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ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΤΡΥΠΑΝΗ

Τό πλήθος τών άνευρεθέντων ανεπίγραφων αναθημάτων, άτινα άπαντώσιν έν τώ 
Έλληνικώ κόσμω ήδη από τοΰ ογδόου αίώνος π. X.1, δηλοΐ σαφώς ότι ή άφιερωτική 
επιγραφή δεν ήτο άναγκαιον στοιχεΐον τοΰ Ελληνικού αναθήματος· ή ΐδρυσις τούτου 
εν τινι ίερω έξήρκει προς δήλωσιν τής άφιερώσεως1 2. Παρά ταΰτα όμως άπό τοΰ εβδόμου 
αίώνος π. X.3, καθ’όν καί ή γραφή εύρύτερον διεδόθη, ήρξαντο οί "Ελληνες να χαράσ- 
σωσι πολλάκις τα ονόματα αυτών επί τών αφιερωμάτων προς άνάμνησιν καί δόξαν 
τοΰ άναθέτου.

Αί αρχαιότατοι αναθηματικοί έπιγραφαί άναγράφουσιν απλώς τό όνομα τοΰ 
άναθέτου4, πολλάκις δε καί ρήμά τι προς δήλωσιν τής άφιερώσεως5. Έκ τής αφετηρίας 
ταύτης ώρμήθη καί ή έκτενεστέρα αναθηματική επιγραφή, ήτις ακολουθούσα συνήθως 
εις απλούς καί καθιερωμένους τύπους άπαντά έν πεζω λόγφ μέχρι τών εσχάτων 
χρόνων τής άρχαιότητος6.

Άλλ’ ή άνάμνησις, ώς γνωστόν, ύποβοηθεΐται διά τής εμμέτρου άναγραφής τοΰ 
μνημονευτέου, καί τούτο ΰπήρξεν, ώς εύστόχως παρετηρήθη7, ή αίτια τής άναπτύξεως 
καί τοΰ εμμέτρου επιγράμματος8, δι’ ό καί τά πρώτα επιγράμματα, τά τε άναθηματικά 
καί τά επιτύμβια, περιοριζόμενα εις τήν απλήν μνείαν τών πραγμάτων, άτινα έπεθύμει 
ό έπιγράφων νά παραμείνωσιν έν τή μνήμη, δεν έ'χουσι κυρίως είπεΐν ποιητικήν τινα 
άξίαν ό,τι προς συμπλήρωσιν τοΰ στίχου παρενείρεται, επίθετα καί χρήσεις κυρίως 
έπικαί, είναι κατ’ άρχάς άσήμαντος προσθήκη δευτερευούσης σημασίας.

1 Πρβ. Ε. Reisch Griechische Weihgeschenke, Wien 
1890 (Abhandlungen des archaologisch-epigraphischen 
Seminares der Universitat Wien, Η. VIII) σ. 2 κέξ. 
”Av καί παλαιό ή μελέτη αυτή παραμένει ή άρίστη περί 
τοΰ θέματος.

2 Πρβ. W. Η. D. Rouse Greek Votive Offerings, 
Cambridge 1902, σ. 322.

3 Πρβ. J. Geffcken Studien zum griechischen Epi- 
gramm, Neue Jahrbiicher fur Padagogik u. Philologie 
39, 1917, o. 90.

4 ’Επί παραδείγματος H. Roehl Inscriptiones graecae
antiquissimae Berolini 1882, εις ας παραπέμπω IGA

521 Χρύσιππον, IG VII 3595 Θηβαίων κ.λ.
5 IGA 247« Γοργίδαό ή μι, IGA 420 Ααμοκρέων ανέβηκε, 

IG I2 (ed. min.) 559 Άρχονίδες, λιεβδομίας, Λευκολοφίδω 

άνεθέτεν κλπ.
6 Πρβ. W. Η. D. Rouse έ. ά. σ. 323 κέξ.
7 Πρβ. U. ν. Wilamowitz-Moellendorff Hellenisti- 

sche Dichtung, Berlin 1924 I, o. 123.
8 Έκ τής αυτής αιτίας άνεπτΰχθη καί τό διδακτικόν 

έπος: Σημειωτέον, ότι καί αί μή έμμετροι έπιγραφαί 
έκαλοΰντο υπό τών παλαιών «επιγράμματα». Πρβ. Σουΐδ. 
έν λέξει επίγραμμα' ’πάντα τά έπιγραφόμενά τιαι, καν μή 
εν μέτροις εϊρημένα, επιγράμματα λέγεται .
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Τοιούτων έμμετρων αναθηματικών επιγραμμάτων προερχόμενων έκ διαφόρων 
τόπων τοΰ Ελληνικού κόσμου, διεσώθη1 αξιόλογος αριθμός δστις συντελεί εις την 
άκριβεστέραν γνώσιν τής πρώτης περιόδου τοΰ Ελληνικού αναθηματικού επιγράμ
ματος, τής έξικνουμένης άπό τών αρχών τού εβδόμου αίώνος π. X. μέχρι τών χρόνων 
τών Περσικών πολέμων2· ή έρευνα τής περιόδου ταύτης αποβαίνει χρήσιμος διάτε την 
ιστορίαν τού ποιητικού τούτου γένους, άλλα καί διά την σαφεστέραν κατανόησιν τής 
Ελληνικής θρησκείας καί τού Ελληνικού πνεύματος τών χρόνων εκείνων.

Τά μέτρα, τά όποια μεταχειρίζονται οί συνήθως ανώνυμοι ποιηταί τής πρώτης 
ταύτης περιόδου είναι τά άπαγγελτικά, δήλαδή τό δακτυλικόν έξάμετρον3, τόέλεγείον4 
καί οί ίαμβοι5, απαξ άπαντά καί τό τροχαϊκόν τετράμετρον6, χρήσις τών μελικών 
μέτρων7 δεν γίνεται, διότι ταΰτα ήσαν άκατάλληλα προς βραχεΐαν καί άντικειμενικήν 
έκφρασιν τών πραγμάτων8.

Άδεξιότης μετρική διέπει πλεΐστα τών άρχαϊκών επιγραμμάτων, φθάνουσα πολ- 
λάκις μέχρι χονδροειδούς παραβάσεως καί τών στοιχειωδών μετρικών νόμων9, ’ιδίως 
έν τή παραθέσει κυρίων ονομάτων10, όπερ πείθει ότι οί πλεΐστοι επιγραμματοποιοί τής 
περιόδου ταύτης ήσαν ποιηταί αυτοσχεδίων στίχων καί άνάξιοι τοΰ ονόματος. Υπέρ 
τούτου συνηγορεί καί ή συνήθης έλλειψις πάσης έξάρσεως, ώς καί ή άνάμειξις διαλε-
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1 Ταΰτα έξεδόθησαν έν τφ 'Corpus’ τών επιγραφών 
(CIG, IG, IG I2) κατά καιρούς προχειρότεραι συλλογαί 
είναι τοΰ G. Kaibel Epigrammata Graeca ex lapidibus 
collecta, Berlin 1878, μετά παραρτήματος έκδοθέντος έν 
Rhein. Museum 34,1879, ο. 181 κέξ., τοΰ Ε. Hoffmann 
Sylloge epigrammatum graecorum, quae ante medium 
saeculum a. Cbr. n. Ill incisa ad nos pervenerunt, Halle 
1893, τοΰ J. Geffcken Griechische Epigramme, Heidel
berg 1916, τοΰ D. Levi Silloge in corsiva delle iscri- 
zioni metriche cretesi, Stud. Italiani N. S. 2, 1922, 
o. 321 κέξ. καί τοΰ F. Hiller v. Gartringen Historische gr. 
Epigramme, Bonn 1926. Τά άνά τούς συγγραφείς άπαν- 
τώντα καί μή έκ λίθων προερχόμενα έπιγράμματα συνέ- 
λεξεν ό Th. Preger Inscriptiones graecae metricae ex 
scriptoribus praeter anthologiam collectae, Leipzig 
1891. Δέν μνημονεύω ένταϋθα βεβαίως την Ελληνικήν 
ανθολογίαν (Παλατίνην καί Πλανούδειον). Έν τή μελέτη 
τούτη παραπέμπω πάντοτε μέν εις τόν αριθμόν τής έν 
τφ 'Corpus’ έκδόσεως τοΰ επιγράμματος, έκ παραλλήλου 
δέ καί εις τόν αριθμόν τής προχειροτέρας τών συλλογών 
τούτων, ήτοι πρώτον μέν είς τήν συλλογήν τοΰ Geffcken, 
έάν δέ δέν περιλαμβάνηται έν αυτή είς τήν τοΰ Hoffmann, 
ή του Hiller ν. Gartringen. Προκειμένου περί φιλολο- 
γικώς μόνον παραδοθέντων επιγραμμάτων παραπέμπω 
πάντοτε είς τήν συλλογήν τοΰ Preger.

2 Κατά τόν C. Μ. Bowra Early Greek Elegists, 
London 1938, σ. 173 τό άρχαιότατον τών άναθηματικών 
επιγραμμάτων είναι τοΰ τέλους τοΰ ογδόου αίώνος, 
προέρχεται έκ Περαχώρας, καί δέν έχει καν καλώς 
άναγνωσθή ένεκα τής κακής καταστάσεως τοΰ λίθου. Ό 
Bowra δέν παραπέμπει είς έκδοσίντινα τούτου, οΰδ’ήδυ- 
νήθην άλλοθεν νά μάθω τι περί αΰτοΰ, γνωστού δντος

δτι ή πέραν τοΰ πρώτου τόμου (1940) δημοσίευσις τών 
ευρημάτων τών άνασκαφών τής Περαχώρας άνεβλήθη 
μέχρι πέρατος τοΰ πολέμου.Άπό τών Περσικών πολέμων 
άρχεται νέα περίοδος καί έν τή ιστορία τού Ελληνικού 
επιγράμματος, αναθηματικού καί έπιτυμβίου, διότι καί 
τό πνεύμα τών χρόνων έκείνων, καί οί μεγάλοι ποιηταί, 
οί διατρίψαντες περί τό έπίγραμμα κατέστησαν τοΰτο 
αληθή 'ποίησιν' καί πανελλήνιον μέλη μα- πρό τούτου 
τό έπίγραμμα ή το μέλη μα ολίγων συγγενών καί φίλων 
ή έστω μιας μόνον πόλεως.

3 Πρβ. IG I* 469=Geffcken 5, IG XII 3,449=Geffcken 
18, IG IX 1, 649=Geffcken 24, Ήροδ. E' 59=Preger79= 
Geffcken 38 κ.λ.

4 Πρβ. IG I3 499 = Geffcken 7, IG XII 3, 1075 (πρβ. 
IG XII Suppl. σ. 91) = Geffcken 19, IG XII 5, 216 = 
Geffcken 33 κ.λ.

5 IGA 32 (πρβ. IG I3 1009 = Geffcken 48, δπερ δμως 
έπιτύμβιον).

6 IG XII, 5, 219.
7 Ή άβεβαία καί παράδοξος μετρική μορφή τοΰ 

παρά Παυσ. Γ 7,4 έπιγράμματος (=Preger 138,=Geffcken 
25) δέν δύναται ένταΰθα νά ληφθή ύπ’ δψιν πρβ. Crusius, 
Pauly-Wissowa 5, σ. 1912.

8 Πρβ. U. ν. Wilamowitz-Moellendorff Hellenisti- 
sche Dichtung I, a. 123.

9 Εξαίρετος ή περί τούτου έργασία τοΰ F. D. Allen 
On Greek Versification in Inscriptions, Papers of the 
American School of Class. Studies at Athens 4, 1885/6, 
σ. 35 κέξ.

10 Πρβ. J. Bertels De pentametro inscriptionum 
Graecarum, quaestiones, Munster 1912 (Diss.), σ.132 κέξ.
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826 AE 1937Κωνσταντίνου A. Τρυπάνη

κτικών ιδιωτισμών1 μετά 'πανελληνίων επικών χρήσεων, ή χρήσεων τής λυρικής και 
ελεγειακής ποιήσεως1 2.

Έν τή προσπάθεια τής αντικειμενικής καί ακριβούς εκθεσεως τών πραγμάτων 
τό αρχαϊκόν αναθηματικόν έπίγραμμα3 ποιείται, ώς επί το πλεϊστον, μνείαν τού όνο- 
ματος τού τε άναθέτου καί τής θεότητος, προς ήν ή άφιέρωσις-

Οΰτω επί παραδείγματος·
$ο[φαγόρας μ’ άνέϋ'εκεν Δώς γλανς>]όπιδι φάρει4 

ή φνλοΐδας μ άνέϋεκε Πο[τεδάΓονι Ράνακτι.]5.
Ενίοτε παραλείπεται τό όνομα τής θεότητος, διότι ύπελαμβάνετο γνωστόν έκ τού 

ιερού, έν φ ίδρΰετο τό ανάθημα6, ουδέποτε όμως έν έμμέτρω7 άναθηματικώ έπιγράμ- 
ματι παραλείπεται τό όνομα τού άναθέτου. Τούτο δηλοϊ σαφώς ότι ήδη από τών 
πρώτων αιώνων μεταχειρίζεται ό άναθέτης τό έμμετρον έπίγραμμα ώς μέσον προς 
έπίδειξιν καί προς διαιώνισιν τού ίδιου ονόματος.

Ή αιτία τής άφιερώσεως πολλάκις δηλούται, ιδίως έπί τών αναθημάτων τών 
γενομένων μετά αθλητικήν8 ή πολεμικήν9 * νίκην επίσης συνήθως δηλούται προκειμένου 
περί δέκατης'0, απαρχής" ή ευχωλής'2 (ενξάμενος). Πολλάκις συνοδεύει τό ανάθημα 
εύχή ή παράκλ,ησις13, ήτις, ώς καί οί έπαινοι αυτού τού άναθέτου περί τού αναθή
ματος14, πείθει ότι τό έθιμον τής άφιερώσεως έρείδεται έπί τής 'άνθρωπομόρφου’ 
παραστάσεως τής θεότητος15, ένομίζετο ότι καί οί θεοί χαίροντες έπί τή προσφορά

1 IG IX 1 649=Geffcken 24, IG XII 5, 42=Geffcken 
32, IG XII 5, 215=Geffcken 34, IG Vi, 1562=Geffcken 
37 κ.λ. μετά τών σχετικών παρατηρήσεων τοΰ Geffcken. 
Πρβ. καί Schmid - Stahlin Geschichte d. griech. Littera- 
tur 11, σ. 385, καί ΰποσ. 5,καί ιδίως Β. Kock De epigram- 
matum graecorum dialectis, Gottingen. 1900. (Diss.).

2 Πρβ. F. A. Gragg A Study of the Greek Epi
gram before 300 B. C., Proceedings of the American 
Academy of Arts and Sciences 46, 1910, 1, σ. 20 καί 
J. Geffcken Studien zum griechischen Epigramm, 
σ. 91. Περί τής καθόλου ροπής τής έλεγείας έπί τό 
επίγραμμα πρβ. Ρ. Kagi Nachwirkungen der alteren 
griech. Elegie in den Epigrammen der Anthologie, 
Zurich 1917 (Diss.).

3 Περί τών έμμετρων αναθηματικών πρβ. IGA 151, 
327, 373, 649 κ.λ.

4 IG Ρ, 468 = Geffcken 5.
5 IG IV210 a — Geffcken 22. Πρβ. καί IGIXi, 649 = 

Geffcken 24, IG P 643 = Geffcken 8, IG P 623 - Geff
cken 9 κ.λ.

6 Π. χ. IG P 627 = Geffcken 10’
[MJ νεσιάδες κεραμείς με και Άνδοκίδες άνέθεκεν. 

Πρβ. καί IG XII 3, 449 = Geffcken 18, IG Ρ, 834 = Geff
cken 13, Ήροδ. Ε' 59= Preger 79=Geffcken 38 κ.λ.

7 Πολλάκις παραλείπεται έν τοΐς έν πεζφ λόγω άνα- 
θηματικοΐς έπιγράμμασιν οΰτω π. χ. IGA 123, 559, 561, 
565, IG VII, 3906, 3907 κ.λ.

8 IG Ρ 802 = Geffcken 6
Ηαλ(λ)όμενος νίκεαεν ’Επαινετός δόνεκα τδδε

>ια[λτζρ . . .]. πρβ. καί IG IX, 1, 649 = Geff-

cken 24, IG I2 υπό τόν άριθ. 472 = Hiller ν. Gartringen 
4, IGA 512“ Geffcken 20 κ.λ. περί νίκης έν μουσικφ 
άγώνι πρβ. Παυσ. I' 7, 4 = Preger 138 = Geffcken 25.

9 IG XII 8, 356= Geffcken 35, έτι δέ καί Ήροδ. Ε' 
59 = Preger 79 = Geffcken 38.

10 IG Ρ 623 = Geffcken 9
Σοίμ[ε], θεά, τόδ’ άγα[λμ’ άνέθ]εκε Μελάνθυρο[ς έργον] 

ενχσάμενος δε[κάτ]εν παιδί Δ ιός μΑεγάλο.
(Πρβ. IG Ρ 543=Hoffmann 224, IG Ρ 573 = Hoffmann 
226 κ.λ.).

11 IG I’ 499 = Geffcken 7
Παλλ,άδι Άθαναίαι Λ ίσον άνέθεκεν άπαρχέν 

hov αυτό κτ[εά]νον, τέι δέ θεοί χαρίεν 

Θεβάδες έ:ι[οίεοεν ho ιέρπ?]νο τταϊς τόδ’ άγαλμα- 
(Πρβ. IG Ρ 704 = Hoffmann 221, IG Ρ 688=Hoffmann 
222 κ.λ.). Σημειωτέον ότι τιόν λέξεων δεκάτη καί απαρχή 

δέν γίνεται πλέον χρήσις κατά κυριολεξίαν.
12 Πρβ. ΰποσ. 3, καί IG Ρ 623 = Geffcken 9, (πρβ- 

IG Ρ 625= Hoffmann 267, IG Ρ 721, κ.λ.).
13 IG I2 650= Geffcken 12

Φαρθένε, έν άκροπόλει Τελεοϊνος άγαλμ άνέθεκεν 
Κέτ(τ)ιος, koi χαΐροοα διδοίες αλ(λ)ο άναθέναι 

(πρβ. IG P834=Geffcken 13, IG XII 1, 737=Geffcken 
17, IG IV 212 = Geffcken 23 κ.λ.).

14 IG XII 3, 1075 = Geffcken 19 άμενπΗες άγαλμα, 

IG Vi, 231=Geffcken 21 περικαλλές άγαλμα, IG Vi, 1562= 
Geffcken 37 καλοί1 άγαλμα κ.λ.

15 Πρβ. Ε. Reisch Griech. Weihgeschenke, σελ. 4; 
καί O. Kern Die Religion der Griechen Berlin 1926, I, 
σ. 49 κέξ.
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'καλών’ πραγμάτων ήσαν πρόθυμοι να βοηθήσωσι τούς δωρητάς1- χαρακτηριστικόν 
είναι δτι προσφωνεΐται πολλάκις άπ’ ευθείας ή θεότης1 2 και δτι έξαίρεται ή δΰναμις 
καί ή δόξα ταΰτης3, έτι δε δτι καί αύτό τό ανάθημα όμιλε!4, καί δη ώς μεσάζον 
μεταξύ άναθέτου καί θεότητος5.

Τό δνομα τοϋ καλλιτέχνου τού ποιήσαντος τό άνάθημα σπανιότατα περιλαμβάνεται 
έν τώ κυρίως έπιγράμματι6· ενίοτε παρατίθεται εν ίδίω έμμέτρω στίχω7, ό όποιος είναι 
ανεξάρτητος, ώς καί αί λοιπαί επεξηγηματικοί έπιγραψαί, αί όποϊαι πολλάκις άπαντώσι.

Παρά την απόλυτον αντικειμενικότητα καί πεζότητα, καί την εμμονήν κατά τό 
μάλλον ή ήττον εις ώρισμένους τύπους, έχομεν περί τό τέλος τής υπό έξέτασιν περιόδου 
καί παραδείγματά τινα αληθούς ποιητικής αξίας, προαγγέλλοντα την σπουδαίαν άνά- 
πτυξιν τοϋ επιγράμματος κατά τούς επομένους χρόνους.

Άπύ τής Ιωνίας καί πάλιν ήλθεν ή ποιητική πνοή, ώς καταφαίνεται από τού 
επιγράμματος τού γεφυρώσαντος τον Βόσπορον Μανδροκλέους.

Βόσπορον Ιχβυόεντα γεφυρώσας ανέβηκε 
Μανδροκλέης 'Ήρη μνημόσυνον σχεδίης, 

αύτω μεν στέφανον περυ&είς, Σαμίοισι δε κνδος,
Δαρείον βασιλέως έκτελέσας κατά νουν8.

Καί ενταύθα εκτίθενται τά πράγματα, τό δνομα καί ή πατρίς τοϋ άναθέτου, 
ή θεότης, προς ήν ή άψιέρωσις, καί ή αιτία τής άναθέσεως, αλλά μετά χάριτος καί 
δεξιότητος Ιωνικής· προς τοΰτοις άπαντά καί ή άντίληψις ή ήδη γνωστή9 άπό τής 
έλεγείας, δτι ή δόξα ενός άνδρός τιμά καί τήν δλην πατρίδα τούτου.

’Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη περί τών υπεροπτικών καί αληθώς «τυραννικών» 
έπιγραμμάτων τών αφιερωμάτων τών τυράννων τοϋ έκτου αίώνος.

Τό έπίγραμμα τοϋ έν ’Ολυμπία χρυσού κολοσσού, αναθήματος κατά Φώτιον10 
Κυψέλου τοϋ Κορινθίου,

εΐ μη εγώ σφυρήλατος είμι κολοσσός, 
έξώλης εΐη Κυψελιδών γενεάη.

1 Πρβ. Ησιόδου άπόσπ. 272 (Rzach, ed. min.) ’δώρα 
θεούς πείθει, δώρ’ αίδοίους βασιλήας’ (Πλάι. Πολιτεία Γ' 
390 e), κ λ.

2 Πρβ. IG I2 643 = Geffcken 8. IG I2, 650 = Geffcken 
12. IG Vi, 1562 = Geffcken 37 κ.λ.

3 Συνήθως δι’ έπιθέτων· πρβ. IG I2 643 = Geffcken 8 
πολιέοχε πότνι’ ΆΟάνα, IG Vi, 1562=Geffcken 37 Ρό.ν[α]ξ 

Κρον[ί]δα [Ζ]εν Όλύνπιε, IG IX ι, 649 = Geffcken 24 
ΔιΡδς Φόροιν μεγάλο ίο κ.λ.

4 IG XII 3, 449 = Geffcken 18-
Ενμάστας με άκρεν από χθονος ho Κριτοθόλο. Πρβ. 

IG I2 468 = Geffcken 5, IG 12 585== Geffcken 11 κ.λ.
5 IG I2 700 = Geffcken 60-

[Κλε]όδορός μ άνέθεκ Άφροδίτει δώρον άπαρχέν, 
πότνια, τον αγαθόν τδι ον δός άφθον[ί]αν. 

hoi τε λέγ[ο]σι λόγος αδίκ[ο]ς φοενδας κα[τ]’ εκ[είνο] 
τδν - - - - -

6 Πρβ. Loewy Inschriften griechischer Bildhauer,
Leipzig 1885 = Geffcken 29.

Μικκ/.ά[δνμ τόδ’ αγα]λμα καλόν [είργαομένον hvio] 

[Ά]ρχέρμο οο[φ]ίειοιν, Η(ε)κη6ό[λε δέξο Favaooa], 
[τ]5ι Χίοι, Μέλα[ν]ος πατρόεον αο[τν λιπόντι], Πρβ. 

καί J. D. Beazley The Epigram of Boupalos and 
Athenis, J.H.S , 1939, σ. 282.

7 IG XII 5, 216 = Geffcken 33 (Loewy ε. ά. σ.).
8 Ήροδ. Δ' 88 = Proger 109 = Geffcken 7 - 9 = Hiller 

v. Gartringen 7.
9 Τυρταίος άπ. 9 (12), στ. 23 κέξ. παρά Ε. Diehl 

Anthologia Lyrica.
10 Φώτιος, Λέξεων Συναγ. έν λ. Κυψελιδών ανάθημα 

εν ’Ολυμπία, έξ οΰ καί ό Σουΐδας αντλεί έν λ. Κυψελιδών.
11 Preger 53 = Geffcken 36. ’Απέλλας ό Ποντικός 

παραδιδει τό έπίγραμμα ουτω·
ειμη (είμι Phot) εγώ ναξός (νάξος Phot.) παγχρνσεος είμί 

κολ.οσσός
εξώλης εΐη Κυψελιδών γενεά, 

δπερ ό Cobet «recte iocum lepidi poetae esse indicavit»· 
πρβ. Preger έ. ά.
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δηλοΐ κάλλιστα την αλαζονείαν τοϋ τυράννου, τοΰ καυχωμένου διά τό πολύτιμον τοΰ 
αφιερώματος. Ή επαφή προς την ’Ανατολήν είχεν ήδη μεταφέρει και εις τον Ελλη
νικόν κόσμον άνατολικάς δεσποτικάς άντιλήψεις και συνήθειας1.

Περ'ι τοΰ επιγράμματος τούτου παρατηροΰμεν ότι άφίσταται των παραδεδομένων 
τύπων μή μνημονεΰον ούτε τό όνομα τοΰ άναθύτου, ούτε τό όνομα τής θεότητος, ούτε 
τήν αιτίαν τής άφιερώσεως. Περιγράφει έπιδεικτικώς μόνον αυτό τό ανάθημα (χρύσεος 
σφυρήλατος κολοσσός), κα'ι προσγράφει τό όνομα τοΰ γένους τοΰ άναθέτου έν άρα2!

"Ετερον επίγραμμα έπίσης διαπνεόμενον υπό τυραννικοΰ πνεύματος είναι και τό 
υπό τοΰ Παυσανίου διασωθέν τοΰ έξ έλέφαντος είργασμένου κέρατος τής Άμαλθείας, 
όπερ ειχεν αφιερώσει έν ’Ολυμπία Μιλτιάδης ό πρεσβύτερος3 «ός τήν αρχήν έσχεν έν Χερ- 
ρονήσω τή Θρακία·».

Ζηνί μ’ άγαλμ’ άνέϋηκαν Όλυμπίω έκ Χερονήσον

τείχος έλόντες Άράτον έπήρχε δε Μιλτιάδης σφιν4.
Κατά τά άλλα είναι κανονικόν αναθηματικόν επίγραμμα, άλλ’ ή μνεία τοΰ ονό

ματος τοΰ Μιλτιάδου, ό όποιος «έπήρχε» δηλοΐ πνεΰμα τυραννικόν. Προς κατανόησιν 
τούτου πρέπει νά έχωμεν κατά νοΰν, ότι ό δήμος των ’Αθηναίων ήξίου άνωνύμως νά 
γίνωνται νά αναθήματα τών στρατηγών5, καί ότι καί οί Λακεδαιμόνιοι «έξεκόλαψαν» 
ευθύς από τοΰ τρίποδος τό έλεγεΐον

’Ελλήνων αρχηγός έπεί στρατόν ώλεσε Μήδων 
Παυσανίας, Φοίβω μνήμ’ ανέϋηκε τάδε,

όπερ ό Παυσανίας «ήδη τυραννικά ψρονών έπέγραψεν έν Δελψοΐς6 » μετά τήν έν ΓΙλα- 
ταιαϊς μάχην, διότι έμνημόνευε τό όνομα τοΰ άρχηγοΰ.

Τέλος έξεταστέα καί τά έπιγράμματα τών περιφήμων Ίππαρχείων Έρμών, οΰς 
έστησεν ώς όρους άνά τήν ’Αττικήν ό υιός τοΰ Πεισιστράτου7. Περί τούτων λέγει
ό Ψευδοπλάτων έν τφ Ίππάρχφ: «τής σοφίας τής αυτόν.........έκλεξάμενος [δήλ. ό’Ίππαρ-
χος] ά ηγείτο σοφώτατα είναι, ταντα έντείνας εις έλεγεΐον αυτόν ποιήματα και έπιδείγματα
τής σοφίας έπέγραψεν......έστόν δέ δύο τώπιγράμματε’ έν μεν τοΐς έπ άριστερά τον’Ερμον
έκαστου έπιγέγραπται λέγων ό ’Ερμής, ότι έν μέσω τον άστεως κα'ι τοΰ δήμον έστηκεν, 
εν οε τοις επι οεξια

Μνήμα τόδ’ ’Ιππάρχου' στεϊχε δίκαια φρονών 
φησίν. έστι δέ τών ποιημάτων καί άλλα έν άλλοις Έρμαϊς πολλά καί καλά έπιγεγραμμένα’ 
έστι δη καί τούτο έπί τή Στειριακή δδώ, έν ω λέγει

Μνήμα τόδ'’Ιππάρχου' μή φίλον έξαπάτα8»

1 Πρβ. τά παρ’ Ήροδότφ Α' 50 κέξ. λεγάμενα περί 
τών αναθημάτων τοΰ Κροίσου, ώς καί J. Geffcken 
Studien zum griech. Epigramtn, σ. 90. Ή παρά 
Φοηι'φ (ε. ά.) πληροφορία <Δίδυμος δε καταακενάσαι τον 

κολοσσόν φηαι Περίανδρον υπέρ τοϋ της τρυφής καί τοΰ 
θράσους έπισχεΐν τους Κορινθίους· καί γάρ Θεόφραστος εν 

τφ περί καιρών β’ λέγει ούτως ν. οΰδαμώς πείθει, διότι 
βεβαίως ή κατασκευή χρυσόν κολοσσού δέν ήτο κατάλ
ληλον προς τοΰτο· άλλως τε οί μεταδίδοντες τήν πληρο
φορίαν άπέχουσι πλεϊστον καί τών χρόνων καί τοΰ πνεύ
ματος τών Κυψελιδών.

2 Παρετηρήσαμεν ήδη ότι πολλάκις αυτό τό ανά
θημα όμιλεί.

3 Πρβ. J. Kirclmer Prosopographia Attica, 10209.
4 Παυσ. 19, 6 = Preger 54= Hiller v. Gartringen 3.
5 Αίσχ. Γ' 183, πρβ. καί J. F. Crome, Ath. Mitt. 

60/61,1935/36, a. 308 κέξ.

6 Θουκ. A' 132, 2, καί Πλούταρχος περί τής Ήροδ. 
κακοηθ. 42, σ. 873c.

7 Πρβ. J. F. Crome ε. ά., σ. 306 κέξ.
8 Ίππάρχφ 228d.= Preger 197 = Geffcken 4.
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Εσχάτως έπανευρέθη 1 εΐς τών Έρμων τούτων, προ ετών άπολεσθείς, καθ’ δλα 
όμοιος προς την ανωτέρω περιγραφήν, φέρων τό εξής εν έξαμέτρφ επίγραμμα 

[Έ]ν μέσου Κεφαλές τε κα'ι αστεος αγλαός /ιερμές1 2
Τό έν έξαμέτρφ επίγραμμα τούτο ούδέν τό ίδιάζον παρέχει3, άλλ’ οί έν τφ 

Ίππάρχφ διασοιθέντες πεντάμετροι είναι άξιοι πολλής προσοχής.
Ή έν αρχή μνεία πάντοτε τού Ιππάρχου καί δή ή χρήσις «μνήμα τόδ’Ίππάρχον» 

κακώς ένομίσθη ότι είναι μόνον κατ’ έπίδρασιν τού Φωκυλίδου (και τόδε Φωκυλίδον) 
ή ώς άνταγώνισμα τής βραχυλογίας τού Δελφικού μαντείου καί τών γνωμών τών έπτά 
σοφών4. Είναι χρήσις κυρίως ’τυραννική’, άνάλογον τής όποιας έχει καί τό διασωθέν 
επίγραμμα τού βωμού, δν άφιέρωσεν έν Πυθίου Πεισίστρατος ό νεώτερος (512-1)5. 

μνέμα τόδε Αές αρχές Πεισίστ[ρατος Ιιιππίο h]νιος 
ϋέκεν ’Απόλλωνος Πνϋ·[ί]ο έν τε μένει.6.

Καί τού Πεισιστράτου τούτου τά αφιερώματα ένομίσθησαν άναμφιβόλως έκ τής 
χρήσεως ταύτης (’μνέμα τόδε λιές αρχές’) τυραννικά, καί ήφανίσθησαν βραδύτερον υπό 
τού δήμου7.

Οί πεντάμετροι οΰτοι τού Ιππάρχου είναι αξιόλογοι διά την ιστορίαν τού Ελλη
νικού επιγράμματος, διότι ενταύθα πρώτον άπαντά καί έν τφ έπιγράμματι «διδακτική» 
αποστολή, ήτις βεβαίως οφείλεται εις έπίδρασιν τής έλεγείας, έξ ής είχε παραλάβει 
καί τό μέτρον8.

Έν αντιπαραβολή προς τά «τυραννικά» έπιγράμματα έξεταστέα τά έπιγράμματα 
τών δημοσίων αναθημάτων, άτινα αί πόλεις άφιέρουν μετά νίκην ή άλλο σημαντικόν 
γεγονός.

Είς την κατηγορίαν ταύτην ανήκει τό έπίγραμμα τής βάσεως τού συμπλέγματος 
τών τυραννοκτόνων, δπερ κατά την παράδοσιν έποίησεν αυτός δ Σιμωνίδης9- τμήμα 
τής βάσεως ταύτης άνευρέθη εσχάτως10, έκ δε τού σχήματος τών γραμμάτων φαίνεται 
δτι τό έπίγραμμα είχε χαραχθή ύπό τό δεύτερον σύμπλεγμα, τό τού Κριτίου καί 
Νησιώτου, τού έτους 477-611.

"Ετερον έπίγραμμα έπί βάσεως δημοσίου αναθήματος είναι τό τού τεθρίππου 
άρματος, τό όποιον οί ’Αθηναίοι ίδρυσαν έπί τής άκροπόλεως μετά την νίκην αυτών 
κατά τών Βοιωτών καί Χαλκιδέων τού τέλους τού έκτου αίώνος (506-5 π. X.)12. Καί

1 Πρβ. Peek, Hermes 70, 1935, σ. 461 κέξ., καί J. 
Kircliner-S. Dow, Ath. Mitt. 62, 1937, σ. 1 κέξ.

2 IG I» 837.
3 Ή μόνη διακόσμησις τό έπίθετον αγλαός είναι καί 

πάλιν 'Ομηρικόν A 23, 377, Β 871, καί Όμηρ. ΰμν. είς 
Έρμήν 451.

4 Schmid -Stahlin Geschichte d. griech. Litteratur 
I l, a. 384, ύποσ. 2.

5 Ή γνώμη τοϋ Β. D. Meritt, Hesperia 8, 1939, σ. 64, 
καθ’ ήν Πεισίστρατος ό νεώτερος υπήρξεν άρχων τφ 
497/6 δέν φαίνεται πιθανή, πρβ. G. Welter, Arch. An- 
zeiger 54, 1939, σ. 23, ύποσ. 1.

6 IG I’ 761 = Hiller v. Gartringen 8 = Geffcken 15.
7 Θουκ. Z- 54, 7.

8 Καί τοϋτο συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως δτι ό 
"Ιππαρχος ’αννετνράννεναε μετά τοϋ Ίππίου. πρβ. Busolt 
Gr. Geschichte’ II, σ. 376 κέξ., Beloch Gr. Geschichte 
I, σελ. 333 καί Pauly-Wissowa 8, σ. 1663.

9 Ηφαιστίων IV, 6 [29]. Πρβ. Shear, Hesperia 6, 
1937, σ. 352.

10 B. D. Meritt, Hesperia 5, 1936, σ. 355 κέξ.
11 Άλλ’ έάν τό αυτό έπίγραμμα υπήρχε καί έπί τής 

βάσεως τοϋ πρώτου συμπλέγματος, τοϋ Άντήνορος, τοϋ 
έτους 510/9 καί πάλιν δέν θά έπρεπε νά έξετασΟή ένταΰθα 
μόνον ώς άνήκον είς τό δλον έργον τοϋ 2ιμωνίδου, τό 
όποιον αποτελεί σταθμόν έν τή ίστορίφ τοϋ Έλληνικοΰ 
επιγράμματος, έγκαινίζον τήν έπομένην περίοδον.

12 Ήροδ. Ε- 77,3.
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του αναθήματος τούτου διεσώθησαν αποσπάσματα δύο διαφόρων βάσεων, των όποιων 
ή μία έξ Έλευσινίου μελανού λίθου φέρει γράμματα τού τέλους τού έκτου αίώνος, 
ή δ’ άλλη έκ Πεντελησίου μαρμάρου φέρει γράμματα τών μέσων τού πέμπτου· τό έπ'ι 
τής άρχαιοτέρας βάσεως επίγραμμα, ώς άπό τού 'Ηροδότου συμπληροΰται, ήτο τό έξης* 

[δεσμδι έν άχννόεντι σιδερέοι έσβεσαν /ινβ]ριν 
παΐδε[ς Άδεναίον έργμασιν έν πολέμο]

[έδνεα Βοιοτδν καί Χαλκιδέον δαμάσαντες]
τδν /ιίππος δ[εκάτεν Παλλάδι τάσδ' έδεσαν]

Ή νεωτέρα βάσις έφερε τό αυτό επίγραμμα, άλλα μετ’ εναλλαγής τών δύο ελε
γείων1 2· όρθώς παρετηρήθη ότι τούτο συνδέεται προς επισκευήν καί μετάθεσιν τού 
όλου αναθήματος, εις θέσιν ένθα οί επίσης άφιερωθέντες «άχννόεντες σιδέρεοι δεσμοί» 
δεν ήσαν πλέον εμφανείς3.

Καί ένταύθα παρατηροΰμεν ότι ό ποιητής, ακολουθών εις συνήθη τύπον αναθη
ματικού επιγράμματος, μνημονεύει κυρίως τα πράγματα4, κατά τρόπον όμως γνησίως 
δημοκρατικόν όμιλεΐ περί κατασβέσεως τής «ύβρεως»5, καί αποφεύγει να παραθέση 
τό όνομα στρατηγού ή άλλου τινός6.

Τελείως διάφορον πνεύμα διαπνέει τό έπίσης διασωθέν επίγραμμα τής πόλεως 
Σπάρτης·

[Δ έξ]ο, Piv]a]ξ, Κρον]ί]δα [Ζ]εν Όλννπιε, καλόν άγαλμα 

ΙιιλεΡο]ι δυ] μδι τοϊ[λ] Λακεδαιμονίους],

τό επί τής βάσεως τού Διός, τού άφιερωθέντος «ήνίκα άποστάσι Μεσσηνίοις δεύτερα 
τότε ές πόλεμον κατέστησαν»7.

Δωρική σοβαρότης καί μετριοφροσύνη έπικρατεΐ ενταύθα- ουδέ λόγος γίνεται 
περί νίκης οΰδ’ΐχνος έπιδείξεως υπάρχει (πρβ. δεσμω έν άχννόεντι σιδερέοι έσβεσαν
!ινβ]ριν......έδνεα Βοιοτδν καί Χαλκιδέον δαμάσαντες). Τουναντίον καταφαίνεται βαθύ
θρησκευτικόν αίσθημα Ράναξ, Κρονίδα, Όλννπιε Ζεϋ, ΙιιλέΡοι δνμδι...)Η.

"Ωστε καί έκ τών ολίγων τούτων φαίνεται, ότι καί έν τοίς έπιγράμμασι τών 
δημοσίων αναθημάτων άπεικονίζετο ήδη άπό τού έκτου αίώνος τό όλον πνεύμα τής 
πόλεως, αί διαφοραί φύλων καί πολιτισμού.

Καταλήγοντες τήν μελέτην ταύτην παρατιθέμεθά τινα καί περί τών ολίγων άναθη- 
ματικών επιγραμμάτων τής περιόδου ταύτης, τα όποια παραδίδονται ώς έργα γνωστών 
μεγάλων ποιητών.

Τής Σαπφούς τό μοναδικόν άναθηματικόν έπίγραμμα9 ώς καί τό τού ’Αρχιλόχου10

1 IG I» 394 II.
2 IG I2 394 I.
3 G. Ρ. Stevens, Hesperia 5, 1936, σ. 505.
4 Τήν αιτίαν τής άναθέσεως (εθνεα Βοιοτδν καί Χαλ- 

κιδέον δαμάσαντες), τήν θεότητα, πρός ήν ή άφιέρωσις 
(Παλλάδι .... εθεσαν), δτι πρόκειται περί δέκατης.

5 Περί ταύτης πρβ. C. Μ. Bowra Greek Lyric 
Poetry, Oxford 1936, σ. 336.
6 Πρβ. Αίσχ. Γ' 183. Περί τού επιγράμματος τούτου

πρβ. καί Ρ. Friedlander, Studi Italian! di Filologia

Classics 15, σ. 89 κέξ.
7 IGVi, 1562 = Geffcken 37. = Παυσ. E' 24. 3 = 

Preger 57. Ό Hiller v. Gartringen (ύπ’ άριθ. 13) νομίζει 
δτι είναι ανάθημα πιθανώς τού έτους 490.

8 Τά μόνα επίθετα τοΰ άθηνάίκοΰ επιγράμματος 
(άχννόεντι οιδερέοι), αποδίδονται εις τον δεσμόν, έν ω εις 
τό Σπαρτιατικόν τά επίθετα αποδίδονται εις τήν θεότητα 
καί τόν τθυμόν* αύτής. Χαρακτηριστική ή διαφορά.

9 Άπόσπ. 157 (118) παρά Diehl.
10 Άπόσπ. [17] (18) παρά Diehl.
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δεν νομίζονται γνήσια1, άλλ’ αδίκως έχει άμφισβητηθή ή γνησιοτης επιγράμματος τοΰ 
Άνακρέοντος1 2 έπιγεγραμμένου επί Έρμου, ό οποίος πρό τινων ετών άνευρέθη καί 
άπόκειται νΰν έν τφ Έπιγραφικώ Μουσείω των ’Αθηνών. Είναι δέ τούτο-

Πριν μεν Καλλιτέλες Ηιδρύαατ[ο. τόνδε δ’ εκείνο]
[ε]γ[γ]ονοι έστέσαν [ϋ·' /ιοΐς χάριν άντιδίδο]3.

Νομίζεται τό επίγραμμα τούτο ούχί γνήσιον από τού σχήματος τών γραμμάτων 
τοΰ λίθου, άτινα άνήκουσι κατά τούς έπιγραφικούς4 εις τα μέσα τοΰ πέμπτου αίώνος. 
Άλλ’ακριβής έξέτασις τοΰ λίθου έπεισεν ημάς, δτι τό σχήμα τών γραμμάτων είναι 
ακριβώς τό αύτό ώς τό σχήμα τών γραμμάτων τοΰ βωμού τοΰ Πεισιστράτου τοΰ 
νεωτέρου5 *, ό όποιος χρονολογείται άσψα?άος τώ 512-1 π. ΧΛ Τοιαύτη άνάμειξις καί 
πρώιμος έμφάνισις έν τή κυρίως Έλλάδι καί γραμμάτων τοΰ ’Ιωνικού αλφαβήτου 
άπαντά καί αλλαχού7, άποδοτέα δέ ίσως εις χαράκτας ’Ίωνας εργαζομένους έν τή 
κυρίως Έλλάδι. Κατ’ ακολουθίαν οΰδέν κωλύει καί τό έπίγραμμα τούτο νά άποδοθή 
εις τούς χρόνους τών Πεισιστρατιδών, καθ’ ούς, ώς γνωστόν, καί ό ’Ανακρέων διέτριψεν 
έν Άθήναις8.

Ή παράδοσις όμως φέρει ώς έργα τοΰ Άνακρέοντος καί έτερα δύο έπιγράμματα 
Έρμών, ούς ίδιώται αφιέρωσαν έν ’Αττική-

Τέλλιδι Ιμερόεντα βίον πόρε, Μαιάδος υίέ, 
άντ έρατών δώρων τώνδε χάριν ϋεμενος.

δδς δε μιν εύϋνδίκων ενωννμέων ενί δήμο.) 
ναίειν αίώνος μοίραν έχοντ άγαϋήν9. 

καί
Ενχεο Τιμώνακτι ΰεών κήρνκα γενέσϋαι 

ήπιον, ός μ έρατοΐσ άγλαΐην προϋύροις
'Ερμή τε κρείοντι καίϊέοσατο. τον ό’ εϋ·έλοντα 

αστών και ξείνων γυμνασίω δέχομαι'0.

Έάν πράγματι, ώς έδειξεν ό J. F. Crome11, ίδιώται ήρχισαν νά άφιερώνωσιν 
Έρμάς μόνον μετά την πτώσιν τών Πεισιστρατιδών, ιδίως δέ από τοΰ έτους 500 π. X. 
καί εξής, πρέπει νά δεχθώμεν, ότι καί ό ’Ανακρέων έποίησε τά έπιγράμματα ταΰτα κατά

1 Περί της Σαπφοϋς πρβ. U. ν. Wilamowitz - Moel- 
lendorff Sapho und Simonides, Berlin 1913, σ. 97, 
νποσ. 2, καί τοϋ αΰτοΰ Textgeschichte der gr. Lyrikeri 
Berlin 1900, a. 35 κέξ. περί δέ τοΰ ’Αρχιλόχου πρβ. 
Reitzenstein Epigramm u. Skolion, Giessen 1893, 
σ. 107.

2 ’Av&. Παλ. 6. 138.
3 IG I2 834=Ceffeken 13, Diehl άπόσπ. 103 (104).
4 IG 1381, Roberts-Gardner Introduction to Greek 

Epigraphy, Cambridge 1905, άρ. 193 κ.λ.
5 Καί ή παραβολή τών παρά Roberts-Gardner 193

παρατιθέμενων γραμμάτων πρός τά παρά J. Kirchner
Imagines Inscriptionum Atticarum, Berlin 1935,

πίναξ 5 πείθει περί τούτου. Τά επί τοΰ Έρμου γράμ
ματα είναι επίσης άβαθή (,άμνδροΐς γράμμαοιν;) καί ολί
γον μικρότερα.

6 Πρβ. G. Welter, Archaol. Anzeiger 54, 1939, σ. 23 
οστις επίσης απορρίπτει τοΰ Β. D. Meritt, Hesperia 8, 
1939, σ. 64 χρονολογίαν 497/6 π.Χ. πρβ. Beloch Grieeh. 
Geschichte I2 σ. 300.

7 Πρβ. G. Welter έ’. ά. σελ. 34 καί ιδίως Ε. Kunze 
καί Η. Schleif, Jahrbuch des deutschen archaol. Ins- 
tituts 53, 1938 σ. 129.

8 Πρβ. Ψευδοπλάτ. 'Ιππάρχω 228c.
9 Άπόσπ. 105 (112) Diehl.

10 Άπόσπ. 106 (111) Diehl.
11 Ath. Mitt. 60/61, 1935/6, σ. 307.
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τάς άρχάς τοΰ πέμπτου αίώνος1. 'Όθεν συνάγεται δτι ό ’Ανακρέων επανήλθε1 2 τότε 
εις τάς ’Αθήνας, όπερ άλλοθεν δεν ήτο γνωστόν. Υπέρ τής επανόδου τοΰ Τηίου ποιητοΰ 
καί τής διατριβής έν ταΐς δημοκρατουμέναις Άθήναις συνηγορεί τό ότι υπήρξε δημο
φιλέστατη μορφή τοΰ πέμπτου αίώνος έν ’Αττική3, καί αγγεία ’Αττικά ύπάρχουσι 
φέροντα την παράστασιν τούτου4 καί άνδριας αύτοϋ ίδρΰθη επί τής Άκροπόλεως5.

Τά έπιγράμματα ταΰτα, ώς καί έτερα δύο6 επίσης νομιζόμενα γνήσια7, καί ποιη- 
θέντα πιθανώς κατά την έν Θεσσαλία διατριβήν τοΰ Άνακρέοντος, έμφανίζουσι τοΰτον 
ώς τον πρώτον μέγαν ποιητήν, όστις κατέγινε καί περί τό αναθηματικόν έπίγραμμα8·

Καί κατέγινε κατά τρόπον αριστοτεχνικόν μεταχειρισθείς τον έπικόν πλοΰτον9 
χωρίς νά άποβάλη τήν ανεξαρτησίαν αύτοΰ10.

'Ώστε παρατηροΰμεν, ότι τό άναθηματικόν έπίγραμμα τοΰ εβδόμου καί τοΰ έκτου 
αίώνος ήρξατο μεν ώς άσημος ιδιωτική ύπόθεσις, μνημονεΰον πρόσωπα καί πράγματα 
άδεξίως καί άνευ ποιητικής έξάρσεως, κατέληξε δε εις άξιόλογον καλλιτεχνικόν δημιούρ
γημα- τά τυπικά καί πεζά αναθηματικά έπιγράμματα έξηκολούθησαν ποιούμενα μέχρι 
τών μέσων περίπου τοΰ πέμπτου αίώνος11, άλλ’ έκ παραλλήλου τό πνεΰμα τών χρόνων 
τών Περσικών πολέμων καί ό μέγας Σιμωνίδης ένεκαίνισαν τήν δευτέραν περίοδον τοΰ 
Έλληνικοΰ έπιγράμματος καταστήσαντες τοΰτο Πανελλήνιον μέλημα καί καύχημα, 
αληθές αριστούργημα, έν ω ήμιλλάτο ή κομψότης καί ή χάρις μετά τής έξάρσεως καί 
τής λαμπρότητος τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

1 ’Ιδίως to επίγραμμα IG I2 834=Geffcken 13.
Πριν μεν Καλλιτέλες }ϊιδρνοατ [ο' τόνδε δ’ εκείνο]

[ε]γ[γ]ονοί έοτέσανβί) ίιοϊς χάριν άντιδίδο], δηλοΐ 
δτι από τινων γενεών ήδη είχεν αρχίσει ή άφιέρωσις 
Έρμων υπό ιδιωτών.

2 'Υποτίθεται ότι άφήκε τάς ’Αθήνας μετά τον φόνον 
τοΰ 'Ιππάρχου, καί δτι διέτριψεν έν Θεσσαλίφ. Πρβ. 
Schmid-Stahlin Geschichte d. griech. Litteratur I 1, 
σ. 433.

3 Schmid-Stahlin Geschichte d. griech. Littera
tur I i, o. 434.

4 F. Winter, Osterr. Jh. 3, 1900, σ. 89.
5 Παυσαν. A' 25, 1.
6 Diehl, άπόσπ. 107 (103), Παλ. Άνθ 6, 142.

Σάν τε χάριν, Διόνυοε, καί αγλαόν άστει κόομον

Θεοοαλιας μ’ άνέ&ηκ’ αργός Έχεκρατίδας, καί 

Diehl άπόσπ. 108 (109), Παλ. Άνθ. 6, 136
Πρηξιδίκη μεν ερείξεν, έβονλενοεν δε Δνσηρις 

εΐμα τάδε' ξννη <5’ άμφοτέρων οοφίη.

7 Πρβ Schmid-Stahlin Geschichte d. griech. 
Litteratur I i, a- 433 καί C- M. Bowra Early Greek 
Elegists, σ. 180 κέξ.

8 Πιθανώς πρέπει νά άποδώσωμεν εις τόν Άνα-

κρέοντα καί τό συνήθως εις τόν Σιμωνίδην άποδιδόμε- 
νον έπίγραμμα. Άπόσπ. 101 (150) παρά Diehl.
[Σ]τροίβο π[α]ϊ, τδ [δ’ άγαλ]μα. Αεόβκρατες, εντ άνέϋεκας] 

λιερμεΐ, καλλικόμως ονκ ελα&ες [Χάριτας], τό όποιον έν 
τή Ανθολογία φέρεται τό μέν ώς ποίημα τοΰ Άνακρέον- 
τος (6, 144), τό δέ ώς Σιμωνίδειον (μετά τόν άρ. 6, 213).

9 ’Ιμερόεις, ερατός, ήπιος (κρείων), αγλαός κ.λ.
10 Τό 'Ομηρικόν ιμερόεις συνάπτει πρός τήν λέξιν 

βίος, δπερ μή 'Ομηρική χρήσις, τό 'Ομηρικόν δώρ' ερατά 
(Γ 64) μεταχειρίζεται έν άλλη έννοια, αντί τοϋΉσιοδείου 
ί&υδίκων (Έργα 230) μεταχειρίζεται τό Αττικόν εν&νδί- 
κων (Αίσχύλ. Εύμ. 312, Άγαμ. 761), τήν'Ομηρικήν λέξιν 
αιών μεταχειρίζεται έν μή 'Ομηρική χρήσει αίώνος μοίραν 

(πρβ. Σόλ. άπόσπ. 24, 4 (20,21, 18) Diehl, καί Μίμνερ
μου άπόσπ. 6, 2 (6) Diehl μοίρα ΰανάτον), τό 'Ομηρικόν 
έπίθετον ερατός συνάπειαι πρός τήν λέξιν πρό&νρα, δπερ 
χρήσις μή 'Ομηρική, ή λέξις κρείων παρ’ Όμήρφ δέν 
αποδίδεται εις τόν Έρμήν κ.λ-
Οί στίχοι «δός δέ μιν ευ&νδίκων Ενωννμέων ενί δήμω

ναίειν αίώνος μοίραν έχοντ’ άγαϋι]ν > υπαινίσσονται 
τούς στίχους 255 κέξ. τών "Εργων τού Ησιόδου κ.λ.

11 Πρβ. J. Geffken Studien zum griechischen Epi· 
gramni, σ. 91.
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