- 
σιον ή τι άνάλογον παιδευτικόν ίδρυμα. Ή πιθανότης αΰτη ένισχύεται καί άλλως: 

Είναι επίσης συχνή ή ονομασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά τούς ύστε
ρους χρόνους ώς Μουσείων °. Όσονδήποτε και εάν ή ονομασία τούτων οφείλε
ται εις μίμησιν τοΰ Μουσείου τής Ά?\,εξανδρείας, είναι έν πάση περιπτώσει αναμφί
βολον ότι ή έν αύτοϊς λατρεία τών Μουσών — πραγματική καί όχι έν μεταφο
ρική μόνον έννοια — ύπήρξεν ή κυρία αιτία τής τοιαύτης ονομασίας. Ήδη προ 
μακροΰ ό Wilamowitz έδειξεν3 ότι ό Περίπατος, ή Άκαδήμεια, ό Κήπος καί 
άλλαι φιλοσοφικαί Σχολαί άπετέλουν πραγματικούς θιάσους λατρευτών τών Μου
σών καί ή ύπαρξις Μουσείων ήτοι ιερών τών Μουσών ήτο απαραίτητος εις τάς 
Σχολάς ταύτας. Άλλ’ ή λατρεία τών Μουσών δεν περιωρίζετο μόνον εις τάς φι
λοσοφικός Σχολάς. ’Ήδη ή Σαπφώ μετά τών μαθητριών άπετέλει θίασον υπό 
τήν προστασίαν τών Μουσών7, οί δε συνϋ·ύται ταμ Μωσάων οι Είσιόδειοι8 δύναν- 
ται νά άναφερθώσιν ένταΰθα. Γενικώς είναι γνωστόν ότι θίασοι άνδρών τής φι
λολογίας καί τών γραμμάτων τελούν υπό τήν προστασίαν τών Μουσών, τοΰ ’Απόλ
λωνος καί τοΰ Διονύσου δέ προκει μενού περί τών περί τον Διόνυσον τεχνιτών ώς 
π.χ. έν Δελφοΐς9, έ'νθα κυρίως άνευρίσκομεν τήν συνένωσιν τών δύο θεών έκφρα- 
ζομένην καί εις τά αετώματα τοΰ μεγάλου ναού. Ή άπό τών Δελφών έκπόρευ- 
σις τών χρησμών θά ήρμήνευε τήν προσταγήν περί ίδρύσεως βωμών είς άμφοτέ- 
ρους τούς θεούς, ’Απόλλωνα καί Διόνυσον, καί έάν άκόμη δεν ύπήρχεν ιδιαίτε
ρος δεσμός τοΰ ’Αρχιλόχου προς τον Διόνυσον, ώς θά ίδωμεν. Άλλ’ ό ’Απόλλων

νά προστεθώσι τά Όμήρεια καί τό Μιμνέρμειον. — 
Αΰτ. σ. 122 (110) παρατηρεί τα ι δτι «άνευ τής άποκα- 
λΰψεως τοΰ υπογείου τάφου θά έξελάμβανέ τις τό 
ήρφον τής Καλυδώνος ώς μεγά!ην ιδιωτικήν οικίαν 
ή Γυμνάσιον αμέσως τίθεται τό ερώτημα : μήπως
έχουν παροραθή πλείονες ανάλογοι περιπτώσεις ;» —Τάς 
ανωτέρω διαπιστώσεις ενισχύουν αί εύστοχοι παρατη
ρήσεις τοΰ j. DEI.ORME έν BCH 70, 1946, 108 κ.έ., 
117 κέ. Τά γυμναστικά οικοδομήματα σχετίζονται οϋτω 
πρός χθονίας λατρείας καθώς καί τά αλλα δημόσια 
οικοδομήματα τών αρχαίων, Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, 
Έρέχθειον 62.

1 ziebarth, έ. ά.
2 ΠΑΥΣΑΝ. I 30, 1. Πρβ. R.E. XVI 797 κ.έ. έν λ. 

Mouseion (muei.ER - graupa), judeich, Topogr. v. 
Athen 1 412 κ.έ.

3 ziebarth, έ'. u. 52.

4 Γνωστόν έκ τής έπιγραφής Gr. loser. Br. Mu
seum ]Y 1030=- CTG II 3376. πρβ. Ziebarth, έ. ά. 
καί R. herzog, Sitzb. Berl. Ak. 1935, 1007.

5 R.E. έν λ. Mouseion 820 κ.έ., Hesperia II 191, 
αΰτ. 1λ’ 63. Oejh. 1905, 128 κ.έ., αΰτ. 1906, 295 κ.έ., 
R. herzog, έ.ά. 1004 κ.έ., ι„ Robert, Etudes anat. 
146 κ.έ., marrou, Hist, de l’edueation 528 σημ. 14.

6 Antigonos v. Karystos 263 κ. έ., p. boyance, 
Ee culte des Muses chez les pliilosophes grecs 
(1937), 249 κ.έ., 299 κ.έ. κ.τ.λ., ένθα ό περιορισμός τής 
λατρείας τών Μουσών είς μόνας τάς Φιλοσοφικάς Σχο
λάς δεν φαίνεται ορθός. Γενικώς R.E. XVI έν λ. 
Mouseion.

7 BETHE, Gr. Lyrik 30, R.E. έ. ά. 798 : ηύ γάη εν 
μοοοοπό/,ων &έμις ίίρηνον εμμεναι.

8 R.E. αΰτ. 799.
9 ιόι,and, Gr. Vereinswesen 186, 206 κ.έ.
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και αί Μοϋσαι είναι κυρίως οί προστάται ιών Γραμμάτων. Εις την έπιγραφήν 
τού Εύδήμου έν Μιλήτω 1 οί γραμματοδιδάσκαλοι ορκίζονται εις τον ’Απόλλωνα 
και τάς Μούσας, ένω ό παιδοτρίβης εις τον Έρμήν ό ’Απόλλων έν τη αυτή 
επιγραφή, ώς και ενταύθα, ορίζεται ιός ό Μουσηγέτης, ούτος δέ θεωρείται ώς 
πάσης παιδείας αρχών 1 2, οί δέ άμφι παίδευαν θύουσιν εις τάς Μούσας, την Μνη
μοσύνην καί τον Απόλλωνα Μουσηγέτην3. Εις τάς τρεις ταύτας θεότητας είναι 
αφιερωμένος ό πρώτος βωμός τού Άρχιλοχείου ήτοι τάς θεότητας, αί όποϊαι 
προστατεύουν τά γράμματα. 'Η ύπαρξις οΰτω Μουσείου έν τφ Άρχιλοχείω καθο
ρίζει σαφέστερον. τον χαρακτήρα τούτου. Οί θιασώται τού Άρχιλοχείου έκαλλιέρ- 
γουν τά γράμματα. Άπόδειξιν τούτου αποτελεί ό φιλολογικός χαρακτήρ τής ανα
γραφής4. Χωρίς νά δυνάμει)α νά καθορίσω μεν άκριβέστερον τον τύπον τού ιδρύ
ματος δικαιούμεθα πάντως νά θεωρήσωμεν ιός ασφαλές ότι τούτο ήτο κέντρον 
παιδείας.

Ό Jacoby έξετάζων τύ ζήτημα τής έπί λίθου αναγραφής τού Παρίου Χρο
νικού5 έδέχθη ότι αύτη προϋποθέτει βεβαίως τήν ϋπαρξιν αναγνωστών ήτοι 
ανθρώπων ένδιαφερομένων διά τάς χρονολογίας, ανθρώπων δηλ. είδικώς ασχολού
μενων περί τήν ιστορίαν καί ότι επομένως τό χρονικόν καθώς καί τά όμοια 
μνημεία ήσαν αναθήματα λογίων εις ιερά. Ποιον ιερόν έν Πάρω θά ήτο κατάλ
ληλον διά τήν άνάθεσιν τοιούτου ειδικού φιλολογικού έργου αν μή τό ιερόν τών 
θεών, οί όποιοι έπροστάτευον τά γράμματα; Τό Πάριον Χρονικόν είναι οϋτω αναμ
φίβολον ότι συνετάχθη καί άνετέθη εις τό’Αρχίλοχειον ώς δημιούργημα ενός τών 
έκεϊ διατριβόντων λογίων. Εις έν Μουσεΐον, έν παιδευτικόν ίδρυμα ήτο ή άρμό- 
ζουσα αυτού θέσις.

Δυνάμεθα έπίσης νά υποθέσω μεν μετά βεβαιότητος ότι τό Άρχιλόχειον δέν 
ήτο δημόσιον ίδρυμα. Ό Μνησιέπης ιδρύει τό τέμενος έξ ιδίας πρωτοβουλίας, εις 
τήν αυτήν δέ προς τον Μνησιέπη οικογένειαν άνήκει καί ό Σωσθένης6, ό ίδρύ- 
σας τήν εικόνα τοϋ ’Αρχιλόχου. Βεβαίως όμως οί θιασώται ήσαν πλείονες, τυχόν

1 μιι,ετ I 3 άρ. 145, στ. 46 κ.έ. ziebarth, έ'.ά.
2 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ Πώς δει ίστορ. συγγρ. 16. Πρβ. καί 

τό άρθρον Mousegetes έν R.Η καί rosciier’s ML.
3 ΑΡΡΙΑΝΟΥ Κυνηγετ. 34.
4 Νομίζω δτι δύναται νά συγκριθή καί ή μαρτυ

ρία τοΰ ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γ, 456 c δτι ό Σιμωνίδης έδίδα- 
σκε τούς χορούς έν τφ ίερφ τοϋ ’Απόλλωνος έν τη 
Καρθαία τής Κέω. ’Εν τφ ίερφ τούτο,) ήτο άναγεγραμ- 
μένος ό Τρωικός μΰθος' ή αναλογία είναι προφανής: 
μία ιστορική διήγησις, άναγεγραμμένη εις ιερόν, ένθα 
έδίδασκεν είς ποιητής. Εις προφανή παραδρομήν οφεί
λεται τό γραφόμενον υπό τοΰ Ρ. gRaindor, Mus. 
beige 25, 1921 σ. 94: Dans le temple d’Apollon, 
nous savons, qu’on avait peint, suivant Athenee, 
τόν τρωικόν μύθον.

5 Rheinisches Museum 1904 σελ. 94. Περί τών
είς τά αρχαία Γυμνάσια διδακτικών μέσων ziebarth, 
έ. ά. σ. 112.

6 Πρβ. IG XII δ, σ. 314 άρ. 1040 καί εσχάτως 
a. j. gossage, The family of Prosthenes at Paros 
έν Rheinisches Museum 1951, 213 κ.έ. Έν τφ στέμ- 
ματι τοΰ Gossage ό Μνησιέπης I άναφέρεται ώς απαν
τώ ν τό πρώτον τό 76 π.Χ. καί Μνησιέπης II τό 10 
π.Χ. Μνησιέπης άναφέρεται καί είς τήν μεταγενεστέ- 
ραν έπιγραφήν, αύτ. άρ. 303. Έάν όμως ήδυνάμεθα 
νά άνεύρωμεν καί τάς παλαιοτέρας άρχάς τής οικογέ
νειας θά έτοποθετεϊτο άσφαλώς εντός αυτής καί ό 
Μνησιέπης τής νέας ημών άναγραφής. Ή οικογένεια 
ήτο προφανώς έκ τών σημαντικωτέρων τής νήσου άνα- 
μειγνυομένη συνεχώς είς τήν πολιτικήν καί θρησκευτι
κήν ζωήν. Ό ώς αρχηγός άποικίας υπό ετέρου Δελ
φικού χρησμοΰ έν τή έπιγραφή τής Φάρου οριζόμενος 
ΙΙραξιέπης, h. Robert, BCH 1935, 489, IG XII Suppl. 
άρ. 105, amandry, έ. ά. 155 άρ. 6 είναι πιθανώς μέ
λος τής αυτής οικογένειας, είς ήν άνήκει καί τό όνομα 
Πρ αξ ι - κλής.
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δέ και ξένοι. Ό Δημέας δεν φαίνεται να άνήκη εις την αυτήν οικογένειαν, εάν 
δέ ούτος ύπήρξεν όντως συγγραφεύς, έκτος τής αναγραφής, και τοϋ Παρίου Χρο
νικού ή ή ΐδρυσις τούτου έν τώ Άρχιλοχείφ, ήν ύπεθέσαμεν ανωτέρω, θά ήτο 
ακόμη εύλογωτέρα. Οΰτω και ή /ιατρεία τοΰ ’Αρχιλόχου δεικνύεται τελ,ουμένη υπό 
γένους ή οικογένειας, όπως και τοϋ Όμηρου υπό των Όμηριδών καί τοΰ 'Ησιό
δου υπό των Ήσιοδείων συνθυτών των Μουσών.

Οί χρησμοί, καθώς καί εις άλλας περιπτώσεις1 2, διατηροϋσι την δελφικήν 
διάλεκτον καί κατά τήν συνήθειαν αποτελούν κατάνευσιν τοΰ θεού εις τό 
έτερον σκέλος τής ώς δίλημμα τιθέμενης έρωτήσεως. Ό ορισμός καϋ·’ η επινοεί 
(στ. 15) γνωστός έκ χρησμοΰ έξ ’Ανάφης3 καί έκ τοΰ δοθέντος εις τύν Ξενο- 
ΦΩΝΤΑ4 εξηγούμενος δέ σαφέστερον εις έπιγραφάς έκ Μαγνησίας5 σημαίνει ότι 
αί τιμαί προς τον ’Αρχίλοχον θά άπεδίδοντο καθώς ήθελε σκεφθή ό Μνησιέπης. 
Οΰτω ή μή όριζομένη ΐδρυσις ήρώου ή άναλόγου μικρού οικοδομήματος προς τι
μήν τοΰ ποιητοΰ δύναται νά έρμηνευθή ώς γενομένη έκ πρωτοβουλίας τοϋ Μνη- 
σιέπους. Διότι ή ΰπαρξις τούτου είναι βεβαίως αναγκαστική. Ή ΰπαρξις των ένε- 
πιγράφων ορθοστατών είναι ή πληρεστέρα άπόδειξις.

Οί χρησμοί όμως έχουν κεφαλαιώδη σημασίαν διά τάς λατρείας τής ΙΤάρου. 
Ή ΐδρυσις βωμών εις τον ’Απόλλωνα καί τον Διόνυσον είναι άναμφιβόλως αυτο
νόητος εις τέμενος ποιητοΰ. Άλλ’ ώς εΐδομεν, ή έκ Δελφών έκπόρευσις τών χρη
σμών έξηγεΐ έπίσης τήν σύνδεσιν τών δύο θεών6 μετά τής ακολουθίας των έν 
τώ τεμένει. Ή περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ Άρχιλοχείου ανωτέρω έκτεθεΐσα υπό
δεσις δικαιολογεί έπίσης τήν ϊδρυσιν τών δύο λατρειών. Ή απουσία τοΰ Έρμοΰ 
λατρευομένου ιδιαιτέρως εις τάς παλαίστρας καί τά γυμνάσια συνηγορεί ’ίσως 
υπέρ τής έκδοχής ότι τό Άρχιλόχειον ήτο περισσότερον κέντρον λογίων άνδρών 
ή γυμναστικόν οικοδόμημα.

Αί Μοϋοαι, ό ’Απόλλων Μουσαγέτης, καί ή Μνημοσύνη συνάπτονται καί 
αλλαχού έν τε τώ μύθο) καί έν τή λατρεία '. Δέν είναι άνευ ένδιαφέροντος ότι 
αί Μοΰσαι άναφέρονται προ τοΰ ’Απόλλωνος, όστις σαφώς χαρακτηρίζεται ώς 
Μουσηγέτης.

Σύμβωμοι θεότητες είναι πρώτον τό ζεύγος 3Απόλλων Ύπερδεξιος καί Άϋ'ηνά 
'Υπερδεξία. Τούτο είναι γνωστόν έκ τής Λέσβου 8 καθώς καί έξ έλλιποΰς έπιγρα- 
φής τής Ρόδου IG XII 1 άρ. 22. «’Απόλλων Ύπερδέξιος» δίδεται ώς σύνθημα εις

1 HITTER, GGN σ. 56, ένύ-α τήν άπόδειξιν τοΰ 
ταυτισμοΰ προβάλλει ώς σκοπόν μελλοντικής έρεύνης. 
Ό f. jacoby, Fr. gr. Hist. 2 I) (1930), σ. 666 άρ. 239 
Ο-εωρεΐ δύσκολον τον τακτισμόν, πιστεύει δέ δτι δ 
συγγραφεύς τής Χρόνων αναγραφής δέν είναι Πάριος, 
άφοΰ ούτος παραμελεί τήν Παριακήν Ιστορίαν.

2 amandry, ε. ά. 149 κ.έ.
3 IG XII 3, 248 = Syll.:1 977 = amandry, 154 

άρ. 5 στ. 22.
4 Άναβ. Ill 1, 5 κ.έ.

5 Insclir. ν. Magn. 18,,, : πρόκειται τε ήμϊν (τ. έ. 
τφ βασιλεΐ Αντιόχφ) σννανζειν ταϋτα, εν υΐς αν υμείς 
τε παρακαλεϊτε και υμείς επινοώμεν. Αύτ. 19,: [... έν 
οΐς α]ν παρακαλεϊτε ή και αυτός επινοώ.

6 Γενικώς περί τοΰ Διονύσου ένΔελφοΐς νΰν aman
dry, ε.ά. 196.

7 Πρβ. roscher, ML II 3233, κ.έ. RK II 38 κ.έ., 
XVI 680.

8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ έν λ. Ύπερδέξιον’ χωρίον 
Λέσβον έν φ Ζευς Ύπερδέξιος και *Υ περδεξία Άέέηνά.
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τούς στρατιώτας τοϋ Άράτου Ή σύναψις Διάς και ’Αθήνας είναι παλλαχόθεν 
βεβαίως γνωστή. Το έπίθετον Ύπερδέξιος σημαίνει την επί των κορυφών καί 
υψωμάτων λατρείαν, καθώς τό Ζευς "Υπατος1 2 καί Άθηνά Ύπατη, των οποίων 
ή λατρεία ορίζεται καί έν τοΐς παρά Δημοχθενει κατά Μειδίου, 52 (Δά Ύπάτω) 
καί προς Μακάρτατον, 66 (Δά Ύπ. καί Άδη να Ύπ.) χρησμοΐς3. Ή έννοια τής 
λ. νπερδέξιον = οχυρόν, ύψωμα είναι αρκούντως μεμαρτυρημένη4 5 6. Έπί κορυ
φής λόφου εν ΙΙάρω λατρεύεται ή Άϋ·ηνά Κυνάία °, πιθανώτατα μετά τοϋ Δώς 
Κννϋίηυ °. Η /ιατρεία αΰτη έχει παραληφθή βεβαίως εκ τής Δήλου, όπου 
επίσης, ώς γνωστόν, ό Ζευς καί ή Άθηνά λατρεύονται έπί τής κορυφής τοϋ 
Κύνθου. Επί κορυφής λόφου, τοϋ Κουνάδου, πλησίον τοϋ τόπου τής άνευρέσεως 
των νέων επιγραφών λατρεύεται ό "Υπατος 7, προφανώς Ζεύς. "Ωστε είναι αναμ
φίβολος ή ενταύθα έννοια τοϋ επιθέτου 'Υπερδέξιος. Είναι ό Ζεύς καί ή Άθηνά 
οί έπί κορυφής λόφου λατρευόμενοι, ως *έν Δήλοι έπί τού Κύνθου' έν Πάρω επί
σης είναι ό,τι αλλαχού ό Ζεύς "Υπατος καί Άθηνά Υπάτη. Έάν ό Ζεύς Ύπερ- 
δέξιος τής έπιγραφής ημών είναι ό αυτός προς τον "Υπατον τής Πάρου καί ή 
Άθηνά Ύπερδεξία ή αυτή πρός την Άθηνάν Κννϋίαν τής παριακής έπιγραφής, 
δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν μετ’ ασφαλείας.

Χάρις εις την έξαιρετικήν φιλοφροσύνην τοϋ κ. J. POUILEOUX δημοσιεύω 
καί απεικονίζω ένταύθα (εϊκ. 7) τεμάχιον έπιγραφής προσφάτως εύρεθέν έν Θάσοι8, 
έκ τοϋ 2ου π. X. αί.

Ή επιγραφή είναι σημαντική' ή διατήρησις εις ταύτην τής ιωνικής διαλέ
κτου δεικνύει την παλαιότητα τής λατρείας, ήτις προφανώς προϋπάρχουσα έν Πάρω 
μετηνέχθη έκεΐθεν εις την αποικίαν. Κατά την γνώμην τοϋ κ. J. Pouilloux ή 
έπιγραφή προέρχεται έκ τής Άκροπόλεως τής Θάσου, οΰτω δέ ένισχύεται ή έν- 
ταϋθα διδομένη ερμηνεία εις τό έπίθετον Ύπερδέζιος.

Γνωστή είναι έπίσης έν Πάρω καί ή λατρεία τοϋ Ποσειδώνος Άσφαλείου·' 
ή θεσπιζομένη εις τούς δύο πρώτους χρησμούς ένταύθα, στ. 6 καί στ. 12. Άπαντά 
ομοίως εις άναλόγους δελφικούς χρησμούς10, είναι δέ καί άλλως μεμαρτυρημένη 
ή λατρεία του εις τάς νήσους.

Τοϋ Ήρακλεονς ή στενή σχέσις πρός τήν Πάρον καί τήν Θάσον είναι πολ- 
λαχώς γνωστή11, θά μάς άπασχολήση δέ εύρύτερον κατωτέρω. Καί αΰτη θεσπί
ζεται ομοίως υπό χρησμών τών Δελφών 12.

1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ βίφ Άράτου 7, έκδ. Koster, ένθα τό 
Ύπερδέξιος ερμηνεύεται διά τοΰ νικητής παραβαλλό
μενου του χωρίου ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Νουμάς 20,9 : εγκρατή 
και νπερδέξιον τής κακίας την αρετήν καταοτήσαι. Ή 
ερμηνεία δύναται νά ίσχύη διά τό υπό τοΰ Άράτου 
δοίΙ'έν σύνθημα, άλλ’ είναι αμφίβολον έάν υπήρξε λα
τρεία Απόλλωνος Ύπερδεξίου.

2 α. β. cook, Zeus II 875 κ.έ.
3 Άμφότεραι παρ' amandry, ε. ά. 161.
4 Πολλά χωρία παρά liddell - SCOTT - JONES.
5 IG XII 5,210. rubensohn, ε. ά. 1841.
6 rubensohn, έ'. ά. 1841.

7 IG XII 5,183. rubensohn, αΰτ.
8 Ή έπιγραφή αΰτη, ΰπ’ άρ. εΰρ. 1138 τοΰ Μουσείου 

Θάσου, δημοσιεύεται υπό J. pouilloux, Recherches 
sur Thistoire et les cultes de Thasos, I άρ. 124.

9 IG XII 5,216. rubensohn, ε. ά. 1853.
10 IG XII 5,913 = amandry, έ. ά. 163 άρ. 20. FdD 

III 3,343=a.mandry, ε. ά. 163 άρ. 19.
11 ch. picard, BCH 1923, 268 κ.έ. h. seyrig, αύτ. 

1927, 185 κέ. M. launey, Re sanctuaire et le eulte 
d’Herakles a Etudes thasiennes I, σελ. 189 κ. έ. 
RUBENSOHN, έ’.ά. 1848. Πρβλ. καί κατωτέρω.

12 AMANDRY, ε. ά. 161 κ. έ. άρ. 10 καί 20.
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II ’Αρτεμτς Εύκλεια άπαντα εις επιγραφήν τής Πάρου1 — δεν επιβάλλεται 
δμως, καθ’ όσον γνωρίζω, υπό άλλου γνωστού χρησμού.

Τον Διόνυσον, εις τον όποιον όμοΰ μετά τών Νυμφών καί των 'Ωρών 
ανήκει ό δεύτερος βωμός, ειχεν υμνήσει ό ’Αρχίλοχος1 2, έ'τι δμως στενοτέραν σχέ- 
σιν τοΰ ποιητού προς τον θεόν μαρτυρεί ή III σελίς τής επιγραφής Εν. Καί άλ- 
λοθεν δμως είναι παραδεδομένη ή λατρεία τοΰ Διονύσου εν Πάρω 3.

Ό Διόνυσος καί ό ’Απόλλων είναι προστάται τών ανθρώπων τών γραμμά-

.1 ιός Ύ]περδεξίου 

Άϋ ]ηναίης 

r Υπέρ ] δεξιής

Είκ. 7. Επιγραφή έκ Θάσου.

των καί τής τέχνης4, είναι οί άνακουφίζοντες τον ανθρώπινον βίον από τών 
μόχθων : Θεοί οίκτίραντες τό τών άνΟρο'ιπων επίπονον πεφυκός γένος άναπαύλας τε 
αντοΐς τών πόνων έτάξαντο τάς τών εορτών άμοιβάς τοΐς ϋεοΐς καί Μούσας, 
Απόλλωνά τε Move ηγέτην και Διόνυσον σννεορταστάς έόοσαν'.

Αί Νύμφαι, γνωσταί πολλαχώς έν Πάρω °, καί αί 'Ωραι άνήκουσιν 'εις την 
ακολουθίαν τοΰ Διονύσου καί είναι συνήθης ή έν τή λατρεία σύνδεσις αυτών προς 
τον θεόν. Ό Άμφικτύων, κατά μαρτυρίαν τοΰ Φιλοχόρου ', ειχεν ιδρύσει βω
μούς τών Νυμφών καί τοΰ Διονύσου έν τώ ίερώ τών Ωρών. Τοΰ Διονύσου καί

1 IG XII 5,220. RUBENSOHN, ε. ά. Περί Άρτέμιδος 
Εύκλειας πρβ. νϋν Μ. OUARDUCCI, Studi e Materiali 
XIV 1938, 1 κ.έ. καί μ. ρ. nilsson, Geschichte der 
gr. Religion I (1940) 464 καί 801. Είναι τολμηρόν 
νά σχετίση τις τό γεγονός ότι Πάριος γλύπτης έποίησε 
τό άγαλμα τής ’Αρτέμιδος Εύκλειας έν Θήβαις ΠΑΥ- 
ΣΑΝ. IX 17,1 πρός τήν έν Πάροι λατρείαν τής θεάς. 
Αύτη γνωστή καί έξ Αθηνών, ΠΑΥΣΑΝ. I 14,5.

2 Ε. DIEHL 2 άπ. 77 καί ίσως άπ. 119. Περί Ίοβάκ-
χων τούς όποιους άναφέρεται τό «π. 119 πρβ. LAS-
serre, Ees epodes d’Archiloque 267 κ.έ.

3 RUBENSOHN, ξ. ά. 1852 κ. έ.
4 Poland, Gr. Vereinswesen, 206.
5 ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοις Β' 653 d.
6 RUBENSOHN, ε. ά. 1854.
7 Παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩι A' 38c : Άμφικτύονα την ’Αθη

ναίων βασιλέα μαθόντα παρά Διονύσου την τον οίνου 
κράσιν . . . και διά τούτο ίδρνσασθαι βωμόν ορθού Δι
ονύσου έν τφ τών *Ωρών ίερώ . . .πλησίον δ’ αντον και 
ταΐς Ννμφαις. Πρός τον κούρον ’Ίακχον συνάπτει τάς 
Μαραθωνίδας Νύμφας ό ΝΟΝΝΟΣ, Διονυσ. 48,959 κ.έ.
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56

των Ίσμηνίδων Νυμφών βωμούς είχον αφιερώσει οί Φλυεϊς και οί Μυρρινοΰσιοι 
έν ’Αττική Την προς τάς "Ωρας σύναψιν τού θεού μαρτυρεί ήδη ό Σιμωνί

δης Δ Τον Διόνυσον μόλις γεννώμενον, κατά τινα παράδοσιν3, στεφανοϋσιν αί 
~Ωραι διά κισσού.

Ό ’Απόλλων Προστατήριος άναφέρεται και ούτος εις τάς παρά Δημοςθενει 

μαντείας4. Τό έπίθετον τούτο τού ’Απόλλωνος μαρτυρεΐται κατά πρώτον υπό 
τού Σοφοκλεους5. Έν Πάροι δεν μαρτυρεΐται ή λατρεία αυτή, είναι όμως γνω
στή εκ Τήνου και έκ Μεγάρων6.

Είναι οΰτω φανερόν ότι παρά τάς κυρίας θεότητας τών δύο βωμών, τού 
’Απόλλωνος μετά τής ακολουθίας του και τού Διονύσου μετά τής ακολουθίας 
του, και αί όποΐαι θεότητες λατρεύονται καί λόγοι τής γενικής αύτών σχέσεως 
πρός τούς ποιητάς καί λόγω τού ιδιαιτέρου αύτών δεσμού προς τον ’Αρχίλοχον 
— παρά τάς θεότητας ταύτας, θεσπίζεται τό ϋ'ύειν καί καλλιερεϊν καί εις άλλας 
θεότητας, αί όποΐαι πάσαι σχεδόν είναι γνωσταΐ καί ώς λατρεΐαι τής Πάρου καί 
ώς λατρεΐαι έπιβαλλόμεναι συνήθως υπό αναλογών χρησμών.

Ή σύμπτωσις αύτη δεν φαίνεται εντελώς τυχαία. Γενικώς βεβαίως πρόκει
ται περί θεοτήτων πανελληνίως λατρευομένων. Έκ τής παρά Δημοςθενει , Κατά 
Μειδίου 52, μαντείας, ένθα περί νγιείας ή περί σωτηρίας θεσπίζεται ή λατρεία (ορι
σμένων θεοτήτων, θά ήδύνατο νά συναχθή ότι οί Δελφοί δι’ έκάστην ώρισμένην 
αιτίαν έπέβαλλον καί την άπόδοσιν τιμών εις καθωρισμένας θεότητας. Έχομεν 
όμως ενταύθα καί την λατρείαν τής Άρτέμιδος Εύκλειας ή τού Λιός καί τής 
’Αθήνας Ύπερδεξίων, μή θεσπιζομένην υπό άλλου γνωστού χρησμού άλλ’ ύπάρχου- 
σαν έν τή νήσω. Τό ζήτημα χρήζει μικράς τίνος έρεύνης. 'Οπωσδήποτε φαίνεται 
ότι ενταύθα τουλάχιστον έπελέγησαν διά τούς έν τώ Άρχιλοχείω βωμούς, έκ τών 
ΙΙαριακών λατρειών, όσαι, άγνωστον διά ποιον λόγον, έθεωρήθησαν ώς προσφο- 
ρώτεραι πρός τούτο '.

Διά τής τελευταίας διατάξεως, όριζομένης καί είς τούς δύο πρώτους χρησμούς, 
περί αποστολής Σωτηρίων είς Δελφούς στ. 7 καί στ. 13, νοείται προφανώς ή απο
στολή ζφου πρός θυσίαν επί σωτηρία τών μετεχόντων τής έν τώ Άρχιλοχείω λα
τρείας8. Όμοια έντελώς διάταξις έν χρησμώ δεν μοί είναι γνωστή, είναι όμως

Νικολάου Μ. Κοντβλέοντος ΑΕ 1952

1 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 31,4.
2 άπ. 149 Η1 : ΠοΙΙάκι δή φυλής ’ Ακαμαντίδος εν χο- 

ροΐσι 'Ώραι | ανω/.όλυζαν κισσοφόροις επί διϋυράμβοις. 
αί Διοννσιάδες.

3 ΝΟΝΝΟΣ 9,12. Είς τήν πομπήν τών Καπιτωλίων 
έν Ρώμη έφέροντο μεταξύ άλλων καί αγάλματα τών 
Μουσών, τών Χαρίτων, τών 'Ωρών καί τών Νυμφών, 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚ. VII 72. ’Ακόλουθοι τοΰ Διονύσου 
καί συναπόδημοι άναφέρονται αί Μοϋσαι παρά ΔίΟ- 
ΔΩΡΩι IV 4,3.

4 Κατά Μειδίου 52. Πρός Μακάρτατον 66.
5 Ήλεκτρα 637.Ό ΗΣΥΧΙΟΣ έν λ. ερμηνεύει: «παρ’ 

οσον προ τών {λυρών αυτόν άφιδρνοντο».
6 Τήνος : IG XII 5,892. Μέγαρα : IG VII 39 καί

40. ΙΙΑΥΣΑΝΙΑΣ I 44,3' πρβ. Η. L. HIG1IBARGEK, The 
History . . of Megara σελ. 31.

7 Είς τον έκ Τελμησσοΰ χρησμόν Syll.3 1044, 
AMANDRY, έ. ά. 159 σελ. 1 : εχρηαεν ο θεός . . . ίλα- 
οκομένοις και τιμώσι καϋάπερ καί πρόγονοι Αία πα- 
τρώιον καί Απόλλωνα Τελεμηααοϋ μεδέοντα καί . . ,’Α- 
γαϋ·όν Δαίμονα Ποοειδωνίου καί Γοργίδος θεσπίζεται 
ή λατρεία τών θεών τής πόλεως καί παρ' αυτήν ή 
ηρωική λατρεία του Ποσειδωνίου καί τής Γοργίδος.

8 Ή διάταξις ενθυμίζει τό ψήφισμα τής Κώ Syll·3 
398, στ. 20: τον όργιΟέωρον καί τους δίωρους , . . 
επεί κα άφίκωνται είς Δελφούς {λνσαι τώι Άπόλ,λωνι τώι 
ΙΙυϋίοη βουν χρνσοκέραν υπέρ τής τών Έλλάνων σω
τηρίας. Άλλ’ δμως τά Σωτήρια τής επιγραφής ημών
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AE 1952 Νέαι έπιγραφαΐ περί τοΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου οι

όμοιου χαρακτήρος ώς καί ό έν τή πρός τούς Χαλκιδεις καί τον Φίλιππον χρη- 
σμώ 1 τοΰ 357/6 π. X. ορισμός: Πυϋ[ώδ]ε τώ[ι Ά]πόλλωνι χαριστήρια [άποδιδόναι 
καί μναοιδωρ]εΐν. Τό άποπέμπειν άμφί όνήσει αλλαχού2 έχει την αυτήν έννοιαν.

Την διήγησιν περί τής συναντήσεως τού ’Αρχιλόχου καί των Μουσών καί 
τής ύπ’ αυτών δωρεάς τής λύρας πρός τον ποιητήν έπ’ άντιδόσει τής βοός μαν- 
θάνομεν νΰν τό πρώτον.

Εις Θεοκρίτειον επίγραμμα3 έξαίρεται ή πρός τον ’Αρχίλοχον αγάπη τού 
’Απόλλωνος καί τών Μουσών:

Η ρά νιν αί Moloul καί ό Δόλιος ήγάπευν ’Απόλλων,
ώς εμμελής τ έγένετο κήπιδέξιος
επεά τε ποιεΐν πρός λύραν τ’ άείδειν

αυτός δ’ ό ποιητής, άπ. 7, παρουσιάζει εαυτόν ώς θεράποντα τοΰ ’Άρεως καί 
τών Μουσών:

Είμί δ’ εγώ θεράπων μεν Ένιαλίοιο άνακτος 
καί Μουσέων έρατόν δώρον έπιστάμενος.

Ή επιστήμη τοΰ έρατόν δώρου τών Μουσών καί ή αγάπη τούτων καί τοΰ 
’Απόλλωνος ή μαρτυρουμένη υπό τοΰ Θεοκριτείου επιγράμματος δεν είναι στοιχεία 
ικανά ώστε νά συμπεράνωμεν ότι αυτός ό ποιητής διηγείτο τον τρόπον, καθ’όν 
αί Μοΰσαι παρέσχον εις αύτόν τό έρατόν δώρον, μολονότι τό παράδειγμα τοΰ 
Ησιόδου θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ένισχυτικόν τοιαύτης ύποθέσεως. Άλλ’ 
εάν αυτός ό Αρχίλοχος διηγείτο τήν επιφάνειαν τών Μουσών καί τήν δωρεάν 
τής λύρας θά άνέμενέ τις, ϊνα ό βιογράφος παρεμβάλλη εις τήν διήγησίν του καί 
τούς σχετικούς στίχους τοΰ ποιητοΰ. Άντιθέτως ούτος έξαρτά τήν όλην διήγησιν 
εκ τοΰ λέγονσι τοΰ στ. 16. "Ωστε είτε ό ποιητής δεν ώμίλει περί τούτου είτε οί 
σχετικοί στίχοι αύτοΰ δεν έσφζοντο πλέον κατά τούς χρόνους τής αναγραφής· ή 
τελευταία ύπόθεσις δεν φαίνεται πιθανή.

Άλλ’ είτε ύπ’ αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ μνημονευόμενη είτε όχι ή παράδοσις δεν 
είναι εφεύρημα τοΰ βιογράφου ημών. Διότι, εάν ή έπιφερομένη ύπόθεσίς μου 
είναι ορθή, ή παράδοσις ανευρίσκεται ήδη δύο αιώνας παλαιότερον, κατά τά 
μέσα τοΰ 5ου π. X. αίώνος, είκονιζομένη επί μνημείου τής τέχνης, καθ’ όσον 
δέ γνωρίζω διά πρώτην καί μόνην φοράν.

Έπί λευκής πυξίδος τοΰ Μουσείου τής Βοστόνης, L. Caskey-J. Ρ. Beazley,

δέν εχουσι σχέσιν πρός τήν μεγάλην ομώνυμον εορ
τήν τών Δελφών, f. flaceliiVre, Ees Aitoliens a Del- 
phes 122, 184 κ.ε. w. kolbe, Hermes 75, 1940, 54 
κ. 8. κ. ά. Εις τήν λατρείαν τοΰ Φιλοποίμενος τά Σω
τήρια είναι ■Ουσία εις τόν Δία Σωτήρα, ΔΙΟΔΩΡΟΣ 
29, 18, Syll.3 624, εις τήν λατρείαν τοΰ ’Αράτου Ου
σία εις αύτόν τόν "Αρατον, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ βίω Άρά- 
του 53.

1 d. Robinson, Transactions Am. Phil. Soc. 45, 
1934, 103 κ. έ., AMANDRY, ε. ά. 161 άρ. 10.

2 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ πρός Μακάρτατον 66. ’Ανάλογος
ήτο κα'ι ή έλλιπώς σωζομενη διάταξις [-----IJvJ&siaih
τοΰ δελφικού χρησμού BCH 6, 1772, 456=SGDI, 
2971=amandry, ε. ά. 155 άρ. 7.

3 άρ. 21 = παλατ. ΑΝΘ. 7,664 στ. 4 κ. έ.

8
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Νικολάου Μ. Κβντολέοντος ΑΕ 195258

r\ttic Vases - paintings in the Museum of Boston άρ. 37, πίν. 151 εύρεθείσης 
δε εν Έρετρία πιθανότατα και άνηκούσης εις τό 460 - 450 π. X. νομίζω δτι παρί- 
σταταιή συνάντησις τοΰ Αρχιλόχου ώς παιδός όδηγοϋντος βουν προς τάς Μούσας.

Χάρις είς την εξαιρετικός φιλόφρονα προθυμίαν τής Διευθύνσεως τοΰ Μου
σείου τής Βοστόνης απεικονίζω καί ενταύθα προς άμεσον συσχέτισιν τάς άποστα- 
λείσας μοι φωτογραφίας, ώς καί ιχνογράφημα τοΰ βουκόλου νέου καί τής βοός, 
διότι δυστυχώς αί δύο τελευταΐαι αύται μορφαί είναι αί όλιγώτερον καλώς δια- 
τηρηθεϊσαι (πίν. 1 καί 2").

Ή παράστασις κατέχει αδιάκοπος ολόκληρον την περιφέρειαν τοΰ σχεδόν 
κυλινδρικού άγγείου: Παρίστανται εξ νεάνιδες, αμέσως άναγνωριζόμεναι ώς Μου- 
σαι, αί δύο καθήμεναι, αί άλλαι όρθιαι. Έκάστη κρατεί εν μουσικόν δργα- 
νον — πλήν μιας, ακριβώς τής αμέσως μετά την βουν. Ό βουκόλος είναι ετι νεώ- 
τερος, κρατεί ράβδον είς την δεξιάν, την δέ αριστερόν φέρει είς τό μέτωπον ή 
κίνησις αυτή φανερώνει την έ'κπληξιν τοΰ νεαρού βουκόλου επί τώ θαύμα τι.' πρβ. 
καταπλαγεντα δέ . . . Ρή II στ. 36. Ή βούς ϊσταται δεξιά τού νέου κατά κρόταφον 
καί έστραμμένη προς τά δεξιά, εκτείνει δέ την κεφαλήν είς τρόπον ώστε νά έγ- 
γίζη ή νά λείχη τον ώμον τής παρ’ αυτήν Μούσης. Ή βούς ανήκει πλέον τοιου
τοτρόπως είς τάς Μούσας.

Ό J. D. Βεαζεευ, έ. ά., άποκρούσας παλαιοτέρας άπιθάνους ερμηνείας, έθεώ- 
ρησεν δτι ένταύθρ. πρόκειται παράστασις τής συναντήσεως τού'Ησιόδου καί τών 
Μουσών επί τού Έλικώνος. Δεν. παρεΐδεν δμως ό Beazley τήν δυσχέρειαν τής 
ερμηνείας αυτού. Ό Ησίοδος μαρτυρεί σαφώς δτι έποίμαινεν άρνας ένφ ενταύθα 
εχομεν βούν. Ήδη τό νέον κείμενον παρέχει τήν ορθήν ερμηνείαν, ήτις εύρί* 
σκεται ακριβώς εντός τής οδού, τήν οποίαν εΐχεν υποδείξει ό Beazley. Ούτε δι
καιούμεθα πλέον νά πιστεύωμεν δτι ή μεταβολή τών άρνών είς βούν οφείλεται 
είς τήν προσπάθειαν τού άγγειογράφου προς μεγαλοπρεπεστέραν παράστασιν 3.

Αί άϋ'ρόαι Μούσαι, ή βούς ήτις ήδη πορεύεται προς αύτάς, ώς σαφώς δει
κνύει ή στροφή καί ή κίνησις τής κεφαλής της, ό νέος βουκόλος ό οδηγών τήν 
βούν4, ή κατάπληξις τούτου ύπάρχουσιν έξ ίσου είς τήν διήγησιν τής επιγραφής 
καί είς τήν ζωγραφικήν άπεικόνισιν. Διάφορος είναι μόνον ό τρόπος τής παρα-

1 Πρβ. καί beazley, ARV 458,1 («Hesiodpainter»), 
κ. scheffold, Bildnisse ... σ. 56 είκ. 1 - 2.

2 Καί εντεύθεν εκφράζω θερμοτάτας ευχαριστίας 
πρός τήν Δίδα Hazel Palmer, τήν Δίδα Susanne 
Chapman, ήτις έξετέλεσε τό σχεδίασμα, καθώς καί τόν 
κ. Bug. Vanderpool διά τήν εξαιρετικήν προθυμίαν 
καί τό θερμότατον ενδιαφέρον τό όποιον επέδειξαν 
διά τήν αποστολήν τοΰ σχεδιάσματος καί τών φωτο
γραφιών τής πυξίδος.

3 Κ. SCHEFFOLD, έ. ά.

4 Δυστυχώς έλλιπώς διατηρηθέν μαρμάρινον αρ
χαϊκόν σύμπλεγμα κοΰρου όδηγοϋντος βουν άνακείμε- 
νον είς τό Ήραΐον τής Σάμου, Ε. buschok, Altsa- 
mische Standbilder σελ. 16 καί 58 κ. έ., είκ. 47 - 49,

50-51 καί 226-230 καί Bfldnisstufen 218 είκ. 95, δέν 
φαίνεται σχετιζόμενον πρός τήν παράστασιν τής πυ
ξίδος τής Βοστόνης. Είς τήν Σάμον πρόκειται περί 
κοΰρου όδηγοϋντος τήν βουν πρός θυσίαν πιθανοί- 
τατα. Είναι όμως χαρακτηριστικόν διά τήν στενήν 
σχέσιν βοός καί λύρας ότι άρχικώς ό κοΰρος έξελή- 
φθη ώς κιθαριστής, βραδΰτερον δέ διά τής εΰρέ- 
σεως νέων τεμαχίων διεπιστώθη ότι ήτο νέος οδη
γών βουν: μεταβολή αντίστροφος πρός τήν τοΰ ’Αρχι
λόχου. Περί τής εικονογραφίας τοΰ ’Αρχιλόχου preu- 
ner, JDI 25, 1920 σελ. 76: Καθήμενος καί παίζων 
λύραν παρίσταται ό ποιητής είς νομίσματα τής Πά
ρου πρβ. ο. RUBENSOHN, Jdl 1935, 68 είκ. 13 - 14.
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AE 1962 Νέαι έπιγραφαί περί τβΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου 59

στάσεως των Μουσών 6 άγγειογράφος είκονίζει αΰτάς κατά την πραγματικήν 
των ύπόστασιν κα'ι ούχ'ι ως άπλάς γυναίκας, ώς τάς είδεν ό ’Αρχίλοχος. Άλλ’ ό 
τρόπος ουτος τής παραστάσεως είναι ό συνήθης εις την άρχαίαν εικονογραφίαν 
γενικώς. Ό Ηρακλής π. χ. εις τάς αγγειογραφίας ή εις τάς μετόπας τοϋ ναοΰ 
τοΰ Διός έν ’Ολυμπία κ. ά. έκτελών τούς άθλους παρίσταται .πάντοτε έν συνο
δεία τής Άθηνάς. Ταΰτην όμως ουδέποτε ή παράδοσις αναφέρει συμπαρισταμέ- 
νην ό Ηρακλής δεν βλέπει την ’Αθήναν- αυτή συμπαρίσταται νοερώς τρόπον 
τινά ώς βοηθός καί συνεπίκουρος. Την θείαν ταύτην βοήθειαν οί τεχνΐται καθι- 
στώσι σαφή διά τής έξεικονίσεως τής Άθηνάς. Άνάλογόν τι συμβαίνει καί εν
ταύθα : Ή παράστασις τών Μουσών ύποδη?ιθΐ τό θαύμα. Δυστυχώς ή κατάστα- 
σις τής παραστάσεως τής βοός καί τού βουκό?ιθυ δεν επιτρέπει νά εϊπωμεν άσφα- 
λώς ότι δεν παρίστατο καί λύρα κειμένη εις τούς πόδας τού ’Αρχιλόχου" οπωσδή
ποτε ούδέν ίχνος έξ αυτής σφζεται.

Έάν είναι έπιτετραμμένον παρά ταύτα νά άναζητήσωμεν την ακριβή στι
γμήν τής παραστάσεως, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ενταύθα είκονίζεται ακριβώς ό 
’Αρχίλοχος μετά την συμφωνίαν προς τάς Μούσας, ότε έξηφανίσθησαν αύται μετά 
τής βοός- αί Μούσαι παρίστανται π?ιέον είς την ίδικήν των σφαίραν, ό δέ ’Αρ
χίλοχος εννονς γενόμενος θεωρεί νοερώς πλέον μόνον τάς Μούσας έν τή θεία 
αυτών μορφή. Άλλ’ ή διάκρισις αυτή δεν είναι αναγκαία. Ό άγγειογράφος πα- 
ριστά πάντα τά στοιχεία τής παραδόσεως έξαίρων τούς ιδιαιτέρους χαρακτήρας 
έκάστου τούτων.

Έάν ή έξ ’Ερέτριας προέλευσις τής αττικής ταύτης πυξίδος δύναται νά έ'χη 
σημασίαν τινά (ιδιαιτέρα παραγγελία π. χ. προς τον άγγειογράφον), έπανευρίσκο- 
μεν ακόμη μίαν φοράν την στενήν σχέσιν τής Πάρου καί τής Ερέτριας, είς την 
οποίαν θά έπανέλθωμεν κατωτέρω, καί τον περιορισμόν οΰτω τής παραδόσεως 
ταύτης είς τον στενότερον μόνον κύκλον τής Πάρου. Διότι άλλως ή δι’ ενός, 
έστω καί μεμονωμένου μέχρι σήμερον, μνημείου τής τέχνης κατά τον δον π. X. 
αί. μαρτυρία τής παραδόσεως ταύτης καθιστά ακόμη περισσότερον περίεργον την 
παρασιώπησιν ταύτης ύφ’ ολοκλήρου τής αρχαίας γραπτής παραδόσεως, τής δια- 
σωθείσης μέχρι ημών. Ή σημασία οπωσδήποτε τής πυξίδος ταύτης είναι έξαιρε- 
τική. Ή παράδοσις δεν είναι εύρημα τού βιογράφου τού 3ου π. X. αί. ΓΙιστοΰ- 
ται διά δύο αιώνας παλαιότερον, καθίσταται δέ μικρότερον τό κενόν μεταξύ τής 
παραδόσεως καί τού Αρχιλόχου.

Την στενήν σχέσιν τής παραδόσεως ταύτης καί τής Πάρου δεικνύει ή μνεία 
(ορισμένων, γνωστών προφανώς, τόπων τής νήσου. Ό δήμος, δς καλείται Λειμώ
νες, στ. 24, είναι ασφαλώς καταλληλότατα ηύρημένος διά νομήν βοών γενικώς 
όμως τό όνομα είναι σύνηθες καί πρέπει νά θεωρήσωμεν τον τόπον ώς πραγμα
τικούς ούτω λεγόμενον 1. Περισσότερον ένδιαφέρον είναι ό τόπος Λισσίδες, στ.

1 Ή αντίστοιχος νεοελληνική ονομασία Λιβάδια ήτις χωρίζεται μόνον διά λόφου άπό τής έσωτερικώ- 
ειναι συχνότατη είς τάς νήσους. Έν Πάρω καλείται τερον (άνατολικώς) κείμενης κοιλάδος τοϋ ’Έ/.ιτα, ένθα
οΰτω σήμερον ή βορείως τής πόλεως πεδινή έκτασις, εύρεθησαν αί έπιγραφαί.
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28, ένθα γίνεται ή συνάντησις προς τάς Μούσας. ’Εξ ’Αθηνών είναι γνωσταί αί 
Ίλισσίδες ή Ίλισσιάδες Μοϋσαι \ ’Ίσως ό τόπος καί εις την Πάρον ύποδηλοΐ λα
τρείαν Μουσών. Διά την άνευ τού αρχικού ιώτα εκφοράν τού ονόματος, εάν όν
τως ύπάρχη σχέσις τού Λισσίδες προς τό Ίλισσός, δΰνανται νά παραβληθούν τά 
τοπωνύμια Λίασος καί Λίσσα

Ή από τών Μουσών έξάρτησις τών ποιητών είναι κοινός τόπος τής αρχαίας 
φιλολογίας, κατά «φιλολογικήν» δέ μίμησιν καί τής νεωτέρας. Άλλ’ ή πίστις εις 
ταύτην παρουσιάζει περισσότερα στάδια καί κατά τούς αρχαίους χρόνους. Ή έξάρ- 
τησις έθεωρεϊτο κατά τούς πρωίμους χρόνους ώς πραγματική καί συγκεκριμένη, 
εν ω άργότερον διετηρήθη μόνον κατά παράδοσιν καί μεταφορικώς άποβάσα «ποιη
τικόν παίγνιον καί όμηρισμός»3.

Ή πραγματική υπό τών Μουσών κλήσις τού Ησιόδου, καθώς ούτος διη
γείται αυτήν, έχει καταντήσει έννπνιον διά τον Καλλίμαχον 4. Ό στίχος τού 
Ησίοδου

ό δ’ δλβιος, ον τινα Μοϋσαι φίλωνται '°

χαρακτηρίζει τήν σημασίαν τών δώρων τών Μουσών συμφώνως προς τήν αρχι
κήν άντίλη-ψιν τήν θεωρούσαν τήν δωρεάν τής ποιητικής ικανότητος υπό τών 
Μουσών όις άμεσον καί συγκεκριμένην παροχήν.

Εις τον Ησίοδον δωροΰνται αί Μοΰσαι δάφνης έριϋηλέος δζον καί τήν δεαπιν 
άοιδήν c, εις τον ’Αρχίλοχον λύραν. Μεταξύ τών δύο παραδόσεων διάφορον είναι 
τό δώρον, κυριωτέρα όμως έτι διαφορά είναι ότι παρ’ Ήσιόδω λείπει ή άντί- 
δοαις. ’Αλλά παρά ταύτα σημαντική όμοιότης είναι ότι άμφότεροι δέχονται τό 
δώρον παρά ομίλου Μουσών 7 ώς παϊδες καί δή ποιμένες ή βουκόλοι. Διότι 
προφανώς όις βουκόλον χαρακτηρίζει τον Άρχί?ιοχον τό γεγονός ότι έπιφαίνονται 
εις αυτόν αί Μοΰσαι, καθ’ όν χρόνον όιδήγει βούν.

’Άφθονα είναι τά παραδείγματα τής υπό τόιν θεών παροχής δώρων εις τούς 
θνητούς εις τήν άρχαιοτέραν ελληνικήν λογοτεχνίαν. Αί Μούσαι παρέχουσι τήν 
άοιδήν εις τούς ποιητάς 8, τήν οποίαν όμως καί δύνανται νά άφαιρέσωσι από τών

1 ’Ιλισσιάδες παρά ΠΑΥΣΑΝΙΑ· I 19,5, Ίλισσίδες 
παρά ΣΤΕΦΑΝΟ ι ΒΥΖ. έν λ.

2 Προχείρως tape - benselee. Παρά ΔΙΟΔΩΡΩι XV 
13,4 καί 14,2 διορθοϋται (πρβ. BELOCH, Gr. Gesch. 
Ill 1,118 σημ. 2) εις ’Ίσαα· άλλα βλ. Κ.Ε. BEAUMONT, 

JHS 56, 1936 σελ. 202.
3 wilamowitz, Gl. d. Hellenen II 140.
4 ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, άπ. 2 (Pfeiffer). Ό Καλλίμαχος 

οδηγείται έν όνείρφ, ώς γνωστόν, υπό τών Μουσών 
εις τόν Έλικώνα, ένθα αύται του διηγούνται τά Αίτια.

5 Θεογονία 96=Όμηρ. Ύμν. 15, στ. 2-5. Τόν στί
χον μιμείται καί ό ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, έπίγρ. 21 = Τελχΐ- 
νις 37 : Μοΰσαι γάρ όσους ΐδον όμματι παϊδας | μη λοβφ, 
πολιονς ονκ άπέϋεντο φίλους.

6 Θεογ. 22, κ.έ., ’Έργα 659 κ.έ. Τάς μεταγενεστέρας

επαναλήψεις τής κλήσεως υπό ποιητών, έν μεταφο
ρική πάντοτε έννοια, βλ. παρά BZACH, RE), έν λ. 
Hesiodos καί Pfeiffer, II άπ. 2 κ.έ. Τά αυτόθι άποσπ. 
2-3 άναφέρονται είς τήν έν ΙΙάρο» λατρείαν τών Χα- 
ρίτων, αί όποϊαι λέγονται θυγατέρες τοΰ Διονύσου 
καί τής Ναξίας νύμφης Κορωνίδος.

7 Πρβ. ένταϋθα στ. 28 - 29 : γυναίκας ίδεΐν άϋρόας 

προς τό παρά ΚΑΛΛΙΜΑΧΟ» άπ. 2 (Pfeiffer), στ. 2: 
Ήσιόδω Μονσέων έσμος ό'τ’ ήντίααεν.

8 Βλ. νΰν ε. diehl έν Rh. Museum 1940 σελ. 81 
κ.έ., ένθα εξετάζεται διά μακρών ή σχέσις τών ποιη
τών πρόςτάς Μούσας' πρβ. καί ΠΙΝΔΑΡΟΝ, Όλυμπ. VII 
7 : καί έγω νέκταρ χυτόν, Μοισαν δόσιν, άίλλοφόροις 

άνδράσι πέμπω.
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αναξίων, ώς άπεδείχθη ό Θάμυρις, τον όποιον καί έτύφλωσαν προς τιμωρίαν1.
Την μουσικήν καί ποιητικήν του ικανότητα χαρακτηρίζει αύτός ό ’Αρχίλο

χος ώς δίόρον των Μουσών, ώς εϊδομεν εις τούς ανωτέρω στίχους αυτού, προς 
τούς οποίους σχετίζονται στενότατα, ώς γνωστόν, οί στίχοι 51 κέ. τής γνωστής 
έλεγείας τού Σολωνος, άπ. 1.

’Άλλος ’Ολυμπιάδων Μονσέων πάρα δώρα διδαχθείς, 
ιμερτής σοφίης μετράν επιοτάμενος·

’Άλλον μάντιν έϋ η κ ε ν άναξ έκάεργος ’Απόλλων

Αί αύταί σχεδόν λέξεις επαναλαμβάνονται είς τον στίχον τού ’Αρχιλόχου έρα- 
τδν δώρον Μονσέων επιοτάμενος καί είς τούς στίχους τού Σόλωνος, ένθα ή διδα
σκαλία των Μουσών επίσης πρέπει νά έννοηθή ώς πραγματική καί συγκεκριμένη 
—- ούχί μεταφορική καί έν ποιητική ελευθερία. Τούτο συνάγεται άναγκαστικώς έκ 
τού άκολουθούντος στίχου τού σχετικού προς τον μάντιν, τού οποίου μέχρι καί 
τών υστάτων χρόνων τής άρχαιότητος πιστεύεται ή άμεσος καί πραγματική έξάρ- 
τησις από τού ’Απόλλωνος, ενώ άντιθέτως είς τούς προηγουμένους στίχους τού 
Σόλωνος, 49 κέ., ένθα πρόκειται διά τούς χειροτέχνας: ’Άλλος Άθηναίης τε και 
'Ηφαίστου πολντέχνεω I έργα δα εις χειροΐν ξνλλέγεται βίοτον, ή σύνδεσις προς τούς 
θεούς είναι πολύ χαλαρωτέρα : είς τούς τελευταίους τούτους στίχους νοείται μό
νον ή καί υπό ανθρώπων μάθησις έργων άνηκύντων άρχικώς είς τήν Άθηνάν 
καί τον Ήφαιστον καί ούχί ή υπό τών θεών τούτων άμεσος διδασκαλία2. Ή 
άντίθεσις άφ’ ενός μέν Μονσέων πάρα . . . διδαχθείς καί Απόλλων μάντιν έϋηκε, 
άφ’ ετέρου δε δαε'ις έργα... ξνλλέγεται βίοτον είναι οφθαλμοφανής καί δεν δικαιού
μεθα νά ύποθέσωμεν ότι πρόκειται μόνον περί φραστικής διαφοράς8. Ή άπό-

1 ΟΜΗΡΟΣ Β 584 κ. έ.: πηρον ϋέσαν αντάρ άοιδήνϋε- JONES άναφέρονται δύο μόνον παραδείγματα έκ τοΰ
σπεαίην άφέλυντο και έκλέλαΰον κιϋαριστνν πρβ. τήνιύπό 
τοΰ Πολυγνώτου παράστασιν έν τν) Νεκυία ΓΙΑΥΣ. X 30,0.

2 Πρβ καί β. Schweitzer, Derbildende Kiinstler.. 
έν Neue Heidelb. Jahrbucher 1925 a. G4 κ. έ.

3 Πρβ. X. ΚΑΡΟΥΖΟΝ, Έπιτύμβ. Χρήστου Τσούντα 
(1941) σημ. είς σελίδα 546, τέλος καί γενικώς σελ. 543 
κ. έ. [έπανέκδοσις έν «Βιβλιοθήκη τοΰ φιλολόγου» ύπύ 
I. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ τεϋχ. 5 (1946) σελ. 14 κ. έ. καί σημ. 
είς σελ. 18].Ό χαρακτηρισμός τοΰ τεχνίτου ώς σοφοϋ 

αντιστοιχεί ακριβώς πρός τό παρά Σόλωνι δαεις και 
οϋδέν πλέον. Μετά τον "Ομηρον, μετά δηλ. τήν μυθι
κήν γενεάν τών ηρώων, ή τεχνική δεξιοτεχνία παύει 
νά άναφέρεται ώς άμεσος διδασκαλία τών θεών. Ό 
Χρυσόθεμις καί ό Εΰτελίδας, ΠΑΥΣ. VI 10,5 (500 περ. 
π. X. FRIEDLAENDER, Epigr. άρ. 154) έχουν μάθει τήν 
τέχνην εκ πατέρων ή έκ προτέρων. Τά ώς άπόδειξις τοΰ 
αντιθέτου άναφερόμενα υπό τοΰ κ. Καρούζου επιγράμ
ματα, δυσκόλως χρονολογούμενα υπέρ τόν δον αί., είναι 
άπλοΰς όμηρισμός. Τό επίγραμμα τοΰ Κυπρίου Έλι- 
κώνος είναι καί μεταγενέστερον μάλλον καί κακώς 
παραδεδομένον (πρβ. τό υπόμνημα παρά preger, Ins. 
metr. άπ. 180)’ ή χρήσις τοΰ ΙΙαλλάς ώς ονσ.= ’Αϋ·ηνα 

είναι συνήθως μεταγενέστερα' παρά LIDDELL-SCOTT-

5 αί. Είς τάς αφιερώσεις τής Άκροπόλεως πάντοτε συν
οδεύεται υπό άλλου επιθέτου) ενι χερσιν. . Παλλάς 
έχενε χάριν κατά τά παλαιά ανάλογα (χάριν αμφιχέαι 
κεφαλή ΗΣΙΟΔΟΣ Έργ. 65, κολοσσών.. χάρις ΑΙΣΧ.Άγ. 
417. βλ. καί ΟΜΗΡΟΝ σ. 319) σημαίνει δτι ή Παλλάς 
τοΰ έδωσε χαριέασας χεΐρας, άπιθάνως τό χάρισμα τής δε- 
ξιοτεχνίας. Τό Σιμωνίδειον 114= 157 Β 4 δΰναται νά συγ- 
κριθή πρός τό έτερον Σιμωνίδειον 151 Β4: ανλονς 
συν Ήφαιστο) τελ.έσας.. ένθα είναι προφανής άπημ- 
βλυμένη ομηρική μίμησις, ήτις έπιβεβαιιόνει ακριβώς 
τήν υπό τοΰ Σόλωνος έν τή ανωτέρω ελεγεία διαφο- 
ροποίησιν τής από τών θεών έξαρτήσεως ανθρωπίνων 
ικανοτήτων : έν στ. 43 κ. έ. ό ναυτικός καί ό γεωργός, 
οί όποιοι άλ’αφέρονται πρώτοι, ουδόλως μνημονεύον
ται ώς έξαρτώμενοι από τών θεών, οί άκολουθοΰντες 
τεχνΐται είναι οί γνωρίζοντες τά έργα τής Άθηνάς 
καί τοΰ Ηφαίστου, ένω μετά τούτους οί ποιηταί 
έχουν διδαχβή τά δώρα τών Μουσών παρ’ αυτών καί 
τέλος έκφράζεται έντόνως (έΟηκεν) ότι ό μάντις έξαρ- 
τάται έκ τοΰ ’Απόλλωνος—ό ιατρός έν τέλει, γνωρίζει 
έπίσης μόνον τά έργα τοΰ Παιώνος. Διά τήν σχέσιν 
τών τεχνιτών πρός τους θεούς βλ. καί β. Schweitzer, 

Corolla Curtius σ. 37.
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στάσις μεταξύ ποιητών καί μάντεων δεν είναι, ώς γνωστόν, μεγάλη καί εξηγείται 
οΰτω ή όμοια σχεδόν περί άμφοτέρων άντίληψις τού Σόλωνος.

Έάν ίδωμεν τα παρ’ Όμήρω άναψερόμενα δώρα τών θεών προς τούς θνη
τούς άντιλαμβανόμεθα αμέσως δτι ό Όμηρος μάς μεταδίδει ακόμη την παλαιάν 
ταύτην άντίληψιν περί πραγματικής παροχής υπό τών θεών δώρων οίαςδήποτε 
φΰσεαις- ταΰτα είναι διάφοροι ικανότητες, ιδιότητες ή καί συγκεκριμένα αντικεί
μενα. ’Άμεσος οΰτω διδασκαλία τής ’Αθήνας είναι ή φρόνησις τής Πηνελόπης1 
καί ακόμη σαφέστερον άμεσοι παροχαί είναι αί ικανότητες, δι’ ών κοσμοϋσι τάς 
θυγατέρας τοΰ Πανδάρεω αί θεαί2 . Έκ τών μάλλον συγκεκριμένων θείων δώ- 
ρων είναι τό σκήπτρον τοΰ Άτρέως, Β 101 κ.έ., καθώς καί τά όπλα τού Άχιλ- 
λέως, ρητώς χαρακτηριζόμενα οΰτω3 . Ή 'Ομηρική αΰτη άντίληψις νοείται ευκό
λως νομίζω έάν ένθυμηθώμεν την καθημερινήν αναστροφήν τών ηρώων τοΰ έπους 
μετά τών θεών καί τήν μικράν άπόστασιν τήν χωρίζουσαν τό γένος τών ηρώων 
από τών θεών, άπό τών οποίων καί κατάγονται οΰτοι. Ή άπόστασις μηκύνεται 
μετά τήν καταστροφήν τοΰ γένους εκείνου καί τήν δημιουργίαν τοΰ σημερινού, 
τοΰ σίδηρον γένους, ότε ή άπόστασις αΰτη καθίσταται όντως ουρανομήκης, ή δέ 
παροχή δώρων υπό τών θεών αποτελεί άνάμνησιν μόνον μιας παλαιοτέρας, τής 
ηρωικής ακριβώς περιόδου. Ή μεταβολή έχει συντελεσθή μεταξύ τοΰ υπό τοΰ 
Όμηρου περιγραφομένου μυθικού παρελθόντος 4 καί τών χρόνων τοΰ Σάλωνας, 
άφοΰ ούτος όναφέρεται εις τήν σύγχρονον αυτού εποχήν.

Κατά τήν υπό τοΰ Σόλωνος μαρτυρουμένην άντίληψιν ή άμεσος επικοινω
νία προς τούς θεούς ισχύει πλέον μόνον διά τούς ποιητάς καί τούς μάντεις, οΐτι- 
νες άλλως τε ουδέ χωρίζονται είς τήν πρωτόγονον άντίληψιν 5. Ό αποχωρισμός 
όμως καί τών ποιητών άπό τών μάντεων δεν έβράδυνε πολύ' διό καί ό Σωκράτης 
μετά μακράν συζήτησιν άναγκάζεται νά διδάξη τον ραψιρδόν ’Ίωνα ότι καί οί 
ποιηταί είναι προφήται τών Μουσών6.

1 β 116 κ. έ. : τα φρονέονο3 άνά θυμόν, α οί πέρι 
δώκεν 3 Αϋήνη, | 'έργα τ3έπίοτασΟαι περικαλλέα και φρί

νας έοθλ.άς | κέρδεά θ’. πρβ. καί η 109 κ.έ. : ά>ς δε 
γυναίκες (Φαιάκων) ιστόν τεχνήοοαι· περί γάρ πψισι δώ- 
κεν 3 Λθήνη | έργα τ3 επίστααϋαι.

2 υ 66 κ. έ. : τfjoi (Πανδαρέου κουρά ις) τοκήας 
μεν φϋεϊοαν θεοί, α:ί δε λίποντο | όρφαναί εν μεγάροισι, 
κόμισαε δε δ3 3Αφροδίτη j τνρω καί μέλιτι γλνκερφ καί 
ί/δέι ο’ινφ' ί "Ηρη δ3 avifjair κερί παοέων δώκε γυναι
κών | είδος καί πινυτήν, μήκος δ3 έπορ3 "Αρτεμις αγνή

| έργα δ3 3 Αθηναίε] δέδαε κλυτά έργάζεσθαι. \ ευτ3 3Α
φροδίτη δία προοέοτιχε μακράν ”Ολυμπον, j κονρης αί- 

τήσονοα τέλος ϋαλεροΐο γάμοιο. Ή αύτή άντίληψις καί 
εις τούς ομηρικούς ύμνους : ή δέ (=’Α9'ηνά) τε παρ- 
θενικάς . . . άγλαά έργ3 εδίδαίςεν επί φρεσί ϋεΐοα έκαστη,

Είς ’Αφρ. 14 κ. έ.
3 Ό ’Αχιλλεϋς φοβηθείς δτι τό έ’γχος τοΰ Αίνείου 

θά διερρήγνυε τό υπό τοΰ Ηφαίστου κατασκευασθέν 
σάκος χαρακτηρίζεται: νήπιος, οϋδ3 ένόησε κατά φρένα 
καί κατά θυμόν, \ ώς ον ρηίδι3 έπτί &εών έρικνδέα

δώρα ί άνδράοι γε θνητοΐσι δαμή/ιεναι ον δ3 νποείκειν... 
χρναός γάρ ερύκακε, δώρα θεοί ο, Υ 264 κ.έ. Τό θέμα 
δέν δύναται νά έξαντληθή ένταΰθα.

4 Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, Μέγαρον έν Melanges . . 
Merlier σ. 334 (19) κ. έ. πρβ. καί w. schadewaldt 

έν Das Neue Bild der Antike I σελ. 55, δστις επιμένει 
επί τοΰ γεγονότος δτι οί μυκηναϊκοί ήρωες τών’Αχαιών 
(Helden) άποτελοΰσι διά τον "Ομηρον παλαιάν γνώσιν 
καί δτι ούτος σαφώς τοποθετεί εαυτόν καί τούς ακρο
ατής του μεταξύ τών ύστερων ανθρώπων. Περί τής 
έννοιας τών 'Ομηρικών ηρώων βλ. καί F. ROBERT, 
Homere σελ. 183 κ. έ. Ό Ρ. VON d. mOhll, Der 
grosse Aias δέχεται — βλ. καί βιβλ. αΰτ. σ. 42 σημ. 
114 — δτι έκ τών ηρώων τής λατρείας άνεπτύχθησαν 
αί οίονεί ίστορικαί μορφαί τοΰ έ’πους ως δ Αίας, ό 
’Αχιλλεύς, ό Διομήδης κ. ά. πρός τούς οποίους έξω- 
μοιώθησαν πάντες οί ’Αχαιοί έν τφ έπει.

5 Ε. diehl, έ’. ά. G. Thompson, Studies in ancient 
Greek Society 435 κ. έ., 459 κ. έ., 461.

6 ΠΛΑΤΩΝ ’Ίωνι 534 b’ πρβ. ΔΙΙΜΟΚΡΙΤΟΥ άπ. 18
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Ό 'Ησίοδος καί ό ’Αρχίλοχος είναι οΰτω τά τελευταία παραδείγματα τής 
παλαιός πίστεως ', καθ' ήν ή ποιητική ικανό της παρέχεται υπό τών Μουσών δι’ 
άμεσου επικοινωνίας. Την άντίληψιν ταύτην εύρίσκομεν σαφώς εις τον 'Όμηρον. 
Διότι έν φ τά μέν άλλα δώρα αναφέρει εις μυθικόν παρελθόν χωριζόμενον διά 
μακράς άποστάσεως άπό τών ιδίων αύτοΰ χρόνων — άποστάσεως δέ τής οποίας 
έχει σαφή συνείδησιν ό ποιητής2 —την άμεσον όμως επικοινωνίαν προς τάς 
Μούσας δέχεται καί διά τούς άοιδούς τών μυθικών χρόνων αλλά καί δΤ εαυτόν 
καί τούς χρόνους του.

Καί παρ’ Όμηροι έννέπει ή άείόει αυτή ή Μούσα τά κλέα άνδρών καί τάς 
ιστορίας τών θεών. Είναι δηλαδή πραγματική καί διά τούς χρόνους τού 'Ομή
ρου ή πίστις περί τής αμέσου έξαρτήσεως τών ποιητών άπό τών Μουσών3 
διατηρουμένη καί εις τήν ακολουθούσαν περίοδον. Έν φ δέ ό Όμηρος παριστά 
τά άλλα δώρα ώς συγκεκριμένην παροχήν, ώς π. χ. τά όπλα τού Άχιλλέως, άλλ’ 
όμως εις τάς περιπτώσεις τού Θαμύριος ή τού Δημοδόκου μόνον ή άεηδη ήτοι ή 
διαρκής ύπαγόρευσις είναι ή δωρεά — ούχί δέ μία συμβατική τρόπον τινά παροχή, 
άπαξ διδομένη, ώς ό δζος δάφνης εις τον 'Ησίοδον καί ή λύρα εις τον ’Αρχίλοχον. 
Ή θέσπις άοιδή συνοδεύει τήν ράβδον δάφνης εις τον 'Ησίοδον περί τού ’Αρ
χιλόχου ούδέν λέγεται.

Παρ’ Ήσιόδω καί Άρχιλόχω αντιπροσωπεύεται οΰτω εν στάδιον τής άρχι- 
κής άντιλήψεως διάφορον ή το άνευρισκόμενον παρ’ Όμήρψ. Πιθανώς ή άντίλη- 
ψις περί τής διαρκούς ύπαγορεύσεως υπό τών Μουσών είναι άρχαϊκωτέρα, έφ’ 
όσον οΰτω γίνεται καί εις τούς μάντεις. Τύ θέμα δέν είναι δυνατόν νά έξαντληθή 
ενταύθα πλήρως, δυνάμεθα ίσως μόνον νά δεχθώμεν ότι τήν αρχικήν άντίληψιν 
περί διαρκούς έμπνεύσεως, δι’ ής έξομοιούνται οι μάντεις καί οί ποιηταί, άντίλη
ψιν εύρισκομένην παρ’ Όμήρφ, διαδέχεται — τουλάχιστον κατά τήν χρονικήν άκο- 
λουθίαν τών σωθέντων αρχαίων κειμένων — ή μάλλον συγκεκριμένη μορφή τού 
θείου δώρου τών Μουσών ώς ράβδου ή λύρας ή ή οποία, αποτελούσα θειον 
κτήμα, είναι ή διαρκής πηγή τής θείας δωρεάς τής ποιήσεως.

Εϊδομεν άνωτέρω πόσον ό Λίγα γνωρίζομεν περί τής πα/.αιότητος καί τής 
έκτάσεως τής περί τού ’Αρχιλόχου διηγήσεως. ’Ίσως μάλιστα ή ομολογία τού ποιη
τών Μονοέων έρατόν δώρον έπιστάμενος 
παραδόσεως. Ή παράδοσις όμως αΰτη

(Diels) : ποιητης <Υε άοσα μεν άν γράψΐ] μετ’ εν&ον- 
σιασμον καί ιερόν πνεύματος καλά κάρτα εστίν ο

μοίως άπ. 21.
1 Έάν επιτρέπεται ή σύγκρισις, καί εις τήν χριστι

ανικήν πίστιν περί τής συχνής επιφάνειας τοϋ ΐΐείου 
εύρίσκομεν παραδείγματα τής αμέσου καί συγκεκρι
μένης παροχής τοϋ δώρου τής ΙΙείας έμπνεύσεως, ώς 
εις τήν μαντικήν καί τήν ποίησιν τών αρχαίων: Εις 
τήν διήγησιν περί τής επιφάνειας τοΰ ’Απ. Παύλου, 
δστις επί τρεις συνεχείς νύκτας ύπηγόρευεν εις τό οΰς

ΰπήρξεν ή αιτία .προς δημιουργίαν τής 
ανεξαρτήτως τού χρόνου τής δημιουργίας

τοϋ Άγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου τάς υπό τούτου 
ερμηνείας εις τάς Έπιστολάς τοΰ Αποστόλου : βλέπε 
τήν ώραίαν μελέτην τοϋ Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος ’Ιω
άννης ό Χρυσόστομος «Πηγή Σοφίας» έν Άρχ.’Εφημ. 
1942 - 44 (1948) σελ. 1 κ. έ.

2 Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, έ. ά.
3 Πρβ. τό άνωτέρω αρύρον τοΰ Ε. diehl.
4 Ό Πολ.ύγνωτος έν τή Νεκυία παρέστησεν, ώς 

γνοιστόν, τήν τιμωρίαν τοΰ Θαμύριος διά τής είκονί- 
σειος τεύ-ραυσμένης λύρας, ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ IX 32.
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της και τής συνδέσεως προς τον ’Αρχίλοχον διασώζει γνήσια και πρωταρχικά μυ
θικά στοιχεία, εμφανιζόμενα κατά πρώτον έν τοιαΰτη, ώς ένταΰθα, συναρτήσει, 
καί έπιβάλλοντα άρα την περί ταϋτα άπασχόλησιν.

Την παράδοσιν γνωρίζομεν ούχί μόνον διά τοΰ βιογράφου τοΰ ’Αρχιλόχου 
αλλά καί διά τοΰ άγγειογράφου των μέσων τοΰ 5ου αίώνος. Δεν είναι λοιπόν 
φανταστική δημιουργία τοΰ Παρίου βιογράφου τοΰ 3ου αίώνος.

Καί εάν τις ήτθελεν αμφισβητήσει την ταύτισιν τής παραστάσεως τής πυξί- 
δος τής Βοστόνης προς τό συγκεκριμένον έπεισόδιον τοΰ ’Αρχιλόχου καί τών 
Μουσών, άφοΰ έλ?ιείπουσιν έκ τής πυξίδος έπιγραφαί ταυτίζουσαι τά πρόσωπα, 
ιδίως τον βουκόλον, καί έν τή περιπτώσει ταΰτη ή σημασία τής αγγειογραφίας 
εξακολουθεί νά μένη κεφαλαιώδης — ίσως καί περισσότερον. Διότι καί οΰτω θά 
εϊχομεν μίαν άναμφισβήτητον μαρτυρίαν περί τής σχέσεως: Μουσών, βοός, βου
κόλου την οποίαν διηγοΰνται καί ό βιογράφος καί ό άγγειογράφος. ’Αναμφίβο
λος ό βιογράφος έπεξηγεϊ σαφέστερον την σχέσιν ταΰτην, ήτις όμως προΰπήρχε. 
Προΰπήρχεν επίσης καί το σημαντικώτατον στοιχεΐον τής άντιδόσεως βοός προς 
λύραν, ήτις δεν είναι τυχαϊον εύρημα τοΰ βιογράφου.

Νικολάου Μ. Κοντολέοντος

"Ενδοξον προηγούμενον όμοιας άντιδόσεως είναι ή δωρεά τής λύρας υπό τοΰ 
Έρμοΰ εις τον ’Απόλλωνα αντί τών βοών, τάς οποίας οΰτος καταλείπει εις τον 
κλέψαντα ταύτας νεογέννητον θεόν κατά τήν διήγησιν τοΰ εις Έρμήν Όμηρικοΰ 
"Υμνου λ

Ό Ερμής άμα γεννώμενος καταλείπει τό λίκνον, ανευρίσκει τήν χελώνην 
τήν οποίαν μεταβάλλει εις λΰραν καί απέρχεται εις Πιερίαν, έκ τών λειμώνων 
τής οποίας κλέπτει τάς βοΰς τοΰ ’Απόλλωνος. Ό ’Απόλλων ανευρίσκει τον κλέ
πτην, παρά τά τεχνάσματα αύτοΰ καί εις τό τέλος ή συνδιαλλαγή γίνεται διά 
τής δωρεάς τής λύρας εις τον ’Απόλλωνα καί τής κατα?\,είψεως υπό τούτου τών

1 Τό έπεισόδιον ,ήτο ύπόθεσις ύμνου τοΰ ΑΛΚΑΙΟΥ, 
άπ. 2 (τόν όποιον, ώς γνωστόν, μιμείται ό ΟΡΑΤΙΟΣ εις 
τήν 10 ωδήν τοΰ Ιου βιβλίου) καθώς καί τών Ιχνευ
τών τοΰ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Ή άντίδοσις δέν έμνημονεύετο 
υπό τοΰ ’Αλκαίου, ένφ τό σχετικόν τμήμα τών ’Ιχνευ
τών ελλείπει. Έκ τών μτγν. : ΑΠΟΛΛΟΔ. III 2, ΠΑΥ- 
ΣΑΝ. II 3,4- VII 20, ΦΙΛΟΣΤΡ. ΕΙκόνες 10, ΑΝΤ. λιβε- 
ΡΑΛΙΣ 22, ΣΧΟΛ. ΟΜ. ο 256. Πρβ. τό υπόμνημα έν τή 
έκδόσει allen—halliday—sikes, The Horn. Hymns5 
271. Παράδοσιν περί μή φιλικής διαλλαγής τών αδελ
φών θεών παρέχει ό ΠΑΥΣΑΝ. IX 30,1: 3Απόλλων 
χαλκούς έοτιν έν Έλικώνι (έν τφ ίερφ τών Μουσών) και 
Έρμης μαχόμενοι περί τής λύρας.”Αλλη παράδοσις θεω
ρεί τήν λύραν ώς παροχήν λύτρου πρός άπελευθέρω- 
σιν τοΰ Έρμοΰ από τοΰ ’Απόλλωνος' ή παράδοσις, 
όσον καί άν φαίνεται προερχόμενη έκ παρετυμολογίας 
λόγω τής παρηχήσεως τών λέξεων λύτρον - λύρα, άνα- 
φέρεται ήδη έν τή ’Αντιόπη τοΰ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, άπ 190' 
πρβ. boissonade, Anecd. gr. II 752 καί IV 459.

βλ. καί έγκώμιον εις Έρμήν έν Oxyr. Pap. VII άρ. 
1015 στ. 4 κ.έ. : (λύρα) την αυτός τα πρώτα κάμες παρά 

ποσαι πεαονοης | άρτι πεοών λύτρον δέ βοών πόρες 

3Απόλλωνι· πιθανόίτατα ή παράδοσις ώρμήθη έκ τοΰ 
έν τφ ΰμνω, στ. 409 κ.έ., επεισοδίου περί τών δεσμών, 
μετά τό όποιον ό Ερμής αρχίζει τήν άνάκρουσιν τής 
λύρας. Έτέραν κλοπήν βοών υπό τοΰ Έρμοΰ αναφέ
ρει ό Αίσωπειος μΰθος 111 (ed. Chambry)' ή κλοπή 
γίνεται ϊνα ό Ερμής δοκιμάση τήν μαντικήν ικανό
τητα τοΰ Τειρεσίου, εις τόν όποιον ανήκε τό ζεύγος 
βοών προφαλ'ώς ή μορφή αύτη δέν ήτο ή αρχική τής 
διηγήσεως. Περί τοΰ μύθου, Κ. HOLLAND Rh. Mus. 
75, 1926, 180. Ύπόκειται αρα ώς αρχική μορφή άν- 
τίδοσις τών βοών διά τήν λήψιν υπό τοΰ Τειρεσίου 
τής μαντικής ίκανότητος; τήν ύπόθεσιν ταύτην ενι
σχύει ίσως ή μαρτυρία τοΰ μύθου ότι ή κλοπή γίνε
ται ώς πείρα πρός βεβαίωσιν τής μαντικής ίκανότη
τος τοΰ Τειρεσίου.
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βοών εις τον Έρμήν. Και ενταύθα ανταλλάσσονται βόες προς λύραν το θέμα 
είναι ακριβώς δμοιον.

Ό "Απόλλων διά τής λύρας γίνεται θεός τής Μουσικής, καθ’ δν τρόπον καί 
ό ’Αρχίλοχος γίνεται διά τής λύρας ποιητής. Εις τον είς ’Απόλλωνα 'Ομηρικόν 
Ύμνον, στ. 131 κ.έ. ό ’Απόλλων λέγει:

είη μοι κίχλαρίς τε φίλη και καμπύλα τόξα 
χρήσω ό’ άνίλρώποισι . . .

Συνάπτονται οΰτω είς τον ’Απόλλωνα τρεις ιδιότητες, εκ τών οποίων αί δύο, 
ή μαντική καί ή μουσική, προσετέθησαν είς αυτόν εκ τών υστέρων, συμφώνως 
προς τά λεγάμενα τού είς Έρμήν "Υμνου, είς άντικατάστασιν τής ποιμενικής ίδιό- 
τητος, την οποίαν καταλείπει είς τον Έρμήν.

Δύναται νά παρατηρηθή δτι καί είς τον Αρχίλοχον, εκτός τής μαντικής, 
καθ’ δμοιον τρόπον αποδίδονται — τηρουμένων τών αναλογιών, αί ιδιότητες τού 
’Απόλλωνος: Διότι καί ό ’Αρχίλοχος καταλείπει την ιδιότητα τού βουκόλου λαμ- 
βάνων την λύραν παρά τών Μουσών, ως ό ’Απόλλων παρά τού Έρμού. Τά καμ
πύλα τόξα τού ’Απόλλωνος δύνανται νά συσχετισθώσι κατά τινα τρόπον προς 
την ιδιότητα τού ’Αρχιλόχου ως θεράποντος τού Ένυαλίου.

Ενταύθα ενδιαφέρει κυρίως ή άντίδοσις ή μαρτυρουμένη υπό τού είς Έρ
μήν "Υμνου, ήτις αποτελεί καί τον κύριον πυρήνα τής ήμετέρας διηγήσεως.

Έκτος δμως τού γενικού θέματος τής άντιδόσεως ύπάρχουσι καί άρκεταί 
αλλαι επί μέρους ομοιότητες μεταξύ τής διηγήσεως περί τού ’Αρχιλόχου καί τού 
είς Έρμήν "Υμνου:

Ή λύρα τιμή αξία τής βοός, στ. 33, χαρακτηρίζεται ομοίως καί εν τώ ΰμνω, 
στ. 437: πεντήκοντα βοών αντάξια ταντα μέμηλας. Ή έν καιρω νυκτός επιφά
νεια τών Μουσών είς τον ’Αρχίλοχον, στ. 26 : σελήνης λαμπούσης είναι αντίστοι
χος προς την υπό τό φώς τής σελήνης εΰρεσιν τής χελώνης καί τής λύρας, στ. 99 : 
ή δε νέον ακοπιή προσεβήσατο δία Σελήνη, καί στ. 141: Καλόν δε φόως έπέλαμπε 
Σελήνης. Ό δήμος Λειμώνες, στ. 24, δθεν ό ’Αρχίλοχος έλαβε την βούν ενθυμί
ζει τούς λειμώνας τού "Υμνου, στ. 72, 198, 340, όπόθεν ό Ερμής κλέπτει τάς 
βούς τού ’Απόλλωνος.

Άλλ’οί Λειμώνες ούτοι τού "Υμνου κεϊνται είς την Πιερίαν ήτοι είς τόπον 
ιερόν τών Μουσών. Τό γεγονός τούτο ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά την σύν- 
δεσιν τών δύο παραδόσεων ως χαρακτηρίζον σαφώς την σχέσιν τών βοών προς 
τάς Μούσας. Την λανθάνουσαν ταύτην σχέσιν τής έν τώ είς Έρμήν "Υμνώ διη
γήσεως προς τάς Μούσας έπανευρίσκομεν σαφώς δηλουμένην είς τον στ. 429 κέ. 
τού "Υμνου, ένθα ό Ερμής άρχίζων τον κιθαρισμόν:

Μνημοσύνην μεν πρώτα ϋεών έγέραιρεν άοιδή 
μητέρα Μονσάων, ή γάρ λάχε Μαιάδος υιόν.

9
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Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 19526G

Ό στίχος οϋτος1 είναι ή μοναδική μαρτυρία περί τής σχέσεως τοϋ Ερμου 
καί τής Μνημοσύνης. Ούχί ανευ ενδιαφέροντος είναι επίσης δτι ό "Υμνος τον 
λειμώνα χαρακτηρίζει, στ. 221, ώς ασφόδελόν ήτοι ώς καί τον έν "Αδου ή 'Ομη
ρική Νέκυια, λ 539, 573.

Ή λύρα δμως καί α?ιλως σχετίζεται προς βοϋν2, ύπετέΟη δέ ήδη'1 δτι ή 
χελώνη, την οποίαν ανευρίσκει δ Ερμής αποτελεί μικράν βοΰν προοδοποιουμένου 
οΰτω τοϋ επεισοδίου τής κλοπής των βοών.

Σημαντικώτερον απομένει έν πόση περιπτώσει τό γεγονός τής άντιδόσεως, το 
όποιον παύει πλέον να είναι μεμονωμένη παράδοσις τοϋ Όμηρικοϋ εις Έρμήν 
ύμνου, εξ ού καί γενικώς δεν είχεν άποδοθή μέχρι σήμερον ιδιαιτέρα σημασία εις 
ταύτην. Οΰτω ό L. RadermachER πιστεύει4, δτι ή άντίδοσις δεν άνεφέρετο εις 
τάς άρχικάς μορφάς τοϋ μύΰου, έθεωρήθηa δ’ δτι αΰτη εκφράζει τήν προσέγγι- 
σιν ή έξίσωσιν τής θρησκείας τοϋ Έρμοϋ προς τήν τοϋ ’Απόλλωνος \ δστις

1 Περί τής ερμηνείας πρβ. Ν. ο. BROWN, Hermes 
the Thief (1947) σελ. 92, 122 κ.έ.

2 ’Ήδη αί άρπαι των βασιλικών τάφων τοϋ Ur (2700 
π. X.) κοσμούνται δι’ αναγλύφου κεφαλής βοός' πρό
χειρός Handbuch der Archaologie 1 σ. 669 πίν. 136,2 
(Excavations at Ur II, πίν. III). Ή καταγωγή τής 
κιθάρας έκ τής ’Ασίας υποστηρίζεται έν Antiquite 
classique 4 (1935) 117 κ. έ.

3 eitrem, Philologus 65, 1906, 248 κ. έ. Οϋτος 
εξαιρεί τον παιγνιώδη καί σκωπτικόν χαρακτήρα τοϋ 
ύμνου συγκρίνων αυτόν προς τήν κωμφδίαν καί χρο
νολογοον εις τόν δον π. X. μόνον αί. Τήν ομοιότητα 
λύρας - βοός μαρτυρεί ό ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΕΡΑΛΙΣ 22 έκ 
τοϋ Νικάνδρου : τήν λύραν εϋρεν ό Κέραμβος, δστις 
μετεμορφώθη υπό τών Νυμφών εις νλοψάγον κεράμ- 
βνκα, είδος κανθάρου, «τούτον οί παΐδες παίγνιον εχονοι 
και τήν κεφαλήν άποτέμνοντες φέρονσιν, η δε εοικε σνν 

τοΐς κεράσι λύρα τη εκ τής χελώνης». Τήν πρός κάν
θαρον έξομοίωσιν τής λύρας άπαντώμεν καί έν 
Ίχνευταΐς, στ. 300 κ. έ. Οί Χάτυροι περίεργοι νά μά
θουν τί είναι ή λύρα έρωτώσι: ’AW ώς κεράοτ[η]ς 
κάνθαρος δη τ’ εστιν ΑΙτναΐος φνήν ; Καί ή Κυλλήνη 
αποκρίνεται: νϋν εγγύς βγν[ως], φ μάλιστα τιροοφερες 

τό κνώδαλ.ον. Περί Αίτναίων κανθάρων βλ. A. u. pear- 

son, Class. Review 28, 1914, 223 κ. έ. :—έκ τής όμοι- 
ότητος τής λύρας πρός κεφαλήν βοός καί κεράμβυκος 
εξηγείται ή παρομοίωσις πρός κεράστην κάνθαρον. Ό 
eitrem, έ’. ά. 252 σημ. 5 σχετίζει επίσης πρός λύραν 
τήν αδουσαν κεφαλήν τοϋ Όρφέως. Όρφεύς μετά λύ
ρας ήδη εις ύστερογεωμετρικόν άγγεΐον Ath. Mitt. 
1938/39 σ. 107 κ. έ. (Ο. kern). Γενικώς ή ευρεσις τής 
λύρας συνάπτεται πρός τήν έν γένει έφευρετικότητα 
τών ποιμένων, οϊτινες διά τής πονηριάς καί τής αρ
παγής επιζητούν τήν αϋξησιν των ποιμνίων αυτών, 
nilsson, (1GR I 477.

4 ’EvSitzb. d. Akad.Wien, Phil.-hist. Klasse,213, 
1931 (1933) 1 κ.έ., έ'νθα χωρίζει δύο παροδόσεις, ’Αρ
καδικήν άναφερομένην μόνον εις τήν εϋρεσιν τής λύ

ρας, αίτιολογικοϋ δέ χαρακτήρος, άφοϋ ή λύρα είναι 
παλαιοτέρα τοϋ Έρμοϋ, καί Μεσσηνιακήν άναφερομέ
νην εις τήν κλοπήν τών βοών' αί δύο αύται παραδό
σεις ήσαν άσχετοι πρός άλλήλας (σελ. 190 κ. έ.), άμφό- 
τεραι δέ έγνώσθησαν έν ποιητική μορφή εις τόν συγ
γραφέα τοϋ ύμνου (σ. 205 κ. έ.) καί δτι τέλος ή δ ιαλλαγή 
τών δύο αδελφών συνάπτεται πρός θέματα προϋπάρ- 
ξαντα τοϋ ύμνου ώστε αύτη ουδέποτε νά έ’χη υπάρ
ξει καθ’ έαυτήν. Ό Ν. ο. brown, Hermes the Thief 
(1947) σελ. 89 -101 ερμηνεύει τόν ύμνον έξ ανταγωνι
σμού τών λατρειών τοϋ ’Απόλλωνος καί του Έρμοϋ 
θεωρών δτι ή λατρεία τοϋ Έρμοϋ συνδέεται πρός τήν 
άνάπτυξιν τών κατωτέρων τάξεων, ή δέ μετάδοσις τής 
παιδείας εις τάς τάξεις ταύτας συμβολίζεται ακριβώς 
διά τής έπεκτάσεως ιδιοτήτων τοϋ ’Απόλλωνος, θεού 
τής αριστοκρατίας, καί είς τόν Έρμήν, θεόν τών άνερ. 
χομένων λαϊκών στρωμάτων βλ. τήν κριτικήν τοϋ βι
βλίου υπό ch. picard έν Rev'. d. l’Histoire d. Re
ligion 135, 1949, σ. 109 κ.έ. Πρβ. εσχάτως γενικώς περί 
Έρμοϋ Η. GOLDMAN έν AJA 46, 1942, σ. 58 κ.έ. επίσης 
J. Chittenden έν Hesperia 16, 1947, σ. 89 κ.έ. καί 
•Γ. orgoooso, I/Hermes des Acheens RHR 136, 
1949, σελ. 10 κ. έ. καί 139 κ.έ. Πρός τόν Έρμήν κλέ
πτην βοών δύναται νά συναφθή καί ή απαγωγή τής 
είς βοϋν μεταμορφωμένης ήδη Ίοΰς, όπως παρίστα- 
ται είς τόν γνωστόν Κλαζομένιον αμφορέα τοϋ Μονά
χου, προχείρως Ε. buschoii, Gr. Yasen είκ. 110.

5 Παρά BROWN, έ'.ά. ή άντίδοσις χαρακτηρίζεται ώς 
ή έ'κφρασις τής έξισώσεως τών δύο λατρειοίν.

6 Ό DORNSEIFF, Rh. Mus. 1938, 8 επιμένει είς τήν 
μεγάλην έξάρτησιν τοϋ είς Έρμήν ύμνου από τοϋ είς 
’Απόλλωνα έπιχειρουμένης οϋτω μεταφοράς ιδιοτήτων 
τοϋ ’Απόλλωνος είς τόν Έρμήν ό RADERMACHER, έ'.ά. 
217 κ. έ. έπίσης υποστηρίζει δτι τό πρώτον μεΐζον μέ
ρος τοϋ ύμνου είς Έρμήν σημαίνει τήν είσοδον τού Έρ
μοϋ είς θρησκευτική ν περιοχή ν άνήκουσαν τέως είς μόνον 
τόν’Απόλλωνα' δ Ν. ο. brown ερμηνεύει (πρβ. άν.) τήν 
έξίσωσιν τών δύο λατρειών ιός αντικατοπτρισμόν κοι-
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παρά τον Έρμήν είναι ό κατ’ εξοχήν κύριος τής λύρας1.
Δεν είναι άνευ ενδιαφέροντος δτι οι δύο ούτοι θεοί κύριοι τής λύρας σχε

τίζονται στενότατα προς τούς ποιμένας2, είναι δέ γνωστή -ή σχέσις των ποιμένων 
προς τήν Μουσικήν8.

Εις τήν βιογραφίαν τού ’Αρχιλόχου τήν λύραν δεν δωροϋνται ό Ερμής ή ό 
’Απόλλων άλλ’ αί Μοΰσαι έμφανιζόμεναι οΰτω καί αύται ώς κύριαι τής λύρας. 
Κατά τήν 'Ομηρικήν περιγραφήν, π. χ. A 603 κέ., τήν φόρμιγγα έχει ό ’Απόλ
λων — αι Μοΰσαι άειδον άμειβόμεναι όπϊ καλί/.

Ό Ησίοδος 4 διδάσκει παραλλήλως προς τήν καταγωγήν των βασιλέων έκ 
τοϋ Διός, τήν έκ των Μουσών καταγωγήν των άοιδών καί των κιθαριστών. Ό 
ΠίΝΔΑΡΟΕ Πυθ. I 1 κ.έ. καλεΐ τήν φόρμιγγα Απόλλωνος και ιοπλοκάμων σννδι- 
κον Μοισάν κτέανον, παρ ’άλλω δέ ποιητή ° λέγεται Μουσών ή χαρίεσσα λύρα. Εις 
παλαιοτάτου ποιητοΰ απόσπασμα, τοΰ Ευμηλου6, λέγεται έπίσης ή Μούσα κάτο
χος τής λύρας. Μεταγενέστεραι πηγαί ερμηνεύουν7 ότι ό Ερμής εύρε τήν λύραν, 
τήν οποίαν κατόπιν έδωσεν εις τον ’Απόλλωνα πρώτον, τάς Μούσας ύστερον καί 
τέλος εις τον Άμφίονα. ’Αλλά κατά τινας παραδόσεις καί εις τον Άμφίονα τήν 
λύραν δωροϋνται αί Μοΰσαι8 καί ούχί ό Ερμής. Τήν έν τώ μύθοι σύναψιν. 
ένεκα προφανώς τής λύρας, τών Μουσών προς τον Έρμήν καί τον Άπόλ- 
λωνα9 άπαντώμεν καί έν τή λατρεία.

Ό ’Αμφίων εις τον όποιον έπίσης δωρεΐται ό Έρμης τήν λύραν επί τή 
ιδρύσει βωμοΰ 10 ■—πάλιν άντίδοσις!—ήτο καί ούτος παίς ποιμήν, όστις όμως 
θελχθείς υπό τής μουσικής κατέλιπε τήν περί τοΰ ποιμνίου φροντίδα εις τον 
αδελφόν, καθ’ όν τρόπον καί ό ’Απόλλων καταλείπει τάς βοΰς εις τον Έρμήν

νωνικών φαινομένων καί πιστεύει είς αθηναϊκήν κα
ταγωγήν τοϋ μύθου χρονολογών τον ύμνον είς τό έτος 
520 - 519 π. X. Περί τής χρονολογίας βλ. καί ΑΓ,ι,ΕΝ - 
HAI.LIDAV - sikes, έ. ά. σ. 275.

1 Ή παρά ΠΑΥΣΑΝΙΑι V 14, 8, παράδοσις, καθ’ ήν 
εΰρε τήν λύραν ό Έρμης, ό δέ ’Απόλλων τήν κιθάραν 
είναι μεμονωμένη καί προφανώς μεταγενεστέρα ερμη
νεία.

2 Περί τοΰ ’Απόλλωνος ώς ποιμενικοΰ θεοΰ, γενι
κώς Μ. Ρ. NILSSON, GGR I 505 κ.έ. Πρβ. καί τήν μαρ
τυρίαν τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ VII 20,3 περί τοΰ ίεροΰ τοΰ 
’Απόλλωνος έν Πάτραις, ένθα ύπήρχεν ’Απόλλων χαλ
κούς, γυμνός έσύέήτος' υποδήματα δε υπό τοΐς ποσίν έστιν 

αυτώ καί τφ ίτέρω πόδι επί κρανίου βέβηκε βοός· 
βονσί γαρ χαίρει,ν μάλιστα τον ’Απόλλωνα ’Αλκαίος τε 
έδήλωσεν . . .

3 Ό ’Αγχίσης π. χ. ποιμαίνων επί τής ’Ίδης, δτε 
ήλθε πρός αύτόν ή ’Αφροδίτη, οίος απ’ άλλων πωλεΐτ’ 

ε'ν&α καί e'vfta διαπρύσιον κι&αρίζων, "Υμν. Άφρ. 79 
κ. έ., συχνάκις δ’ είς τήν κρίσιν τών θεαινών ό ποι
μήν Πάρις παίζει τήν λύραν.

4 Θεογονία 94 κ. έ. Καί είς νεωτέραν εποχήν ό ΤΙ
ΜΟΘΕΟΣ Πέρσαις 241 κ. έ. : τά μέτρα καί τους ένδεκα- 

κρουμάτονς ρυϋμούς — ήτοι μουσικούς τρόπους καί όχι

μόνον έπεα όπως είς τόν "Ομηρον — λαμβάνει ϋηααν- 
ρόν πολννμνον οϊςας Μοισάν ίίαλ.αμεντόν.

5 Νικαίνετος ό Σάμιος παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩι ΙΕ' (>73 c — 
F. gr. Hist. 541.

6 ΕΥΜΗΛΟΣ άπ. 12.
7 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ Εικόνες 10 : «τής /ώρας τό σόφισμα 

πρώτος *Ερμής πήζααίλαι λέγεται... καί δονναι μετά τόν 
’Απόλλωνα. καί τάς Μονσας’Αμφίονι τω Θηβαίω τό 

δώρον. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ IX 5,8: ό δέ τά έπη τά ές Ευρώ
πην ποιήαας φησίν Άμφίονα χρήσαοδαι λύρα πρώτον 

Έρμου διδάζαντος... Μνρώ δέ Βνζαντία ποιήαασα έπη 
καί έλ,εγεΐα Ερμή βωμόν φησι ίδρνσασϋαι καί επί τούτο, 

λύραν παρ’ αντοΰ /.αβεΐν. Οϋτω καί είς τήν παράδοσιν 
ταύτην έπανευρίσκεται τό θέμα τής δωρεάς τής λύρας 
είς θνητόν ώς άντίδοσις τής ίδρύσεως τοΰ βωμοΰ καί 
τής θυσίας χάριν τοΰ Έρμοΰ.

8 ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ Ίλ. Λ 302, ΣΧΟΛ. ΑΠΟΛΛ. ΡΟΔΙΟΥ 

1 740, FHG IV 339.
9 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII 32,2 (Μεγαλ.), καί I 30,2 (Άκαδ.) 

Έν τοΐς Γυμνασίοις ήτο απαραίτητος ή λατρεία τοΰ 
Έρμοΰ, συχνότατη δέ καί ή τών Μουσών WILAMOWITZ, 

έ. ά. Περί τής λατρείας Έρμοΰ, ’Απόλλωνος καί Μου
σών, prellek - Robert, Heldensage σελ. 393 σημ. 2.

10 Πρβ. άν. σΐ] μ. 7.
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επί τΓ) λήψει τής λύρας και ό ’Αρχίλοχος την βοΰν εις τάς Μούσας έναντι τής 
λύρας. Ό Ερμής είναι θεός ποιμήν, ώς ήτο καί ό ’Απόλλων 1 πριν ή απόκτηση 
την λύραν ποιμήν επίσης ήτο καί ό Όρφεύς υιός δε τής Μούσης.

Οΰτω αρα καί αί Μοΰσαι ιός ποιμενικαϊ θεότητες απαιτούν την βουν παρά 
τού ’Αρχιλόχου ώς τιμήν τής λύρας. Ό J. Wackernagel2 έδειξεν ότι ό αρχι
κός τύπος τής λέξεως μούσα είναι. * montja, δι’ ού μόνον δύνανται να έρμηνευθώσι 
πάσαι αί διαλεκτικοί μορφαί τής ονομασίας των «παρϋ'ένων τών όρέων». Μόνη 
δυσχέρεια διά τήν παραδοχήν τής ετυμολογίας είναι ότι ή ρίζα moot — δεν διασώ
ζεται άλλως εν τή Ελληνική. Αί Μούσαι είναι όμως οπωσδήποτε Νύμφαι των 
όρέων, ούτω δέ ερμηνεύεται ό χαρακτηρισμός των ώς Πιερίδων, Έλικωνιάδων ή 
’Ολυμπιάδων ®. Εις τά επί τού Όλύμπου ανάκτορα των θεών εύρίσκονται αί Μούσαι, 
σύνοικοι των ’Ολυμπίων θεών, ώς Νύμφαι τού όρους τούτου καί ούχί ώς ακόλουθοι 
καί ύπηρέτιδες. Οί λειμώνες εύρίσκονται εις τά οροπέδια ή τάς παρυφάς καί τάς 
υπώρειας καί άναλόγως τής ώρας τού έ'τους οί ποιμένες διατρίβουσι μετά τών 
ποιμνίων των εις τά κράσπεδα ή τάς κορυφάς τών όρέων αί πηγαί προς τάς 
οποίας σχετίζονται αί Μούσαι1 είναι ακριβώς ζωτικαί διά τά ποίμνια καί τό 
ύδωρ αυτών είναι τοσούτον διαυγέστερον καί ψυχρότερον, καθ’ όσον εύρίσκονται 
ύψηλότερον επί τών όρέων. Αί Μούσαι δεν έγιναν βουκολικοί κατά τούς Ελλη
νιστικούς χρόνους τό πρώτον ήσαν ανέκαθεν εκ τής φύσεώς των ό Όρφεύς, εξ 
’Απόλλωνος φορμιγκτάς, ΙΙινδαρος Πυθ. IV 176, είναι όμως υιός τής Μούσης καί 
ποιμήν. Ό Στησίχορος’ πολύ προ τών ελληνιστικών χρόνων εΐχεν ύμνήσει τον 
βουκόλον Αάφνιν, ώς δ’ εϊδομεν τάς βούς τού ’Απόλλωνος εκλεψεν ό Ερμής εξ 
όρους ιερού τών Μουσών, τής ΙΙιερίας6.

Ούτω έννοούμεν διατί αί Μούσαι λαμβάνουσι βούν ώς άντίδοσιν τής λύρας 
παρά τού ’Αρχιλόχου, επίσης δέ άρνα θά έλάμβανον παρά τού Ησιόδου, εάν 
έσωζετο τό θέμα τής άντιδόσεως εις τήν σχετικήν διήγησιν τού ποιητού. Καί αί 
δύο έπιφάνειαι τών Μουσών δεν γίνονται άνευ λόγου εις παΐδας βόσκοντας ζώα.

Ή ποιμενική ίόιότης τών Μουσών δύναται ίσως νά όδηγήση καί περαιτέρω.

1 ’Εκ τοΰ ποιμενικοΰ χαρακτήρος τοΰ ’Απόλλωνος 
ό ο. Robert πρώτος, είτα ό sittig, De nominibus 
theophoris 31 κ. έ. καί κυρίως ό ο. kern, Rel. d. 
Griechen I 110 κ. έ. ύπεστήριξαν τήν έκ τοΰ απέλλα— 
μάνδρα ετυμολογίαν τοΰ ονόματος * Απόλλων." Ηδη όμως 
πιστεύεται γενικώς ή έκ τής Ανατολής προέλευσις τοΰ 
ονόματος, ό δέ ποιμενικός καί αγροτικός αύτοΰ χαρα- 
κτήρ θεωρείται προερχόμενος έκ τής γενικής περί αΰ- 
τοΰ άντιλήψεως ώς προστατηρίου, μ. ρ. nilsson, έ. ά. 
498, 505 κ. έ. Ό Ν. Ο. brown, έ. ά. 88 παρατηρεί οτι 
καί μετά τήν άντίδοσιν έξακολουΟοΰσι καί ό Απόλ
λων νά είναι ποιμενικός Ο-εός καί ό Ερμής θεός τής 
λύρας. Ή παρατήρησις δέν έχει σημασίαν διά τήν αρ
χικήν αιτίαν τής ανταλλαγής τής λύρας πρός βοΰν καί 
ούχί έτερόν τι.

2 Kuhn’s Zeitschrift33, 1895, 571. Πρβ. ο. gruppe, 

Gr. Myth. u. Rel. 1076 κ.έ., schmid - staehlin, 
GGIv I 1,58 σημ. 12. Παρά BOISACQ έν λ. ή ετυμολο
γία θεωρείται ώς desuet.

3 Περί Πιμπλείας καί ΛειβήΟρου, παρυφών έπίσης 
τών όρέων τούτων, πρός τάς οποίας συνάπτονται αί 
Μοΰσαι βλ. τά άρθ-ρα Pimpleia RE XX 2 καί Lei- 
bethron έν RE XVI,. 694.

4 Πρβ. γενικώς preller - Robert I, 484 κ.έ., άρ- 
ίΙ’ρον Musai έν RE XVI 680 κ. έ. (Max. Meyer), wi- 
lamowitz, Gl. d. Hellenen I 250 κ.έ. II 140 κ. έ. 
o.kern, Rel. d. Gr. 208 κ. έ.

5 αιλιανου Ποικ. Ίστ. X 18, behgk4 63.
6 Ύμν. Έρμ. 70, 85, 191.
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Παλαιά άντίληψις εχει εξομοιώσει προς ποίμνια και άγέλας τον κόσμον τών νε
κρών1, ΰπεστηρίχ'θη δε ότι ό ’Απόλλων2 καταγόμενος εκ τών Τεμπών είναι, 
ενεκα της ποιμενικής του ίδιότητος, παλαιά θεότης τοϋ "Αιδου όπως ό ’Άδμητος 
και ό Λαομέδων. Ή τοιαύτη ίδιότης είναι φανερά διά τον Έρμήν, θεόν ποιμε- 
νικόν, όδηγοΰντα διά τής ράβδου τάς ψυχάς — «γελάς εις τον Άιδηνλ Προς 
τον Άδην όμως σχετίζεται ή Γή στενότατα, προς την Γην δέ άναποσπάστως 
είναι συνδεδεμέναι αί Μοΰσαι ώς πνεύματα, νύμφαι τών όρέων καί τών επί τού
των λειμώνων καί πηγών.

Γένος Μουσών4 κατοικούν εν Άδου είναι αί Σειρήνες ’, αί όποΐαι θροοϋ- 
σιν εκεί τούς ”Αδου νόμουςλ Ό Αλκμάν, άπ. 10, είχεν ονομάσει την Μούσαν 
λίγειαν Σειρήνα, την δέ θέσιν, εις την οποίαν ό Πλατών 7 τοποθετεί έν τώ ού- 
ρανώ τάς Σειρήνας νομίζει ότι κατέχουσι μάλλον αί Μοΰσαι ό ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ8.

Ή σχέσις Μουσών καί Σειρήνων είναι στενοτάτη. Παρ’ Ομιιρω μολονότι 
σαφώς διακρίνονται άλλήλων, εχουσιν όμως ουσιώδη κοινά γνωρίσματα την μου
σικήν καί την γνώσιν πάντων όσα συμβαίνουσιν επί τής γής. Τά λεγάμενα προς 
τον Όδυσσέα υπό τών Σειρήνων, μ 189 κ.έ.,

ί'δμεν γάρ τοι πι'ινίΤ δσ ένί Τροίη ενρείμ 
Άργεϊοι Τρώες χε ϋεών ίόττ/τι μόγησαν, 
ί'δμεν δ’ δσσα γένηται επί γβον'ι πουλυβοτείρμ

είναι ακριβώς ή κυρία ίδιότης τών Μουσών παρ’ Ομηρω επίσης11. Οΰτω τό άσμα 
καί ή μουσική άφ’ ενός καί ή παντογνωσία άφ’ ετέρου χαρακτηρίζουσιν άμφό- 
τερα τά γένη, αλλά μετά μιας σημαντικής διαφοράς: 'Η μουσική τών Σειρήνων 
οδηγεί είς φθοράν, ακριβώς δέ εις τήν μουσικήν αυτών οφείλεται ή καταστρεπτική 
έπίδρασις τών Σειρήνων, ώς μαρτυρεί σαφώς ό Ομηρος

μ 39 κ.έ. άνδρώπονς ϋ'έλγονσι, δ τίς σψεας είσαφίκηται, 
δστις άιδρείμ πελάσι/ και φϋόγγον άκονσμ 
Σειρήνων. . .

μ 44 κ.έ. άλλα έ Σειρήνες λιγυρή ϋέλγονσιν άοιδή 
ήμεναι έν λειμώνι

Διά τήν κατανόησιν τής αρχικής φύσεως τών Σειρήνων δέν εμποδίζει ή παρά- 
στασις αυτών ώς πτηνομόρφων γυναικών. Είς τον Όμηρον δέν αποδίδεται τοιαύτη

Γενικώς περί ταυτισμοϋ Μουσών καί Σειρήνων RE 
XVII έν λ. Musai στ. 090 κ. έ.

5 Περί τών Σειρήνων έν τή τέχνη βλ. τό ώραϊον 
βιβλίον τοϋ β. buschok, Die Musen des Jenseits (1944).

6 ΣΟΦΟΚΛ. άπ. 861 (ed. Pearson)· πρβ. καί άπ. 852 : 
Μοναα καί Σειρην μία.

7 Πολιτεία X 017 b.
8 Συμποσ. προβλ. IX 14,5 (p. 745 c).
9 π.χ. Β 484 κ.έ., Λ 218 κ.τ.λ.

1 κ. ηβινεμανν, Thanatos, σελ. 40. a. dietekich, 
Nek via’ 25. L. webeu, Rli. Mus. 1932, 179 κ.έ.

2 L. iveber, έ. ά.

3 Ό eiteem, Hermes u. d. Toten, 44 καί RE έν 
λ. Hermes στ. 787, δέχεται οτι τήν λΰραν ό Έρμης 
έχει ώς 9·εός τών νεκρών καί τής μουσικής τοϋ "Αδου. 
Πρβ. καί R. RAINGEAED, Hermes psychagogue, Ιδίως 
σ. 555 κ.έ.

4 ΛΥΚΟΦΡΩΝ Άλες. 713, ΔΙΟΔ. IV 7, ΣΧΟΛ. ΠΙΝΔ. 

Νεμ. III 16’πρβ. RE, 2 III έν λ. Sirenen στ. 294 κ.έ.
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μορφή εις τάς Σειρήνας καί είναι γνωστόν πλέον δτι ή τοιαύτη παράστασις απο
τελεί έπείσακτον είκονογραφίκόν θέμα1. Δεν υπάρχει λοιπόν ουσιώδης διαφορά 
μορφής μεταξύ Μουσών καί Σειρήνων.

’Ήδη εις τον 'Όμηρον άνευρίσκομεν καί άλλην ιδιότητα των Μουσών ύπεμ- 
φαίνουσαν την συγγένειαν προς τάς Σειρήνας καί τό βασίλειον τοΰ "Αδου. Έν 
ω 60 κ.έ.

Μοϋσαι εννέα πάσαι άμειβόμεναι όπι καλή 
ϋ·ρήνεον

τον Άχιλλέα1 2. Εις την σκηνήν τοΰ θρήνου χαρακτηριστικόν είναι ότι αί Μοΰσαι 
παρίστανται μόναι, άνευ τοΰ ’Απόλλωνος, άντιθέτως προς τήν 'Ομηρικήν συνή
θειαν ινα άκολουθώσι πάντοτε τον θεόν. Αιτία τούτου είναι ή γνωστή απέχθεια 
τοΰ ’Απόλλωνος προς τούς νεκρούς άποτελοΰντας μίασμα δι’ αυτόν3· αλλά διά 
τάς Μούσας οί νεκροί δεν είναι μίασμα καί διά τούτο μόναι αύται θρηνοΰσι τον 
Άχιλλέα, τον όποιον παραλαμβάνουσαι μεταφέρουν εις τήν Λευκήν νήσον. Αί 
Μοΰσαι επίσης έκτελοΰν τον θρήνον διά τον Λίνον4 ή τον Ρήσον5 6 άνευ τοΰ 
’Απόλλωνος, από τών τραγικών δέ ιδία καί εξής ή Μούσα λαμβάνεται συνηθέ- 
στατα εις τήν έννοιαν άπλώς τοΰ θρήνου °. Δεν συνοδεύει λοιπόν πάντοτε καί 
μόνον τήν φόρμιγγα τοΰ ’Απόλλωνος τό άσμα τών Μουσών.Έπιζή καί μία άλλη 
μορφή τάς άοι,δής τών Μουσών ξένη, εχθρική μάλιστα, προς τήν μουσικήν τοΰ 
’Απόλλωνος, συνδεομένη προς τούς νεκρούς καί τό βασίλειον τοΰ Άιδου.

Τήν σχέσιν ταύτην γνωρίζομεν καθ’ όμοιον εντελώς τρόπον καί διά τάς Σει
ρήνας καί άπό τοΰ Ευριπιδου καί εξής. 'Η Ελένη έν τώ όμωνύμφ δράματι, στ. 
167 κ.έ., καλεΐ τάς Σειρήνας, πτεροφόρους νεάνιδας, παρθένους χϋονος κόρας, ϊνα 
συνθρηνήσουν τον Μενέλαον καί τούς Διοσκούρους υποτιθεμένους νεκρούς 7.

Ή ίδιότης αυτή φανερώνει άρκούντοις τον χθόνιον χαρακτήρα τών Μουσών 
καί τήν σχέσιν προς τον Άδην, ήτις παλαιότερον είχε τονισθή8, έν φ ή νεωτέρα 
έρευνα” θεωρεί μάλλον δευτερογενή καί συμπτωματικήν τήν προς τούς νεκρούς σύ-

1 ε. kunze, Sirenen AM 57, 1932, 124 κ.έ., bu-
SCHOR, έ. ά. 11 κ. έ.

2 Βλ. καί ΠΡΟΚΛΟΥ Χρηστομ. II (Αίθιοπ.), ALLEN 
Homeri opera V σ. 106. Μοϋσα άναφέρεται μεταξύ τών 
προσώπων τής Αίθιοπίδος καί έν IG XIV 1284 πρβ. 
καί ΠΙΝΔ.’Ισθ. VIII 56: Τον μεν (Άχιλλέα) ου δε ϋανόντ’ 
άοιδαί ελιπ.ον \ αλλά οί παρά τε πυράν, τάφον ίΡ 'Ε/π- 
κώνιαι παρθένοι j στάν, επί θρήνον τε πολύφημον εχεαν.

3 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Άλκήστ. 22.
4 ΣΧΟΛ. ΟΜΗΡΟΥ Σ 570 ··= bergk4, carin. pop., 2 

farnell, Greek Iiero Cults (1921) 21 κ.έ.
5 [ΕΥΡΙΙΊ.] Ρήσος 977.
6 π. χ. ΕΥΡΙΠ. Ελένη 165 : τίνα Μονσαν επέλϋω, δά-

κρνοιν η θρήνοις ή πά&εσιν ; ή θρηνητική φδή ουδέ
ποτε θά εκαλείτο οϋτω, εάν ή Μοϋσα, ως θειον πνεΰμα, 
ήτο ξένη πρύς τούς θρήνους, επίσης αΰτ. στ. 174 μον- 
οεΐά τε θρηνήμασι ξννοιδά... φόντα είναι TO «hSllisches

Accompagnement», vvilajiowitz, Gr. Verskunst 271 
σημ. 2. Άηδόνων μουσεία, ΕΥΡ. άπ. 83 είναι οί θρή
νοι τών άηδόνων' Μουσών ενϋρήνιον έν ΕΥΡ. άπ. 29. 
Εις Έπιτύμβιον Επίγραμμα (άνέκδ.): αντί γόμων οίκ- 
τρους[κώκναε;] Μοϋσα γόους. Πρβλ. επίσης Άρχ. Έφημ. 
1937 σελ. 546 κ. π. ά.

7 BUSCHOR, έ. ά. 48 κ.έ., 01 κ.έ.
8 Ε. I’FUHL, Jell 1905, 83 σημ. 131 : ΙΙρβ. καί Η. 

dutschke, Jdl 1912, 136 καί παλαιότερον, rodiger. 

Die Musen. Σχέσις Μουσών πρός "Υπνον έν Τροι- 
ζηνι, Ι1ΑΥΣΑΝ. II 31, 3.

9 ι>. BOYANCE, Le culte des Muses cliez les pki- 
losophes grecs (1937) ίδίρ σελ. 329 κ. έ. 334, έ'νθα ή 
σύναψις τών Μουσών πρός τον θάνατον εξηγείται έκ 
τής Ιδιαιτέρας μοίρας τών νεκρών, τής προερχόμενης 
διά τής καλλιέργειας τοΰ πνεύματος' πρβ.Μ. Ρ. NILSSON, 

GGR II 521.
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ναψιν των Μουσών φαίνεται δμως πιθανώτερον δτι ή τοιαύτη άντίληψις έ'χει 
τάς ρίζας εις παλαιοτάτας δοξασίας, των οποίων είναι σαφείς αί επιβιώσεις1.

Την φθοροποιόν έπίδρασιν των Σειρήνων χαρακτηρίζει ό "Ομηρος διά τοΰ 
ρήματος ϋέλγω (πρβ. άνωτ.). Τδ αυτό ρήμα χρησιμοποιείται καί εις το έπεισόδιον 
τής Κίρκης, κ 203 κ.έ. Τούς υπό τον Εύρύλοχον διακριθέντας εταίρους τοΰ Όδυσ- 
σέως προς έξερεύνησιν τής νήσου εξαναγκάζει νά σταματήσουν προ τής κατοικίας 
τής Κίρκης τό άσμα αυτής, στ. 220 κ.έ. ’Αποτέλεσμα είναι ή θλιβερά περιπέτεια 
τής μεταμορφώσεως. Το άσμα λοιπόν είναι τό όδηγήσαν εις τήν φθοράν δπως 
συμβαίνει καί με τούς παραπλέοντας τάς Σειρήνας. Έν στ. 213 διά τούς μαγε
μένους λέοντας καί λύκους άπαντά τό κατέϋελξε, άργότερον δε ό Ερμής, αφού 
έ'χει δώσει τάς συμβουλάς του είς τον Όδυσσέα, προσθέτει, στ. 291 : άλλ’ ούδ’ ως 
έϊέλξαί σε δυνήσεται. Είναι επομένως καί ή Κίρκη μουσική θεδτης οδηγούσα είς τήν 
καταστροφήν οός καί αί Σειρήνες. Κατοικεί καί αΰτη μακρότατα από των θεών 
τού Όλυμπου — είς τήν περιοχήν λοιπόν τοΰ "Αδου. Χαρακτηριστικόν είναι δτι είς 
τήν σκηνήν τής εισόδου τοΰ Όδυσσέως είς τήν κατοικίαν τής Κίρκης δεν άναφέ- 
ρεται δτι ό Όδυσσεύς ήκουσε τό άσμα αυτής. ’Ακριβώς τό δτι δεν άκονεί τό 
άσμα τής θεάς είναι άπόδειξις δτι δεν διατρέχει κίνδυνον. Καί οί εταίροι τοΰ 
Όδυσσέως κατά τον παράπλουν τών Σειρήνων δεν διέτρεξαν κίνδυνον, διότι δεν 
ήκουσαν τήν μουσικήν τών θυγατέρων τοΰ Φόρκου.Ό Όδυσσεύς μολονότι ακούει 
τό άσμα σώζεται δμως χάρις είς τάς συμβουλάς τοΰ Τειρεσίου.

Καί είς τό έπεισόδιον τών Σειρήνων καί είς τό έπεισόδιον τής Κίρκης ή μου
σική έ'χει μαγικήν ιδιότητα οδηγούσαν προς όλεθρον ή καί θάνατον. Τά παρα
δείγματα τοΰ Άμφίονος καί ιδίως τοΰ Όρφέως δεικνύουν επίσης σαφώς τήν μα
γικήν ιδιότητα τής μουσικής. Θεότητες τοΰ θανάτου είναι καί ό Ερμής καί αί 
Σειρήνες, ΐνα παραλίπωμεν τήν όλιγώτερον γνωστήν μορφήν τής Κίρκης, θεότη
τες τής μουσικής, ή οποία γενικώς κατά τάς άρχεγόνους αντιλήψεις είναι συνδε- 
δεμένη προς τήν μαγείαν1 2. Οΰτω δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ή παράλληλος 
σχέσις τοΰ Έρμοΰ προς τά ποίμνια, τήν μουσικήν καί τον "Αδην έπανευρίσκεται 
καί είς τάς Μούσας.

Ή καταστρεπτική ένεκα τής προς τήν μαγείαν σχέσεως ίδιότης τής μουσι
κής παύει, όταν ή λύρα γίνεται κτήμα τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ κατ’ εξοχήν ουρανίου 
θεού καί εχθρού τοΰ θανάτου αί δέ Μοΰσαι, άποχωριζόμεναι τών άδελ,φών Σει
ρήνων, εισέρχονται είς τον κύκλον τής νέας θρησκείας. Ή μαγική ίδιότης, ξένη 
προς τήν θρησκείαν τοΰ Όλύμπου, είναι κυρίως συνδεδεμένη με τάς χθονίας θεό
τητας. Είς τήν ?ιατρείαν τών νεκρών® ή χρησιμοποιουμένη μουσική είναι ξένη

1 ’Ίσως και ή παρά ΜΙΜΝΕΡΜΟι παράδοσις, άπ. 13 
Β*=ΠΑΥΣΑΝ. IX 29,4, ΣΧΟΛ. ΠΙΝΔ. Νεμ. III 16 δτι 
υπάρχουν αρχαιότεραι Μοΰσαι θυγατέρες τοΰ Ούρανοΰ 
και νεώτεραι θυγατέρες τοΰ Διός αποτελεί άνάμνησιν 
τής διασπάσεως ταΰτης τής φυσεως τών Μουσών.

2 Διά τήν σχέσιν τής μουσικής πρός τήν μαγείαν 
πρβ. COMBAKIEU, La musique et la magie (1910),

j. quasten, Musik und Gesang in den Knlten tier 
heidnischen Antike... Munster (1930) a. 5 καί 195 
κ. έ. (μαγική ίδιότης τής μουσικής έν σχέσει πρός τήν 
λατρείαν).

3 Πρβ. J. QUASTEN, έ. ά. σελ. 195 -217, έ'νθα εξε
τάζεται ή μουσική είς τά αρχαία επιτύμβια έθιμα καί 
τήν λατρείαν τών νεκρών θεωρουμένη ώς Totenbe-
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προς τον ’Απόλλωνα, αποτελούσα έπιβίωσιν των παλαιών αντιλήψεων, έπιβίωσις 
επίσης τών όποιων είναι καί ή άνευ τοΰ Απόλλωνος συμμετοχή των Μουσών 
εις τον θρήνον τοΰ Άχιλλέως.

Οΰτω εις την νέαν θρησκείαν την σύναψιν Έρμοΰ-Σειρήνων συλλατρευομέ- 
νων μάλιστα ενιαχού’ αντικαθιστά ό χορός ’Απόλλωνος-Μουσών. Άλλ’ ή νέα 
θρησκεία δεν ήδυνήθη νά καταστρέψη τάς βαθείας ρίζας τών πρωτογόνων - λαϊ
κών αντιλήψεων.

Δύο στίχοι τοΰ Εύμήλου δύνανται, νομίζω, νά κατανοηθώσι πληρέστερον τώρα. 
Άναφέρονται ώς έξης υπό τοΰ Παυςανιου, IV 33,5: «Το δε άρχηΐον (οί Μεσσή- 
νιοι) καί άγων α έτίϋεααν μουσικής* τεκμαίρεσάαι δ’ εατιν αλλοις τε καί Εν μήλου 
τοϊς επεσιν έποίησε γοϋν καί τάδε εν τώ προαοδίω τώ εις Δήλον

τώ γάρ Ίΰ'ωμάτα καταδνμιος επλετο Μοισα 
ά καθαράν (κίϋαριν) καί ελεύθερα σάμβαλα εχοισα2

Καταάνμιος οΰτω εις τον Ίθωμάταν είναι ή Μοΰσα ή έ'χουσα καθαράν λύραν. 
Υπάρχει επομένως καί ή Μοΰσα ή έχουσα μη καθαράν λύραν έ'χει μεσολαβήσει 
άρα εις καθαρμός τής λύρας, ούτος δέ ασφαλώς δεν δύναται νά νοηθή άλλως 
είμή διά τής γενομένης μεταβιβάσεως τής λύρας άπό τών θεοτήτων τοΰ "Αιδου, 
εις τον κατ’ εξοχήν καθαρόν καί καθαίροντα θεόν, τύν Απόλλωνα. Ή μουσική 
άποσχισθεΐσα τώρα άπό τοΰ "Αδου καί τής μαγείας τών πνευμάτων τής γής 
είναι ακίνδυνος διά τούς ανθρώπους.

“Οτι ή Μοΰσα, ή έχουσα τήν μή καθαράν* κίθαριν καί. μή ελεύθερα σάμβαλα,

schworung. Πρβ. καί ι. delatte, Rev. arch. 1913, I 
σελ. 313 κ.έ., w. deonna, Le mort musicien RHG 
119, 1939, 71 κ.έ. raingeard, έ. ά. 555 κ. έ., 559. Συ
νήθως εις τήν νεκρικήν μουσικήν χρησιμοποιείται ό 
αυλός, ένφ ή λύρα είναι κτήμα τοΰ ’Απόλλωνος Πρβ. 
ΙΙΛΟΥΤΑΡΧ. Περί τοΰ ει έν Δελφοΐς, 21 : Σοφοκλής δε 
καί τών οργάνων εκατέρφ (τ.έ. αύλφ καί λύρα) προονέ- 
μων εκάτερον δήλός εοτι διά τούτων

εναυλ,α κωκντοϊαιν} ον λύρα φίλα· 
και γάρ 6 ανλ.ός όψε και πρφην έτόλμησε φωνήν εφ’ ίμερ- 

τοϊσιν άφιέναΓ τον δε πρώτον χρόνον εί'/.κετο τά πένθη. 
’Άλ,νρον ελ.εγον ΕΥΡΙΙΙ. Έλ. 185, άλ.νροι ελεγοι ΕΥΡΙΠ. 

Ίφιγ. 146 κ. ά. δεικνύουν σαφώς τήν μή χρήσιν τής 
λύρας εις τούς θρήνους, προφανώς ώς κτήματος τοΰ 
’Απόλλωνος. ’Αλλά τοΰτο λησμονεΐται συχνάκις εις 
επιταφίους παραστάσεις, πρβ. QUASTEN, έ. ά. ίσως όμως 
υπάρχει καί έτερος λόγος, ό όποιος πρέπει νά εύρεσή.

1 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII 22,7 πρβ. R. RAINGBARD, έ.ά. 37.
2 Πρβ. επίσης ΠΛΥΣ. IV 4,2: Έπι δε Φίντα τοΰ 

Συβότα πρώτον Μεοσήνιοι τότε τφ , Απόλλων ι ές Δή

λων ϋ-νσίαν καί άνδρών χορόν άποοτέλλοναι . . τό. δε 
προσόδιον . . . έδίδαξεν Ενμψ,ος καί λ’ 19,10 . . . τοΰ 

προοοδίον ... ο εποίηοεν εις Δήλον. Ή διάλεκτος καί 
τό μέτρον τοΰ αποσπάσματος είναι άμφότερα ξένα πρός

τήν χορικήν ποίησιν τήν γνωστήν ήμΐν τοΰτο είναι 
’ίσως άπόδειξις ότι τό δακτυλικόν μέτρον καί πριν ’ίσως 
χρησιμοποίησή εις τό έπος, ήτο έν χρήσει ώς «ρυθίιός 
βαδίσματος» SCHMID-staehlin I 1, 291.Ό μ. ρ. Nils

son έν Die Alltike XIV 1948, 25 παρατηρεί ότι ή άνά- 
μειξις αιολικών στοιχείων εις τήν χορικήν ποίησιν ερ
μηνεύεται κυρίως έκ τής γλώσσης τοΰ έπιβιώσαντος 
παλαιοΰ αχαϊκού - μυκηναϊκού στοιχείου' πρβ. καί 
SCHMID - staehlin 11, 454 σημ. 14. Είναι οΰτω φανερά 
ή παλαιότης τοΰ αποσπάσματος : Μετοχή τών Μεσση- 
νίων εις τήν πανήγυριν τής Δήλου νοείται μόνον καθ’ 
οΰς χρόνους ή κοινότης ’Αχαιών - Ίώνων είναι ακόμη 
άδιατάρακτος ήτοι πρό τής δωρικής κατακτήσεως τής 
Μεσσήνης. Περί τής χρονολογίας τού Εύμήλου Τ. .Τ. ιπτν- 

βαβιν έν JHS 68, 1948, 67' βλ. καί allen, Homer, The 
origines... σελ. 66. Τό απόσπασμα αναγράφω κατά τήν 
άποκατάστασιν τοΰ Bergk, Poetae tyrici graeci4 εύ- 
ρόντος πιθανότατα τό ορθόν έξ άλλων όμως λόγων' ση- 
μειοΰται τά εξής: Scripsi ά καθαράν κίθαριν et deinde 
εχοισα pro έ'χουσα, quae dixisse videtur poeta tibici- 
nnm arti adversatus, quae tunc in Graecia laetissima 
capiebat incrementa κ.τ.λ. : σχετικώς βλ. σημ.

3 Καί εάν εις τό κα&αράν δώσωμεν τήν έννοιαν 
τοΰ καθαίροντος καί όχι τοΰ κεκαθαρμένου ώς ΙΙΙΝΔ.
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ΠίΝΑΞ 1.

1. ’Ιχνογράφημα τής παραστάσεως τοΰ ’Αρχιλόχου καί τής βοός έκ πυξίδος τής Βοστόνης.

2. Ή βοΰς καί δυο Μοΰσαι έκ τής αυτής πυξίδος.
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3. Μοΰσαι καί ό βουκόλος νέος της αυτής πυξίδος.

4. Μοΰσαι τής αυτής πυξίδος.
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AE 1952 Νέαι έπιγριχφκϊ περί τοΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου Ιό

ανήκει εις τον "Αδην δεικνύουν επίσης τά σάμβαλα ήτοι πέδιλα, τά όποια φέ
ρει καί ή καταθύμιος Μούσα αλλά καί αί Σειρήνες κατ’ άπόσπ. τού Ευριπιδου 1

Χρνσεαι δέ μοι πτέρυγες περί νώτω
καί τά Σειρήνων πτερόεντα πέδιλα ...

Πτεροφόροι είναι αί Σειρήνες καί έν τή Ελένη τού Ευριπιδου2. Ή ΰπαρξις των 
πέδιλων άποδεικνύει ότι το πτηνόμορφον σώμα των Σειρήνων δεν άνταποκρίνε- 
ται προς την αρχικήν περί αυτών άντίληψιν3. Αί Σειρήνες καί αί Μούσαι, συμ- 
φώνως προς τά ανωτέρω αποσπάσματα, ψορούσι πέδιλα 4 όπως καί ο Ερμής.

"Οτι ή μουσική άποσπωμένη από τών χθονίων πνευμάτων καί τής μαγείας 
γίνεται κτήμα τού ’Απόλλωνος, άποδεικνύει ή καθ’ όμοιον τρόπον κτήσις καί τής 
έτέρας, συγγενούς δέ, ίδιότητος τού θεού, τής μαντικής, τής οποίας είναι γνωστή 
επίσης ή σχέσις προς τήν μαγείαν0 καί τάς προς αυτήν συνδεομένας δυνάμεις τής 
Γής. Τήν μαντικήν δέ πιθανώτατα άπέκτησεν ό ’Απόλλων εις τούς Δελφούς, 
όπου ίσως συνέβη καί ή σύναψης προς τάς Μούσας6. ΠΑησίον τοΰ ιερού τής Γής, 
παλαιάς κτήτορος τού δελφικού μαντείου7, υπήρχε καί ιερόν τών Μουσών8 πα- 
λαιότερον τού ιερού τού’Απόλλωνος. Ή μεταβίβασις εις τον θεόν τον κατ’εξοχήν 
εχθρόν τού θανάτου δύο ιδιοτήτων άνηκουσών άρχικώς εις τάς θεότητας τής Γής 
συμβολίζει κατά περιφανή τρόπον τήν άπό τών δεσμών τών χθονίων δυνάμεων 
άπελευθέρωσιν δύο ιδιοτήτων κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν ζωήν. Τό νέον πνεύμα 
δεικνύει ακριβώς ή υπό τού θεού τού φωτός προστασία τών δύο τούτων στοι
χείων. Είναι μεγαλειώδης Ελληνική δημιουργία ή συντελεσθεΐσα μετουσίωσις τών 
πρωτογόνων μαγικών αντιλήψεων εις τήν μορφήν τού ’Απόλλωνος.

Τό άρχέγονον όμως υπόστρωμα δεν έξηλείφθη εντελώς εις τήν Ελλάδα, ώς 
δεικνύουν παραδόσεις καί πίστεις, τάς οποίας εϊδομεν ήδη. "Ινα έπανέλθωμεν εις 
τήν διήγησιν τής επιγραφής ημών, ή έμφάνισις τών Μουσών άνευ τού Άπόλλω- 
νος, έν καιρώ δέ νυκτός, δεικνύει επίσης σαφώς τήν έπιβίωσιν τών άρχαιοτέρων 
αντιλήψεων. Αί Μούσαι είναι ενταύθα χθόνιαι νύμφαι, όπως εις τον θρήνον 
τού Άχιλλέως.

Ή μουσική αυτών είναι ακόμη συνδεδεμένη προς τήν μαγείαν. Εις τό δώ- 
ρον τής θείας δυνάμεως ενυπάρχει επίσης ή ΰπερτέρα δύναμις, ήτις είναι καί

Όλυμπ. I, 26 (περί λέβητος), ΘΕΟΚΡ. 24,96 (περί τοΰ 
θείου) [τήν παρατήρησιν οφείλω εις φιλικήν ΰπόδει- 
ξιν] ήτοι σχετίσαηιεν πρός τήν καθαρτικήν ιδιότητα 
τής μουσικής — ερμηνεία, τήν οποίαν δέν βλέπω πιθα
νήν—ή ουσία απομένει ή αυτή: Ή άναληψις τής μου
σικής υπό τοΰ ’Απόλλωνος παρά των θεών τοΰ "Αδου 
προϋποθέτει καθαρμόν.

1 Άπ. 911=ΚΛΗΜΗΣ Στρώματ. IV 642, ΠΛΟΥΤ. 786d.
2 Πρβ. άνωτ. σελ. 70.
3 Πρβ. άνωτ. σελ. 69 κ.ε.
4 Ή αρχική παράστασις τών Σειρήνων - Μουσών

ώς πτεροφόρων καί μέ πτερωτά πέδιλα θά ήτο οϊα 
άναλόγιον καταστρεπτικών γυναικείων όντων ώς τών 
Γοργόνων π.χ.

5 Διά τήν σχέσιν μουσικής καί μαντικής halliday, 
Greek Divination, σελ. 40κ.έ., μ. ρ. nxlsson, GGR 
I, 152 κ.έ.

6 Πρβ. roschek’s ML II 23, 41.
7 ΓΙΑΥΣΑΝ. VIII 48,s. μ. ρ. NILSSON, έ. ά. 430, 

AMANDRY, ε.ά.
8 Ώς γνωστόν θυγάτηρ τής Γής είναι ή μήτηρ τών 

Μουσών Μνημοσύνη, ΗΣΙΟΔ. Θεογ. στ. 126 καί 135.

10
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74 Νικολάου Μ. Κβντολέοντο; ΑΕ 1952

ωφέλιμος καί καταστρεπτική' ή ϋέλ'ξις τής μουσικής έχει ενδεχομένως καταστρε
πτικά αποτελέσματα διά τον λαμβάνοντα την λύραν' ή βούς, ή απάθεια τής βοός, 
αποτελεί τό άντιστάθμημα, το άντίδοτον διά την αβλαβή λήψιν τής λύρας5.

Ή ερμηνεία αΰτη άποδεικνύεται δι’ ενός 'Ομηρικού παραλλήλου. Ό Δημό- 
δοκος έ'λαβε τό δώρον τής άοιδής παρά των Μουσών, αφού δμως προσέφερεν εις 
αύτάς ώς τιμήν την δρασιν, θ’ 63 κ.έ.

τον πέρι Μοϋσ’ έφίλησε, δίδου δ' άγαμόν τε κακόν τε· 
όφϋ'αλμών μεν αμερσε, δίδον δ’ ήδεΐαν άοιδήν.

Τό δώρον καί ή άντίδοσις άναφέρονται ενταύθα παραθετικώς, άλλ’ ασφα
λώς τό εν είναι αποτέλεσμα τού ετέρου. Ή τύφλωσις τού Δημοδόκου, φίλου δέ 
τών Μουσών, δεν δύναται νά έρμηνευθή άλλως. Ό "Ομηρος δμως δεν δΰναται 
νά παραστήση καταστρεπτικά τά δώρα τών θεών. Ή τύφλωσις είναι ή αμοιβή 
τρόπον τινά προς τάς Μούσας διά νά άποκτήση παρ’ αυτών ό Δημόδοκος τήν 
ικανότητα τής μουσικής τέχνης. 'Η περίπτωσις τού Τειρεσίου2 είναι δμοιον πα
ράδειγμα εκ τής συγγενικής Μαντικής. Ή τύφλωσις άναφέρεται ώς τιμωρία συ
νήθως, άλλ’ ή παράδοσις αΰτη δεν φαίνεται ή άρχαιοτέρα. Είναι μάλλον ή 
αμοιβή, ή τιμή, τήν όποιαν παρέχει, ϊνα λάβη τήν μαντικήν ικανότητα, ήτις ακόμη 
προέρχεται εκ τών παλαιών θεών, τών θεών τής Γής καί ούχί έκ τού ’Απόλλωνος.

Ή έναρξις τής βιογραφίας τού ’Αρχιλόχου μέ τήν διήγησιν τής υπό τών 
Μουσών κλήσεως ώς πρώτου συμβάντος τής ζωής αύτού καί ή άποσιώπησις τών 
ασχέτων προς τήν ποιητικήν δημιουργίαν καί τήν πολιτικήν δρασιν γεγονότων 
δεικνύει σαφώς τήν τάσιν τού βιογράφου, ϊνα έξάρη τον δημόσιον μόνον βίον τού 
Παρίου ποιητού καί τήν πνευματικήν αύτού δημιουργίαν τά πλαίσια τής τοι- 
αύτης βιογραφικής έξιστορήσεως πρέπει ’ίσως νά άναζητηθώσιν εις τον κύκλον 
τών ΙΙεριπατητικών3.

Έκ τού συνήθους τίτλου τών αρχαίων βιογραφιών βίος καί γένος4 τά παρεχό
μενα στοιχεία υπό τών επιγραφών ημών καλύπτουν μόνον τον βίον. Τό γένος

1 Καί εις τάς σημερινάς παραδόσεις τοΰ λαού δέν 
λείπουν δμοιαι άντιλήψείς. Κατά διήγησιν έκ Κάτω 
Μεσαρά Κρήτης, Ν. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παραδόσεις Α' άρ. 702 
«οποίος θέλει νά μάθη νά παίζη καλά τήν λΰρα» οφεί
λει νά μεταβή κατά τό μεσονύκτιον εις έ'ρημον σταυ
ροδρόμι καί έκεϊ νά χαράξη «μέ μαχαίρι μαυρομά
νικο κύκλον έν τφ μέσφ τοΰ οποίου νά καίΚση καί νά 
παίζη τήν λύραν». Προσέρχονται Νεράιδες, αί όποϊαι 
υποσχόμεναι ότι Πίχ τοΰ διδάξουν «νά παίζη καλά σάν 
κ’ εκείνες» τήν λύραν προσπαθοΰσι νά τόν έξαγάγουν 
εκ τοΰ μαγικού κύκλου. Οΰτος δμως οφείλει νά μή 
έξέλθη τοΰ κύκλου διότι «ό σκοπός των δέν είναι κα
λός». Αί Νεράιδες θά εξακολουθούν νά επιμένουν 
καθ’ δλην τήν νύκτα, μόνον όμως ολίγον πριν έξημε- 
ρώση, δτε αί Νεράιδες επείγονται νά εξαφανιστούν,

θά δεχθούν νά διδάξουν τόν λυρατζήν τήν τελείαν 
γνώσιν τής λύρας άρκούμεναι εις αποκοπήν τοΰ μι
κρού δακτύλου τοΰ λυρατζή, τόν όποιον ούτος εξάγει 
έκ τοΰ μαγικού κύκλου. Είναι φανερόν δτι έχομεν τήν 
αυτήν διήγησιν ώς καί εις τήν περίπτωσιν τοΰ Δημο
δόκου. Αί Νεράιδες παρέχουν τό χάρισμα τής μουσι
κής έναντι τής πηρώσεως' μόνον δτι αΰτη ενταύθα 
είναι περισσότερον άβλαβής. Θά υπάρχουν δ’ίσως καί 
άλλαι δμοιαι παραδόσεις.

2 Πρβ. τά άρθρα Teiresias έν roscher’s ML καί 
R.E.

3 Christ - schmid - STAHUN Π 1 σελ. 163. Γενικώς 
F. εεο, Die gr.-rom. Biographie καί d. r. stuart, 

Epochs of Greek and Roman Biography 1938.
4 eeo, έ.ά. σ. 20.
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καί οί χρόνοι τοΰ ποιητοΰ ι*)ά ήσαν ιδιαιτέρως πολύτιμα. Ή ακριβής χρονολογία 
τού ποιητοΰ παραμένει άγνωστος1, ή πληροφορία τοΰ Κριτίου1 2 3 ότι ή μήτηρ τοΰ 
ποιητοΰ ήτο δούλη καλουμένη Ένιπώ παραμένει επίσης ανεξακρίβωτος καί μό
νον παρεμπιπτόντως αναφέρεται ό πατήρ Τελεσικλής.

Παρά τον Τελεσικλέα μνημονεύεται και ό άρνηθείς τον ύπεσχημένον γάμον τής 
θυγατρός προς τον ’Αρχίλοχον Λνκάμβης:\ στ. 45, ή ένταΰθα μνεία τοΰ οποίου 
σημαίνει ασφαλώς ότι εν τή άπολομένη συνεχεία έμνημονεύοντο αί έ'ριδες τούτου 
προς τον ’Αρχίλοχον. 'Οπωσδήποτε ή Παριακή παράδοσις εϊχεν έξεύρει καταλλή
λως τήν αποστολήν τοΰ Τελεσικλέους και τοΰ Λυκάμβου ώς θεοπρυπων εις Δελφούς.

Έκ τής όλης διηγήσεως των επιγραφών Ε μόνον ό χρησμός ό δοθείς εις τον 
Τελεσικλέα ήτο ήδη γνωστός έκ τής Παλατινης Ανθολογίας4 5 * μετά τοΰ έπιγρα- 
φίου χρησμός έπ Άρχΰόχω λεχθείς, εν μέρει δε και εξ άλλων μεταγενεστέρων 
πηγών λ ’Ασήμαντοι μόνον διάφορά! παρατηρούνται μεταξύ τοΰ ένταΰθα καί τοΰ 
έν τή ’Ανθολογία κειμένου τοΰ χρησμού0.

Ή χρήσις τής λέξεως παΐς, στ. 50, συνήθους έν τή έννοια τοΰ υιός έν τή 
έπική γλώσση, είναι χαρακτηριστική διά τον ’Αρχίλοχον. Διότι άπαντα και έν τώ 
έπιγράμματι τοΰ Σωσθέως Κ IV, στ. 11: παΐ Τελεσικλήος και έν τή ρήσει τής Πυ
θίας άπαγορευούσης τήν εις τό μαντεϊον τών Δελφών είσοδον τοΰ φονέως τοΰ 
ποιητοΰ, τον όποιον διατάσσει ΐνα μεταβή εις Ταίναρον μ,ειλί'ξασϋαι την τον 
Τελεσικλείον παιδδς ψυχήν7 *.

Είναι φανερά ή χαλαρά πως σύνδεσις τοΰ χρησμού προς τήν όλην διήγησιν. 
Μετά τήν επιφάνειαν τών Μουσών καί τήν δωρεάν τής λύρας ήτο φανερόν ποιος 
έκ τών παίδων τοΰ Τελεσικλέους θά ήτο αθάνατος καί αοίδιμος, ή δε προθυμό
τερου γενομένη μετάβασις τοΰ Τελεσικλέους εις τούς Δελφούς ειχεν ακριβώς τά

1 Πρβ. blakeway, The Date of Archilochus έν 
Essays.. G. Murray (1936) 33 κ.έ., jacoby, The Date 
of Archilochos, Cl. Quart. 35, 1941, 97 κ.έ., rubEn- 

sohn, έ.ά. easserrE, έ.ά. 287 κ.έ.
2 ΚΡΙΤΙΑΣ παρ’ ΑΙΛΙΑΝΩι Ποικ. Ίστ. X, 13: ονδ’ 

οτι Ένιπονςήν νιος τής δούλης. Παλαιότερον είχε θεω- 
ρηθή οτι ό ’Αρχίλοχος ειχεν ονομάσει οΰτω τήν πο
λεμικήν του Μοΰσαν (ενίπτειν - ενέπειν), πρβ. hau- 

υΕττε, έ.ά. 52 κ.έ.
3 Άπ. 24, 71, 74, 88 πρβ. hauvette, έ.ά. 67 κ.έ., 

F. easserre, Ees epodes d’Archiloque (1949) σελ. 28 
κ.έ., οστις θεωρεί οτι κατά τοΰ Λυκάμβου ήτο ό πρώ
τος έπφδός. Πρβ. ΟΡΑΤΙΟΥ Epist. I 19,2S καί 30-31, 
VI 13 (μετ’ αρχαίων σχολίων), ΠΑΛΑΤ. ΑΝΘ. VII 351, 
358. Γενικώς easserre, έ.ά.

4 XIV 113 = hendess, Oracula graeca (1877) 
άρ. 59.

5 ΕΥΣΕΒΙΟΥ Εϋαγγ. Προπαρ. V 33 : εφ’ οΐς πάλιν
ό προδηλωθείς τον χρησμφδόν θεόν ωδέ πως οκώπτει :
Αθάνατός οοι παΐς καί αοίδιμος, ώ Τελεσίκλεις,
ε’οοετ’ εν άνθρώποις δ δε παΐς ήν ’Αρχίλοχος.

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ Περί θερ. έλλ. παθημ. 141,20; ΔίΩΝΟΣ ΧΡΥ-

ΣΟΣΤ. 33, 397 ; τώ πατρί δε αυτόν χρωμένφ προ τής 
γενέσεως αθάνατόν οί παϊδα γενέοεσθαι προεΐπεν. Ό 
τρίτος στίχος τοΰ χρησμού ημών, στ. 52, άποδεικνυει οτι 
δεν έδόθη πρό τής γεννήσεως τοΰ ’Αρχιλόχου. Δυστυ
χώς δεν είναι δυνατή ή διαπίστωσις εάν πηγή πασών 
τών μεταγενεστέρων τούτων μνειών είναι ή επιγραφή 
ημών — τυχόν δέ καί ή εις βιβλίον έκδοσις αυτής — ή 
έτέρα πηγή. Ή τελευταία εκδοχή δΰναται νά έξαχθή 
έκ τής χαλαράς συνδέσεως τοΰ χρησμοΰ πρός τό υπό
λοιπον κείμενον' αλλά τοΰτο δεν είναι αποφασιστικόν 
τεκμήριον.

6 ΠΑΛΑΤ. ΑΝΘ. XIV 113 :
9Αθάνατός οοι παΐς καί αοίδιμος, ώ Τελεοίκλεις, 

εσσετ9 εν άνθρώποιοιν, ός άν πρώτος οε προοείπτ) 

νηδς οής άποβάντα φιλμ εν πατρίδι yah).

Τό άποβάντα είναι μετάφρασις τοΰ άποθρφιοκοντα' τό 
νηδς άπο&ρφοκοντα φράσις ομηρική' πρβ. Β 702, Π 
748' ή γραφή προπείπει τής επιγραφής είναι σΰμφοινος 
πρός τήν συνήθειαν τών επιγραφών τής έποχής' πρβ. 
είρημένος — ήρημένος.

7 ΣΟΥΔΑ, ’Εν λέξει ’Αρχίλοχος.
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7G Νικολάου Μ. Κβντολέοντος ΑΕ 1952

θαύματα ταΰτα ώς αιτίαν. ’Ίσως ό βιογράφος συνδέει δύο άρχικώς διαφόρους με
ταξύ των παραδόσεις. 'Οπωσδήποτε ό ’Αρχίλοχος ήτο ό πρώτος προσειπών τον 
Τελεσικλέα κατά την άποβίβασίν του εις την Πάρον.

Δυστυχώς διά τά περαιτέρω ή επιγραφή καθίσταται αινιγματική. Εορτή τών 
’Αρτεμισιών άπαντα τό πρώτον ενταύθα διά τήν ΙΙάρον, ένφ ή λατρεία τής θεάς 
είναι καί άλλοθεν μεμαρτυρημένη έν τή νήσωΧ.

Οί άποτελοΰντες τήν άπάντησιν τού ’Αρχιλόχου πρώτοι στίχοι τής τρίτης 
σελίδος είναι εντελώς άποκεκρουμένοι. ’Ίχνη γραμμάτων σώζονται άπο τού (ίου 
κ. έ. στίχου, όστις ώς καί οί δύο ακόλουθοι, 7-8, ήσαν έ'μμετροι, ώς είναι φα
νερόν εκ τής άριστερώτερον γραφής. "Οτι ούτοι άπετέλουν άπάντησιν διά στίχων 
εις τήν έν II 57 έρώτησιν εϊ τι τών άνανκαίων υπάρχει, δύναταί τις απλώς μόνον 
νά υπόθεση. Έν πάση περιπτώσει εις τήν ποιητικήν ικανότητα καί τήν χρήσιν 
τής λύρας άναφέρονται οί άπελπιστικώς επίσης κατεστραμμένοι στίχοι 9 - 15.

Ιδιαιτέραν περίοδον αποτελεί ό στ. 16, ώς δεικνύει ή μεταξύ δύο παρα
γράφων τοποθέτησις" ή περίοδος αυτή είναι ή αρχή τού νέου κεφαλαίου τού εί- 
σαγομένου διά τής κορωνίδος.

Ή κυρία διήγησις αρχίζει διά τού στ. 17, ώς φανερώνει ό δέ· ώστε πιθανώς έν 
στ. 16: Έν άρχε[ΐ μεν...] έδηλοΰτο ότι ούδέν ιδιαίτερον συνέβη μέχρι τών από 
στ. 17 κ.έ. έκτιθεμένων γεγονότων έγένοντο δέ ταΰτα κατά τινα εορτήν, πιθα- 
νώτατα τού Διονύσου. Καί ταΰτα όμως άναφέρονται έν λόγω πλαγίφ έξηρτημένω 
άπό τού ψασ'ιν τοΰ στ. 19.

Ή διήγησις αυτή σφζεται έλλιπώς. Άλλ’ εκ τών έλλειπόντων τών έπιγρα- 
φών Ej καί Ε2 είναι τό μόνον τμήμα, όπερ τυχαίως δύναται νά εύρεθή ημέραν τινά.

Γενικώς τό περιεχόμενον μετ’ άσφαλείας δύναται νά άναχθή εις Παριακήν, 
άγνωστον έπίσης άλλοθεν, παράδοσιν περί εισαγωγής ή διαμορφώσεως τίνος έν 
ΙΙάρω τής φαλλικής λατρείας τοΰ Διονύσου υπό τοΰ ’Αρχιλόχου.

Έν στ. 20 τό σχεδιαΣ δύναται νά συμπληρωθή εις [αυτο]/σχεδιάσ[αντα] 
ή [επί]/σχεδίας [πλεύσαντα] π. χ., βεβαίως δέ τον Αρχίλοχον. Τήν πρώτην συμπλή- 
ριοσιν στηρίζουσι νομίζω έπαρκώς αί μαρτυρίαι τών άρχαίων περί τής αύτοσχε- 
διαστικής άρχής τοΰ δράματος, ήτοι ποιητικής τέχνης άναφερομένης εις τον Διό
νυσον. Ούτω ΑΡΙΣΤΟΤ. Ποιητ. 1149a: γενομένης ό’ ονν άπ άρχής αύτοσχεδιαστικής..., 
ομοίως αύτ. 1448b" πρβ. καί όσα χωρία σημειώνει ό Bywater έν τή έκδόσει τής 
Ποιητικής, ώς π.χ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΪΥΡΙΟΣ 37,4 : Άδηναίοις δε ή μεν παλαιά Μοϋαα χο
ροί παίδων ήσαν καί άνδρών, γης έργάται κατά δήμους ίστάμενοι.. . άσματα αδον- 
τες αυτοσχέδια. Έν άποσπάσματι Σημου τοΰ Δηλίου παρ’ Αθηναίο ΙΔ' 622b 
άναφέρεται: οί Αύτοκάβδαλοι 1 2 έστεφανωμένοι κιττώ σχέδην έπέραινον ρήσεις· υστε-

1 rubensohn, Paros 1851, 15. πρός τούς Καβάρνους (πρβ. rubensohn, έ’.ά. 1813) ίε-
2 Πρβ. παί F. Μ. cornford, The Origin of Attic ρεΐς τής Δήμητρος εν Πάρφ, πρός ήν σχετίζεται ό 

Comedy, 41 κ.έ. a. w. pickard- Cambridge, Dithy- Διόνυσος, ΑΡΧΙΛΟΧ. άπ. 119.
ramb . . 231 κ. έ. ’Ίσως ή λέξις νά μή είναι άσχετος
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ρον δέ ίαμβοι ώνομάσύλησαν αυτοί τε καί τά ποιήματα αυτών. Αί σχέδην ρήσεις είναι 
άσφαλώς δ,τι καί τά αύτοσχεδιάσματα, άμφότερα σχετικά προς τον Διόνυσον ό 
Σημος αναφέρει τούς Αύτοκαβδάλους μετά των Ιθυφάλλων καί των Φαλλοφό- 
ρων. Σημαντικώτερον είναι δτι οί ίαμβοι, είσαγόμενοι διά τοΰ ’Αρχιλόχου κατά 
την άρχαίαν πίστιν και τά σωζόμενα κείμενα1, είναι κατά την μαρτυρίαν τοΰ 
Σήμου ή ύστερον ονομασία των σχέδην ρήσεων των Αύτοκαβδάλων. Δυνάμεθα 
ακόμη ενθυμούμενοι τάς ομοιότητας μεταξύ τής περί των Μουσών εις τον ’Αρ
χίλοχον επιφάνειας παραδόσεως καί τοΰ εις Έρμήν ύμνου νά συσχετίσωμεν τό 
ενταύθα [αυτο]σχεδιάσ[αντα] προς τον στ. 54 τοΰ ύμνου: (Έρμης) ύπδ καλόν άειδε/ 
έξ αύτοσχεδίης πειρώμένος. Ή συμπλήρωσις [επί] σχεδίας θά ήδύνατο νά έξαχθή 
έκ τής έν τοις έπομένοις στίχοις τεκμαιρομένης ίσως ύπάρξεως ενός πλοΰ (στ. 25, 
27)' ακριβώς δμως ούτος, εάν όντως συνέβη, ακολουθεί άργότερον ούτω τό [αυ- 
το]σγεδιάσ[αντα] είναι σχεδόν επιβεβλημένη συμπλήρωσις.

Έν στ. 21 μετά τό τινάς των ακολουθεί ασφαλώς Π. Π[ολιτών] είναι πιθα- 
νώτερον ή Π[αρίων], πρβ. Ε, στ. 6. ΙΙ[αίδων] είναι επίσης δυνατόν πρβ. άνωτ. 
χορούς παίδων καί τό έν στ. 22 διδάξαντα.

Έν στ. 23 τό παραδεδομ[ένα] δέον νά συμπληρωθή διά τοΰ ιερά ή τίνος 
άναλόγου' άναφέρεται οπωσδήποτε εις καθεστηκυΐαν τάξιν λατρείας έμφαινομένης 
καί έκ τοΰ έπιφερομένου, στ. 24, κεκοσμημέ[νου] προφανώς ιερού, ναού ή Αγάλματος.

Έν στ. 25/26 ή συμπλήρωσις [κή]/ρυκος εις ΤΙ[άρον], προφανώς δέ: [άψικο- 
μένου] είναι λίαν πιθανή, άν μή ή μόνη δυνατή' [μή]ρυκος είναι ή μόνη έτέρα 
δυνατότης ούδένα δμως παρέχουσα νοΰν.

Αινιγματικός είναι ό στ. 26: [ήϋ-]/γ\ [έμ]έλησεν είναι αί προσεχέστεραι ανα
γνώσεις προσκροΰουσαι δμως εις την συλλαβικήν τομήν, ήτις γενικώς τηρείται 
εις τάς έπιγραφάς ημών. Διά τον αυτόν λόγον απίθανος είναι καί ό χωρισμός 
...ελης έν ώι. Θά ήτο ίσως δυνατόν νά θεωρήσωμεν τό έλησεν ως αόριστον πρώ
τον τοΰ λανθάνω, άλλ’ ό τύπος ούτος άπαντά συνήθως μόνον έν τή ποιήσει καί 
συνηθέστερον σύνθετος (Ομηρος υ 85, Αλκαίος, άπ. 95, Νικανδρος, Άλεξιφ. 
280), έν μεταβατική δέ έννοια' ασαφές είναι καί τό ακολουθούν ώι. Τό τελευ- 
ταΐον ιώτα είναι ασφαλές. Καί έάν δεχθώμεν τό δεύτερον γράμμα οός Δ αντί 
Λ, εδησεν, μολονότι τό Λ είναι σαφές έπΐ τοΰ λίθου, πάλιν δεν εύοδοΰται τό 
νόη μα.

Έκ τοΰ στ. 27 δύναται νά συναχθή δτι την άφιξιν τοΰ κήρυκος ήκολούθησε 
πλοΰς τις ή πορεία συμμετέχοντος (;) καί τοΰ ’Αρχιλόχου. "Οτι πρόκειται περί 
πλοΰ εις Θάσον, ώς θά ήδύνατό τις νά ύποθέση, είναι μάλλον άπίθανον. Διότι τούτο 
ώς σημαντικώτατον γεγονός τής ζωής τοΰ ’Αρχιλόχου θά άνεφέρετο διεξοδικώτε- 
ρον % άλλως τε δέ ή διήγησις άναφέρεται ιός παράδοσις καί όχι ώς ιστορικόν 
γεγονός, οίον ήτο ή αποστολή τής εις Θάσον αποικίας καί τών ακολούθων με
ταβάσεων. Έάν είς τύν στ. 27 - 28 συμπληρώσωμεν [πολι]/τών καί άλλω[ν ξέ-

1 "Οτι οΐ ίαμβοι προϋπήρχον τοΰ Αρχιλόχου, βλ. 2 Είναι γνωστή δμως ή μεταφορά εις Θάσον καί 
προχείρως wjxamowitz, Or. Verskunst 39. τών μυστηρίων τής Δήμητρος, ΠΑΥΣ. X 29,::.
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νων(;)] οί πολΐται ούτοι θά ήδύναντο νά είναι οί αυτοί προς τούς τινάς τών π[ο- 
λιτών], εάν αΰτη είναι ή ορθή συμπλήρωσις τοΰ στ. 21.

Έν στ. 29 - 80 εταίροι είναι οί τοΰ ’Αρχιλόχου — άλλ’ ή συμπλήρωσις των 
στίχων είναι ασαφής- [οτάντα πα]ρά τους εταίρους [είπεΐν...] είναι απλώς μία 
δυνατότης.

Μετά τό [κατασκευ]ασθέντων (;) (αί δυνατότητες τής συμπληρώσεως είναι 
πολλαί) δεν εννοώ τά άκολουθοΰνται.

Οί στ. 31 - 35 αποτελούν έμμετρον ρήσιν, βεβαίως δέ τοΰ ’Αρχιλόχου, πε- 
ριέχουσαν διατάξεις περί τής λατρείας τοΰ Διονύσου. Οί στίχοι 33-35 φαίνονται 
δακτυλικοί, ώστε έν στ. 31 ή λέξις ό Διόνυσος θά έχρησιμοποιεΐτο ώς ακέφαλος 
αρχή δακτυλικοΰ στίχου. Επίσης ασαφές μοΰ είναι τό μέτρον τοΰ στ. 32, έφ’ 
όσον είναι άγνωστος ή δεύτερα λέξις.

Ήτο ήδη γνωστόν ότι 6 ’Αρχίλοχος εΐχεν υμνήσει τύν Διόνυσον. Οί Ίόβακ- 
χοι2 έκλήθησαν προφανώς οΰτω εκ τής έν τή λατρεία τής Δήμητρος μετοχής καί 
τοΰ Βάκχου, εκ διθυράμβου δέ προέρχεται τό άπ. 77 :

ώς Διωνύσοι άνακτος καλόν έξάρξαι μέλος 
οΐόα διθύραμβον οΐνω συγκεραυνωθείς φρένας

Έν στ. 32 Ούλάς ΤΥΑΖ είναι ή ασφαλής άνάγνωσις. Όλάς θύεσθαι Διονύ- 
σωι άποκαθίσταται έν Ναξιακή έπιγραφή3. Τί ύπύκειται υπό τό ΤΥΑΖ αδυνατώ 
νά είπω μετά βεβαιότητος- μία δυνατότης είναι ότι τό Τ κεΐται αντί Θ, δτε ίσως 
θά ήτο δυνατόν νά άναγνώσωμεν (θ)υάζ[εσθαι] ή τι άνάλογον θυάζω άναφέ- 
ρεται παρά Βαρίνω4. Θυάκτας = θύτης έν IG IV 757b. Οΰτω τό θυάζομαι δέν 
είναι έντελώς άπίίίανος τύπος. "Οτι καί ή προσφορά ουλών δύναται νά χαρακτη- 
ρισθή ώς θυσία δεικνύουν έκτος τής άνω Ναξιακής έπιγραφής καί άλλαι πληρο- 
φορίαι ώς π.χ. ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ Ομηρου γ 441: έμείγνυον γάρ κριθάς και άλματα χυτω 
η ϋδατι ή οΐνω και έθυον αυτά προ τοΰ ίερείου. Διά τήν άνάγνωσιν όμως ΘΥΑΖ 
αντί τοΰ έπί τοΰ λίθου ΤΥΑΖ υπάρχει πάντοτε ή δυσχέρεια ότι ή έπιγραφή δέν 
παρουσιάζει άμελείας περί τήν χάραξιν, ό δέ ’Αρχίλοχος μετεχειρίζετο ασφαλώς 
τά. δασέα ’, πιθανώς όμως δύναται νά θεωρηθή άνάλογον φαινόμενον ώς Ταργη- 
λαών αντί Θαργηλιών, ώς άπαντα ιδία εις τάς νήσους6.

Τών όμφάκων, στ. 33, ή σύναή'ΐς προς τον Διόνυσον δέν είναι έπίσης περί
εργος. Όμφακίτης ήτο επίθετον τοΰ θεοΰ7.

1 ’Αγνοώ εάν προς τήν ενταύθα διήγησιν δύναται 
νά σχετίζηται κατά τινα τρόπον τό επόμενον από
σπασμα, oxyr. pap. XIII άρ. 1611, άπ. 9 στ. 218 κ.έ. : 
3 Αλλ... | Νάζ[ιοι... εν; με] j ταιχ[μίωι; - - -] | τά τών 

Θρα/ κών. . .] | με&ικαν, α[ποκομισό. ;] | μ]ενο[[ς]] δε 
τον 3Λ[ριστο?]δήμον εις την 1Ι[άρον;] ητιώντο περί τον- 
τ[ων] | οί ΤΙάριοι και εις δι(κα]ατήριον είσαγαγόν[τες] 
ι άπέκτειναν κ[αί; j ... ης δ3 εν. Βεβαίως τό άπέκτειναν 

αποκλείει τήν άμεσον εις τύν Αρχίλοχον άπόδοσιν.
2 άπ. 119 (Β* 120), ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 15, 16 (52 c κ.έ.).

Περί τών 3Ιοβάκχων, F. lassekre, έ'.ά. 267 κ.έ.
3 IG XII 5 άρ. 45. Δέν είναι δυστυχώς άσφαλής ή 

άποκατάστασις.
4 ΙΙρβ. θησαυρόν ΣΤΕΦΑΝΟΥ έν λ.
5 bechtel, Gr. Dial. Ill 38.
6 Ό bergk άπ. 117 άποκαΌιστα ώς Άρχιλόχειον 

στίχον ώς φίλ3 ενάγει Τ αργή λ ια.

7 ΑΙΛΙΑΝΟΣ Ποικ. 'Ιστ. 3,41 : τον Διόνυσον Φλέωνα 
εκάλονν και Προτρνγην και 3Ομφακίτην.
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Ή σχέσις τοϋ Διονύσου προς τά σϋκα, στ. 84, είναι καί αυτή άρκούντως μ,εμαρ- 
τυρημένη’ είς τον θεόν άπεδίδετο ή εΰρεσις τής συκής1, μετά των κληματίδων 
δε καί τοϋ οίνου ιδιαιτέρως άναφέρονται τά σϋκα είς τάς φαλλικάς πομπάς2' σύ
κινοι φάλητες μνημονεύονται έκ Ρόδου1 2 3. "Οτι την ενταύθα μνείαν των σύκων δυ- 
νάμεθα νά σχετίσω μεν προς τον Άρχιλόχειον στίχον, άπ. 53 = Αθηναίος Γ' 76 b, 
εα Πάρον και σϋκα κείνα καί θαλάσσιον βίαν δεν φαίνεται πιθανόν.

Τό έπίθετον οιψόλιος, στ. 35, ήτο άμάρτυρον μέχρι τοϋδε. Γνωστά είναι τά 
ουσιαστικά οίφόλης, καί οίφολίς'. Ή λέξις συνηγορεί οπωσδήποτε υπέρ τής φαλ- 
λικής λατρείας. Τό ακολουθούν ΕΡ δύναται νά ανήκει είς τύπον τοϋ ερδω, όλι- 
γώτερον δέ πιθανώς είς τον Έρμήν, προς τον όποιον επίσης σχετίζεται φαλλική 
λατρείαΓ>.

’Αναμφίβολον φαίνεται έκ των στίχων τούτων ότι ό ’Αρχίλοχος ορίζει τούς 
καρπούς, οί όποιοι πρέπει νά προσφέρωνται είς τύν Διόνυσον μετά των ουλών 
ή ίσως νά συνοδεύωσι την Διονυσιακήν πομπήν. Επειδή δέ, ό)ς είδομεν, οί καρ
ποί οϋτοι μαρτυροϋνται συνήθως είς τάς φαλλοφορίας είναι πιθανώτατον τό συμ
πέρασμα ότι Παριακή παράδοσις άνήγεν είς τον ’Αρχίλοχον τήν εισαγωγήν τής 
τοιαύτης κυρίως λατρείας είς τήν Πάρον.

Διότι ή υπό μυθικών ή καί ιστορικών προσώπων εισαγωγή είς τάς έλληνι
κάς πόλεις ωρισμένών λατρειών είναι τι πολύ σύνηθες. Είς τήν Σικυώνα, ώς γνω
στόν, τήν λατρείαν τοϋ Διονύσου είσήγαγεν ό Κλεισθένης*', ό δέ Ηροδοτος7 απο
δίδει γενικώς τήν εισαγωγήν τής φαλλικής λατρείας τοϋ θεού είς τον Μελάμποδα 
καί δή ώς νεωστϊ γενομένην. ’Αλλά καί έκτος τοϋ Μελάμποδος τοπικαί παραδόσεις 
έθεώρουν άλλους ώς τούς είσηγητάς τής λατρείας ταύτης, ώς τον Ίκάριον8 ή 
τον έ| Έλευθερών Πήγασον9 κ. ά. Κατ’ άνάλογον τρόπον ή εϋρεσις τών μυστηρίων 
τοϋ Διονύσου άπεδίδετο είς τον Όρφέα10. Είς τήν Μαγνησίαν τήν λατρείαν τοϋ 
Διονύσου έπιβάλλει αρχαίος χρησμός τών Δελφών11, χρησμός δ’ έπίσης θεσπίζει

1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ III 78 c : Σωσίβιος δ’ ό Λάκων άπο- 
δεικννς εύρημα Διόνυσόν την ανκήν, δια τοϋ τό φηαι και 
Λακεδαιμονίους Σνκίτην Διόνυσον τιμάν. Σάπιοι δέ, 
ώς *Λνδρίοκος, ί’τι δ’ Άγλαοσύλίνης ίστοροναι, Μειλί
χιον καλεισΌαι τον Διόνυσον διά τήν τον σνκίνον καρ
πού παράδοση', διό καί πρόσωπον τον θεόν παρά τοΐς 

Ναξίοις τό μεν τοϋ Βακχέως Διονύσου καλούμενου είναι 
άμπελινον, τό δε τον Μειλίχιοι’ σύκινου' τά γάρ σϋκα 

μείλιγα καλεΐσάαι. Παρ’ΗΣΥΧΙΩ' Σν κεάτης' ό Διόνυσος.

2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ περί Φιλοπλουτίας 527 d : ή πά
τριος τών Διονυσίων εορτή τό παλαιόν επέμπετο δημο
τικής καί ίλαρώς, αμφορείς οίνον καί κληματίς, είτα 

τράγον τις εΐλκ.εν, άλλος ίσγάδων αρριχον ήκολ.υνΟει κο- 

μίζων, επί πιίσι (V ό φαλλός. Πρβ. τό επίγραμμα τής 
ΠΑΛΑΤ. ΑΝΘ. VII 410 : θέσπις δδε... Βάκχος ΰτε βρι&νν 
κατάγοι χορόν, φ τράγος άθλων χιίιττικός ήν σύκων αρ- 

ριχος άίίλον ετι. Περί φαλλοϋ καί (ραλλοφοριών βλ. 
τά άρί!·ρα τοϋ HERTER έν RE XIX 1673 κ.έ (λ. Phal- 
lophorien) καί 1701 κ.έ. (λ. Phallos).

3 ΗΣΥΧΙΟΣ έν λ. Θυωνίδας. Πάντα τά σχετικά χω-

ρία παρά frazER, Cults. . . Λ’ σελ. 280 κ.έ.
4 οίφόλης καί έκ Τήνου ΠΑΕ 1949, σελ. 133, σημ. 1.
5 wilamowitz, Gl. d. Hell. I 160, ν. ο. brown, 

έ.ά. 34 κ.έ. niesson, GGR I 476. Τήν συμπλήριοσιν 
Έρ[μήι] Ο-ά ήδΰνατό τις νά σκεφθή έκ τοϋ εγκωμίου 
ίσχάδος oxyr. pap. XVII άρ. 2084. Ίσχάδα τον Έρ
μου προσφιλεστάτην τροφήν., κατ’ ίσχάδα μέλιτος μεν 
ούσαν αδελφήν.. Διονύσου δε τών βοστρύχων πλοκήν. 

"Ηδη όμως είναι γνωστόν ότι ό φαλλικός χαρακτήρ 
τοϋ Έρμου είναι έπίδρασις τής Διονυσιακής λατρείας, 
AJA 46, 1942, 58 κ.έ., Hesperia 16, 1947 σ. 89.

6 ΗΡΟΔΟΤΟΣ V 67 κ.έ.
7 ΗΡΟΔ. II 49. ΔΙΟΔ. I 97,4. niesson, αΰτ. 558.
8 ΑΠΟΛΛΟΔ. III 14,7. ςχολ. ΛΟΥΚ. Θεών Έκκλ. 

18,2,5. ΝΟΝΝΟΣ 32-47, 210. ΥΠΝΟΣ 130· πρβ. R.E έν 
λ. Ίκάριος.

9 ΠΑΥΣ. I, 2,5. ΣΧΟΛ. ΑΡΙΣΤΟΦ. Άχαρν. 243. Πρβ. 
καί τόν μϋ9·ον τοϋ Προσϋμνουή Πολϋμνου, R.E. έν λ.
10 ΑΠΟΛΛΟΔ. I, 2,2.

11 Inschr. ν. Magnesia άρ. 215.
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τήν λατρείαν τοΰ Διονύσου Φαλλψον εις την Μήθυμναν τής Λέσβου1.
Είς τάς παραδόσεις ταΰτας προστίθεται νΰν καί, ή σχετική προς την Πάρον 

καί τον ’Αρχίλοχον. Όπως δέ καί είς πολλάς των ανωτέρω περιπτώσεων οΰτω 
καί οί Πάριοι δεν δέχονται άνευ άντιδράσεως την νέαν ταύτην λατρείαν. Όσον 
δύναμαι να κρίνω έκ των σωζομένων λειψάνων των στίχων ή άντίδρασις έκδη- 
λοϋται ούχί αμέσως κατά τοΰ θεού άλλ’ εμμέσως εναντίον τού ’Αρχιλόχου καί 
τοΰ υπό τούτου προταθέντος τρόπου λατρείας νομισθέντος ότι είσάγεται ασεβής ίσως 
καινοτομία περί τήν λατρείαν. Τούτο είναι σαφές, νομίζω, έκ τοΰ στ. 39, ού κα- 
τανοήσ[αντ.όπου ασφαλώς νοούνται οι Πάριοι, οϊτινες είσήγαγον είς κρίσιν, στ. 
42, τόν ’Αρχίλοχον, είς όν έπέβαλον άγνωστον ποιαν ποινήν. ’Ασαφές δυστυχώς 
είναι επίσης, εάν ή κρίσις αύτη γίνεται μόνον μετά τήν ρήσιν τών στ. 31-35, 
όπερ θεωρώ πιθανώτερον. ’Ίσως όμως έ'χει γίνει προγενεστέρως καί έ'χει ήδη μνη- 
μονευθή είς τούς στίχους 19-25.

Έν στ. 37 τό κακώς άκ[ούσ...] δύναται νά άναφέρεται είς τούς Παρίους2- 
δυνατόν όμως νά ανάγεται είς τόν Διόνυσον, νοουμένου, ότι οί Πάριοι μή έννοή- 
σαντες τά λεχθέντα υπό τού ’Αρχιλόχου, τήν ρήσιν δηλαδή τών καρπών, έθεώ- 
ρησαν ότι διά τής προτάσεως τού ’Αρχιλόχου υβρίζεται ή σκώπτεται τρόπον τινά 
ό θεός' αλλά δεν γνωρίζω παράδειγμα έ'νθα τό κακώς ακούω νά άναφέρεται είς θεόν.

Τό ίαμβικώτερο[ν] άναφέρεται ασφαλώς είς τόν ’Αρχίλοχον, εύρετήν τών ιάμ
βων ή συμπλήρωσις ειπόντος ή όμοσήμου ρήματος επιβάλλει τήν ερμηνείαν: σκω- 
πτικώτερον οΰτω ή έ'ννοια γίνεται ακόμη σαφεστέρα: οί Πάριοι έθεώρησαν σκω- 
πτικήν τήν ρήσιν τών καρπών, μή κατανοήσαντες ταύτην καί ύπολαβόντες ότι 
οΰτω υβρίζεται ό Διόνυσος.

Σαφέστεροι είναι οί στίχοι 42 - 46. Οί Πάριοι έ'νεκα τής γενομένης αδι
κίας είς τόν ’Αρχίλοχον ήσθένησαν είς τά αιδοία. Σαφές δείγμα ότι ή ασθένεια 
προήρχετο έκ τού Διονύσου. Ή ασθένεια δέν υποχωρεί καί διά τούτο ή πόλις 
αναγκάζεται άποστέλλουσα θεοπρόπους είς τούς Δελφούς νά έρωτήση τό μαντεΐον 
περί τής αιτίας τής άσθενείας καί τού τρόπου τής θεραπείας.

Ό θεός αποκρίνεται δι’ έμμέτρου χρησμού, στ. 47-50, όστις, καθ’ όσον γνω
ρίζω, δέν έ'χει παραδοθή άλλοθεν τό νόημα οπωσδήποτε είναι σαφές1 2 3. Θεραπεία 
από τής νόσου είναι αδύνατος έάν μή άποκατασταθή ό ’Αρχίλοχος από τής γε
νομένης είς αυτόν αδικίας καί μή λατρευθή ό Διόνυσος καθ’ όν τρόπον εΐχεν υπο
δείξει ό ποιητής, υπέρ ού μαρτυρεΐται οΰτω μία περαιτέρω έπέμβασις τού θεού 
τών Δελφών.

Διά τήν κατανόησιν τής ενταύθα διηγήσεως δύναται νά παραβληθή ή παρά- 
δοσις περί τού Πηγάσου καί τής ΰπ’ αυτού εισαγωγής τής λατρείας τοΰ Διονί)- 
σου Σχολ. Αριςτοφ. είς Άχαρν. 243 : Περί δέ αυτού τού φαλλού τοιαύτα λέγεται. Πή

1 ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ Patr. Migne τ. 83, σελ. 1074α. τος πρός τήν ενταύθα.
2 Εις τό άπ. 87Α μετά τών πηγών : εϊκερ τινά ποιη- 3 ’Ανάλογους χρησμούς βλ. παρά hendESS, Oracula 

την Ιάμβων ακούεις., εκείνος τοίννν πρός τίνος., άκού- άρ. 14, 77α, 121, 198.
οας κακώς, ΛΟΥΚ. Ψευδ. 1, ή διήγησις φαίνεται άσχε-
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γασος έκ τών Έλευϋερών.. λαβών τοϋ Διονύσου το Άγαλμα ΐ/κεν εις την ’Αττικήν. 
οι δέ ’Αθηναίοι ονκ έδέξαντο μετά τιμής τον ϋεόν. αλλά ονκ άμισϋΊ γε αύτοΐς ταυ τα 
βουλενοαμένοις άπέβη. Μηνίσαντος γάρ τον ϋεοϋ νόσος κατέσκηψεν εις τά αιδοία 
των άνδρών. και το δεινόν άνήκεστον ήν. ώς δέ Απεΐπον προς την νόσον .. απε- 
στάλησαν ύλεωρο'ι μετά σπονδής, ο'ί δέ έπανελϋόντες έφασαν ΐασιν ταντην είναι μό
νον, εί διά τιμής άπάσης αγοιεν τον ϋ'εόν.

’Ασθένεια εις τά αιδοία, έρώτησις εις το Μαντεΐον περί τής νόσου, άπόκρι- 
σις τοϋ ’Απόλλωνος ότι ή νόσος προέρχεται έκ τοϋ θεοϋ και ότι μόνη απαλλαγή 
είναι ή αποδοχή τής λατρείας τοϋ Διονύσου, πάντα ταΰτα επαναλαμβάνονται καθ’ 
όμοιον ακριβώς τρόπον. Ή μόνη διαφορά προς την Παριακήν παράδοσιν είναι 
ότι ή αδικία εν Πάροι γίνεται κυρίως εναντίον τοϋ ’Αρχιλόχου δρώντος ώς ύπο- 
φήτου τοϋ θεού. 'Ότι όμως καί έν Πάρω την ασθένειαν προκαλεΐ ή μήνις τοϋ 
Διονύσου είναι προφανές έκ τοϋ είδους τής άσθενείας. Εις την παράδοσιν περί 
τοϋ Ίκαρίου 1 ή προσβολή γίνεται επίσης εις αυτόν τον Ίκάριον — καί μάλιστα 
διά θανάτου.

’Ανάλογοι προς τον χρησμόν των στ. 47-50 είναι ό χρησμός ό δοθείς εις 
τούς Άπολλωνιάτας διά τήν τύφλωσιν τοϋ μάντεως Εύηνίου1 2 καθώς καί ό χρη
σμός ό δοθείς ένεκα τοϋ φόνου τοϋ Αισώπου 3 όστις ιδιαιτέρως μάλιστα σχετίζε
ται προς τον ’Αρχίλοχον διότι άμφότεροι ειχον τούς αΐνονς ώς θέμα4.

1 ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΛΟΥΚ. Θεών Έκκλ. 5 : Ό Ίκάριος 
λαβών πρώτος τήν άμπελον παρά τοΰ Διονύσου «εδώκε 
ποιμέσι τον καρπόν πιεΐν 3 Αττικούς, ον πιόντας νομί- 
σαντας τους λοιπούς, ο τι τεθνήκοιεν οι βαθεΐ τω νπνψ 
δια την οινοποσίαν κατασχεθέντες, άποκτεΐναι τον ’Ικα
ρίαν νομίααντας θανάσιμον φάρμακον δεδωκέναι.. έπεί 

δε κατέστησαν από της μέθης τόν Διόνυσον χόλον αύτοΐς 
έμβα/.εΐν τοιόνδε. έ/.θών γάρ προς αυτούς εν σχήματι 

ώραίον παιδός έξέμηνεν αυτούς προς ορμήν μείξεως' 
καί δή έπιβονλεύειν αυτόν διαψϋεΐραι' άλλ3 ό μεν αφα

νής εί&ύς εγεγόνει, οί δέ... έφ3 οίς έζιλααάμενοι τόν 
θεόν τοιαντα (—ποιήσαι πήλινους φαλλούς καί αιδοία 

ά καί ανέθεσαν) κατά χρησμόν πεποιηκότες.

2 ΗΡΟΔ. IX 93 κ.έ. Ό Εύήνιος κατεδικάσθη εις τύ- 
φλωσιν υπό τών Άπολλωνιατών, διότι εκλεγείς φύλαξ 
τών προβάτων τοΰ Ήλιου κατεκοίμισε τήν φυλακήν καί 
οΰτω οί λύκοι κατέφαγον πεντήκοντα πρόβατα έπεί τε 
δέ τόν Εύήνιον έξετύφλ.ωσαν ούτε πρόβατά σφι έ'τικτε 
ούτε.. 'Έν τε Δωδώνη καί έν Δελφοΐσι έπερώτων..' 
εφραζον ότι αδίκως τόν Εύήνιον τής οψεως υστέρησαν... 
ον πρότερό ν τε παύσεσθαι τι/ιωρέοντες.. πριν ή 

δίκας δώσι.

3 OXYR. pap. XV άρ. 1800. ΙΙρβ. ΗΡΟΔ. II 134, 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 556 f' βλ. καί άλλην άνάλογον διήγη- 
σιν παρ’ ΑΙΛΙΑΝΩι Ποικ. Ίστ. Γ' 43.

4 HAUVETTE, 256 κ.έ. καί κυρίως LASSERRE, έ. ά. 
όστις χρησιμοποιεί καί τούς μύθους τοΰ Αισώπου διά 
τήν άποκατάστασιν τών επωδών.-Πρός τάς παραδόσεις 
τοΰ Ίκαρίου, τοΰ Πήγασου κ.τ.ό. δύναται, νομίζω, νά

συναφθή καί τό έπεισόδιον τοΰ Κορέσον, ίερέως τοΰ 
Διονύσου έν Καλυδώνι, παρά τόν προφανώς μεταγενέ
στερον συμφυρμόν πρός τήν αίτιολογικήν διήγησιν 
περί τοΰ έρωτος πρός τήν παρθένον Καλ/.ιρόην, ΠΑΥ

ΣΑΝΙΑΣ VII *21,1 πρβ. I. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΝ, 'Ομηρικές 
έρευνες σελ. 202 κ.έ. = Homeric Researches 149 κ.έ. 
Φαίνεται οτι καί έδώ τό δεσπόζον θέμα είναι τό αυτό : 
προσβολή εναντίον τοΰ ίερέως τοΰ Διονύσου, μανία 
πεμπομένη υπό τοΰ θεοΰ ώς τιμωρία (ώσπερ υπό μέ
θης έ'κφρονες) καί θεραπεία, έπιβαλλομένη υπό όμοιου 
χρησμού (έσεσθαι δέ ο ύ πρότερον λνσιν πριν ή. 
μόνον μετά τήν άρσιν τής προσβολής.Ή έπέκτασις τής 
τιμωρίας εις πάντας τούς κατοίκους τής πύλεως είναι 
επίσης κοινή καί εις τάς άλλας Διονυσιακός παραδό
σεις, τάς οποίας εϊδομεν, καί είναι μάλλον ευνόητος, 
εάν ύποθέσωμεν ότι οΰχί ή υπό τής Καλλιρύης άπό- 
κρουσις τοΰ έρωτος τοΰ Κορέσου, άλλ’ ή άρνησις τών 
Ιίαλυδωνίων νά δεχθώσι τόν Διόνυσον ήτο ή αιτία 
τής τιμωρίας. Εις τό Α τής Ίλιάδος (πρβ. ΚΑΚΡΙΔΗΝ, 
σελ. 204) ό Χρύσης εύχεται τείαειαν Δαναοί έμά δάκρυα, 
διότι ή αιχμαλωσία τής Χρυσηίδος καί ή άρνησις τής 
επιστροφής της βαρύνουν έξ ’ίσου καί τούς Δαναούς, τούς 
οποίους εκπροσωπεί ό άναξ ’Αγαμέμνων. Διά τήν τύ- 
φλωσιν ομοίως τοΰ Εύηνίου, άνωτ. σημ. 2, είναι επί
σης υπεύθυνος ή πόλις τών Άπολλωνιατών (ύπαγα- 
γόντες μέν υπό δικαοτήριον κατέκριναν), δυσκόλως όμως 
ήδύναντο νά εύθύνωνται οί Καλυδώνιοι διά τά αι
σθήματα τής Καλλιρόης, όπως ούδείς άλλος π. χ., είμή 
μόνος ό Ιππόλυτος υπήρξε θΰμα τής άσεβείας πρός

11
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Μετά την αναγγελίαν τοϋ χρησμού, στ. 51 κ. έ., οί ΙΙάριοι ένεθυμήθησαν 
τά λεχθέντα υπό τοϋ ’Αρχιλόχου, στ. 52-53, και προφανώς συνεμορφώθησαν προς 
τά θεσπίσματα τοϋ θεού, τοϋ Διονύσου, στ. 55, άναγνωρίσαντες την γενομένην 
αμαρτίαν, στ. 54: [δοα] όιήμ[αρτον;]

Έκ τών τεσσάρων σελίδων ήτοι 228 στίχων τής δευτέρας επιγραφής, Ε,, δεν 
σώζεται, ως εϊδομεν, είμή ή αρχή τών 57 στίχων τής πρώτης σελίδος. Ή κατα- 
ταστροφή τοϋ κειμένου ένταύθα είναι έτι πλέον οδυνηρά διότι έν αύτώ διασώ
ζεται καί τό μακρότατον τών αποσπασμάτων τοϋ ’Αρχιλόχου, στ. 15 κ.έ., ασφα
λώς δέ στίχοι τοϋ ποιητοϋ θά ήσαν παρεμβεβλημένοι καί εις τάς άκολουθούσας 
σελίδας.

Ή διήγησις εδώ άναφέρεται εις ιστορικά γεγονότα καί ούχί πλέον εις το- 
πικόχς, προφορικάς παραδόσεις τής Πάρου συνυφασμένας προς τήν μυθικήν ή ηρωι
κήν καταστάσαν μορφήν τοϋ ’Αρχιλόχου. Ή έξιστόρησις έχει ώς θέμα την περί 
την πατρίδα σπονδήν τοϋ προοιμίου τής επιτομής τοϋ Σωσθέως, άνωτ. σ. 47. Είναι 
προφανές ότι επί τών μεταξύ τών ΕΧ καί Ε2 ορθοστατών ήτο άναγεγραμμένη ή 
ενδιάμεσος ιστορία τοϋ ποιητοϋ καί δη αί έξ αιτίας τών Παρίων συμφοραί αύτοϋ. 
Τούς εχθρούς του ό ’Αρχίλοχος έξεδικήθη διά τών ’Επωδών1 — δεν έμνησικάκησεν 
όμως εναντίον τής πατρίδος, οός θά ήδύνατό τις νά νομίση. Τούτο άποδεικνύεται έκ 
τής διαγωγής τοϋ ποιητοϋ κατά τον πρός τούς Ναξίους πόλεμον. Ούτος ασφαλώς 
είναι ό νοϋς τών σωζομένων στίχων τής Ε2. Άποδεικνύει δέ τον ισχυρισμόν του ό 
βιογράφος τοϋ ’Αρχιλόχου διά στίχων αύτοϋ τοϋ ποιητοϋ.

Τον πρός τούς Ναξίους πόλεμον καί νίκην τών Παρίων έγνωρίζομεν ασφα
λώς έκ τής έπιγραφής Η I στ. 52 κ.έ. Παλαιότερον ήτο μόνον γνωστόν ότι ύ 
’Αρχίλοχος έφονεύθη έν τή μάχη υπό Ναξίου τίνος Καλλώνδον ή Άρχίον, έπιλε- 
γομένου δέ Κόρακος- άλλ’ ήτο άγνωστον πού έγένετο ή μάχη αΰτη.

Ό πόλεμος ούτος Ναξίων καί Παρίων δέν έ'χει γίνει, καθ’ όσον γνωρίζω, άντι- 
κείμενον ιδιαιτέρας έρεύνης. Ύπύ τινων μάλιστα θεωρείται8, ότι πρόκειται περί πο
λεμικού έπεισοδίου εις τήν Θάσον ή τήν έναντι Θράκην μεταξύ Παρίων καί Ναξίων 
διεκδικούντων τήν κατοχήν τής αποικίας. ΙΙιθανώτερον όμως φαίνεται ότι ό πόλε
μος ούτος δέν είναι μεμονωμένον έπεισόδιον μεταξύ τών δύο γειτονικών νήσων αλλά

τήν Άφροδίτην (όχι τόν Διόνυσον!). Είναι προφανές 
ότι μυθιστορηματικά στοιχεία μεταγενέστερα έχουν αλ
λοιώσει τήν αρχικήν παράδοσιν.

1 Πρβ. g. L. Hendrickson, Archilochus and the 
Victims of his Iambics έν AJPh 46, 1925, 101 κ.έ., 
f. easserre, Les epodes d’Archiloque, Paris (1950).

2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί βραδ. τιμωρ. 560 d κ.έ. ΑΡΙ
ΣΤΕΙΔΗΣ II 297, ΓΑΛΗΝΟΣ Προτρεπτ. 10, ΔΙΩΝ ΧΡΥ- 

ΣΟΣΤ. 33, 396, ΕΥΣΕΒΙΟΣ Εύαγγ. Προπ. V 33, αιλια- 

ΝΟΣ ό.π. 80, ΣΟΥΔΑ έν λ., ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ
Πολιτ. 8.2 = FHG II 214.

3 L. WEBER, άναφέρων γνώμην τοϋ Β. ΚΕΙΕ έν 
Philologus 74, 1918, 113, beumenthae, Die Scha- 
tzung des Archilochos, 14, f. easserre, έ. ά. 228 
καί 255. Ό κ. Easserre είχε τήν καλοσύνην νά μοί 
γνωρίση δι’έπιστολής δτι ή γνώμη μου δΰναται νά είναι 
ή όρ·0·ή. Ό rubEnsohn, έ'.ά. 1808 όρϋώς fl-εωρεΐ γενό- 
μενον τόν πόλεμον μεταξύ τών δύο νήσων ακολουθών 
τόν hii.EER, GGN 48 κ.έ. Πρβ. καί Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕ- 
ΟΝΤΟΣ, Έκ τής ’Αρχαϊκής Νάξου, Ναξιακόν Άρχεΐον 
1947, 59 κ.έ. (γενικώτατα).
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συνδέεται ατενώς προς την δλην ταραχώδη ιστορίαν τοΰ Αιγαίου κατά τον 7ον 
π.Χ. αιώνα. Ή αποικιακή έξάπ/\,ωσις τών μεγάλων ναυτικών καί, εμπορικών δυ
νάμεων ήτο άναμφιβόλως συνυφασμένη προς πολεμικάς μεταξύ αυτών έριδας, έκ 
τών οποίων ελάχιστη μόνον άπήχησις έχει περιέλθει μέχρι ημών.

’Ήδη τό υπό τοΰ ’Αρχιλόχου μνημονευόμενον έπεισόδιον τοΰ Κοιράνου, έπιγρ. 
Η I, στ. 10 κ.έ. \ ούχί άσχετον προς τον πόλεμον Παρίων καί Ναξίων — ανεξαρ
τήτως τής οίαςδήποτε άλλης αυτού ερμηνείας1 2—■ συναπτόμενον προς την πληροφο- 
ρίαν πεντηκόντορος Μιλησίων πρέσβεις αγ[ονσα εις Πάρον] και άνακομιζομένη 
έγ Μίλητον, αύτ. στ. 10, αποτελεί σημαντικήν μαρτυρίαν περί τών μεταξύ Μι
λήτου καί Πάρου στενών σχέσεων, αΐτινες καί άλλως είναι γνωσταί3 4. Έκ τού επεισο
δίου τής ΙΊολυκρίτης1 είναι επίσης γνωστή ή στρατεία τών Μιλησίων καί Ερυ
θραιών εναντίον τής Νάξου, ήτις συμπίπτει προς τούς αυτούς χρόνους5. Οι εν τώ 
πολέμιο τούτω εχθροί τής Νάξου Μιλήσιοι καί ΈρυθραΤοι μαρτυροΰνται ως οί 
κτίσται μετά τών Παρίοιν τής εν τή ΙΤροποντίδι πόλεως ΓΓάριον6, ή έχθρότης δέ 
τής Μιλήτου κατά τής Νάξου συνεχίζεται μέχρι καί τής στρατείας τού Άριστα- 
γόρου μετά τών Περσών κατά τάς παραμονάς τής’Ιωνικής έπαναστάσεως7. Πα- 
ραλλήλως διασφζεται ή φιλική σχέσις ΙΤάρου καί Μιλήτου μέχρι καί τών τελευταίων 
χρόνων τοΰ έκτου αίώνος, ως μαρτυρεί σαφώς ή α’ίτησις αποστολής υπό τών δια- 
μαχομένων Μιλησίων καταρτιατέ/ρων έκ Πάρου (525 π.Χ.)8. — ’Αντίστροφος οι Νά- 
ξιοι είναι φίλοι τών Χαλκιδέων παλαιόθεν, ώς δεικνύει σαφώς ή υπό τούτων τε 
καί τών Ναξίων άποίκισις τής έν Σικελία Νάξου9. Οί Χαλκιδεΐς όμως είναι έπί- 
σης εχθροί τής Μιλήτου, όπως ακριβώς καί οί Νάξιοι.

Κατά τον περί τοΰ Ληλαντείου πεδίου πόλεμον10 * μεταξύ τών αντιπάλων τών 
Χαλκιδέων είναι οί Μιλήσιοι' τον πόλεμον τούτον, όπως καί τον Ναξιακόν, μνη
μονεύει καί ό ’Αρχίλοχος11. Οΰτω άμφότεροι οί πόλεμοι πίπτουσιν εις τούς χρόνους 
τοΰ Αρχιλόχου. Ή στενή σχέσις Παρίων καί Μιλησίων καθιστά πιθανωτάτην 
τήν συμμετοχήν καί τών Παρίων εις τον Εύβοΐκόν τούτον πόλεμον12 παρά τό π?ιευ- 
ρύν τών Έρετριέων.

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται πιθανώτατον ότι ό Ναξιακός καί ό Εύβοϊκός πό-

1 hieeer, Ath. Mitt. 1900, 1 κ.έ., GGN, 46.
2 easserre, έ.ά. 146, 152 κ.έ.
3 rubensohn, έ.ά. 1808 κ.έ.
4 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 18 = ΑΝΔΡΙΣΚΟΣ άπ. 1, ΠΛΟΥΤΑΡ

ΧΟΣ Γυν. άρ. 254b.
5 rubensohn, έ.ά. 1808.
6 rubensohn, αύτ.

7 ΗΡΟΔ. λ' 28 κ.έ. Ό Ηρόδοτος δέν γνωρίζει τήν
παλαιάν έχθραν τών δύο πόλεων' άλλ’ εάν μή ύπήρ- 
χεν αΰτη, οί παχεΐς δέν θά έζήτουν τήν βοήθειαν τών
Μιλησίων διά τήν κάθοδον είς τήν εαυτών. "Οτι οί
παχεΐς ήσαν ξένοι τοΰ Ίστιαίου, ώς αναφέρει ό Ηρό
δοτος, ήτοι τοΰ τυράννου έχθράς νήσου, δέν είναι άσύ-
νηθες φαινόμενον τής άρχαιύτητος· ’ίσως καί δημοτι
κοί άν ήσαν οί φεύγοντες πάλιν είς τήν Μίλητον θά 
κατέφευγον. Οί ψενγοντες έκ μιας αρχαίας πόλεως έζή-

τουν άσυλον συνήθως είς εχθρικήν πόλιν.
8 ΗΡΟΔ. αύτ., rubensohn, έ.ά. 1811.
9 Εσχάτως τ. ]. dunbabin, The Western Greeks,8.

10 Ή υπό τοΰ BEEOCH ύποστηριχθεΐσα χρονολόγη- 
σις τοΰ πολέμου περί τό 570 είναι άβάσιμος. Πρβ. 
η. bengstox, Gr. Geschichte 85 σημ. 6.

11 Άπ. 3 καί άπ. 40.
12 rubensohn, έ.ά. 1808. Ή πιθανή συμμετοχή τοΰ 

Αρχιλόχου είς τόν πόλεμον τοΰτον ένεκα συμμαχίας Πα
ρίων καί Έρετριέων καθιστά προφανές τό άσύστατον 
τοΰ ισχυρισμού, δτι ό Αρχίλοχος έμάχετο ώς μισθο
φόρος.Ότι τά σιρζόμενα άποσπάσματα τοΰ ’Αρχιλόχου 
άρ. 13* καί 40 δέν δικαιολογούν τό συμπέρασμα δτι 
ό ’Αρχίλοχος έμάχετο ώς μισθοφόρος έχει δείξει ήδη ό 
HAUVETTE, σελ. 64 κ.έ. Άλλ’ όμως εξακολουθεί νά 
γράφεται συχνάκις ακόμη καί σήμερον.
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λεμος δεν είναι άσχετοι μεταξύ των. ’Αντίμαχόμέναι πόλεις είναι αί αύταί περί
που εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. Ή μαρτυρία, ήν εϊδομεν ανωτέρω, περί στρα- 
τείας Μιλησίων καί Ερυθραιών εναντίον τής Νάξου είναι σαφής ένδειξις ότι καί 
έν τώ μνημονευόμενοι υπό τοΰ ’Αρχιλόχου Ναξιακφ πολεμώ δεν ήσαν μόνοι οί 
Πάριοι, οίκοΰντες νήσον καί μικροτέραν καί πτωχοτέραν, οί στρατευσάμενοι κατά 
τής Νάξου — διότι ό άγων έγένετο επί τής μεγαλυτέρας νήσου- οί Μιλήσιοι καί 
οί σύμμαχοι αυτών ήσαν ασφαλώς οί βοηθοΰντες τους ΙΙαρίους- ή πληροφορία 
τής Η I στ. 10 περί τής πεντηκοντόρου είναι σαφής. Ή ασφαλής συμμετοχή 
τοΰ ’Αρχιλόχου εις τον έν Εύβοια πό?ιεμον είναι μία περαιτέρω άπόδειξις περί τής 
σχέσεως άμφοτέρων.

τηρήσωμεν ότι αΰτη νοείται αρκούντως ώς άποτέ?ιεσμα γεγονότων, τινά τών οποίων 
τουλάχιστον, συμπίπτουσι προς τάς ανωτέρω πενιχράς δυστυχώς ειδήσεις καί υποθέσεις.

Ό άποικισμός τής Θάσου υπό τής ΤΙάρου είναι ευνόητος, όταν ληφθή ύπ’ 
όψιν ή φιλία τής νήσου ταύτης προς την Μί/ιητον, ήτις κυριαρχεί εις την έξά- 
πλωσιν άνά τό Αίγαΐον καί τον Εύξεινον. Περισσότερον όμως φωτίζουσι κατά τήν 
γνώμην μου αί έπιγραφαί τής Πάρου τό άλλο σημαντικόν πρόβλημα, διατί ή Νά
ξος τοσοϋτον μεγαλυτέρα καί ίσχυροτέρα τής Πάρου ούδεμίαν αποικίαν ήδυνήθη 
νά στείλη εις τό βόρειον Αίγαΐον, τήν Θράκην ή τον Εύξεινον. Αιτία είναι προ
φανώς ή έπικράτησις τοΰ Μιλησιακού συναπισμοΰ, ενώ ή Νάξος άνήκεν εις τό αντί
παλον στρατόπεδον, τό τών Χαλκιδέων.Έάν μή τό όνομα τής Χαλκιδικής είναι εντε
λώς άσχετον προς τήν Χαλκίδα2, ό υπό ταύτης άποικισμός τής φερώνυμου χερσονή
σου, περί τοΰ οποίου ελάχιστα γνωρίζομεν, πρέπει ίσως νά τεθή εις προγενεστέραν 
περίοδον λ

Καθ’ όν τρόπον ό πόλεμος περί τοΰ Ληλαντείου πεδίου δύναται νά έρμηνεύση 
τήν άδυναμίαν τής έξαπλώσεως τής Χαλκίδος εις τάς άνατολικάς εκτάσεις, ούτω καί 
ό «Ναξιακός» πόλεμος ερμηνεύει τό αυτό γεγονός διά τήν Νάξον. Ό Ναξιακός άρα 
πόλεμος — ούτω θεωρούμενος — είναι σαφώς εν έκ τών πολεμικών επεισοδίων τών 
μεγάλων άνταγωνισμών, οί όποιοι ήσαν μέχρι τοΰδε γνωστοί διά τοΰ πολέμου περί 
τοΰ Ληλαντείου πεδίου. Δεν είναι δυνατόν νά γίνη ενταύθα λεπτομερής έξέτασις τοΰ 
σημαντικωτάτου τούτου ιστορικού γεγονότος, πιστεύω όμως ότι ή τοιαύτη θεώρησις 
τών πολέμων τών χρόνων εκείνων δύναται νά όδηγήστ) εις σημαντικός διαπιστώσεις.

Εις τούς στ. 1 - 4 ό νους είναι σαφής. Τά ίχνη τών γραμμάτων τοΰ στ. 3 
μετά τό τελευταΐον Ε είναι λίαν άσαφή- τό τρίτον έλλεΐπον δύναται νά είναι Ο, 
άλλα ή συμπλήρωσις έπος δεν δικαιολογείται έκ τών σωζομένων ιχνών. Ή συμ- 
πλήρωσις τής έννοιας τών στ. 4-5 είναι έπίσης προφανής, πρβ. καί στ. 20.

Οί στ. 6-14 ένθυμίζουσι κατά τήν διατύπωσιν αύτών σύγχρονα τιμητικά ψη-

1 busoet, Gr. Gesch. I 440 κ.ε., j. l. myr'es sv 2 isengston, g.«. 89 σημ. 7.
CAH III 631 κ.ε., r. m. cook, Ionia and Greece έν 3 j. l. myres, έ.ά. 650 κ.ε., cook, έ.ά 71 σημ. 34. 
IHS 1946, 79 κ.ε., bengston, έ.ά. 92 κ.ε. (βιβλ.).

ι
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φίσματα. Δυστυχώς αί συγκεκριμένα!, πληροφορίαι περί τοΰ τρόπου τής συμμετοχής 
τοϋ ’Αρχιλόχου εις τον πόλεμον έχουσι διά παντός έξαλειφθή καθώς καί το μεΐζον 
των άκολουθουσών υποθηκών τοΰ ’Αρχιλόχου προς τούς Παρίους.

Έκ των δέκα πέντε συλλαβών έκαστου τετραμέτρου δεν διασώζονται είμή τέσ- 
σαρες έως εξ. Ήρκέσθη ν εις την προσπάθειαν γενικώς μόνον νά άντιληφθώ την έν
νοιαν καί ελπίζω ότι τούτο έπετεύχθη είς ώρισμένας τουλάχιστον περιπτώσεις. Τον 
γενικόν όμως χαρακτήρα τοΰ ποιήματος άντιλαμβανόμεθα σαφώς έκ τών δύο τελευ
ταίων στίχων 4ο - 44, ή έννοια τών οποίων είναι απαραγνώριστος προτροπή προς 
έπίϋ'εοίν. Είς την πρώτην δημοσίευσιν τών νέων κειμένων δεν είναι δυνατόν νά 
έξαντληθώσι πάντα τά προβλήματα. Συστηματικώς άπέφυγον οίανδήποτε απόπειραν 
συμπληρώσεως τών στίχων τοΰ ποιητοΰ θεωρήσας ότι τοιαύτη προσπάθεια δικαιολο
γείται μόνον όταν ύπάρχη άπό?Λ>τος σαφήνεια ώς προς τό περιεχόμενον.

Ό στίχος 15 είναι ό 10ς στίχος τοΰ αποσπάσματος τοΰ ’Αρχιλόχου, τό όποιον 
άρχεται διά μιας αμάρτυρου λέξεως. Κάπνιος ή άμφικάπνιος ώς επίθετα δεν άπαντώσι- 
προφανώς δε είναι άσχετος ή ενταύθα λέξις προς τό κάπνειος (διάφοροι τύποι: κά- 
πνιος, κάπνεως, καπνία) = ε’ώος αμπέλου1. 'Υπάρχει τό ρήμα καπνείω, ΝίΚΑΝΔΡΟΣ 

Θηρ. 36 : καπνείων έλάφοιο πολυγλώχινα κεραίην έν τη έννοια τοΰ καίω τι ώστε νά 
καπνίζη· έκ τούτου θά ήτο δυνατόν νά άναγνώσωμεν άμφικαπνίουσιν θεωροΰντες ώς 
υποκείμενον τούτου τό πόλεις, σκηναι ή τι όμοιον δεδομένου, ότι οί στ. 1-4 τοΰ απο
σπάσματος αποτελούνται έκ παρατακτικών προτάσεων, δι’ ών παρέχεται ή είκών πο
λεμικής καταστροφής.·—Είναι επίσης δυνατόν ότι πρόκειται περί έπιθέτου άμφικά- 
πνιος σημαίνοντος την καιομένην καί υπό καπνού περιβαλλομένην πόλιν1 2 *. Είς φιλι
κήν ύπόδειξιν οφείλω την δυνατότητα τής ερμηνείας τοΰ άμφικάπνιος διά τής γνω
στής συνήθειας τής κατά τον χειμώνα τοποθετήσεως τών όπλων τών νηών υπέρ την 
εστίαν3, έν τή περιπτώσει ταύτη ό νοΰς θά ήτο: νά θέσωμεν τά ήμαυρωμένα έκ τοΰ 
καπνού όπλα είς τά πλοία, νμνοί, στ. 2, καί νά σπεύσωμεν είς την μάχην, οπότε αί 
έπιφερόμεναι προτάσεις θά έπρεπε νά συνδεθοΰν αίτιολογικώς προς την προτροπήν 
ταύτην. Δυστυχώς τά οριζόμενα δεν βοηθοΰσιν ϊνα έξαχθή ασφαλές νόημα.

Είς τον στ. 16 μετά τό όξεϊαι (την άνάγνωσιν οξεία, κατά δοτικήν ενικού, απο
κλείει ή ιωνική διάλεκτος) ακολουθεί έν Δ καί είτα ασαφή ίχνη έπί τής άποτε- 
τριμμένης έπιφανείας. Είς τό 63 απόσπασμα:

ελπομαι, πολλούς μεν αυτών Σείριος καταυανεΐ 
όξνς έλλάμπων,

ένθα Σείριος είναι ό "Ηλιος4, έπανευρίσκομεν τήν αυτήν ακριβώς, ήν καί ενταύθα 
εικόνα. Δυστυχώς δέν φαίνεται δυνατόν νά συναφθή τό όξεϊαι προς τό ήλίωι τοΰ 
στ. 18" θά άνέμενέ τις όξεϊαι αύγαί ήλιου, ή τι άνάλογον, αίαίνουσι σώματα δηίων,

1 πρβ. λεξικά. στάτραν ΠΙΝΔ. Πιη‘1. 5,ill* ομοίως ΕΥΡΙΠ. 'Ικέτ. 497,
2 Πρβ. ΟΜΗΡΟΥ Σ 207 κ.έ. Ώς <Υ οτε <)1) καπνός Τρφάδ. 8 κ.ά.

id)ν εξ αστεος aidin’’ ΐκηται | τηλύΟεν εκ νήσον τήν 3 Πρβ. ΟΜΗΡΟΥ it 288 κ.έ., ΗΣΙΟΔΟΥ ’Έργ. 45, 629, 
δήιοι άμφιμά/οντατ επίσης Ζ 328.'Ομοίως ΣΙΜΩΝΙ- ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ. Άχαρν. 279 κτλ.
ΛΗΣ 105 I>’ ΑΝΘ. ΠΑΛΑΤ. VII 442. ΚαπνωΟεϊσαν 4 Πρβ. τήν παρά dikhl" σημείωσιν.
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στ. 19. Πιθανώτερον είναι δμως ότι δεν πρόκειται περί πτωμάτων των εχθρών, 
άτινα αύαίνονται εν ήλίω' άλλα των φίλων. 'Οπωσδήποτε δμως είναι εκπληκτική 
ή όμοιότης των ενταύθα στίχων προς τό απόσπασμα 63. Άλλ’ δτι πρόκειται δι
άφορος παράδοσις των αυτών στίχων δυσκόλως θά ήδύνατό τις νά δεχθή.

Εις τούς στ. 19-20, μέγ’ ίμείροντες, είναι φανερόν δτι παρά την μεγάλην 
επιθυμίαν1 2 οι συμμαχηταί τοϋ ’Αρχιλόχου άδυνατοΰσι νά διασπάσωσι τάς τά
ξεις τών Ναξίων, ούτω δε είναι δυνατόν δτι τό θράσος, στ. 18, άπέλιπε τούς
αντιπάλους τών Ναξίων. Έάν όντως ούτος είναι ό νους, τότε καί εις τούς στ.
21-22 δφείλομεν ίσως νά δεχθώμεν δτι την τομήν φυτών", την οποίαν έσκόπουν
οί ΓΙάριοι, έμποδίζουσιν οί Νάξιοι4. Ή δλη είκών, αν μη άλλοι ίκανοποιητικώτε-
ρον έρμηνεύσωσι τά σωζόμενα λείψανα τών στίχων τούτων, εμφανίζει μίαν είς 
καταστροφήν άποβάσαν έπίθεσιν τών Παρίων (καί τών συμμάχων αυτών;). Έάν 
άντιθέτως έπρόκειτο περί έπιθέσεως τών Ναξίων είς τήν Πάρον θά ήτο δυσερ
μήνευτος ό στ. 20, Ναξίων δϋναι φ[ρήτρας]· ή συμπλήρωσις φ[άλαγγας] είναι άπι- 
θανωτέρα, διότι μετά τό Φ διακρίνεται κατακόρυφος μάλλον κεραία.

Έν στ. 23 τό ΛΕΩΙ είναι αμφίβολον αν είναι δοτική ενικού ή ονομαστική 
πληθυντικού' ή λέξις παρ’ Άρχιλόχω καί έν Η I 57. ’Ακούετε Λεώι είναι σύνη- 
θες παρ’ Αριςτοφανει δ.

Τό άμηνιτεί, στ. 24, είναι άμάρτυρον άμήνιτος άπαντά τό πρώτον παρ’ 
Αιςχυλω °. Τό άμηνιτεί είναι επίρρημα. Διότι ρήμα άμηνιτέω διά τούς χρόνους τού 
’Αρχιλόχου είναι δύσκολον νά δεχθώμεν. Τήν συμπλήρωσιν Παρ[ίων] διά τήν άκο- 
λουθοΰσαν λέξιν καθιστά αδύνατον ή ΰπαρξις αρχής κεραίας οριζοντίου κατά τό 
μέσον τού άκολουθοϋντος γράμματος, δπερ ούτω δεν δύναται νά είναι I, αλλά 
πιθανώτερον Η ή Ρ ή Κ (;). Έν στίχφ 11 μετά τό κασιγνήτων ακολουθεί Κ ή 
Ν. Κασίγνητοι, επαναλαμβάνονται καί έν στ. 37.

Πραγματικήν δυσχέρειαν παρουσιάζει ό στ. 26. Τέων είναι τό όνομα τής 
ιωνικής πόλεως ή κεΐται αντί τοϋ τινων ή τού ών ; Τό τελευταΐον σωζόμενον 
γράμμα τού στίχου είναι Ν μάλλον καί όχι Μ ήτοι άπέϋρισαν καί όχι άπε&ρίσαίμενJ. 
'Ώστε έάν πρόκειται περί τής Τέω αποκλείεται στρατεία, είς ήν θά είχε μετάσχει 
ό ’Αρχίλοχος. Αί συμφοραί τής Τέα>, τάς οποίας αναφέρει ό Ανακρέων7, ανάγον
ται είς τον έ'κτον αιώνα, άγνοοϋμεν δε όμοιας έκ χρόνων παλαιοτέρων ή μυθι
κών. Κατωτέρω ό λόγος είναι, ως εικάζω, περί τού Ήρακλέους. 'Η παράδοσις

1 ΟΜΗΡΟΥ ε 240, σ 307, κ 137, Μ 160, Ψ327. ΣΟ- 
ΛΩΝ 3,8» : αύαίνει άτης ανϋεα, ΑΙΣΧ. Προμ. 146, ΝΙ- 
ΚΑΝΔΡΟΣ παρ’ ΑΘΗΝ. Δ 133 d: ήελίφ δε αύήνας επί 
τντΰόν. Παρ’ ΑΡΧΙΛΟΧΩι και τό ουσιαστικόν αύόνη: κα
κήν οφιν Ζευς εδωκεν αύόνην άπ. 125Β4.

2 Διά τήν επιρρηματικήν χρήσιν του μέγα, πρβ. Β. 394
3 Αργεί οι δε μέγ3 ΐαχον, Π 172, π 139* πρβ. καί, μέγα
πρεοβεύων Διόνυσος, ΙΩΝ άπ. Ι,ι DIEHL2.

3 Τό φντόν=δένδρον ώς παρ’ΟΜΗΡΩ, Ξ 123, Σ 57,
438, Φ 528. Τομή άπαντα άπαξ παρ’ ΟΜΗΡΩ A 235
είς τήν σημασίαν του μετά τήν άπότμησιν άπομένον-

τος κορμού.
4 Τό ΐοχω ώς έν Ρ 747 : άλλ3 ονδ3 ώς δυνατό οήξαι, 

ισχον γάρ πνογηδον άρηρότες ήντε πύργοι καί ό ΤΔΤΡ- 
ΤΑΙΟΣ 9,22 : εσχεΰ'ε κύμα μάχης.

5 Άχαρν. 1000, Είρ. 551, νΟρν. 448 κλπ.
6 5 *Αγαμ. 649 : χειμών3 ονκ άμήνιτον ϋ'εοΐς, αΰτ. στ. 

1036 καί τό επίρρημα άμηνίτως.

1 Άπ. 56, DIEHL,2, αίνοπαϋή πατρίδα έπόιρομαι καί 
67 : νυν ό’ από μεν πόλιος στέφανος δλωλεν' πρβ. τάς 
σημειοισεις του Diehl.
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δεν μνημονεύει βεβαίως καταστροφήν τής πόλεως υπό τού ήρωος, άλλ’ ή λατρεία 
του εκεί είναι αρκούντως μεμαρτυρημένη1 καθώς καί εν τή αποικία Άβδήροις 1 2 3.

Δυστυχώς τά σφζόμενα δεν επιτρέπουν ασφαλές συμπέρασμα — έφ’ όσον ούδ’ 
είναι πιθανόν δτι -πρόκειται περί τής πόλεως Τέω. Τό άποΰρίζω είναι ήδη γνω
στόν έκ τού ποιητού®.

’Ήριπε πληγήιαι, στ. 27, φανερώνει καθαρώς επικήν εικόνα, πρβ. //ρίπε δ’ εξ 
όχέων Ε 47 κ. ά. Προφανώς πρόκειται περί ισχυρού εχθρού, ηρωικού προσώπου, 
οΰτω δέ μεταφερόμεθα εις διήγησιν μυθικού περιεχομένου, πιθανώτατα δε από 
τού στίχου 23 διά τής αποστροφής προς τον λεών.

Τούτο καθίσταται ακόμη πιθανώτερον έκ τών στ. 28 - 29, ένθα ό ποιητής 
δικαιολογεί τρόπον τινά διά τί αναφέρει παλαιάς πράξεις. Είς τον ΰνμόν άνα- 
φέρεται συχνότατα ό ’Αρχίλοχος, πρβ. άπ. 67a:

Θυμέ, ΰνμέ άμηχάνοισι κήόεοι κνκώμενε, 
άνάδν

καί 68: τοΐος άνΰρώποισι ΰνμός, Γλαυκέ4. Ή ισχυρά έκφρασις τών προσωπικών 
συναισθημάτων τού ποιητού είναι πολύ γνωστόν δτι αποτελεί ουσιώδη χαρακτήρα 
τού ’Αρχιλόχου.

Νειόΰεν άπο κραδίης, είναι γνωστή ομηρική έ'κφρασις, Ίλιάδ. Κ 10" δυστυχώς 
ή κατάστασις τού λίθου δεν έπέτρεψεν είς έμέ τουλάχιστον νά εΰρω τάς άκολουθού- 
σας λέξεις μετά τό νειόΰ'εν, στ. 29. Παρά Σολωνι, άπ. 1,10: έκ νεάτον πυΰμένος. 
’Άγνωστον μένει ποιοι είναι οί όμως ΰανόντες, στ. 30. Τό όμως, τού οποίου ή 
άνάγνωσις είναι ασφαλής παρά τήν άμυδράν διατήρησιν τών γραμμάτων, άπαντα 
καί είς άλλο απόσπασμα τού Αρχίλοχου5. Ό νούς ίσως δτι έπίσης άποθνή- 
σκουσι καί οί μετέχοντες καί οί μή μετέχοντες τής μάχης, έννοια συνήθης είς τάς 
ύποθήκας τών έλεγειακών0. Ό στίχος κεΐται μεταξύ δύο παραγράφων, ώστε δι
καιούμεθα νά συμπεράνωμεν δτι αποτελεί ιδιαιτέραν έννοιαν, τούτο δέ είναι 
σαφές καί έκ τού άκολουθούντος Γνώΰι, στ. 31, δι’ οΰ προφανώς είσάγεται διή- 
γησις τού ποιητού προς τούς ΙΙαρίους, άντλουμένη έκ τού θησαυρού τών γνώσεων 
αυτού άποσκοπούσα δέ νά. άποτελέση παρότρυνσιν ήτοι νποΰήκην. ΤΙ άνάγνω- 
σις είναι ασφαλής καθώς καί ό χωρισμός εΐ τοι. Ή σύνταξις γινώσκω + εΐ 
είναι γνωστή από τού Όμηρου. Βεβαίαν έπίσης θεωρώ καί τήν άνάγνωσιν 
καί τήν συμπλήρωσιν τού σννήσειν τού στ. 32 (τά γράμματα άναγινώσκονται 
ασφαλώς)' πρβ. τό άπόσπ. 52 τού ποιητού: Ώ λιπερνήτες πολϊται, τάμά δη συνίετε 
ρήματα 7, προς τό όποιον έπίσης ή όμοιότης είναι έκπληκτική.

1 ρ. friedlander, Herakles 158, R.E. Suppl. 
Ill 967.

2 friedi.ander, 4 καί 158.
3 Ινας δε μεδέων άπέδριοεν, Β* 138 επαναλαμβανό

μενον καί υπό τοϋ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, Αίτια II άπ. 43 στ. 
70 (Pfeiffer).

4 πρβ. ΑΡΙΣΤΟΤ. Πολιτικά Δ 1328α.

5 Ουκέί)’ ό/ιώς (=ήτοι ώςτό πάλαι) απαλόν χρόα. . 

άπ. 113. Συχνότατον είς τούς ελεγειακούς, ΤΥΡΤ. 9,27.-ιι. 
ΣΟΛΩΝ 1,34, ΜΙΜΝΕΡΜ. 1,6. 5,4.

6 ΚΑΛΛΙΝΟΣ άπ. 1 στ. 8 κ.έ.

7 Τόν στίχον εμιμήίίησαν ό ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Είρ. 603 

κέ. καί ό ΚΡΑΤΙΝΟΣ CAP'1,198'πρβ. τήν παρά Diehl 
μαρτυρίαν.
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Σημαντική διά την κατανόησιν τοϋ 'περιεχομένου τοΰ δλου αποσπάσματος 
είναι ή σύνδεσις Θάσος - Τορώνη, στ. 33 - 34. 'Η τελευταία αΰτη δεν άναφέρεται 
εις τούς αγώνας τοΰ ’Αρχιλόχου και των Παρίων εις την Θάσον καί την έναντι 
Θράκην1, συνάπτεται όμως προς τον Ήρακλέα κατά την στρατείαν διά τον ζω
στήρα τής Τππολΰτης ή τάς βοΰς τοΰ Διομήδους. Κυρία πηγή ό ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 

II 5, 9 (Ηρακλής) παραγενόμενος εις Θάσον.. εκ Θάσου δε δρμηϋ'είς επί Τορώνην 
επίσης εν τή επιγραφή των πράξεων Ήρακλέους εκ τής Κάτω ’Ιταλίας IG XIV, 
1293 α (—F. gr. Hist. [1950] άρ. 40), στ. 79: επί Θράκαν στρατευσάμένος Διομήδη 
έφόνενσε και Θράκας έκυρίενσε, Αίνον τε λαβών Σαρπηδόνα τον άρχοντα άπέσφαξε και 
Θάσον ελών [Σϋενέ]λω και ’Αλκαίο) παρέδωκε’ Τορώναν τε είλε. Ο Απολλόδωρος 
καί ή επιγραφή είναι προφανές ότι έχουν κοινήν πηγήν καί είναι εύκολος ή 
υπόδεσις ότι ή πηγή αύτη ήτο ό ’Αρχίλοχος' τά κατορθώματα δέ ταΰτα τοΰ 
Ήρακλέους, ήρωος τής ΙΙάρου, προβάλλει ώς παράδειγμα ό ’Αρχίλοχος.

Διότι ή στρατεία αΰτη καί οί άθλοι τοΰ Ήρακλέους εις τδ Αίγαΐον, τήν Μι
κρόν ’Ασίαν καί τήν Θράκην συνάπτονται στενώς προς τήν Πάρον. Δεν είναι άσκο
πος ή αναγραφή ολοκλήρου τής διηγήσεως τοΰ Απολλοδώρου II 5, 9: Ό Ηρακλής 
πλέων κατά των ’Αμαζόνων προσίσχει νήσω Πάρω, ήν κατωκουν οί Μίνωος υιοί Εύρν- 
μέδων, Χρύσης, Νηφάλιων, Φιλόλαος' άποβάντων δε δύο των έν (τή) νηί (τ. έ. τοΰ 
Ήρακλέους) συνέβη τελευτήσαι υπό των Μίνωος υιών υπέρ ών άγαν ακτών Ηρακλής 
τούτους μέν παραχρήμα άπέκτεινε, τούς δέ λοιπούς κατακλείσας έπολιόρκει, έως έπιπρε- 
σβευσάμενοι παρεκάλουν άντ'ι τών άναιρεϋέντων δύο λαβεΐν, οϋς αν αυτός ϋελήσειεν, 6 
δέ λύσας τήν πολιορκίαν1 2 καί τούς Άνδρόγεω τον Μίνωος υιούς άνελόμενος ’Αλκαίον 
καί Σϋένελον ήκεν εις Μυσίαν προς Λύκον τον Λασκύλου καί ξενισϋείς υπό (....) τον 
Βεβρύκων βασιλέως σνμβαλόντων βοηϋών Αύκω πολλούς άπέκτεινε μεϋ’ ών καί τον βα
σιλέα Μύγδονα, άδελφόν Άμύκου καί τής Βεβρύκων πολλήν άποτεμόμενος γην έδωκε 
Αύκω· ό δέ πάσαν εκείνην έκάλεσεν Ήράκλειαν. ’Ακολουθεί ή άφιξις εις Θεμίσκυραν, 
ό φόνος τής Τππολΰτης, τό έπεισόδιον τής Τροίας καί εΐτα προσίσχει Αίνω ένϋα ξενί
ζεται υπό Πόλτυος' άποπλέων δέ επί τής ήιόνος τής ΑΙνίας Σαρπηδόνα, Ποσειδώνος μέν 
υιόν, άδελφόν δέ Πόλτυος υβριστήν δντα τοξεύσας άπέκτεινε· καί παραγενόμενος εις Θά
σον καί χειρωσάμενος τούς ένοικοϋντας Θράκας έδωκε τοϊς Άνδρόγεω 
παισί κατοικεϊν έκ Θάσον δέ δρμηϋ'είς επί Τορώνην Πολύγονον καί Τηλέγονον 
τούς Πρωτέως τοϋ Ποσειδώνος υιούς παλαίειν προκαλου μένους κατά τήν πάλην άπέκτεινε. 
Ή αυτή γενικώς διήγησις επαναλαμβάνεται καί εις τήν ίταλιωτικήν επιγραφήν καί 
εις τον Τζετζην3.

Τήν σχέσιν Ήρακ?ιέους καί Πάρου έβεβαίου ήδη απόσπασμα τοΰ Πίνδαρου4,

1 "Ως ή Στρΰμη π.χ. άπ. 146 Β4ΑΡΠΟΚΡ. 171,4, 
hieeer, GGN σ. 44.

2 Πρβ. τό άμηνιτει τοΰ στ. 24.
3 Χιλιάδ. II 320 κ.έ.
4 schroder3 άρ. 140 στ. 36 x.I.=Oxyr. Pap. άρ. 408α

36 μνάσϋ'ηΰ·9 δτι τοι ζα&έας Πάρον εν

γυάλοις εσοατο ά[ν]ακτί

βωμόν πατρί τε Κρονίφ 
τιμήεντο πέραν Ισϋ-μόν διαβαίς 

40 δτε Ααομέδοντι πεπρωμένού 
ηρχετο μόρο to κάρνζ. 

ή(ν) γάρ τό παλαίφατον...
Και ό Πίνδαρος άκολουθει τήν αυτήν παράδοσιν 

ήν καί 6 ’Απολλόδωρος, έφ’ όσον τήν προσέγγισιν εις
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μαρτυροΰντος δτι ό Ηρακλής ίδρυσε βωμόν εις τον ’Απόλλωνα και τον Δία έν 
Πάρω, δτε προσήγγισεν εις την νήσον πλέων κατά τοϋ Λαομέδοντος.'Η συμφωνία τοΰ 
Πινδάρου προς την παρ’ Άπολλοδώρω και τή έπιγραφή παράδοσιν καθιστά ετι 
πιθανωτέραν τήν ύπόθεσιν δτι πηγή τής παραδόσεως είναι ό Αρχίλοχος1. Είναι 
γνωστόν πόσον ήτο διαδεδομένη ή λατρεία τοΰ Ήρακλέους καί έν Πάρω καί έν τή 
Θάσω 2. Οΰτω δμως καί ή έν τώ μύθοι σύναψις τής Πάρου καί τής Θάσου προς τον 
Ήρακλέα ανάγεται τώρα εις αυτόν τον ’Αρχίλοχον την προ τοΰ Ήρακλέους κατο
χήν τής Πάρου υπό τοΰ Μίνοιος καί των υιών του μαρτυρεί καί ό Καλλίμαχος3.Ή 

υπό τοΰ Ήρακλέους παραλαβή έκ Πάρου των έγγονών τοΰ Μίνωος καί ή έγκα- 
τάστασις αυτών ώς βασιλέων τής Θάσου είναι ωραία μυθική είκών τής έγκατα- 
στάσεως τών Παρίων έν Θάσοι καθώς καί τοΰ συγκερασμού τοΰ μινωικοϋ προς 
το άκολουθήσαν νεώτερον (μυκηναϊκόν;) στοιχεϊον τοΰ πληθυσμού τής Πάρου. 
Εις τήν διήγησιν τοΰ Άπολλοδοόρου απαντούν πλείονες ομάδες κασιγνήτων καθώς 
καί ισχυροί αντίπαλοι τοΰ 'Ηρακλέους εις ένα τών οποίων (ίσως καί μή μνη- 
μονευόμενον υπό τοΰ ’Απολλοδώρου) άναφέρεται το ή ρίπε πληγή ία ι τοΰ στ. 27, 
ένώ οί κασίγνητοί τοΰ στ. 25 δύνανται νά είναι ό ’Αλκαίος καί ό Σθένελος.

Ή σχέσις τοΰ ’Αρχιλόχου προς τήν μυθικήν παράδοσιν άποδεικνύεται οΰτω 
πολύ μεγαλύτερα ή δσον έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε4. Ή περί τοΰ Ήρακλέους μυ
θολογία έδικαίωνε τάς απαιτήσεις τών Παρίων καί ή ύπόμνησίς της υπό τοΰ 
’Αρχιλόχου ήτο ένδεδειγμένον σύνθημα προς πολεμικήν παρότρυνσιν. Ό ύμνος εις 
τον Καλλίνικον Ήρακλέα, άπ. 120, τό ’Αρχιλόχου μέλος φωνάεν, τό όποιον έπικα- 
λεΐται εις τήν αρχήν τοΰ 9ου Όλυμπ. 5 Πίνδαρος1, θεωρηθέν μάλιστα καί ξένον 
προς τον ’ΑρχίλοχονΒ, είναι άπίθανον δτι έποιήθη διά τήν ’Ολυμπίαν7, έφ’ δσον 
ό Ηρακλής λατρεύεται έν Πάρω, τό δε Καλλίνικος είναι έπίθετον τοΰ Ήρακλέ
ους συχνότατον εις' τήν Πάρον καί γενικώς τήν Άνατ. Ελλάδα8.

τήν Πάρον τοποθετεί κατά τήν στρατείαν εναντίον 
τοΰ Λαομέδοντος. ’Ίσως εις τήν οίκοδόμησιν τοΰ βω- 
μοΰ τούτου άναφέρονται καί οί Άρχιλόχειοι στίχοι Η 
IV 52: έγ λ.ίϋων έδεβίμαμεν]...

1 'Ως γνωστόν δίς αναφέρει όνομαστί τον ’Αρχίλο
χον ό ΠΙΝΔΑΡΟΣ, Όλ. IX, 1 εις Πυθ. II 55.

2 Πρβ. μ. launey, Kt. thasiennes, I/Herakleion 
σελ. 128 κ.έ. (μετά βιβλ.) καί ο. rubensohn, έ.ά. 1818.

3 Αίτια άπ. 3-7 (Pfeiffer)' πρβ. καί ΔΙΟΔΩΡΟΝ V 
79.2. rubensohn, αύτ.

4 Πρβ. schmid - stahlin I, 1 σελ. 363 κ.έ. w. jae

ger, Paideia I σελ. 168, h. franked έν Gnomon 
III σελ. 573 κτλ.

5 Πρβ. καί ΚΑΛΛΙΜ. άπ. 384 στ. 39 καί άπ. 544 
(Pfeiffer).

6 schroder, Hermes 1934, 352.
7 Ό wii.amowitz, Gr. Versk. 286 σημ. 4 νομίζει 

δτι μόνον τό τήν ελλά καλλίνικε ήδετο έν ’Ολυμπία, 
άσχετον καί ίσως παλαιότερον τοΰ ’Αρχιλόχου. Ό 
ΰμνος ούτος τοΰ ’Αρχιλόχου άναφέρεται εις σχέσιν τοΰ 
Ήρακλέους προς τήν Πάρον καί τό Αιγαίον - ούχί

τοός Πελοποννησιακοΰς άθλους τοΰ ήρωος. "Ωστε ή 
πληροφορία τοΰ ΣΧΟΛΙΑΣΤΟΥ έν ΠίΝΔ. Όλ. 9,1 «Αρ
χίλοχο? rλ fifes' εις ’Ολυμπίαν μέλ.ος εποίηαεν εις Ήρα

κλέα:» είναι άβάσιμος.Ή γνώμη τοΰ fredrich, IG XII 
8 σελ. 87, ήν δέχεται καί ό von der muhee, Der 
grosse Aias 32 σημ. 78, δτι τό ά,πόσπ. τοΰτο τοΰ Άρχ. 
ανάγεται εις τήν εκστρατείαν τών Παρίων εις τήν 
Θάσον είναι ορθή, έφ’ δσον δμως νοηίίή ή υπό τόν 
Ήρακλέα καί ούχί ό άποικισμός τοΰ 8ου αίώνος. Οΰτω 
ή παρατήρησις τοΰ !ν. DER μττηεΕ, έ.ά. δτι ό ’Αρχί
λοχος θεωρεί τόν Ήρακλέα καί τόν Ίόλαον ώς πρα
γματικούς ήρωας καί ούχί μορφάς τοΰ μύθου είναι εύ- 
λογωτάτη.

8 R.K. X 1650 κ.έ. αύτ. Suppl. Ill 1(Χ)2 καί 1013. 
rubensohn, έ.ά. Διά τήν ερμηνείαν τοΰ επιθέτου εί

ναι χαρακτηριστική ή πληροφορία τοΰ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ 
II 6,ι δτι κατά τήν εις Τροίαν στρατείαν πρώτος εί- 
σήλθεν εις τήν πόλιν ό Τελαμών' έξοργισθείς δμως 
διά τοΰτο ό Ηρακλής ώρμησεν έναντίον τοΰ Τελαμώ- 
νος, δστις αυνιδών τοΰτο.. λίδονς πλ,ησίον κειμένους οννή- 
ϋροιζε, τοΰ δε (Ήρακλ.) έρομένον τι τιράττοι, βωμόν

«
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Ό Ηρακλής δέ συνδέεται δχι μόνον προς την Πάρον αλλά κα'ι τάς γειτο
νικός νήσους' είς την Τήνον τοποθετείται ό φόνος των Βορεαδών1, Ήρακλεΐδαι 
δέ είναι μία των φυλών τής νήσου, Θεοτιάδαι δέ είναι τδ όνομα άλλης φυλής 
τής Τήνου2, ένθυμίζον τον μύθον των θυγατέρων τοΰ Θεστίου. Είς την Μύ
κονον έμυθολογεϊτο ότι είχον ταφή οί ύστατοι υπό τοΰ Ήρακλέους καταλυθέντες 
Τιτάνες3, είς δέ την ’Ικαρίαν ό Ηρακλής είχε θάψει τό σώμα τοΰ ’Ικάρου4. Ή 
μέχρι τοΰ ’Αρχιλόχου τουλάχιστον αναγωγή τοΰ νησιωτικοΰ τούτου μύθου τοΰ Ήρα
κλέους, καθώς καί ή από τούτου επωνυμία φυλής τής Τήνου καθιστούν ήκιστα πι
θανήν τήν ύπόθεσιν ότι είς τάς δύο νήσους ή λατρεία είσήχθη έκ Θράκης καί 
Θάσου0. Οί Θεστιάδαι τής Τήνου δεικνύουν μάλλον σχέσιν προς τήν Βοιωτίαν".

’Ενταύθα δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά έξετασθή τό πρόβλημα περί τών 
αρχών τοΰ 'Ηρακλέους' ας σημειωθή μόνον ότι όρθότερον είναι, αντί τής πα- 
λαιάς προσπάθειας περί αρχικού εντοπισμού τού ήρωος είς μίαν φυλήν ή μίαν 
περιοχήν τής Ελλάδος, νά δεχθώ μεν, αντιθέτους προς τήν παλαιάν βεβαίωσιν, ότι 
ό Ηρακλής είναι ξένος προς τήν μυκηναϊκήν περίοδον7, ότι όντως καί ούτος 
προέρχεται έκ τοΰ μυκηναϊκού [ϊσως καί τοΰ παλαιοτέρου;] κόσμου8 καί νά θεω- 
ρήσωμεν ότι έκ τών χρόνων έκείνων προέρχεται ή διάδοσις τών Ηρακλείων μύ
θων καί είς τάς άλλας περιοχάς καί είς τάς Κυκλάδας, ένθα ό μυκηναϊκός πο
λιτισμός είναι αρκούντως έπίσης διαδεδομένος.

Δυσκολώτερον είναι νά ’ίδωμεν έκ τών σωθέντων στίχων κατά ποιον τρό
πον συνεδέετο ή διά τών νήσων πορεία τοΰ Ήρακλέους προς τον κατά τών 
Ναξίων πόλεμον. ΙΙρός τήν Νάξον δέν συνδέεται ό Ηρακλής υπό τών σοιζομέ- 
νων παραδόσεων. Αί περί τών μυθικών χρόνων τής νήσου πληροφορίαι” ομιλούν 
περί κατοχής τής Νάξου υπό Θρακών, μεταξύ τών οποίων οί αδελφοί Σκέλλις 
καί Άγασσαμενός—άλλο ζεύγος κασιγνήτων!—οϊτινες έληίζοντο τάς πέριξ νή
σους, ήρπασαν δέ ποτέ τήν Ίφιμέδειαν καί τήν Παγκρατώ ήτοι τήν σύζυγον καί 
τήν θυγατέρα τοΰ Άλωέως έκ τής Θεσσαλίας, ένεκα δέ τής αρπαγής ταύτης έφθα-

εΐπεν *Ηρακλέους καταοκευάζειν Καλλίνικον. Τό επίγε
ιον δηλ. συνάπτεται πρός τήν στρατείαν είς τό Αί- 
γαϊον καί οΰτω εξηγείται ή είς τάς νήσους έπικράτη- 
σίς του' πρβ. καί AfRw. 18, 1915 σ. 9 καί 46 κ.έ.
Robert, Gr. Heldens. 644 σημ. 4 καί von der μ lull, 

ε. ά. σημ. 79.
1 ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΑΠΟΛΛ. ΡΟΔ. I 1298 κ.έ., ΑΠΟΛΛΟΔ.

3, 15,2.

2 IG XII 5, testim. Τήνου. Ό μύθος τοΰ Θεστίου 
παρά ΙΙΑΥΣ. IX, 27,e κ.ά. Ότι τό όνομα είναι Θέστιος 
καί όχι Θέσπιος άποδεικνύει ακριβώς τό όνομα τοΰτο 
τής φυλής τής Τήνου, ένθα έπίσης άπαντα καί τό Θέ- 

οτιος ως κύριον όνομα, Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ έν «Γέρας 
Ά. Κεραμοπούλλου», σελ. 227, V στ. 15 (μέσον): πρβ. 
καί ε. Robert, Etudes de numistn. grecque σελ.
107 κ.έ.

3 ΣΤΡΑΒΩΝ X 487,f, R.E Suppl. Ill, 665.
4 ΠΑΥΣ. IX 11,5, ΑΠΟΛΛΟΔ. II 6,8.

5 Διότι είς τήν Δικαίαν Άβδήρων τοποθετείται ώς 
καί έν Τήνφ ό φόνος τών Βορεαδών, friedt.andER, 

έ. ά. 4. Έν R. Ε Suppl. II 961, 964 υποστηρίζεται ή 
έξ "Αργους εισαγωγή τής λατρείας είς Θράκην καί 
Θάσον.

6 Πρβ. σημ. 5-ή τήν Αιτωλίαν; πρβ. RB. έν λ. 
Θέστιος 1.

7 a. furtwangler, Gemmeii III, 44.
8 μ. p. Nilsson, Minoan - Mycen. Rel.’ 628. ch. 

picard, Ees relig. prehell. 189,212. Διά τήν σχέσιν 
τοΰ Ήρακλέους πρός τήν Ανατολήν βλ. LEVY, The Ori
ental Origin of Herakles JHS LIV, 1934, 40 κ.έ., 

h. Goldman, Sandon and Heracles έν Hesperia 
Suppl. VIII, 1949, 164 κ.έ. p. amandry, Bull. Fac. 
Lettres . . . , Strasbourg 1952, 309 κ.έ.

9 ΔΙΟΔΩΡ. V 50 κ.έ., ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ I 7,4, IIAP- 
ΘΕΝΙΟΣ Έρωτ. διηγ. 19' πρβ. jacoby, Pr. gr. Hist. 
Ill B (1950), σελ. 474 κέ.
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AE 1952 Νέαι έπιγραφαί περί τοΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου 91

σαν εις την νήσον οί Άλωάδαι Ώτος καί Εφιάλτης1, τούς όποιους βραδύτερον 
έφόνευσεν ή Άρτεμις1 2.Ή επί Θράκης στρατεία τού Ήρακλέους καί ή από Θρά
κης καταγωγή τών πρώτων κατοίκων τής Νάξου επιτρέπουν ίσως σύνδεσιν τού 
Ήρακλέους καί προς την νήσον ταύτην, έφ’ όσον μάλιστα είναι γνωστή ή σύνα- 
ψις Θρακών προς τήν λατρείαν τού Ήρακλέους έν Έρυθραΐς, Χίω, Κω3. — Θά 
ήτο κατόπιν τούτου δυνατόν νά υπόθεση τις ότι οί πρώτοι στίχοι τοϋ νέου 
αποσπάσματος τοϋ ’Αρχιλόχου άναφέρονται εις μυθικήν στρατείαν ακριβώς εις 
τήν Νάξον.’Αλλά δεν βλέπω βεβαίως κατά ποιον τρόπον τά σωζόμενα επιτρέπουν 
τοιαύτην ύπόθεσιν.

’Από τοϋ στ. 35 κ. έ., τά σωζόμενα είναι τόσον ολίγα ώστε εγώ αδυνατώ νά 
ϊδω πώς γίνεται ή μετάβασις από τής μυθικής διηγήσεως εις τον παρόντα πόλε
μον. Εις τον στ. 38 ή λ. ϋ·νμός μαρτυρεί ίσως ότι πρόκειται περί τών νϋν γε
γονότων. Ή επομένη λέξις είναι ασαφής, ασφαλώς δέ ό στ. 39 άναφέρεται εις 
κρίσιμον φάσιν τοΰ άγώνος' ή τελευταία λέξις τοϋ στίχου πιθανώς άμφι[έπει]4 5 * * *. Ή 
μάχη γίνεται έξωθι τής πόλεως, στ. 40. Ενταύθα έ'χομεν τήν πρώτην μαρτυρίαν 
τής λέξεως προάστιον'.

’Έγραψα τό Γήν άεικίζουσι, στ. 41, διά κεφαλαίου Γ στηριχθείς εις τούς 
’Ομηρικούς στίχους Ω 52 κ.έ., έ'νθα ό ’Απόλλων όμιλών έν αγορά θεών περί τής 
προσβολής τοϋ Άχιλλέως εις τον νεκρόν τοϋ Έκτορος απειλεί: μη άγαϋ·ώ περ έόντι 
νεμεσσηϋ'ώμέν οί ημείς·/κωφήν γάρ δή Γαΐαν άεικίζει μενεαίνων. Τό άεικίζω παρ’ 
Όμήρω χρησιμοποιείται εις τάς άλλας περιπτώσεις διά τήν άτίμωσιν, παραμόρ- 
φωσιν, προσβολήν, ή οποία γίνεται εις τά νεκρά σώματα11. Έν Ω 53 όμως μετα- 
φέρεται εις τήν Γήν. Είναι άρα προσβολή τής Γής, τής θείας αυτής δυνάμεως, 
επί τής οποίας κείνται τά πτώματα, ή άτίμωσις τών νεκρών. Πιστεύω ότι ταύ
την τήν έννοιαν μεταχειρίζεται καί 5 ’Αρχίλοχος ενταύθα. Οί εχθροί ύβρίζοντες 
τά πτώματα τών νεκρών προσβάλλουσι τήν θεάν Γήν.

Οϋτω ακολουθεί ή έπίκλησις προς τήν Έρξίην δι’ άμεσον δράσιν. Είναι χα
ρακτηριστικόν ότι καί εις άλλην περίπτωσιν απελπιστικήν [έκ τής αυτής υποθή
κης;] ό ’Αρχίλοχος επικαλείται τον Έρξίην, άπ. (:>2:

Έρξίη, πή δηντ άνολβος άϋ'ροΐζεται στρατός;

Ό στίχος ούτος άναφέρεται ώς παράδειγμα τών ϋερμών υποθέσεων1. Ό στί-

1 Λατρείαν τούτων γνωρίζομεν έκ τής επιγραφής 
τής Νάξου IG XII 5 άρ. 56 : "Ορος τεμένους τον ”Ω- 

του και ’Εφιάλτου. Τήν επιγραφήν ταύτην ούδείς έπα- 
νεΐδεν έν Νάξφ μετά τούς πρώτους έκδότας.

2 Πρβ. τάς μαρτυρίας εν IG XII 5 testim. καί γενικώς 
τό άρθρ. Naxos έν R.E XVI 2079 κ.έ. (r.herbst).

3 μ. ι.αόνευ, έ'. ά. σελ. 202 κ.έ.
4 Πρβ. ΟΜ. II 124, Σ 348 κ. ά.
5 Παρ’ ΟΜΗΡΩι ω 468 : άϋρύοι ήγερέ&οντο προ άοτεος,

ένθα σημειώνει ό ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1019, 15 : εξ ου σννϋε-
τον τό παρά τοΐς ύστερον προάστειον. Περί τής γραφής
τής λέξεως διά τοϋ ι καί ούχί τοϋ ει πρβ. όσα έχει

γράψει ό Κ. ΚΟΝΤΟΣ, ’Αθήνα 10, 525 κ.έ.
6 Πρβ. τά χωρία παρά EBEUNG καί cunliffe : Π 

545, 559, Τ 26, α 222 κτλ.
7 Πρβ. τάς μαρτυρίας παρά bERGK 4 άπ. 60 καί 

diehi. 2 άπ. 63. Περί τών θερμών υποθέσεων πρβ. ήδη 
HAUVETTE, Archiloque σελ. 249 κέ. Πρβ. τήν σημει
ακήν τών αρχαίων μετρικών : ό τροχαίος, δτι τρό
χαλόν εχει τον ρν&μόν καί γε συν ’Αρχίλοχος επί τών 

έλερμών νπο&έοεων αντίο κέχρηται· Ή παρά DIEHI.2 
μεταβολή τών άερμίιυν εις Οεσμίισν μοϋ φαίνεται ακα
τανόητος. Περί τοΰ ύπόθεσις = υποθήκη, BERGK, έ.ά. 
καί τοΰ αΰτοΰ, Gr. Literaturg. II 188 σημ. 2.
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92 Νικολάου Μ. Κοντολέοντβξ ΑΕ 1952

χος ημών καθιστά φανεράν την έννοιαν των θερμών υποθέσεων ήτοι υποθηκών. 
Ή συμπλήρωσις θά πρέπει vex είναι κατάόρα[με] ή -[μών..] προς παροχήν βοήθειας.

Διά τής ερμηνείας τού «Γην άεικίζουσι» καθίστανται νοητοί καί οί δύο τε
λευταίοι στίχοι. Ή προσβολή τών νεκρών είναι καί προσβολή τής θεάς Γής, επί 
τής οποίας ούτοι κεΐνται. Δεν επιτρέπεται ούδεμία πλέον αναμονή — ούτε τών 
δεξιών οιωνών. Είναι γνωστόν δτι καί ό Έκτωρ εις ομοίως κρίσιμον περίστασιν 
ήδιαφόρησε διά τούς οιωνούς, Μ 237 κ.έ.:

τννη δ’ οίωνοΐοι .. . κελεύεις 
πείϋεοΰαι, τών ον τι μετατρέπομ’ ονδ’ άλεγίζω 
εΐ τ’ έπι δεξι ΐωσι προς ήώ τ’ μελιάν τε . ..

θεωρών ότι εις οιωνός άριστος, άμννεσϋαι περί πάτρης, Μ 243. Καί ό Έκτωρ αδια
φορεί διά τούς συνήθεις οιωνούς, διότι άριστος οιωνός είναι ό άγων δστις σκο
πόν έχει την σωτηρίαν τής Πατρίδος. Ή άντίληψις τού ’Αρχιλόχου είναι ίσως 
περισσότερον θρησκευτική, διότι παραμελεί τούς οιωνούς, ένεκα τής προσβολής τών 
νεκρών καί τής Γής εις την οποίαν ανήκουν.

'Οδόν οτελλεσϋαι είναι πολύ γνωστή φράσις, ήτις ενταύθα πρέπει νά συμπλη- 
ρωθή διά τού μάχης ή άναλύγου έννοιας. ΤΩΙΣ είναι κράσις αντί τώ εις'. Διά 
ταΰτα, ένεκα τής προσβολής τών νεκρών, νά σπεύσωμεν εις τήν μάχην μή άνα- 
μένοντες τούς οιωνούς. Τό ΕΠ, τού τελευταίου στίχου άνήκει προφανώς είς τύ
πον τον έπιπέτεσϋ'αΕ ή τού έπερχεοϋαι3, π. χ. μηδε δεξιούς έπ[ιπτάσθαι μένω μεν 
όρνιθας].

Οΰτω ή κατάστασις ή περιγραφομένη ενταύθα είναι άπελπιστική σχεδόν διά 
τούς Παρίους. Άλλ’ οί στίχοι τού ποιητού δεικνύουν δτι τό τέλος τού άγώνος 
υπήρξε διάφορον. 'Ως δυνατότητα μόνον υποδεικνύω δτι συνέχειαν, ούχί άμεσον 
προφανώς, τής διηγήσεως άποτελούν τά διασωθέντα έν Η I 52 κ.έ., Hiller, GGN 
48 κ.έ., ένθα μαρτυρεΐται δτι οί Πάριοι ένίκησαν καρτερώς τούς Ναξίους καί ώς 
άπόδειξις άναφέρονται οί στίχοι 55 κ.έ. (Hiller, έ.ά. 48 καί 56 κατά τήν άπο- 
κατάστασιν τού Ρ. Maas)

Τών δ’ Άϋηναίη μάχη 
ϊλαος παραοταϋεϊοα \ παϊς ερικτνπου Διδς 
καρδίην (όρ(ε)ινεν αυτής τής πολνίκ]λαύτου λεώ κ.τ.λ.

Οί Πάριοι νικώσι συμφώνως προς ταύτα, άφού πρώτον τούς ένεψύχωσεν ή 
Άθηνά' ό τελευταίος στίχος δεικνύει άναμφιβόλως δτι ή συμπαράστασις τής θεάς 
γίνεται είς μίαν δεινήν διά τούς Παρίους στιγμήν. "Οτι ό κρίσιμος άγων 6 περι- 
γραφόμένος υπό τού ’Αρχιλόχου κατέληξεν εύνοϊκώς δεικνύει καί ή συνέχεια.

Τό Ενξαμένωι ονλ[αϊς;]. .. [έπ/ήκουοαν οι δεοί άναφέρεται άναμφιβόλως είς 1

1 ΤΩΙΣΟΔΟΝ επί τοϋ λίίίου' τόν χωρισμόν μοϋ ϋπέ- Tfj αυτί] έννοια, 
δειξεν ό κ. Ί. Θ. Καπριδής.'Οόό»’ ατέλλβσΰαι ΣΟΦΟΚ. Φιλ. 2 π. χ. Ν. 821: επέπτατο δεξιός οονις.
1410. ’Οδοί πολέμου, ΘΟΥΚΥΔ. A 122 αν καί ούχί έν 3 π. χ. Μ 200 : όρνις γάρ οφιν έπη/:0ε.
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τον Αρχίλοχον. Την συνέχειαν τοϋ άγώνος μέ την συμμετοχήν και την ανδρα
γαθίαν — ί'σως δέ καί μέ τον έν τη μάχη θάνατον τοϋ ’Αρχιλόχου δεικνύει ή συ
νέχεια τής επιγραφής νοτερόν τε... άνδραγαϋνϋντα κτλ. Ποΐαι είναι αί πεντήκοντ[a;] 
[νήες;], τινές όποιων έβυθίσθησαν (δυομέν... στ. 57) καί γενικώς την συνέχειαν 
τοϋ άγώνος, δστις αποτελεί σημαντικώτατον γεγονός τής τοσοΰτον άποσπασματι- 
κώς γνωστής ιστορίας τοϋ εβδόμου αίώνος, ή άπελπιστικώς κακή διατήρησις τού 
λίθου δεν επιτρέπει να γνωρίσωμεν. Τό μεΐζον τμήμα τών 57 στίχων, τούς όποι
ους εϊδομεν, καί έτεροι 171 στίχοι έχουσι διά παντός άπολεσθή!

'Οπωσδήποτε ή τύχη έχάρισεν εις ημάς απόσπασμα έκ τριάκοντα στίχων τοϋ 
μεγάλου ποιητοΰ, έ'στω καί εις τόσον κακήν κατάστασιν έχομεν οΰτω τό μακρό- 
τατον τών αποσπασμάτων τοϋ ’Αρχιλόχου ενταύθα. Γενικώς πρόκειται περί μιας 
παροτρύνσεως όσον τό δυνατόν ΰτρμοτέρας δι’ αγώνα καταστάντα απελπιστικόν 
διά τον αγώνα δέ τούτον ή παρότρυνσις γίνεται διά τής προβολής τού μυθικού 
παραδείγματος.

Τό απόσπασμα τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικόν διά τήν ιστορίαν τής πρωί
μου Ελληνικής ποιήσεως, διότι προς τοις άλλοις άποδεικνύει τήν χρησιμοποίησιν 
τοϋ τετραμέτρου εις είδος ποιήσεως, ένθα άλλως χρησιμοποιείται τό έλεγεΐον.

Ή όλη κατασκευή τοϋ νέου αποσπάσματος δύναται ευκόλως νά συγκριθή 

πρός τούς στίχους τοϋ Τυρταίου, άπ. 8,1 κ.έ.

Άλλ’—Ήρακλήος γάρ άνικήτον γένος έστέ — 
δαροεΤτ—ον πω Ζευς αυχένα λοξόν έχει — 
μη δ’ άνδρών πληίλυν δειμαίνετε μηδε φοβεΐσϋε...

«'Η από τοϋ Ήρακλέους καταγωγή επιβάλλει τήν εΰϋαρσίαν ώστε μέ τήν εύνοιαν 
τού Διός θά νικήσωμεν...».'Ομοίως καί ό ’Αρχίλοχος απευθυνόμενος πρός τούς ΓΙα- 
ρίους έπικαλεΐται τήν πρός τον Ήρακλέα σχέσιν, εις δέ τούς οπωσδήποτε σχετικούς 
πρός τό νέον απόσπασμα στίχους τής επιγραφής Η I στ. 55 ή Iλαός παραστα- 
ϋεΐοα ’Αθήνα αντιστοιχεί πρός τό ον πω αυχένα λοξόν έχει τών στίχων τού Τυρταίου.

Ή δι’ ενός μόνον στίχου αναγωγή τού ποιητοϋ τής Σπάρτης πρός τον Ήρα
κλέα γίνεται διά πολύ περισσοτέρων καί έν μεγαλυτέρα αναλύσει εις τον Αρχί
λοχον, ίστάμενον οΰτω πολύ πλησιέστερον πρός τήν 'Ομηρικήν παράδοσιν καί τήν 
έν τφ έπει χρήσιν τού μυθικού παραδείγματος1, τό όποιον τοιουτοτρόπως δεν 
είναι τοσοΰτον ξένον πρός τον ’Αρχίλοχον, όσον μέχρι τοΰδε έθεωροϋμεν2. 'Η έν
τονος υποκειμενική έκφρασις τού ποιητοΰ, ή αποκλειστική θεωρουμένη άπασχόλησις 
τούτου μέ τον σύγχρονον κόσμον καί τάς υπό τής Μοίρας άδιαλείπτως εις αυτόν 
καί τήν πατρίδα έπιβαλλομένας ταραχώδεις έναλλαγάς, δέν έπέφερον εις τήν ποίη- 
σιν τού ’Αρχιλόχου σφοδράν άπομάκρυνσιν από τής 'Ιστορίας καί τής ’Ιδεολογίας3. 1

1 Περί τοΰ μυθικοί) παραδείγματος βλ. βιβλιογρα- 2 w. jaeger, Paideia I 162 κ.έ.
φίαν παρά j. kakridis, Homeric Researches σελ. 41, 3 h. fraenkel έν Gnomon III (1927) a. 578.
σημ. 55.
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Ή έναρξις τοΰ αποσπάσματος μέ την περιγραφήν τής δυσχερούς καταστά- 
σεως των Παρίων είναι έντε?ιώς κανονική. Η παρόρμησις έ'χει αναγκαστικήν προ- 
ϋπόθεσιν τάς δυσμενείς καταστάσεις, όπως είναι σαφές εις τά σωθέντα αποσπά
σματα τών υποθηκών.

Εις τά πλεϊστα τών τετραμέτρων άποσπασμάτων τοΰ ’Αρχιλόχου είναι φα
νερός ό χαρακτήρ αυτών ώς υποθηκών.

Εις τούς άγώνας εν τώ Αίγαίω κατά τον 7ον π.χ. αιώνα αί δυσχερείς διά 
τήν Πάρον και τούς συμμάχους αυτής καταστάσεις δεν ήσαν άσφαλώς σπάνιαι. 
Ό υπέρ τήν Πάρον ή τήν Θάσον κρεμάμενος λίθος τοΰ Ταντάλου, παραδείγμα
τος χάριν, άπ. 55, είναι ζωηροτάτη είκών δεινής περιστάσεως, άσφαλώς δ’ εις τάς 
δυσκολίας τοΰ άγώνος εν τώ Αίγαίω οδηγεί καί τό άπόσπ. 56, έ'νθα υποδεικνύει 
εις τον Γλαύκον τήν προφύλαξιν άπό τής ταραχώδους θαλάσσης. Διά τά μικρά 
πλοία τών νησιωτών είναι και σήμερον σήμα χειμώνος τό υπέρ τά άκρα Γνρέων 
τής Τήνου υρ&δν νέφος.

’Αλλά καί τών Άρχιλοχείων ελεγείων τό περιεχόμενον δέν είναι διάφορον. 
ΙΙρός πολεμικάς υποθέσεις σχετίζονται άσφαλώς καί ταΰτα. Τό άπόσπασμα 5 δέν 
δύναται νά χωρισθή ώς προς τό περιεχόμενον άπό τοΰ άποσπ. 56.

”Ας μοί έπιτραπή καί μία παρατήρησις άκόμη ώς προς τό Ιον άπόσπασμα. 
Νομίζω ότι τούτο δύναται ίσως νά νοηθή πληρέστερον, εάν θεωρηθή όχι μόνον 
ώς σφραγίς1, εν τή οποία ό ποιητής μνημονεύει τών δύο ιδιοτήτων του — άλλά καί 
ώς αιτιολογία τών πολεμικών του ποιήσεων: Προτρέπει εις πόλεμον διότι καί νά 
συμβουλεύη γνωρίζει ώς ποιητής καί τον πόλεμον γνωρίζει νά έκτελή. Ώς άνάλο- 
γον δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν ύπόμνησιν τοΰ Φοίνικος προς τον Άχιλλέα εις 
τό προοίμιον τής παραινέσεώς του, I 434 κ.έ.: «Δέν δύναμαι νά σέ έγκαταλείψω», 
λέγει προς τον Άχιλλέα, «διότι ό γέρων Πηλεύς σέ έ'πεμψε μετά τοΰ Άγαμέμνο- 
νος άδαή άκόμη τοΰ πολέμου καί τών άγορών (I 442 - 443)*:

τοννεκά με προέηκε διδασκέμεναι. τάδε πάντα, 
μΰϋ·ων τε ρητήρ’ έμεναι πρηκτήρά τε έργων . . .·»

Ό Φοΐνιξ συνοδεύει τον Άχιλλέα ώς διδάσκαλος δύο άρετών, τοΰ έργου καί τοΰ 
«λόγου». Έάν κατά τον χρόνον τών «Λιτών» ό Άχιλλεύς δέν έχει π/ιέον άνάγ- 
κην τής διδασκαλίας τοΰ όμοιίον πολέμου δέν έχει σημασίαν. Διότι δέν ενδιαφέ
ρει αυτή καθ’ έαυτήν μόνον ή δράσις. Ό λόγος θά όδηγήση καί τήν άπόφασιν 
προς τον πόλεμον.

Παρά κυρίως τήν διαφοράν τοΰ κόσμου τής Ίλιάδος άπό τοΰ κόσμου τοΰ 
Αρχιλόχου τό θέμα τών στίχων I 442 - 443 καί τοΰ 1ου άποσπάσματος είναι 
κοινόν. ’Έργα νοεί ό Φοΐνιξ τά πολεμικά, πρηκτήρ έργων είναι ό,τι καί τό θερά
πων Ένυαλίοιο. Επίσης μυέλων ρητήρ είναι ό,τι καί Μουσέων δώρον έπιστάμενος. 
Βεβαίως εις τό μνϋων ρητήρ τοΰ Όμήρου δέν είναι φανερά ή έννοια τής ποιή-

1 r. harder έν Hermes 1952, σελ. 381 κ.έ.
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σεως, διά δέ τής συνάψεως τοϋ Μονσέων ... όώρον έπιοτάμενος προς την παραι
νετικήν ποίησιν γίνεται περιορισμός τής έννοιας τής ποιήσεως. Άλλ’ είναι ανάγκη 
νά υπόμνησή ή δτι εις τους χρόνους εκείνους ό επίσημος πεζός λόγος είναι ακόμη 
ανύπαρκτος; Οΰδεις των ακροατών τοΰ Όμηρου θά ήδύνατο νά φαντασθή τούς 
λόγους των ’Αχαιών ηρώων εις μορφήν άλλην ή τήν υπό τοΰ Όμηρου περιγρα- 
φομένην. Διά τούς στίχους του ό ’Αρχίλοχος μεταχειρίζεται επίσης τήν λ. ρήματα, 
άπ. 52, όπως τό μνϋον ρητήρα ό Φοΐνιξ. Παραινετική δε είναι κατά μέγα μέ
ρος ή ποίησις τών παλαιοτέρων Ελληνικών αιώνων. Πόσον δέ προέχει εις τήν 
ποίησιν τοϋ ’Αρχιλόχου ό χαρακτήρ τής παραινέσεως, φανερός ακόμη καί εϊς τούς 
ψογερούς ιάμβους, δεικνύει εύστόχως εις τήν ώραίαν άνάλυσιν τοϋ ’Αρχιλόχου ό 
W. Jaeger, Paideia I, 168 κέ.

Διά τών γενικωτάτων τούτων παρατηρήσεων δεν σκοπεΐται βεβαίως πλήρης 
χαρακτηρισμός τής ποιήσεως τοϋ ’Αρχιλόχου. Ή προσπάθεια μου ήτο μόνον νά 
έρμηνευθή κατά τό δυνατόν τό νέον πολύτιμον κείμενον καί νά δειχήή ή σημα
σία του. Αί διαπιστώσεις είς τάς οποίας κατελήξαμεν ώς καί πλήθος άλλων προ
βλημάτων δεν είναι δυνατόν νά έξετασθώσι πλήρως είς τήν πρώτην ταύτην γνω
στοποίησήν τών κειμένων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚίΟΝΤΟΛΕΩΝ
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