
ΠΑΑΓΓΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥ

Είς τό έπιτύμβιον επίγραμμα1 έκ Κεραμεικοΰ:

Πληγγών
Προμάχου
Λακεδαιμόνιος

ον σε γάμων πρόπολος, ΙΙλαγγών, 'Υμέναιος έν οϊκοις 
ώλβισεν, αλί έδάκρυσ έλκτός άποφϋιμένην 
σώ δε πάΰει μήτηρ καταλείβεται, ουδέ ποτ αυτήν 
λείπονσι θρήνων πενϋίδιοι στεναχαί.

«είς τον δεύτερον στίχον — γράψει ό έκδώσας τό επίγραμμα είς την κατά τα άλλα 
εργασίαν του — μετά τό έάάκρνσ άναγινώσκω έλκτός. Τής λέξεως ταύτης 

δεν φαίνεται σχεδόν τό Λ, νομίζω δμως, ότι ή συμπλήρωσις είναι ασφαλής». Ή 
λέξις έλκτός—συνεχίζει — έκ τοΰ έλκω έτέθη ενταύθα ως επιρρηματικόν κατηγο
ρούμενον δηλωτικόν τρόπου είς την λέξιν Υμέναιος, ίσοδυναμεΐ δέ μέ την μετο
χήν έλκόμενος (έλκων εαυτόν) καί σημαίνει σπαρασσόμένος, ως παρ’ ΕΥΡ. Τρω. 
280 έλκ όννχεσσι δίπτνχον παρειάν κ.ά.». Καί προχωρών αποδίδει τό έλκτός έόά- 
κρνσε διά τοΰ σ’ εκλαψε σπαρακτικά.

ούδείς λόγος συντρέχει νά προσψύγωμεν είς την λέξιν έλκτός καί είς 
ασυνήθη1 2 είς τήν επιγραμματικήν ποίησιν έκφρασιν διά την άνάγνωσιν τοΰ επι
γράμματος, είς τήν θέσιν τοΰ έξιτήλου γράμματος διακρίνων ίχνη τοΰ Ε άναγι- 
νιόσκω τήν σύμφωνον προς τό πνεύμα καί τό μέτρον τοΰ επιγράμματος λέξιν έκτος 
(παρά τό τελευταΐον Ε τοΰ έδάκρνσε, είναι ευδιάκριτος ή κάθετος κεραία καί δια- 
κρίνεται άμυδρώς ή κάτω όριζοντία κεραία τοΰ Ε τοΰ εκτός, ενώ ή αριστερά τοΰ Κ 
τοΰ έκτος λοξή γραμμή δεν οφείλεται είς τον χαράκτην). Δεν δηλοΰται ή έκθλιψις3
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Ώ νέοι, ούδ’ αΐδεϊσΰ’ αμφιπερικτίονας 
καί στίχ. 9 Μοΐραι έπικλώοοια’' αλλά τις ί&νς ΐτω.
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τοΰ τελικού Ε τοϋ έδάκρνσε, άλλ’ επειδή και ή επομένη λέξις άρχεται δι’ Ε, 
το έκθλιπτέον φωνήεν Ε διά τό μέτρον δεν προφέρεται κατά την απαγγελίαν ή 
προφέρεται ώς ήμίφωνον- άλλ’ έδάκρνσε έκτος (οίκων) Λποφϋιμένην, έξω τοϋ οίκου, 
μακράν τής πατρίδος Λακεδαίμονος εις άντίθεσιν τοΰ έν οΐκοις έν οΐκφ, οϊκοι, εν 
τή πατρίδι ον σε γάμων πρόπολος 'Υμέναιος ώλβισεν, Πλαγγών, επειδή κατήγετο 
έκ Λακεδαίμονος, ήτο Λακεδαιμόνια.

Διά τήν μεταγενεστέραν έν δεύτερα χρήσει χάραξιν και παρεμβολήν εις τό δια- 
στιχον τοΰ 2ου στίχου και τοΰ κυρίως επιγράμματος τής λέξεως Λακεδαιμόνιος 
δεν συνηγορεί οΰτε ό χαρακτήρ των ισομεγεθών γραμμάτων (θψ. 14-16 χιλ.), 
ούτε τό ισοϋψές διάστιχον (9-10 χιλ.) τοΰ 1ου καί 2ου, 2ου καί 3ου στίχου.

Λακεδαιμόνιος είναι έθνικόν, αντί τοΰ συνήθους Λακεδαιμόνια.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ I. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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