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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΨΙΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

Προ ετών δημοσιεόσαντες μικράν μελέτην περιέχουσαν φιλολογικός τινάς παρα
τηρήσεις επί της Χρονικής Συνάψεως Κωνσταντίνου του Μανασσή, έσημειώσαμεν Ινια 
χρήσιμα τφ αναγνώστη καΐ τφ ερευνητή δια τήν ορθήν κατανόησιν καΐ Ιδία τήν άξιο-
λόγησιν του δια στίχων γεγραμμένου Ιστορικού τούτου έργου (*). 

Πράγματι, 6 Μανασσής επόμενος τφ πνεύματι τής εποχής αύτοΟ έγραψεν έργον 
κεκοσμημένον δι* δλων εκείνων, τα όποια εθεωρούντο τότε αναγκαία καΐ απαραίτητα 
είς παν μνημεΐον έπιμεμελημένου γραιχτου λόγου. Τό λογοτεχνικόν Ιδεώδες τής επο
χής διεμορφοΰτο δια τής επιμόνου μελέτης, τής αφομοιώσεως καΐ έν πολλοίς τής μι
μήσεως τών αρχαίων ελληνικών γραμμάτων (»). Πολλά είναι τα παραδείγματα έν τη 
Χ. Σ., δι' ών έπιμαρτυρεΐται τόσον ή τοιαύτη του Μανασσή μόρφωσις δσον καΐ ή 
στερρά αοτοΰ επιθυμία να συννράψη έργον λογοτεχνικόν καΐ ουχί μόνον άπαρίθμησιν 
Ιστορικών γεγονότων ("), 

Ή προσεκτική έρευνα αύτου τούτου τοΟ κειμένου τής Χ Σ. θά άποδώση πολλά 
τεκμήρια τής επιμόνου προσπαθείας τοΟ συγγραφέως νά έπεισαγάγη δσον τό δυνατόν 
περισσότερος μνείας τοο αρχαίου κόσμου καΐ τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Έ ν 
τή προμνησθείση ημετέρα μελέτη άνεγράψαμεν τότε Ικανά παραδείγματα έκ τής Χ. Σ. 
αναφερόμενα είς τήν άρχαίαν μυθολογίαν ώς καΐ είς τήν ρητορικήν έκψρασιν, περι> 
γράφουσαν πρόσωπα, φύοιν, κτίσματα καΐ γεγονότα (*). 

Προσέτι κατά τό τελευταΐον Συνέδριον τών Βυζαντινών Σπουδών έν ανακοινώ
σει δια βραχέων έπαρουσιάσαμεν στίχους τής Χ. Σ., αμέσως πηγάσαντας έκ στίχων 
Ελλήνων τραγικών, καΐ ύπομνήσαντες δτι ό Μανασσής ουχί σπανίως άναμιμνήσκεται 
τών ΑΙσωπείων μύθων άνεγράψαμεν τους στ. 4642—4654 τής Χ. Σ. αντιστοιχούντος 

1) Όδ Λαμψίδον, Φιλολογικά είς τήν Χρονικήν Σόνοψιν Κωνσταντίνου τοδ Μανασσή, 
Ε.Ε,Β.Σ. ΚΑ (1951) σ. 153-173, 

2) *Ως δ Μανασσής, οϋτω καΐ 'Ιωάννης δ Τζέτζης ώς και οί λοιποί οί αποτελούντες 
τον περί τήν Είρήνην, τήν σόζυγον "Ανδρόνικου Κομνηνοδ, κύκλον εύπαιδεότων, παρόμοιον 
Ιδανικον εϊχον και παρομοίως έξετίμων τα αρχαία ελληνικά γράμματα. 

3) "Ο ίδιος έν τφ προλόγψ τής Χ.Σ. λέγει ; (οί στίχοι παραπέμπονται κατά τήν Ικδο-
σιν Βόννης) 
€εναύνοπτόν σοι και σαφή γραφην εκπονη&ήναι* στ, 8. 

4) "Ενθ-* άν. σ. 164—16β (αρχαία μυθολογία), σ. 166—169 (Ικφρασις προσώπων), σ. 
169—172 (Ικφρασις φύσεως), σ. 172—173 (Ικφρασις κτισμάτων καί γεγονότων). 
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προς το κείμενον του περί Κάστορος μύθου, του περιλαμβανομένου είς τήν συλλογήν 
των ΑΙσωπείων μύθων ('). 

Σήμερον δια του παρόντος μελετήματος προτιθέμεθα να άναφέρωμεν καΐ αλλάς 
έκ του αύτοΟ βυζαντινού Spyou μνείας Αίσωπείων μύθων. Προ τούτων όμως έπιθυμου-
μεν να άναγράψωμεν τήν χρήσιν, ήν ποιείται ό Μανασσής της επικής λέξεως. 

1 oc) 'Επική λέξχς. 

Παραθέτομεν κατωτέρω παραδείγματα τίνα αναφερόμενα είς λέξεις ή καΐ στί
χους της Χ. Σ. άναγράφοντες έν παρενθέσει τα παρ" Όμήρω αντίστοιχα (9), 

2542 ζβνγΧη (Ρ 440) 
4543 χερνήτις (πενησσα) (Μ 433) 

4573 ίχνία (β 405, ρ 317) 

4983 κυμαίνομαι (Ξ 229) 

5176 φόνον κίρνησι (η 182, λ 612 Κ. ά ) 

5212 άευλεύσας (αε&λον ψ 248, 350) 

5222 διερρωγόσι ράκεαι (y 178) 

5836 επόρφνρε (δ 427) 

6541 έφίζηαε (Κ 26, 578) 

6662, 5293 ènl στόμα (Κ 8) 

1) Odysseus Lampsidis, L' édition cri t ique de la Chron ique de Constantin Ma-
nasses, Actes du X l l e Congrès In terna t ional des E tudes Byzantines, tome I I , 1964, 
σ 373—377. 

0£ στίχοι της Χ.Σ. 3323—3327 καί 4463—4465 άντιστοιχοδν προς τους στίχους τοδ 

Οιδίποδος Τυράννου τοδ Σοφοκλέους, στίχοι 4. 5, 30, 93—64 καί στ. 1279—1282. *Ως προς 

τον Αίσώπειον μυθον περί κάστωρος άναδημοσιεύομεν καί πάλιν τοδτον δια τήν πληρότητα έν 

τη παρούση μελέτη. 

"Η περί τοδ Κωνσταντίνου Μανασση βιβλιογραφία ευρίσκεται παρά Gyula Moravcsik, 

Byzantinoturcica, I, Die Byzantinischen Quel len der G e s c h i c h t e der Turkvölker8 , 1958 σ. 

353—356 (ίδέ καί ήμετέραν βιβλιοκρισίαν έν Άρχείω Πόντου, 23, 1959 σελ 227—2Β5. Έ ν 

τη βιβλιοκρισία ταύτη άναφέρομεν καί τίνα διορθ·οδντα τό λήμμα Κωνσταντίνος Μανασσής παρά 

Moravcsik) καί παρά Μ. E, Colonna, Gli storici Byzantini dal IV ai X V secolo, I, sto

rici profani, 1956, σ. 78—80. 

Συμπλήρωσιν τής ανωτέρω περί Κωνσταντίνου τοδ Μανασση" βιβλιογραφίας ώς καί με· 

λέτας άναφερομένας εις τήν Ιρευναν τής χειρογράφου παραδόσεως τής Χ Σ. ίδέ sv Όδ. Λαμ" 

ψίδον, Ό 'Αθηναϊκός κώδιξ 1207 της Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου τ©0 Μανασση, Πλά

των, 15 (1963) σ. 71—86, επίσης καί Όδ. Λαμψίδον, Ή Χρονική Συνοψις Κωνσταντίνου τοδ 

Μανασση καί ή Ε π ι τ ο μ ή 'Ιωάννου τοδ Ζωναρά, Νέον 'Αθήναιον, 4 (1963) σ. 3— 20 

2) Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν δτι μόνον ώς παραδείγματα παρουσιάζονται τα ανω

τέρω χωρία τής Χ.Σ. καί δτι δ ερευνητής Θα άνευρη ασφαλώς σωρείαν καί άλλων περιπτώ

σεων χρήσεως τής επικής λέξεως. Πόσον ol βυζαντινοί έμελέτων τόν "Ομηρον αποδεικνύεται 

έκ τής ομολογίας αυτοδ τούτοι} τοδ Μιχαήλ Ψελλοΰ, δστις έγνώριζεν από στήθους δλόκληρον 

τήν Ί λ ι ά δ α ' «Moi . . . ή πάσα άπήγγελτο Ίλ ιάς, ου τήν έποποιΐαν απλώς είδότι, άλλα καί 

σχήμα καί τρόπον καί λέξιν καί μεταφοράν εοκαιρον καί άρμονίαν συνθ·ήκης>. Κ. Σάΰα, Με

σαιωνική Βιβλιοθήκη, 5, 14—15. Ί δ έ Ε. Renauld, E t u d e s de la l a n g u e et du style de 

Michel Psellos (1920), σ. 407 καί έξης. 
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5031 
5176 
5881 
5882 
5887 
5889 
5892 
5892 
6041 
6043 

τ ί χ 

κύμβαχος (Ε 586) 
κεράννυμι κρατήρα (κ 362) 
έφριξαν (Δ 282 Κ. ά.) 
ετρεσαν (ζ 138, Ε 256 Κ. ά.) 
επλησε (Ξ 35 Κ. ά.) 
ρηγνύντα (Σ 67 Κ. α.) 
ϋοινφτο (δ 36) 
κεραΐζοι (Π 572 Κ. ά ) 
δοϋπος (Ι 573 Κ. ά.) 
κέλαδος (σ 402) 

0 1 . β) 

2383 πορφνρεός τε οάνατος κατέλαβε και μοίρα 
Ε 83 ελλαβε πορφΰρεος θάνατος και μοίρα κραταιή 
4179—80 μόνα ta χείλη μέλιτι τφ της αρχής διάνας 

αυτήν την υπερώαν δε μη δυνη&είς γλνκάναι 
Χ 495 χείλεα μεν τ' εδίην', ΰπερφην δ' ουκ εδίηνε 
5 0 3 0 - 3 1 , 5575—76, 5603—04, 6168 

κύμβαχον ρίπτει κατά γής εκείνον και ονμπνίγει 
Ε 585, 586 έκπεσε δίφρου j κύμβαχος εν κονίβαιν επί βρεχμόν τε και ώμους 
5511—12—13 Και κυμαινόμενον δεινως ώς ναϋν άοτατουμένην 

ην αελλαι χειμέριοι στρέφουαι και δονοΰαι 
και καταιγίδες άγριοι και στροφοί πνευματώδεις 

Β 293—294 συν νηι πολυζύγφ, δν περ αελλαι 
χειμέριαι είλέωσιν δρινομένη τε ϋ'άλασαα 

2) Αίσώπειοι μύθοι ('). 

Είναι γνωστόν πόσον ol βυζαντινοί συγγραφείς έχρησιμοποίουν τους ΑΙσωπείους 
μύθους âv τοις κειμένοις αυτών, παρεμβάλλοντες έν δλω ή έν μέρει τούτους r\ 
υπαινισσόμενοι καΐ ύποδηλουντες αυτούς. Τη συνηθεία ταύτη επόμενος καΐ δ ημέτερος 
Μανασσής δι* ολίγων λέξεων ή καΐ στίχων άναμιμνήσκεται αυτών έν τη Χ. Σ., άλλοτε 
μέν ρητώς δηλοποιών τούτο (•), δλλοτε δέ ανευ ουδεμιάς προδηλώσεως (*) 

ΚαΙ νυν άναγράφομεν τους στίχους της Χρονικής Συνόψεως καΐ ευθύς αμέσως 
μετά ταύτα είς έκάστην περίπτωσιν τον υποδηλούμενον μοθον. 

α) Στίχοι 4074—4078. 

Ό Φιλιππικός κατά "Ιουστινιανού του Ρινοτμήτου 
« . . . εκπέμπει ταγματάρχας 
αυτφ πολεμησείοντας άντενωπίοις μάχαις. 

1) Το κείμενον τον μύθων κατά τάς εκδόσεις C. Halm, Αίσωπείων Μύθων συναγωγή 
(ή αρίθμησις δι' αγκυλών καθέτων), Ε. Ckambry, Esope, Fables, Δευτέρα Ικδοσις (1960), και 
Β. E. Perry, Aesopica, 1952, (ή αρίθμησις δια χΐ)ς συντομογραφίας Ρ). 

2) Στ. 1947, 4572, 4642, 5105, 5558. 
3) Στ. 4074—4080, 4205-4206, 4240, 5543-5544, 5506-5507, 5550,6159-6160,6589. 
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οϊ βλέψαντες την λεοντήν, την εκ των στρατευμάτων 

ίσχύν, μη φυάνουσαν εις πάν το σώμα τοϋ πολέμου, 

άλωπεκήν προσέρραψαν την εκ δολιευμάτων>. 

Στ. 5543 | 5544 
Άλλ" δ Ρωμανός έν τέλει 
*τας μηχανας τοϋ Λέοντος είς τουναντίον τρέπει 

και λύκος μάτην έγχανών δ Λέων εγνωρίσ&η*, 

Στ. 5506-5507 
Λέων ô Φωκάς στασιάζει κατά Ρωμανού 
<προσράπτων την άλωπεκήν άγαν κακομηχάνως' 

ου πάντη γαρ την Χεοντήν εΐχεν εφικνουμένην>. 

[Όνος και λεοντή]. "Ονος {νομιζόμενος λέων εϊναι). 

"Ονος, δοραν λέοντος επενδυθείς λέων ενομίζετο πάαιν, και φυγήν μεν ην άν&ρώπων\ 

φυγή δε ποιμνίων. Ώς δε ανέμου πνεύααντος η δορά περιηρέ&η και γυμνός δ δνος ην, τότε δη 

πάντες έπιδραμόντες ξύλοις και ροπάλοις αυτόν επαιον. 

[333] 279 

καί [ 3 3 3 β ] , [336] 267 

Per . 358 (Όνος εν λεοντή) 

'Υπάρχει καί παροιμία' Παροιμιογράφοι Ι, άρ. 93 σ. 30 

β) 5 τ 4641-4654 (*) 

Προ της στάσεως Λέοντος ό Μιχαήλ αποσύρεται 
*καί τφ διώκτη πεφηνώς αντικρυς άλλος κάατωρ. 

Αέγουσι γαρ al παλαιοί των ζφογράφων βίβλοι, 

ώς εστί ζψον χέρσυδρον κάατωρ ώνομασμένον, 

και τούτου χρησιμεύουσιν οι κύλινδροι τοϋ γόνου 

προς αποσόβηαιν οικτρών πα&ών δυσαπαλλάκτων" 

δπερ είδότες οϊ πολλοί των ·&ηροδιωκτούντων 

το ζψον μετα&έτουσι δικτύοις λινοπλόκοις 

καί τοις κυσί τοις δρομικοϊς χρώμενοι συνεργάταις. 

Ό κάατωρ τοίνυν αυνιδών τής μάχης την αΐτίαν 

και κατιδών ώς αψυκτοι των &ηρατών αϊ πάγαι 

τους σπερμογόνονς ενδακών και παιδουργους κυλίνδρους 

χαρίζεται τοις ΰέλουσιν, δ δ' άποτρέχει φεύγων, 

κάντεϋΰεν πάντα περιττά> και δρόμοι και διώξεις 

και των δικτύων αϊ πλοκαϊ και των κυνών τό τάχος*. 

Κάατωρ. 

Ό κάατωρ ζφόν εστί τετράπουν, εν λίμναις τα πολλά διαιτώμενον, ου τα αιδοία φασιν 

ίατροΐς χρήσιμα είναι. Οδτος οϋν, επειδάν νπ% άν&ρώπων διωκόμενος καταλαμβάνηται, γινώ· 

άκων, ου χάριν διώκεται, άποτεμών τα εαυτοΰ αιδοία ρίπτει προς τους διώκοντας, και οΰτω 

σωτηρίας τυγχάνει. 

[189] 153 

Ρ . 118 (Κάατωρ) 

1) Ή περίπτωσις αδτη έδημοσιεύθη èv Od. Lampsidis, L'édition critique . . . Ινθ' άν. 
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y) St. 4570—4574 

Ό *χουσομανης* Νικηφόρος συλλέγει θησαυρούς 
^σφιγγών δε πάντα ταίς κλεισί, και θνραζε μη φέρων 

ουκ αργυρον ούδε χρνσόν, ουκ εύυφάντους πέπλους, 

και τοϋτο το λεγόμενον εν μύ&οις Αίσωπείοις, 

πλείστα μεν ΐχνια δεικνύς χρημάτων εϊσιόντων, 

εξερχόμενων δ' ουδαμώς ούδ' άποκενουμένων». 

[Λέων και άλώπηξ. ] Λέων (γηράσας} και άλώπηξ. 

Λέων γηράσας και μη δυνάμενος δ' αλκής εαυτψ τροφην πορίΖειν, εγνω δεΐν δι επι· 

νοίας τοΰτο πράξαι. Και δη παραγενόμενος εις τι σπήλαιον, και ενταϋ&α κατακλι&είς προσε-

ποιεΐτο τον νοσοΰντα' και ούτω τα παραγενόμενα προς αυτόν εις επίσκεψιν ζφα συλλαμβάνων 

κατήσ&ιε. Πολλών δε θηρίων καταναλω&έντων, άλώπηξ το τέχνασμα αυτοϋ αυνεϊσα παρεγένετο, 

και ατάσα απωθεν του σπηλαίου επυνθάνετο αυτοϋ, πώς εχοι' τοϋ δε ειπόντος « κακώς* και 

την αϊτίαν ερομένου, δι' ην ουκ εί'σειοιν, εφη' <&λλ' εγωγε εϊαήλθον αν, εί μη εώρων πολλών 

εϊσιόντων ίχνη, εξιόντος δε ουδενός*. 

[246] 196 

Ρ. 142 (Λέων γηράαας και άλώπηξ) 

δ) S T . 5550. 

Τα στρατεύματα έγκαταλείπουσι τον άρχηγον 
*και κολοιός ξενόπτερος fjv δ Φωκάς δ Λέων* 

στ. 6589 
το αυτό λέγεται καΐ δια Ρωμανον τον Διογένη 
€καί βασιλεύς ώς κολοιος ην άπεψιλωμένος» 

[Κολοιος και "Ορνεις,] Κολοιος και δρνεα. 

Ζευς, βουλόμενος βασιλέα καταστήσαι ορνέων, αροθεσμίαν αΰτοΐς εταξεν, εν fj παράγε 

νήσονται πάντες προς αυτόν, δπως τον ώραιότερον πάντων καταστήσω επ' αυτούς βασιλέα. Ko 

λοιος δέ, σννιών εαυτψ περικειμένην δυσμορφίαν, απελθών και τα άποπίπτοντα τών ορνέων 

πτερά ουλλεξάμενος, εαυτψ περιέθηκέ τε και προσεκόλλησε. Συνέβη ουν εκ τούτου ευειδέστερον 

πάντων γενέσθαι. 'Επέστη ουν ή ημέρα της προθεσμίας, και ηλθον πάντα τα δρνεα προς τον 

Αία. Τοϋ δε Διός μέλλοντος χειροτονήσαι αύτοις τον κολοιον βασιλέα δια την εύπρέπειαν, άγα· 

νακτήααντα τα δρνεα εκαστον το οικεϊον πτερον άφείλετο εξ αυτοϋ' και δ κολοιος ην πάλιν 

κολοιός. 

[200 β ] 162 

και [200] 
Ρ. 101 (Κολοιος και δρνεα) 

ε) ST. 6159-6160 

*Η Ζωή ευεργετεί τον αγνώμονα Μιχαήλ καΐ ήγνόει 
<δτι τον δφιν εθαλπεν εγγάστριον τιθεΐσα 

και βασιλείας τον μαστον τω δράκοντι παρεΐχεν*. 

[Γεωργός και δφις.] Γεωργός και δφις ( υπό κρύους πεπηγώς /. 

Γεωργός τις χειμώνος ώρα δφιν ενρών υπό κρύους πεπηγότα, τοϋτον ελεήσας και λαβών 

υπό κόλπον εθετο. θερμανθείς δε εκείνος και άναλαβών την Ιδίαν φύσιν έπληξε τον εύεργέτην 

και άνεΐλε. 

[ 9 7 ] 82 

καΐ 97 β 
Ρ. 176 ('Οδοιπόρος και εχις) 
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στ) «·) S T . 5105-5107 

Ό Μιχαήλ τ?) συμβουλπ Βάρδα αποπέμπει τήν μητέρα θεοδώραν καΐ απεδείχθη 
*ή κατά το μυ&ούργημα της Αϊσωπείας λύρας 

προβάτιον εις ανοιαν αυτόχρημα φανέντα 

και κύνας άπελάσαντα τη συμβουλή τον λύκου*. 

Λύκοι κιί πρόβατα. 

Λύκοι επιβουλεύοντες ποίμνγι προβάτων, επειδή ουκ ήδύναντο αυτών περιγενέσ&αι δια 

τους φυλάττοντας αυτά κύνας, έγνωσαν δεϊν δια δόλου τοϋτο πράξαι. Kai πέμψαντες πρέσβεις 

εξ^τουν παρ' αυτών τους κύνας, λέγοντες ώς εκείνοι της εχ&ρας αίτιοι εϊαιν, και, ει εγχειρί-

αουαιν αυτούς, είρήιη μεταξύ αυτών γενήσεται. Τα δε πρόβατα μη προϊδόμενα το μέλλον εξέ-

δωκαν αυτούς, και οΐ λύκοι περιγενόμενοι εκείνων ραδίως και την ποίμνην άφύλακτον ουααν 

διέφυειραν. 
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καΐ [ 2 6 8 β ] 

Ρ . 153 (Λύκοι και πρόβατα) 

β ) S T . 4240 

Λέων ό "Ισαυρος εκδιώκει τον πατριάρχην 
€τής εκκλησίας εξω&εΐ, φευ τον ποιμένα λύκος* 

Λύκος και ποιμήν. 

Λύκος άκολου&ών ποίμνγι προβάτων ούδεν ήδίκει. Ό δε ποιμην κατά μεν αρχάς εφυ-

λάττετο αυτόν ώς πολέμων και δεδοικώς παρετηρεϊτο. Έπει δε συνεχώς εκείνος παρεπόμενος 

ουδ' αρχήν άρπάζειν επεχείρει, το τηνικαϋτα νοήαας φύλακα μάλλον αυτόν είναι η επίβουλον, 

επειδή χρεία τιζ αυτόν κατέλαβεν εις άστυ παραγενέσ&αι, καταλιπών παρ' αύτφ τα πρόβατα 

απηλλάγη. Kai δς καιρόν εχειν ύπολαβών τα πλείστα είσπεσών διεφόρησεν. Ό δε ποιμην επα· 

νελ&ών και ΰεασάμετος την ποίμνην διεφ&αρμένην εφη' *άλλ' εγωγε δίκαια πέπον&α' τί γαρ 

λύκφ πρόβατα επίστευον ; > 

[ 2 8 3 ] 229 

Ρ. 234 (Λύκος και ποιμην J 

ζ) S T . 5 5 5 7 - 5 5 5 9 

Ό Ρωμανός έγινε το δια τον Κωνσταντίνον 
<αϊφνης εφάνη μητρυιά δύσνους άντ* ευνοούαης 

και τοϋτο το λεγόμενον, άποσοβών τους λύκους, 

ίνα το πρόβατον αυτός απαράττοι και ΰοινωτο*. 

Λύκος και λέων. 

Λύκος ποτέ αράς πρόβατον εκ ποίμνης εκόμιζεν είς κοίτην. Λέων δε αύτφ ανναντήαας 

άφεΐλε το πρόβατον. Ό δε πόρρω&εν στα&είς εϊπεν. *Άδίκως άφείλου το εμόν*. Ό ài λέων 

γελάσας εφη. *Σοί γαρ δικαίως υπό φίλου εδόΰη ; > 

[297] 227 

Ρ. 347 (Λύκος και λέων) 

n ) S T . 1 9 4 7 - 1 9 6 0 

Ό Τιβέριος της αρχαίας Ρώμης επιμελώς ήλεγχεν τήν δρδσιν των αναλαβόντων 
τήν των φόρων είσπραξιν καΐ προς διδασκαλίαν 
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€εκεΐνο το ϋ·ρυλοΰμενον λέγων τοις ερωτώσιν, 

άν&ρωπος ην κατάνοσος, τους πόδας ήλκωμένος' 

Ιχώρων πέπλητο πολλών δνσόδμων δνοιάτων. 

at μνΐαι κατεχόρευον εκείνον των τραυμάτων, 

τας αηπεδόνας εβδαλλον, εμνζων τους Ιχώρας 

όδύναις δε βαλλόμενος καϊ τληπα&ών δ κάμνων 

ουκ άπεσόβει τας δεινός και ΰρασντάτας μνίας. 

ώς δε τις κατωκτείρηοεν επικαμφυεις τω πά$ει 

και τάς δη μνίας εμελλεν εκεϊ&εν εκδιώκειν, 

δ πάαχων άνεβόηαεν « αν&ρωπε, ταύτας αφες, 

μη πως αντών διωχ&εισών άλγος μοι προξενήσης' 

al μεν γαρ κορεσ&ήσαί μον μελών τών σεοηπότων 

βραχέα με λνπήσονοιν, αν δ' επιστώσιν αλλαι, 

προοφΰοαι βιαιότερον εις πλέον πικρανοΰσι*. 

Αίσωπος εν Σάμω οννηγορών δημαγωγώ κρινομένφ περί θανάτου ε'φη αλώπεκα. δια· 

βαίνουααν ποταμον άπωσϋ·ήναι εις φάραγγα, ου δυναμένην δ' εκβήναι πολύν χρόνον κακοπαυεΐν, 

και κυνορα'ι'στάς πολλούς εχεσ&αι αυτής' εχΐνον δε πλανώμενον, ώς εϊδεν αυτήν, κατοικτείραντα 

ερωτάν εΐ άφέλοι αυτής τους κυνοραϊστάς' την δ' ουκ εαν' ερομένου δε δια τι, δτι ούτοι μεν 

φάναι ηδη μου πλήρεις είσι και ολίγον ελκουοιν αίμα' εάν δε τούτους αφελή, έτεροι ελυόντες 

πεινώντες εκπιοϋνταί μου το λοιπόν αϊμα. 

'Αριστοτέλους Ρητορική I I 20, 6 

136] 

Ρ . 427 (Άλώπηξ καί εχΐνος ) 

"Ισως είς τον μυθον Αίσωπου [328] 268 αναφέρονται ot στίχοι της Χ. Σ. 4205—4206 
'ραμνοφαγοϋν όνάριον κατάψορτον έλαύνων 

ζειας μηδέποτε πλησυεν μηδέ κριΰοφαγήσαν* 

Ενθα : §νος μακαρίζων ΐππον . . . αυτός μηδ' άχυρων αλις έχων και ταντα πλείστα ταλαίπωρων*· 

3) Αιλιανού Ποικίλη 'Ιστορία. 

Στ. 6266 
*Και Ξέρξης μεν 6 σοβαρός εκείνος δ Περαάρχης 

υπό καλήν πλατάνιστον άνακλιϋ·εΙς εν ΰέρει 

κόσμοις άψύχοις το φυτον άντεφιλοτιμεΐτο*. 

Γελοίος εκείνος δ Ξέρξης ην . . . εδεδούλωτο δε πλατάνω και ε&αύμαζε το δένδρον εν 

Λυδία γοΰν, φασίν, Ιδών φυτον εύμέγε&ες πλατάνου, την ήμέραν εκείνην κατέμεινεν ουδέν τι 

δεόμενος και εχρήσατο σταϋ-μφ τή ερημιά τή περί την πλάτανον, άλλα και εξήψεν αύτοΐς κό-

αμον πολυτελή, στρεπτοϊς και ψελίοις τιμών τους κλάδους, 

[ 1 1 , 14, σ. 25 (R. Hercher) 1866 θ 3 9 ] . 


