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ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΑΛΧΙΟΝΑ 

Στο κεφ. 35 του Σατιρικού ô οικοδεσπότης Τριμαλχίων παραθέτει στους συν-
δαιτυμόνες ένα στρογγυλό τραπέζι, χωρισμένο σέ δώδεκα μέρη αντίστοιχα τών δώ
δεκα ζωδίων και σέ κάθε σχεδόν δωδεκατημόριο υπάρχει ένα φαγητό αντίστοιχο 
προς τό ζώδιο. Στο κεφ. 39 ó αυτός Τριμαλχίων επιδεικνύει τις αστρολογικές του 
γνώσεις. Τό θέμα ερεύνησε (1929) ó J. De Vreese1 και έστρεψε την προσοχή μας 
στις κάποιες ομοιότητες της αστρολογίας προς τις σχετικές γνώσεις του απελεύ
θερου 'Αμφιτρύωνα πού παρουσιάζει ô Πετρώνιος. Στην αστρολογική επίδειξη του 
Τριμαλχίονα τονίζεται πάντοτε ή (σωματική, ψυχική, οποία άλλη) ομοιότητα με
ταξύ ζωδίου καί εμψύχων όντων, ανθρώπων, ζώων, φυτών. 

Στο παρόν άρθρο δέν θα έξετασθή ή αστρολογική πλευρά του θέματος, άλλω
στε οι αστρολογικές απόψεις δέν έχουν επιστημονικό χαρακτήρα, ώστε νά μπο
ρούν να εξετασθούν συστηματικά. Θα συζητηθούν κάποια μεταφραστικά προβλή
ματα πού προκύπτουν άπό τό κείμενο, όπως τό δημοσίευσε πρόσφατα (1995) σέ 
4η έκδοση τού έργου ô Κ. Müller2. 

"Ας δούμε όμως πρώτα τό λατινικό πρωτότυπο: 

'caelus hic, in quo duodecim dii habitant, in totidem se figuras 

convertit, et modo fit aries. itaque quisquís nascitur ilio signo, multa 
pecora habet, multum lanae, caput praeterea durum, frontem 
expudoratam, cornum acutum, plurimi hoc signo scholastici nascuntur 
et arietilli'. laudamus urbanitatem mathematici; itaque adiecit: 'deinde 
totus caelus taurulus fit. itaque tunc calcitrosi nascuntur et bubulci et 
qui se ipsi pascunt. in geminis autem nascuntur bigae et boves et colei 
et qui utrosque parietes linunt. in cancro ego natus sum. ideo multis 
pedibus sto, et in mari et in terra multa possideo; nam cancer et hoc et 
illoc quadrat, et ideo iam dudum nihil supra ilium posui, ne genesim 
meam premerem. in leone cataphagae nascuntur et imperiosi, in virgine 
mulierosi et fugitivi et compediti; in libra laniones et unguentarli et 

1. Βλ. Βιβλιογραφία. 
2. Βλ. Βιβλιογραφία. 
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quicumque aliquid expendunt, in scorpione venenarii et percussores; in 

sagittario strabones, qui holera spectant, lardum tollunt; in capricorno 

aerumnosi, quibus prae mala sua cornua nascuntur, in aquario copones 

et Cucurbitae; in piscibus obsonatores et rhetores. sic orbis vertitur 

tamquam mola, et semper aliquid mali facit, ut homines aut nascantur 

aut pereant. quod autem in medio caespitem videtis et super caespitem 

favum, nihil sine ratione fació, terra mater est in medio quasi ovum 

corrotundata, et omnia bona in se habet favus'. 

Κατά τον άστρολογούντα Τριμαλχίονα στο ζώδιο του Κριού (Aries) γεννών

ται όσοι διαθέτουν πολλά ζώα και πολύ μαλλί3, και όσοι έχουν χοντρό κεφάλι 

(caput durum), μέτωπο αναίσχυντο (frontem expudoratam) και οξύ κέρατο (cornum 

acutum —αξιοπρόσεκτο είναι ότι ή λ. cornum εδώ είναι δευτερόκλιτο και οχι τε-

ταρτόκλιτο)3". Μέ τή φρ. caput durum χαρακτηρίζονται προφανώς οι «ξεροκέφα

λοι» (Αλεξάνδρου) ή «χοντροκέφαλοι» (Μερακλής), δηλ. οι πεισματάρηδες πού 

καταλήγουν να εΐναι και ολιγόνοες, «βραδυνούσηδες»· θεωρώ τή μετάφραση τού 

Μερακλή («χοντρό κεφάλι») επιτυχέστερη. Ανάλογα μεταφράζουν και οι Αγγλο

σάξονες και Γάλλοι ερμηνευτές: hard/dure4. 

Μέ τή φρ. frontem expuderatam χαρακτηρίζονται οι αναίσχυντοι, οί αναιδείς 

και θρασείς («κούτελο πού δέν κοκκινίζει», Μερακλής, shameless, Heseltine, 

insolent, Grimal κ.α.), ενώ oí 'Αλεξάνδρου και Βαγενάς παρερμηνεύουν: ó δεύτε

ρος μεταφράζει: «όσοι έχουν περήφανο το μέτωπο» καί ó πρώτος —πολύ άστο

χα— «όσοι έχουν μέτωπο στενό». Ol Arrowsmith καί Sullivan προτιμούν τή μετα

φορική μετάφραση: a brassy front, a forehead like brass5. 'Οπωσδήποτε ó κριός δί

νει τήν εντύπωση οντος πεισματώδους καί «μή άρρωδούντος προ ούδενός», από 

εκεί Ισως καί ό συσχετισμός του προς τους πείσμονες καί ανενδοίαστους50. 

Ή φρ. cornum acutum παρουσιάζει δυσκολίες νοηματικές. Όλοι οί γνωστοί 

ερμηνευτές μεταφράζουν κατά λέξη, πράγμα πού δέν δηλώνει τίποτε: τί σημαίνει 

οτι κάποιοι «έχουν τό κέρατο οξύ;» Ό De Vreese θεωρεί ότι ή φρ. δηλώνει το θάρ

ρος6, καί βέβαια τό θάρρος εύκολα μετατρέπεται σέ θράσος (frontem expudoratam) 

καί σέ πείσμα (caput durum), ανάλογα μέ τις περιστάσεις. "Ισως όμως ή φρ. 

cornum acutum να δηλώνη καί τήν επιθετικότητα, εφ' όσον τα κέρατα είναι τό 

όπλο τού κριού στις μάχες του μέ άλλον κριόν. Ή μετάφραση τέλος τού Άλε-

3. Οί κτηνοτρόφοι, δηλ. armentores καί pastores (βλ. De Vreese, 235-6). 

3α. Perrochat. 

4. Heseltine-Warmington, Sullivan, Arrowsmith, Ernout, Tailhade, Grimal. 

5. Βλ. Βιβλιογραφία. 

5α. Βλ. Heracus, 61. 

6. De Vreese, 225. 
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ξάνδρου7 «όσοι έχουν κέρατο στριμμένο», αποδίδει βέβαια τή φυσική εικόνα (τα 
κέρατα των κριών δεν είναι Ισια), άλλ' ή φρ. «στριμμένο κέρατο» για άνθρωπο 
έχει πολλή διαφορετική (μεταφορικά) σημασία. Πρβλ. τήν φρ. «στριμμένο άντερο». 

Ή ακόλουθη λέξη scholastic! αναφέρεται είτε γενικότερα στους μορφωμένους 
(«γραμματιζούμενους», Μερακλής, scholars, Sullivan, letterati, Marmorale), είτε 
στους «διανοούμενους» (Βαγενάς, Grimal). Ό Arrowsmith μεταφράζει: professors, 
ενώ άλλοι το συγκεκριμενοποιούν: ρητοροδιδάσκαλοι (Perrochat, Smith) —για 
τους ρητοροδιδασκάλους όμως θα γίνη λόγος καί παρακάτω, στους Ιχθείς. Οι πε
ρισσότεροι ερμηνεύουν τή λέξη γενικά: οί «σχολαστικοί» χαρακτήρες (μέ τήν αρνη
τική σημασία τού επιθέτου: Ernout, Tailhade, Heseltine, Αλεξάνδρου)· ή τελευταία 
αυτή μετάφραση της λέξεως άφορα βέβαια τους μορφωμένους, καί θεωρώ τήν πλα-
τειαστική απόδοση «οί σχολαστικοί γραμματιζούμενοι» ως τήν επιτυχέστερη. 
"Όλοι αυτοί οί σχολαστικοί δάσκαλοι είναι τόσο επίμονοι καί πείσμονες στις από
ψεις τους καί τις διαμάχες τους, ώστε θυμίζουν κριάρια πού παλεύουν μέ τά κέ
ρατα —καί μεταβάλλουν καί τους μαθητές τους σε νεαρά εριστικά κριάρια· είναι 
arietilli8 (τήν γρ. τού χωρίου αποκατέστησε ó Reinesius) = μοιάζουν μέ κριάρια 
στην συμπεριφορά. Ή λ. arietilli έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις καί οί μετα
φράσεις ποικίλλουν. Ιδού κάποιες: 

—μπουμπουνοκέφαλοι, 'Αλεξάνδρου. 
—καυγατζήδες, Βαγενάς. 
—κατεργαρέοι, Μερακλής. 
—chicanoux (=στρεψόδικοι), Ernout καί Tailhade. 

—disputeurs (= εριστικοί), Grimal. 

—muttonheads (= κουτοί), Arrowsmith, Sullivan. 

Πιστεύω πώς σωστή είναι ή εικασία τού Smith: «Trimalchio might be hinting 

that rhetoricians meet like charging rams...». 'Ανάλογη καί ή απόδοση της λ. άπό 

τους Γάλλους ερμηνευτές, τον De Vreese, τον Βαγενά καί τους Heseltine-

Warmington (Loeb.)8u. Στα νέα ελληνικά πάντως οί εριστικοί νεαροί παραλληλίζο

νται προς τά κοκκόρια. 

Στή συνέχεια ó Τριμαλχίων αναφέρεται στον Ταύρο μέ τό υποκοριστικό 

taurulus (=μοσχάρι) καί στον αστερισμό, αυτόν γεννώνται oí calcitrosi και οί 

bubulci. Οί πρώτοι εΐναι οί ανυπόταχτοι (Columella)9 —Ισως ή καλύτερη απόδοση 

7. Βλ. Βιβλιογραφία. 

8. De Vreese, 228 κ.έ., Smith 89 και Heseltine (Loeb), ο.π.: young bucks· σωστά, γιατί το 

arietilli είναι υποκοριστικό τοϋ aries, όπως ο Heraeus, 62, υποστήριξε, αλλά καί ό Salonius υπέ

θεσε (12, ύποσ. 2). 

8α. Βλ. επίσης Rüden, Sage, MUller-Ehlers, ο.π., για τις ποικίλες αποδόσεις της λ. arietilli. 

Ή Rüden μάλιστα οβελίζει το μεσολαβούν et: muttonhead schoolteachers. 

9. Έτσι (μεταφορικά) oí Γάλλοι μεταφραστές: les regimbeurs (Ermout) κλπ. Ό Μερακλής 

μεταφράζει κυριολεκτικά: όσοι κλωτσάνε. ΟΊ Άγγλοσάξωνες τονίζουν τήν έννοια τοϋ παλλη-
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εΐναι: «οι ζόρικοι», «οί ανάποδοι άνθρωποι». Οι bubulci εΐναι οι «ζευγάδες», κατά 
την άποψη του De Vreese, ενώ οί Γάλλοι, οί "Ελληνες, και οί 'Αγγλοσάξονες με
ταφραστές αποδίδουν: οί βουκόλοι, οί γελαδάρηδες, οί βοσκοί. Ό Βαγενάς αποδί
δει γενικότερα: οί άγροΐκοι10. Το περίεργο εΐναι οτι κατά τους άστρολογοϋντες 
στον ίδιο αστερισμό γεννώνται οί calcitrasi και οί bubulci, οί δεύτεροι δαμαστές 
τών ανυπότακτων ταύρων. Σαφώς πιστεύουν οτι στον αστερισμό ανήκουν όσοι 
συμπεριφέρονται σαν ταύροι ή χρησιμοποιούν τους ταύρους. 

'Αρκετή συζήτηση προκάλεσε και ή φρ. qui se ipsi pascunt. Πιστεύω οτι ή φρ. 
αντιστοιχεί στο νεοελληνικό: «ό λύκος έχει χοντρό σβέρκο, γιατί κάνει μόνος του 
τή δουλειά του», και ο Τριμαλχίων αναφέρεται στους «αυτάρκεις». Παρόμοια 
ερμηνεύουν οί Perrochat, Heseltine, Ernout, Sullivan, 'Αλεξάνδρου. Ό Μερακλής 
μεταφράζει (ίσως συνώνυμα) «όσοι βοσκούνε οί ίδιοι». Ή Desbordes (στον 
Tailhade)" μεταφράζει: «les goinfres...» και —κάπως όμοια— ó Arrowsmith: people 
who lie down in soft pasture: αλλ' ó Perrochat σωστά παρατηρεί οτι γιά τους βου-
λιμικούς (cataphagae) γίνεται λόγος παρακάτω, στον Αέοντα. Ό Marmorale ερμη
νεύει γενικότερα: «οί εγωιστές», όσοι δηλ. σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οί 
Grimal και Βαγενάς τέλος μεταφράζουν: «όσοι φυλάγουν μόνοι τους τον εαυτό 
τους», μετάφραση νοηματικά στενότερη τής τού Perrochat. 

Στο ζώδιο τών Διδύμων ανήκουν οί δίφροι < δύο+φέρω (=bigae), τό ζεύγος 
τών άροτήρων βοών (=boues), οί όρχεις (=colei"a ή gemini ή testiculi», βλ. Σατιρ. 
35.3) κ.λπ. Είναι χαρακτηριστικό της λογικής ασυναρτησίας τού Τριμαλχίονα οτι 
οί κτηνοτρόφοι, qui multa pecora habent, γεννώνται στον Κριό γενικώς, οί γεωρ
γοί πού άροτριούν τή γή γεννώνται στον Ταύρο (bubulci), και τα ζεύγη τών βοών 
τού αγρότη με τα όποια άροτριά τή γή ανήκουν στο ζώδιο τών Διδύμων. Άνθρω
ποι και κτήνη άναμίξ! 

Ή έννοια τού «qui utrosque parietes linunt» είναι σαφής: πρόκειται γιά τους 
«επαμφοτερίζοντες», τους «δυσίν κυρίοις δουλεύοντας», τους «δια μέσου χω-
ρούντας», δηλ. τους «διπρόσωπους», όπως έδειξε ô Scheffer'2 και αργότερα ó 
Otto13. Είναι χαρακτηριστικό οτι σε πολλές γλώσσες υπάρχουν ανάλογες μεταφο
ρικές εκφράσεις: 

καρισμοΰ: bullies (Arrowsmith), bull-headed folk (Sullivan), self-willed people (Smith). Ό Waters 

παραλληλίζει την λ. προς τήν ελλ. λακτιστής, Ξεν. Άπομ. 3.3, 4. 

10. Βλ. De Vreese, 236: bubulci = aratores, δχι armentores η pastores. 

11. Βλ. Βιβλιογραφία. 

Πα. Ό Arrowsmith, 174, συνδέει τήν λ. αύτη προς το 44.14: «si nos...». Επομένως εδώ 

εννοούνται οί «ανδροπρεπείς». 

12. Μνημονεύει τον Άποστόλιον (6.37) ó Friedlaender, 244: «δύο τοίχους άλείφειν επί τών 

έπαμφοτεριζόντων και δια μέσου χωρούντων εν μάχαις ή φιλίαις». 

13. Otto, στο λ. paries. Βλ. Perrochat, Friedlaender (Βιβλιογρ.). 
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—οί άνθρωποι πού τό 'χουν δίπορτο, 'Αλεξάνδρου 
—εκείνοι πού έχουν δύο ανθρώπους να παινεύουν, Μερακλής 

—two faced politicians, Arrowsmith 

—people who have it both ways, Sullivan 

—ceux qui mangent à deux râteliers (=φατνες), Grimal 

—ce sont ceux qui ménagent la chèvre et le choux, Tailhade (πρβλ. το νεοελ

ληνικό: «και την πίττα ολόκληρη και τό σκύλο χορτάτο») 

—che sanno tenere il piede in due staffe, Marinorale. 

Οί Heseltine-Warmington μεταφράζουν τό χωρίο: «kill two birds with one 

stroke» (ν.έ. μ' ενα σμπάρο δυο τρυγόνια), έτσι όμως τονίζουν περισσότερο την 

«καπατσοσίνη» παρά τη διπροσωπία14. Οί άλλες αποδόσεις (εκδ. Loeb) τού Ιδιου 

χωρίου είναι νοηματικά πιστότερες: 

—those who sit on both sides of the fence 

—those who whitewash two dividing walls from one pile — ή — those who daub 

dividing walls on both sides15. 
Στο ζώδιο τού Καρκίνου γεννώνται όσοι μοιάζουν τού ίδιου τού Τριμαλχίο

να: έχουν πολλά πόδια (= μέσα, τρόπους), για να σταθούν (= να πετύχουν στη 
ζωή)· έχουν πλούτη σε ξηρά και θάλασσα (όπως ó κάβουρας μπορεί να ζήσει ώς 
αμφίβιο). Κατά τον Μανίλιο16, ó αστερισμός τού Καρκίνου είναι προστάτης τών 
μεγαλεμπόρων, οί οποίοι δεν συγκεντρώνουν τα πλούτη τους σε ενα μέρος ή σε 
μία μόνο δραστηριότητα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τυχόν αντιξοό
τητες της φύσεως. Και εξηγεί γιατί στο στρογγυλό τραπέζι (35.3) δεν υπάρχει φα
γητό, άλλα στεφάνι ή στέμμα: επιθυμεί ó Τριμαλχίων νά είναι αυτεξούσιος, όπως 
οί βασιλείς, υπεράνω όλων τών ομοίων τους, όπως οί νικητές τών αγώνων. 

Στο ζώδιο τού Λέοντος ανήκουν οί αδηφάγοι (έτσι μεταφράζει πετυχημένα ó 
'Αλεξάνδρου τό cataphagae)16" και οί αυταρχικοί (imperiosi), όπως ô λέων, ó βασι
λιάς τών ζώων. Ή λ. πάντως imperiosus δεν έχει συνήθως αρνητική σημασία: δη
λώνει αυτόν πού έχει ικανότητες εξουσιαστικές, τον «άρχικόν» (Ξεν. Άπομν. Ι, 1, 
16). 'Αλλ' ô «αρχικός» συνήθως είναι και αυταρχικός. Στην ερμηνεία της λ. οί με
ταφραστές διχάζονται μεταξύ «αρχικού» (π.χ. Heseltine) και αυταρχικού (π.χ. 
Ernout). Τό οτι οί «αρχικοί» χαρακτήρες συνδέονται προς τον Λέοντα σημαίνει 
οτι στο 35.3 (super cancrum coronam) θα πρόκειται περί νικητήριου στεφάνου 
παρά περί στέμματος βασιλικού. 

Με τό ζώδιο της Παρθένου σχετίζονται οί «ερωτιάρηδες» (muleriosi), oí δρα
πέτες δούλοι (fugitivi) και οί σιδηροδέσμιοι (compediti). Τήν διόρθωση τού 

14. Παρόμοια ίσως ó Βαγενάς: «οσοι καταβροχθίζουνε μέ 'διπλές μασέλες'», 

15. Πρβλ. Cic. Fam. VII. 29, 2: duo pañetes de eadem fidelia dealbare. 

16. Astr. IV. 162-75. 

16α. Βλ. και Altamura, 197: cataphaga = homo multi cibi. 



158 Άντ. Ή. Σακελλαρίου 

mulleres σε mulierosi οφείλουμε στον Gronovius* αντιθέτως ανέκαθεν ορισμένοι με
λετητές μετέφραζαν mulleres = les hommes efféminés (Perrochat), effeminates 
(Sullivan) κ.α. Για τον συσχετισμό δραπετών και Παρθένου ó De Vreese17 αναφέ
ρει τον μύθο της Ήριγόνης, κατά τον όποιο ή Ήριγόνη δραπετεύοντας άπο τη γη, 
μεταμορφώθηκε στον αστερισμό της Παρθένου (Μανίλιος, Αστρονομικά, IV. 542-
3), Ή εξήγηση δέν είναι βεβαίως πειστική, διότι ή Ήριγόνη δεν ήταν ούτε δούλη 
ούτε φυλακισμένη. Ή ερμηνεία της συνδέσεως τών σιδηροδέσμιων μέ τήν Παρθέ
νο φαίνεται πιθανότερη. Ή διάβαση από το ζώδιο της Παρθένου στο τού Ζυγού 
συμπίπτει μέ τήν φθινοπωρινή ισημερία και oi Λατίνοι ονόμαζαν τις τέσσερις ήμε
ρες τού χρόνου, τις 2 ισημερίες καί τα 2 ηλιοστάσια, nodi (=δεσμοί, κόμβοι). Πα
ρίσταναν μάλιστα τήν Παρθένο ώς κοπέλλα μέ δεσμά στα πόδια18. Τήν ερμηνεία 
αυτή δέχονται οι De Vreese και Sage καί έχει γενικώς γίνει αποδεκτή. 

Μέ τον Ζυγό συνάπτονται: laniones, unguestarii καί όσοι aliquid expendunt. 
Ή φρ. «quicumque alipuid expendunt»19 είναι νοηματικά ή γενικότερη καί οι δύο 
προηγούμενες λέξεις (laniones, unguentarli) είναι παραδείγματα λιανέμπορων: όλοι 
τους πουλάνε μέ τό ζύγι. "Ισως ó Πετρώνιος ειρωνεύεται εδώ δια στόματος τού 
Τριμαλχίονα ορισμένους επαγγελματίες πού συνήθιζαν να «κλέβουν στο ζύγι» 
κατά τήν πώληση τών ακριβών προϊόντων. Οι παλαιότεροι μας ίσως θυμούνται 
τις φιλονεικίες πού δημιουργούνταν μεταξύ κρεοπωλών καί πελατών, όταν τό 
σφαγμένο ζώο (π.χ. τό μοσχάρι) είχε ενιαία τιμή, ασχέτως τού μέρους τού ζώου, 
καί τις διαφορές, όταν δ κρεοπώλης επέμενε να ζύγιση καί τμήμα οστών μέ τό 
αγοραζόμενο εκλεκτό τεμάχιο. 

Ό Σκορπιός σχετίζεται μέ τους φαρμακευτές (venerarli, φονεύουν καί αυτοί 
μέ τό δηλητήριο) καί τους δολοφόνους (percussores· χρησιμοποιούν καί αυτοί νύσ-
σοντα όργανα, π.χ. sica, για να επιφέρουν τον θάνατο). Ό Perrachat20 μας θυμίζει 
τον μύθο τού Ώρίωνα, πού τραυματίστηκε θανάσιμα από σκορπιό, κατ' έντολήν 
θεού. Τον θάνατο τού Ώρίωνα ακολούθησε καταστερισμός καί τού κυνηγού καί 
τού σκορπιού. 

'Ακολουθεί τό ζώδιο τού Τοξότη· εδώ κατατάσσονται οι αλλήθωροι (strabones 
< στράβωνες ελλ.). Αυτοί πού «κοιτάζουν τα λαχανικά καί παίρνουν τό λαρδί». Ή 
πλειοψηφία τών ερμηνευτών δέχεται οτι υπονοούνται οι κλέφτες, πού δείχνουν να 

, κοιτάζουν αλλού καί από αλλού παίρνουν κρυφά ο,τι τους ενδιαφέρει. Ό 
Friedlaender πιστεύει οτι πρόκειται γιά τους εγωιστές, πού διαλέγουν τελικά τό κα
λύτερο για τον εαυτό τους. Ό Marmorale κάνει λόγο γιά είδος φαγητού πού απο
τελείται άπό κομμάτια λαρδί μαγειρευμένα μέ λαχανικά. Ό Perrochat, στηριζόμενος 

17. Σελ. 49 κ.έ. 

18. Μανιλίου Astr. IV. 190. 

19. Ή διόρθωση είναι τού Burman. 
20. Σελ. 41. 
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στον De Vreese, μιλά για την ομοιότητα των διπρόσωπων Κενταύρων μέ την απει
κόνιση του Τοξότη και υποστηρίζει οτι ή αστρολογία συνδέει κλέπτες και Τοξότη21. 

Οί ερμηνείες αυτές δεν μου φαίνονται τελεσίδικα αποδεκτές για ποικίλους 
λόγους: α) γιατί το ρ. tollunt δεν σημαίνει οπωσδήποτε «κλέβουν» ή «ύποκλέ-
πτουν»· β) γιατί δεν μπορούμε να θεωρούμε τον Τριμαλχίονα αυθεντικό εκφραστή 
των αστρολογικών απόψεων γ) γιατί τό πρόσωπο του κάθε τοξότη παρουσιάζεται 
διάστροφο τή στιγμή πού κλείνει τό ενα μάτι, για να σκοπεύσει μέ τό άλλο: τή 
στιγμή εκείνη ομοιάζει μέ άλλήθωρον πού κλείνει τό ενα μάτι, για να διακρίνει μέ 
σαφήνεια τον στόχο21". 

"Αν δέν δεχθούμε τήν προτεινόμενη ερμηνεία, οτι δηλ. ó Τριμαλχίων αναφέ
ρεται κυριολεκτικά στους αλλήθωρους, πιθανότερη είναι ή ερμηνεία της πλειοψη
φίας, οτι ó Πετρώνιος εδώ αναφέρεται στους κλέφτες, πού στή στιγμή της δράσε
ως του ομοιάζουν μέ τους αλλήθωρους. 

'Ακολουθεί τό ζώδιο τού Αιγόκερω. Σέ αυτό γεννώνται οί aerumnosi, quibus 
prae mala sua cornua nascuntur = «oí φουκαράδες, πού από τα κακά πού τους βρί
σκουν τους φυτρώνουνε κέρατα» (Μερακλής). Είναι χαρακτηριστική ή ποικιλία μέ 
τήν οποία οί μεταφραστές αποδίδουν τήν λ. aerumna = άθλος (=μεγάλος κόπος) 
στα ά.έ.: φουκαράδες (Μερακλής), συφοριασμένοι (Βαγενάς), φτωχοδιάβολοι 
(Αλεξάνδρου, προφανώς μεταφράζει τό γαλλικό pauvres diables τού Ernout), the 
poor folk (Heseltine), people in trouble (Sullivan), les misérables (Grimal), sventurati 
(Marmorale) κ.ά. 

Γιατί όμως οί βασανισμένοι μεροκαματιάρηδες αποκτούν κέρατα; Ή σύνδε
ση τών aerumnosi προς τους άνδρες πού τους απάτησαν οί γυναίκες τους και ó 
συσχετισμός mala = οί απιστίες (τών γυναικών τους)21|ί δέν είναι πειστικός, διότι 
περιορίζει πολύ τή σημασία τού aerumnosi, άλλωστε ή χρήση της λ. «κερατάς» = 
απατημένος πρωτοσυναντάται στην Παλ. 'Ανθολ. (βλ. Liddell-Scott, λ. κερασφό-
ρος)22. Ό De Vreese προτείνει τήν ειδικότερη ερμηνεία πού συσχετίζει τα cornua 
μέ τα εξογκώματα πού προκαλούσε στο μέτωπο ή morbus campanus —τήν άποψη 
δέχτηκαν πολλοί: Sage, Perrochat, Marmorale. Θα πρέπει όμως νά είπωθή οτι ή 
ερμηνεία αυτή, πού είναι λογικά στενή, στηρίζεται σέ πληροφορία τού Όρατίου 
(Σατ. Ι. 5, 62) και αναφέρεται σέ γεγονός πού συνέβη έναν αιώνα πριν από τον 
Πετρώνιο. 

Προτελευταίο ζώδιο είναι ó Ύδροχόος. Κατά τή μυθολογία Ύδροχόος είναι 
ô καταστερισμένος Γανυμήδης πού σχετίζεται μέ τό κρασί. Έξ άλλου ô Ύδροχό-

21. Βλ. Βιβλιογραφία. 
21α. Ό Waters υποστηρίζει δτι ó τοξότης σκοπεύει επάνω από τον στόχο και όχι επάνω 

στον στόχο· έτσι μοιάζει αλλήθωρος. Πάντως βλ. καΐ 35.4. 
21β. Fossataro (στον Marmorale, ό.π.), Arrowsmith, 48. 
22. Friedlaender, 245. Βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσας, 'Αθή

να 1998, λ. κερατάς, όπου και τό χωρίο τοϋ Ίω. Τζέτζη. 
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ος είναι ô χέων το ύδωρ, επομένως φυσικό εΐναι μέ τον Ύδροχόο να σχετίζονται 
οί ταβερνιάρηδες, copones, πού φρόντιζαν μέ το κρασί να αναμειγνύεται δσο πε
ρισσότερο γίνεται νερό. Άλλα μέ τον Ύδροχόο σχετίζονται καΐ τα κολοκύθια, 
λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού πού περιέχουν, είτε πρόκειται για τα γνωστά 
μας πράσινα κολοκυθάκια είτε για τις κολοκύθες πού ξεραίνονται και γίνονται 
φλασκιά για τη μεταφορά νερού ή κρασιού. Επειδή όμως ή λ. κολοκύθα ένωρίτα-
τα απέκτησε και μεταφορική σημασία, για να δήλωση τους ανόητους23 καί βλάκες, 
ίσως καί ó Τριμαλχίων εδώ να χρησιμοποιή τήν λ. Cucurbitae μέ τή διπλή αυτή ση
μασία24. Θα πρότεινα το Cucurbitae να μεταφράζεται «οί κολοκύθες», έτσι ώστε να 
αποτελεί τον πληθυντικόν αριθμό καί τών δύο λέξεων: κυριολεκτικά «ή κολοκύ
θα» καί μεταφορικά «ό κολοκύθας». 

Τελευταίο ζώδιο οί 'Ιχθείς· σέ αυτό γεννώνται obsonatores et rhetores. Ή λ. 
obsonator μαρτυρείται στον 'Αθηναίο, 171α, καί προέρχεται από τήν ελλ. οψον 
(τό), πού δηλώνει το προσφάγι, δ,τι συνοδεύει —κατά το φαγητό— το ψωμί, δηλ. 
κυρίως τό κρέας, τό τυρί, καί —στην 'Αθήνα ειδικότερα— τό ψάρι (<όψάριον 
<οψον). Επομένως εδώ obsonator = ó ίχθυοπώλης (fish-peddler, Arrowsmith) ή ó 
μάγειρας, γενικά τών μαγειρευτών φαγητών (όπως δέχονται οί περισσότεροι ερμη
νευτές) ή ειδικότερα ó ειδικευμένος στην προετοιμασία τών ιχθύων ως φαγητού 
(Smith, Sage, Sallivan) ή στην προετοιμασία δύσκολων φαγητών (: qui prépare des 
mets délicats, Ernout, βλ. De Vreese, Ehlers καί Perrochat). ó Τριμαλχίων παίζει μέ 
τή λ. όψάριον, πού ήδη στον Ιον αι. μ.Χ. είχε ταυτιστή μέ τον Ιχθύν, βλ. Εύαγγ. 
Ίωάνν. στ. 9: «πέντε άρτους κρίθινους καί δύο όψάρια»240. 

Ή πλειοψηφία τών ερμηνευτών25 δέχονται οτι τό rhetores αντιστοιχεί στους 
ρητοροδιδασκάλους: οί Heseltine-Warmington μάλιστα σχολιάζουν: under which 
(=Pisces) probably fish-mouthed people were born. Οί ψαράδες (καί μάλιστα οί ερα
σιτέχνες) θεωρούνται ψεύτες πού μεγαλοποιούν τα κατορθώματα τους (όπως καί 
οί κυνηγοί). Τό ίδιο όμως πράττουν καί οί ρητοροδιδάσκαλοι, πού προσπαθούν 
«να ψαρέψουν μαθητές» (De Vreese, 244, πού παραπέμπει στο Σαηρ. 3.4) μέ τα 
δικά τους δολώματα. 

Μήπως ó Τριμαλχίων λέγοντας rhetores εννοεί οποιονδήποτε προσπαθεί μέ 
τό λόγο να έπιβληθή καί νά εξαπάτηση; Oí Sallivan καί Arrowsmith ερμηνεύουν 
ανάλογα: «gape mouthed lawyers» ô πρώτος, «people who spout in public» ó δεύ
τερος. Ή απόδοση τού Arrowsmith μας θυμίζει τό θέμα τών ψαριών πού ανοίγουν 
μεγάλο τό στόμα τους, για νά αναπνεύσουν μέσα στο νερό —όπως ακριβώς καί τό 

23. Βλ. Σενέκα "Αποκολοκύνθωσις. Είσ., Κείμ., Μετάφρ., Σχ.: Άντ. Σακελλαρίου, 'Αθήνα, 
2000, σελ. 10-11. 

24. Μεταφορικά ερμηνεύουν σχεδόν όλοι οί μεταφραστές. 

24α. Για τήν λ. obsonator < opsonator βλ. καί Heraeus, 62. 

25. Ernout, Grimal, Heseltine, Μερακλής, κ.ά. 
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σχόλιο της εκδ. Loeb26. Ή απόδοση του Sullivan χρησιμοποιεί το ρ. spout = φα-

φλατίζω, ομιλώ πομπωδώς, «λέω μεγάλα λόγια»· ή απόδοση αύτη μας παραπέμπει 

στην ερμηνεία τοΰ De Vreese. Πιστεύω οτι ή ερμηνεία rhetores=oratores εΐναι γε

νικότερη και προτιμότερη· άλλωστε και oí rhetores κατά περίπτωση μεταβάλλον

ταν σέ oratores, καί πολλοί ρητοροδιδάσκαλοι είχαν αρχικά άσχοληθή με τήν ρη

τορική, δημηγορική καί δικανική. Σέ τελευταία ανάλυση, ας μη ζητούμε από τον 

Τριμαλχίονα νά γνωρίζη τη διάκριση rhetor/orator. "Αλλωστε το γεϋμα γίνεται σέ 

ελληνική πόλη, οπού ή λ. ρήτωρ έχει καί τίς δύο σημασίες. 

Μολονότι τό έργο του Πετρωνίου εξακολουθεί νά προκαλή τό ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τών φιλολόγων (στην τετραετία 1996-9 τα λήμματα στην έπετ. L'Année 

Philologique υπερβαίνουν τά 100), τα ερμηνευτικά του προβλήματα παραμένουν 

άφθονα. 
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R É S U M É 

Le circle zodiaque et les observations astrologiques de Trimalchion (Satyricon 

39. 5-15). 

Nombreuses remarques sur la langue des observations astrologiques de 

Trimalchion, à l'aide a) des mots et d' expressions grecs modernes, et b) de la 

traduction du passage en grec moderne ou en langues européennes. 


