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Πρόκειται για έναν ογκώδη τόμο που περιέχει τές δεκατέσσερις 
Όλυμπιακες Ωδές τοΰ Πινδάρου, όπως παραδίδονται σε δυο έως 
σήμερα ανέκδοτους χειρόγραφους κώδικες (1062 καί 1081). Οί κώδι
κες αυτό! χρονολογούνται στον 16ον αιώνα κα! φυλάσσονται στην 
’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος. Τον ανώνυμο γραφέα τοΰ πρώτου 
κώδικα έταΰτισε πειστικά μέ τον μοναχό Παχώμιο Ρουσάνο ό Φ. Δη- 
μητρακόπουλος σε μελέτη του που δημοσιεΰθηκε πρ'ιν άπό μερικά 
χρόνια {’Εργόχειρα έρωτος. Υστεροβυζαντινά - δημώδη - μεταβυ
ζαντινά κείμενα κα! μελέτες, Αθήνα: Έπικαιρότητα 2000, 153-207, 
κυρ. 168). Αντίθετα, ό κωδικογράφος τοΰ δευτέρου χειρογράφου, 
το όποιον είναι εκατό χρόνια πιο παλιό άπό τό πρώτο, παραμένει 
άγνωστος.

Στο βιβλίο προτάσσεται μιά γενική Εισαγωγή ή όποια άποτε- 
λεΐται άπό οκτώ κεφάλαια. Από αυτά τά τρία πρώτα άφοροΰν τήν 
έπικαιρότητα τοΰ Θηβαίου λυρικοΰ (σσ. 7-8), τον βίο καί τό έργο 
του (σσ. 8-9) καθώς κα! τά βασικά χαρακτηριστικά τής τέχνης του 
(σσ. 9-10). Στήν ’ίδια Εισαγωγή εντάσσονται δεκατέσσερα σύντομα 
σημειώματα που άφοροΰν καθεμιά άπό τις Όλυμπιακες Ώδες ξεχω
ριστά, τό όνομα κα! τήν καταγωγή τοΰ έγκωμιαζόμενου νικητή, τό 
είδος τοΰ άγωνίσματος στο όποιο ένίκησε άλλά κα! τήν χρονολόγη
ση κάθε ποιήματος (σσ. 10-12). Άκολουθοΰν δυο συγκεντρωτικό! 
Πίνακες (σσ. 13-14). Στον πρώτο κατατάσσονται άριθμητικά οί Ολυ- 
μπιόνικοι άλλά κα! κάποια στοιχεία γιά τους νικητές προς τιμήν των 
οποίων οφείλουν τήν σΰνθεση τους. Στον δεύτερο άκολουθεΐται χρο
νολογική κατάταξη των 'Ύμνων κα! ταυτόχρονα άπαριθμοΰνται 
παράλληλα προς αύτοΰς πολιτικά ή πολεμικά γεγονότα.

Οί περιγραφές τών δυο κωδίκων που έπονται (σσ. 15-21) είναι 
σύντομες άλλά περιεκτικές. Σέ ο,τι άφορά τον κώδικα Ε.Β.Ε. 1062, 
δίδονται σημαντικές πληροφορίες γιά τήν στάχωσή του, τήν δι-
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ακόσμηση των εξωφύλλων, τον άριθμδ των φύλλων του, την πρα
κτική χρήση του ως μαθηματαρίου, άλλα καϊ την συμβολή των τριών 
φιλολόγων τής παλαιολόγειας έποχής, τοΰ Δ. Τρικλίνιου, του Μ. 
Μοσχόπουλου κα'ι τοΰ Θ. Μάγιστρου, που άπετέλεσαν τις βασικές 
πηγές τοΰ γραφέα τοΰ κώδικα για τον σχολιασμό των πινδαρικών 
ύμνων. Ό έπιμελητής σχολιάζει επίσης τον γραφικό χαρακτήρα που 
χρησιμοποιείται στα κώλα κάθε ΰμνου, στα γλωσσήματα κα'ι στα 
σχόλια. Χρησιμότατο για τον άναγνώστη είναι, τέλος, κα'ι το βιο- 
γραφικδ σημείωμα τοΰ γραφέα τοΰ πρώτου κώδικα. Μικρότερη σέ 
έκταση είναι ή περιγραφή τοΰ κώδικα Ε. B. Ε. 1081, πιθανότατα 
λόγω τής άτελοΰς διάσωσής του.

Ή ποιότητα τής φωτογραφικής άνατΰπωσης τοΰ κειμένου τών δυο 
κωδίκων κερδίζει σαφώς τις έντυπώσεις. Σέ δυο πλαϊνές στήλες με
ταγράφεται κατά κώλα το κείμενο τών Ωδών κα'ι τών παρασελίδιων 
Σχολίων. Το χρώμα στο μελάνι που χρησιμοποίησε ο κωδικογράφος 
διατηρείται κα'ι στήν παροΰσα έκδοση. Στις δυο επόμενες στήλες ό 
έπιμελητής τοΰ τόμου αναδημοσιεύει το κείμενο τών δεκατεσσάρων 
’Ολυμπιακών Ωδών, όπως αυτό έκδόθηκε άπδ τον φιλόλογο William 
Η. Race στήν σειρά The Loeb Classical Library 56, τόμ. 1 (1997), ενώ 
επιχειρεί τήν έκδοση τών βυζαντινών Σχολίων που περιέχονται στον 
κώδικα.

Τήν προτελευταία στήλη τής άριστερής σελίδας καταλαμβάνει ή 
μεταφορά στήν Νέα Ελληνική τών βυζαντινών Σχολίων, πόνημα άπά 
κοινοΰ τοΰ Χρ. Σωτ. Κοντούλη κα'ι τής Σ. Άποστ. Κουρουτσίδου.

Ή τελευταία στήλη τής ίδιας σελίδας μοιράζεται κατά το ήμισυ 
άνάμεσα στήν έμμετρη κα'ι συχνά μέ ομοιοκαταληξία νεοελληνική 
μετάφραση τών Ωδών άπά τον Χρ. Σωτ. Κοντούλη καϊ στήν άναδη- 
μοσίευση τής άγγλικής μετάφρασης τών πινδαρικών Ωδών που έπι- 
μελήθηκε ό διαπρεπής Αμερικανός φιλόλογος.

Ειδικότερα σέ ο,τι άφορά τήν δομή τοΰ πρώτου κώδικα (Ε. B. Ε. 
1062) παρατηροΰνται τά άκόλουθα: ή έργοβιογραφία τοΰ άρχαίου 
λυρικοΰ, έπιμελημένη άπά τον Θωμά Μάγιστρο, ή μετρική άνάλυση 
των Ωδών του άπά τον Δημήτριο Τρικλίνιο καθώς κα'ι γενικές παρα
τηρήσεις γιά το κάθε μέτρο ξεχωριστά, βασισμένες στήν Επιτομή τών 
εννέα μέτρων άπό το ’Εγχειρίδιο τοΰ Ηφαιστίωνα, προτάσσονται 
τοΰ κειμένου τών πινδαρικών Ωδών (σσ. 226R - 237ν) στον κώδικα. 
Οί ’Ολυμπιακές Ώδες μέ τά Σχόλιά τους καθώς κα'ι οί μεταφράσεις



362 Βιβλιοκρισίες

τους καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του χειρογράφου (σσ. 
241 - 301 ν), όπως άλλωστε είναι άναμενόμενο. Ώς προς τον δεύτερο 
κώδικα (Ε. B. Ε. 1081) θά μπορούσαμε νά έπισημάνωμε τά άκόλου- 
θα: άπουσιάζουν ολοκληρωτικά Σχόλια που άφοροΰν τον βίο, το 
έργο ή το μέτρο των πινδαρικών Ωδών, στο χειρόγραφο περιέχον- 
ται μόνο οί πέντε πρώτοι Όλυμπιόνικοι (σσ. 185r - 199ν), ένώ τα 
Σχόλια προέρχονται άποκλειστικά άπό την έκδοση τού Μανουήλ 
Μοσχόπουλου.

Τον τόμο κατακλείει ή συνοπτική αναφορά στην δομή των ’Ολυ
μπιακών "Υμνων (σ. 22), ένα επιγραμματικό σημείωμα τών μετρικών 
όρων που άναφέρονται στους κώδικες (σσ. 22-25), καθώς κα'ι οί δια
φορετικές γραφές που δίνουν οί δυο κώδικες σέ σχέση μέ την έκδοση 
του Race (σσ. 25-46). Ό τόμος ολοκληρώνεται μέ τον κατάλογο τών 
συντομογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν (σσ. 46-47) κα'ι μέ την βα
σική βιβλιογραφία (σσ. 47-53).

Ή εντύπωση που αποκομίζει κάποιος άπό την παρούσα έκδοση 
είναι συνολικά πολύ θετική. Ή δημοσίευση τών δυο κωδίκων είναι 
μιά ευτυχής συγκυρία που επιτρέπει στο εύρυ κοινό τήν γνωριμία 
κα'ι τήν έξοικείωσή του μέ τήν παράδοση του πινδαρικοΰ κειμένου, 
καθώς κα'ι μέ τά Σχόλια στις Ολυμπιακές Ωδές του λυρικοϋ ποιητή 
που έπιμελήθηκαν τρεις φωτισμένοι Βυζαντινοί, λόγιοι.
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