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φώδες και ύπαινικτικον στιχούργημα, ένθυμίζον τήν σύγχρονον μοντέρναν ποίη-

σιν, έγραψε πιθανώς παίζων ό Θεόκριτος, ινα σατιρίση—ώς και ό Λουκιανός μέ 

τήν αληθή ίστορίαν του—το σκοτεινον και σιβυλλικόν λεκτικον ώρισμένων συγ

χρόνων του ποιητών. Τους στίχους του ποιήματος, ακατάληπτους εκ πρώτης 

βψεως καί άπαιτοϋντας προς κατανόησιν τήν γνώσιν όλης της αρχαίας μυθολο

γίας, κατορθώνει να καταστήση νοητούς ό Κανάκης μέ σαφεστάτην άνάλυσιν και 

γλαφυράν ποιηηκήν άπόδοσιν. 

Δεν αποτελεί ύπερβολήν, αν εΐπη τις δτι ό συγγραφεύς προσφέρει μέ τήν 

πολύμοχθον πυκνής επιστημοσύνης καί υψηλής ποιότητος έργασίαν του εύεργε-

σίαν εις το Έλληνικον "Εθνος, καθιστών προσιτά είς το διψών μάθησιν άναγνω-

στικον κοινον τής Χώρας αριστουργήματα τής προγονικής μας λογοτεχνικής πα

ραγωγής. "Εργον ευχής θα ήτο το Κράτος νά ενίσχυση τήν προσπάθειαν του 

συγγραφέως διττώς : το μεν διά τών διαφόρων Υπουργείων καί 'Υπηρεσιών του 

να προμηθευθή αριθμόν σωμάτων προς διανομήν είς τάς βιβλιοθήκας τής Χώ

ρας, το δέ δια τής 'Ακαδημίας Αθηνών να άμείψη ηθικώς τήν προσπάθειαν, κα-

ταβαλλομένην τόσον επιτυχώς, αφιλοκερδώς καί αθορύβως καί μάλιστα εν επαρ

χία, όπου τα βοηθητικά μέσα συγγραφής σπανίζουν. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

SINESIO DI CIRENE, Inni. Prefazione, t raduz ione e n o t e di Anto
nio Del l ' Era. [Είς τήν σειράν Classici Latini e Greci υπό τήν διεύ-
θυνσιν Scevola Mariotti]. Roma, Tumminelli Editore • Città Universitaria, 
1968, σελ. 233. 

Μετά πολυετείς έρευνας καί αλλεπάλληλους δημοσιεύσεις ό νέος φιλόλογος 

Antonio Dell' Era, μαθητής του καθηγητού τής Κλασικής Φιλολογίας εν τω 

Πανεπιστημίω τής Ρώμης Scevola Mariotti, Ιδωκεν sic το φώς νέαν κριτικήν 

Ικδοσιν τών "Υμνων του Συνεσίου του Κυρηναίου. 

Έ ν τω προ λόγω (σελ. 1—24) ερευνώνται βασικά δια τήν κριτικήν εκδοσιν 

τών ΰμνων προβλήματα, ήτοι ή χειρόγραφος παράδοσις, τά μέτρα καί αϊ προγενέ-

στεραι εκδόσεις. 

Ύπο τήν έπιγραφήν Ι Codici (σελ. 3-15) εξετάζονται τα χειρόγραφα. Ό 

επιμελητής τής εκδόσεως γνωρίζει δέκα καί επτά χειρόγραφα δσα καί ό προγε

νέστερος εκδότης Νικόλαος Terzaghi. Τά χειρόγραφα διακρίνονται είς δύο οικο

γενείας, τήν α (7 κώδικες) καί τήν β (10 κώδικες). Ό εκδότης θεωρεί τήν β 

καλυτέραν, τήν δέ α άπλοΰν κλάδον τής β. Τής μεν β αρχαιότερος κώδιξ είναι ό 

Scorialensis 10. 1, 13 του ΙΓ' αϊ., τής δέ α ό Monacensis 476, του ΙΓ'—ΙΔ' αι. 

"Ολοι οι κώδικες της οικογενείας α παρέχουν τον δμνον Γ, ήτοι το ποίημα του 

Γεωργίου άλιτρου, αλλ' εκ τής ομάδος β τούτον παρέχει μόνον ό κώδιξ Mona-
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censis 87 του IÇ' αϊ. Την έπιγραφήν « Γ ε ω ρ γ ί ο υ ά λ ι τ ρ ο ΐ ο . . . » παρέ

χει μόνον ό κώδιξ 'Οξφόρδης Baroccianus 56, του ΙΔ' αι., ό όποιος ανήκει εις 

την οίκογένειαν α. 

Τα μέτρα (σελ. 16—19) των "Υμνων του Συνεσίου είναι ποικίλα. Ούτως 

οι ύμνοι Α' και Β' έχουν γραφή εις μονομέτρους άναπαιστικούς, ό Γ' εις τετρα-

ποδίας σπονδείας καταληκτικάς, ό Δ' εις τριμέτρους ιωνικούς, ό Ε' και ό Θ' εις 

διμέτρους ιωνικούς, οί ΣΤ', Ζ' και Η' εις μονόμετρον, ό όποιος δύναται να ονο-

μασθή Τελεσίλλειος. 

Το έπόμενον κεφάλαιον (σελ. 20—21) διαλαμβάνει περί των εκδόσεων των 

"Υμνων. Πρώτη εκδοσις είναι ή υπό τοΰ W. Canter εν Βασιλεία 1567, άλλ' ή 

έπιβαλοΰσα την κοινήν μέχρι σήμερον διάταξιν των ΰμνων είναι ή υπό τοΰ Κρη-

τος Φραγκίσκου Πόρτου γενομένη β' έκδοσις των ΰμνων έν Παρισίοις 1568. 

Ό πρόλογος κλείεται δι' αναδρομής εις τάς άφορμάς τής ενασχολήσεως του 

επιμελητού τής εκδόσεως με τους ύμνους τοϋ Συνεσίου -αί άφορμαί είναι ή 

δυσπιστία την οποίαν έδημιούργησαν αί παρεχόμεναι υπό τοΰ Ν. Terzaghi γρα-

φαί, Οταν αύται παρεβάλλοντο προς τα χειρόγραφα. Το δε έργον είναι καρπός τοΰ 

φροντιστηρίου τοΰ καθηγητού Scevola Mariotti. 

"Επεται πίναξ συντομογραφιών καί συμβόλων των κωδίκων και των εκδό

σεων (σελ. 25—28) καί παρέπεται ή κριτική εκδοσις τών ύμνων (σελ. 31—169) 

ύπο τήν έπιγραφήν Συνεσίου Κυρηναίου, ύμνοι έμμετροι. Εκδίδονται οί γνωστοί 

εννέα ύμνοι τοΰ Συνεσίου, παρατίθεται δε καί ò παλαιότερον θεωρούμενος ως δέ

κατος ύμνος, πράγματι δέ ποίημα τοΰ Γεωργίου άλιτροΰ. "Η σειρά τών ύμνων 

εϊναι διάφορος τής γνωστής εκ τών προγενεστέρων εκδόσεων, ήτοι οί ύμνοι α'—δ' 

είναι οί γνωστοί γ'—στ', ό ύμνος ε' ό γνωστός β', οί ύμνοι στ'—η' οί γνωστοί 

ζ'—θ' καί ό θ' ό γνωστός α'. 

Ή εκδοσις όλοκληροΰται δια συμπληρώματος εις το κριτικον υπόμνημα 

(σελ. 171—186), δια πίνακος λέξεων (σελ. 187—231) καί δια προσθήκης (σελ. 233). 

Ή νέα κριτική εκδοσις τών ύμνων τοΰ Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου ήτο αναγ

καία έφ' δσον είχε διαπιστωθή ή ανεπάρκεια καί ή ανακρίβεια τής εκδόσεως τοΰ 

Ν. Terzaghi. Ή έκδοσις τοΰ Dell' Era είναι πράγματι ακριβής καί πολλαπλώς 

έπεξειργασμένη ούτως, ώστε άνεπλήρωσε το κενόν καί προσήνεγκεν άψογον κείμε-

νον κατά τας συγχρόνους φιλολογικας απαιτήσεις. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

* 
* * 

ANTONIO DELL' ERA, Appunt i sul la t rad iz ione manoscr i t ta deg l i 
Inn i di S ines io . [Εις την σειράν Temi e Testi, έπιμελεία Eugenio 

Massa, άρ. 16]. Roma 1969, σελ. X-f 1+1—108. 

Tò υπ' όψιν βιβλίον αποτελεί συναγωγήν διαφόρων μελετών τοΰ σ. "Ομως 


