
ΜΙΛΤΙΑΔΟΤ Γ. ΤΣΕΛΙΟΤ 

Β Α Κ Χ Υ Λ Ι Δ Ε Ι Α 

ΣΤΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΙΧΩΝ 

ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 

Α'. Έ π ί ν ι κ ο ς 1. 

Οι στ. 174—177 του έπιν. τούτου έ'χουν εις τον πάπυρον ώς εξής : 

το δε πάν

των εύμαοεϊν ούδεν γλυκύ * 

θνατοϊσιν, αλλ' ahi τα φεύ-

γοντα δίζηνται κιχεϊν. 

Ό Blass έν υποσημειώσει εις τάς εκδόσεις του γράφει απλώς : 

πάντων ενμαρεϊν=πάντα εν εύμαρεΐ εχειν. Οί Snell καΐ Maehler: πάντων ενμα-

ρεϊν=πάντα πρόχειρα εχειν, έν παρενθέσει δε «ea quae enumerai, Solo 14,5 sq». 

Με την κυρίαν σημασίαν του πας το νόημα των στ. είναι : «το νάχουν οί 

θνητοί τ α π ά ν τ α δεν το λογιάζουν ευτυχία, μα πάντα προσπαθούνε ν' απο

κτήσουν εκείνα πού δεν έ'χουν». 

Εϊδομεν μετάφρασιν Βασ. Δικαιοφύλακος (τυπογρ. Μιχ. Ι. Σαλιβέρου, 'Αθή

ναι 1899) : «Το δε να έ'χη τις πΧν δ,τι επιθυμεί, δεν εϊναι ηδονή δια τους θνη

τούς, άλλα τα φεύγοντα πάντοτε ζητοΰσι να τύχωσι». Άλλ' εάν τις εχη τα πάντα 

έν εύμαρεΐ (πρόχειρα, εύκολα), ή «παν δ,τι επιθυμεί», δεν υπολείπεται τίποτε, 

το όποιον να μη εχη ( =τά φεύγοντα), ώοτε να έπιδιώκη να το απόκτηση. 

Προς αποφυγήν του ατόπου τούτου πρέπει ή να διορθωθή το πάντων δια του 

πολλών, ή να έκληφθή ή λέξις αυτή ουχί μέ τήν κυρίαν, άλλα με ίδιαιτέραν 

σημασίαν. Άποφεύγομεν τήν διόρθωσιν και άκολουθοΰμεν τήν β' έκδοχήν. Ή 

λέξις πας έκτος της κυρίας έ'χει πράγματι τήν ίδιαιτέραν σημασίαν του παντοδα-

πός, παντοειδής, παντοίος' π.χ. Ίλ . Α 5 : αυτούς δε ελώρια τεϋχε κύνεασιν οίω-

νοισί τε πααι (=παντοίοις οίωνοΐς). Ίλ . Ε, 6 0 : δς χερσίν επίατατο δαίδαλα 

πάντα τεύχειν ( = παντοειδή τεχνουργήματα). 

Έκτος της ανωτέρω σημασίας της λ. πας εί'δομεν προσφάτως και νέαν αυ

τής σημασίαν, ήτις συνάδει προς έρμηνείαν της λέξεως πάντων του υπό μελέτην 

χωρίου, όμολόγως προς τά συμφραζόμενα, δια του πλείστων. Ό Άντ. Παπανι-

κολάου εις μελέτην αύτοΰ «Περί του ακριβούς παρ' Αίσχύλω (Πέρσ. 33&—343) 

αριθμού των έν Σαλαμΐνι ελληνικών καί περσικών πλοίων» ('Επιστημονική έπε-

* Το γλυκύ οξύνεται. Κατά τον Aug. Boeckh (1811) εις τα λυρικά ποιήματα λέξις εις 
το τέλος τοΰ στίχου, δταν ύπάρχη παΰοις, τονίζεται δ'.1 οξείας αντί βαρείας καί αν δεν ακό
λουθη στίξις, διότι ή πανοις αυτή έ'χει δύναμιν στίξεως, Κατά τον κανόνα τοϋτον γράφουν 
οί πλείστοι των έκδοτων. 
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τηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπ. 'Αθηνών, 1970—1971, σελ. 358—370), 

στηρίζει, επί παραδειγμάτων γνώμην δτι το πας, εις τινας περιπτώσεις, έχει την 

σημασίαν τ^υ πλείστος, το πλείστον μέρος τον όλον. Κατά ταύτα το πάντων 

ενμαρεϊν — πλείστων ενμαρεϊν, πολλά εν ενμαρεϊ εχειν. 

Β'. Έ π ί ν ι κ ο ς 6 

Ό έπίν. οδτος έχει εις τον πάπυρον ώς εξής : 

Α'. Λάχων Διός μεγίστον Β'. νεανίαι βρνοντες 

λάχε φέρτατον πόδεσσι 10 σε ôè νυν άναξιμόλπον 

κϋδος επ" Άλφεον προχοαις[ Ουρανίας ΰμνος εκατι νίκ[ας, 

δι" δσσα πάροιθεν Άριστομένειον 

5 άμπελοτρόφον Κέον ώ προδάνεμον τέκος, 

αεισάν ποτ Όλνμπία γεραίρει προδόμοις άοι-

πύξ τ ε και στάδιον κρατεΰ[ 15 δαϊς, δτι στάδιον κρατήσας 

στεφάνοις εθείρας Κέον ενκλέϊξας. 

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς 

στ. 3. το 'Αλφειού ό Kenyon διώρθωσεν ορθώς εις Άλφεον, το όποιον απαι

τεί το μέτρον προχοαϊσιν νικών Blass, κάλ' ανξων Jebb, άέθλων Housman, 

(—αϊσι σεμναϊς Kenyon, μαθόντος, \ δι" δσσα Pingel, πάντων, | δι' δσσα Desrous-

seaux, Drachmann). Ό Wilamowitz στίζω ν μετά το βρνοντες (στ. 9) δι' άνω 

στιγμής συντάσσει : δι οσσα πάροιθεν \ άμπελοτρόφον Κέον \\ αεισαν . . . , σε δε 

ννν νμνος γεραίρει (λαμβάνων το δε ώς «άποδοτικόν» ). 

στ. 7, κρατεν[σαν Blass, Snell, Maehler κ.ά. 

στ. 12, νίκ[ας, Blass, Suess κ.ά., Νίκ[ας Snell, Maehler κ.ά. 

Το ποίημα τούτο έχει προκαλέσει άντιγνωμίας ώς προς την σύνταξιν, δι' δ 

καί έγένοντο αί ώς ανωτέρω διορθώσεις. 'Ημείς α', προτιμώμεν εις τον στ. 3 

την συμπλήρωσιν του Jebb καΚ ανξων=αυξάνων τας νίκας, έχοντες υπ' όψιν 

καί τον στ. 6 κ.έ. του έπιν. 2 : καλών δ3 άνέμνασεν, óV εν κλ[εεν]νώ ανχένι Fi-

σθμοΰ. . . , οπού διά του καλών υπονοούνται εκ των συμφραζομένων αί νΐκαι. 

β', δεν συνάπτομεν το δι' δσσα μετά του σε δε ννν κ.έ. (Wil.), διό στίζομεν 

μετά το βρνοντες (στ. 9) δι' άνω στιγμής, λαμβάνοντες το δε οχι ώς άποδοτι

κόν, άλλ' εν αρχή α π ο σ τ ρ ο φ ή ς με την σημασίαν του «λοιπόν». 

γ', αντί κρατεν[σαν γράφομεν κρατεν[ντες. 

δ', προτιμώμεν το νίκ[ας (στ. 11) αντί του Νίκ[ας. 

Νομίζομεν δτι οοτως ή σύνταξις όμαλίζεται. 

Γ. Έ π ί ν ι κ ο ς 10 (9) 

Οί στ. 39 —47 του έπιν. τούτου έχουν ε'ς τον πάπυρον ώς εξής : 
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39 ή γαρ σοφός ή Χαρίτων τιμάν λελογχώς 

40 ελπίδι χρυσέα τέθαλεν 

41 ή τίνα θευπροπίαν 

42 είδώς' έτερος <5' επί παισί 

43 ποικίλον τόξον τιταίνεϊ 

44 οι δ' επ εργοισίν τε καΐ άμφί βοών αγέλαις 

45 θνμον αϋξουσιν. το μέλλον 

46 <5' άκριτους τίκτει τελευτάς, 

47 πα τνχα βρίσει, (κλπ.) 

Οι στ. ούτοι πολλήν δυσχέρειαν έχουν παράσχει εις τους έρμηνευτάς, κυρίως 

διά το «έτερος δ* ε π ι παισί ποικίλον τόξον\τιταίνεϊ». Ό Wilamowitz 

νοεί εις το επί παισί τον φιλήδονον. Ό Blass προφανώς βλέπων δτι ή φιληδονία 

δεν έχει θέσιν εις την σοβαρότητα του θέματος έχει διορθώσει : εις την α' Ικδο-

σίν του (Teubner 1898) επί πάσι = επί κτήσει (πασις = κτήσις, Ήσύχ. ). 

Εις την β' εκδοσιν (1899) μεταβαλών γνώμην γράφει: «ό <5' δρεος επί παισίν— 

ποικίλον τόξον τιταίνεϊ», ύποσημειών : «Quartum si dis placet erit paederastaruiu ; 

Ego venatorum substitui, et apte post δρεος παισί per oppositionem έργα et βόες 

excipient». 

Αι μετέπειτα εκδόσεις Teubner επανέρχονται εις το επί παισί του χειρο

γράφου. 

Ή κατά Wilamowitz φιληδονία ( = παιδεραστία) δεν εύαρμοστεΐ* άμφότεραι 

δέ αί διορθώσεις του Blass δεν έγιναν δεκταί υπό των έκδοτων, εκ τούτων δε 

ή δευτέρα φαίνεται λίαν εξεζητημένη. 

Δεν γνωρίζομεν αν άλλος τις εχη προτείνει άλλην διόρθωσιν. 'Ημείς νομίζο-

μεν δτι το παισί προέρχεται εκ σφάλματος του γραφέως του παπύρου καί 

άντ" αύτοΰ γράφομεν πάσι (του πας, οχι πάσι του πασις)' επί πάσι καθ* ήμας 

= επί παντοίαις εργασίαις, νοοουμένων ασχολιών εις παντοίας «βάναυσους» 

εργασίας. 

Περί της σημασίας του πας = παντοειδής, παντοίος κλπ. γράφομεν ανωτέρω 

εν σελ. 313.— Το νόημα το όποιον έξάγομεν εκ των στ. τούτων είναι : 

Εϊτε σοφός είναι τις, είτε ασχολείται με τάς καλάς τέχνας, ε'ίτε μάντις είναι, 

τρέφεται με τήν χρυσήν ελπίδα (της ευδοκιμήσεως). Το αυτό ισχύει καί δι" εκεί

νους, οι όποιοι κατευθύνουν τήν δραστηριότητα αυτών εις παντός είδους «βάναυ

σους» εργασίας. 'Ομοίως καί δι* εκείνους, οι όποιοι επαίρονται δια τα γεωργικά 

των έργα καί τάς άγέλας τών βοών. Άλλα το μέλλον είναι άβέβαιον. Ουδείς 

γνωρίζει αν ή πλάστιγξ θα κλίνη προς τήν έπιτυχίαν ή τήν άποτυχίαν. 

Ό ποιητής λοιπόν ομιλεί πρώτον διά τους έργάτας του πνεύματος, τους 

καλλιτέχνας καί τους μάντεις, τέλος δέ δια τους γεωργούς καί τους ποιμένας 

(τα αρχαιότερα επαγγέλματα). Είναι επομένως άφύσικον ενδιαμέσως να όμιλη 

περί παιδεραστών. 
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Δ ' . ΔΙΘ. 20 ( 1 9 ) 

Ή φδή αΰτη έπιγραφομένη ΙΔΛΣ - ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ! έχει ε'ις τον 

πάπυρον ώς έξης : 

1 Σπάρτα ποτ' εν ε[ 7 φυγών θανάτου τ[ 

2 Ξανθαί Λακεδα[ 8 άναξίαλος Ποσει[ 

3 τοιόνδε μέλος κ[ 9 ίππους τέ οι Ίσαν[ 

4 όΥ dyfiro καΛ1ίπα[ 10 Πλευρών ες έϋκτ[ 

5 κο'ραν 0ρασυκαρ[ 11 χρυσάαπιδος υΙο[ 

6 Μάρπησσαν Ιοτ[ (λείπει ή συνέχεια) 

Παραθέτομεν τάς μέχρι σήμερον γνωστάς συμπληρώσεις : 

1. ε[ύρυχόρω (Πινδ. Ν, 10,52) Rossbach, Wilam., Pingel. κ. ά. 

2—3 Λακεδαιμονίων | τοι. μ. κ[όραι αδον Wil. 

Λακεδα[ιμόνιαι | τοι. μ. κ[ελάδησαν 

4 καλλιπά[ραον Blass, καλλίπα[χυν Kenyon. 

5 θρασυκάρ[διος "Ιδας Kenyon. 

6 ίοτ[ρόφου πάρ ποταμού Blass, ίότ[ριχ' ές οίκους Jebb, 

7 θανάτου τ[έλος αίπύ Pingel, θανάτου τελευτάν έπεί | Blass. 

6—7 Μαρπ. ίόπ[λοκον, αισαν | φυγών θανάτου μέλαιναν Sandys. 

8 Ποσει[δάν άρηγεν Blass. 

9-10 ίσαν[έμους πόρεν, ταί νιν | Πλευρών' ες έϋκτιμέναν (Kenyon) πόρευ-

σαν ή μάν Blass. 

11 υίο[ν "Αρηος ( = Εΰηνον) Sandys, Reinach. 

Έντάσσοντες κατ' επιλογήν τάς ανωτέρω συμπληρώσεις εις το κείμενον 

Ιχομεν τήν έξης μορφήν του ποιήματος. 

1 Σπάρτα ?ΐοτ' εν εύρυχόρώ 

2 Ξανθαί Λακεδαιμόνιαι 

3 τοιόνδε μέλος κελάδησαν, 

4 δτ' άγετο καλλιπάραον 

5 κόραν θρασυκάρδιος "Ιδας 

6 Μάρπησσαν Ιότριχ' ές οίκους 

7 φυγών θανάτου τελευτάν, έπεί 

8 άναξίαλος Ποσειδάν άρηγεν 

9 ϊπους τέ οι Ισανέμους πόρεν, ταί νιν 

10 Πλευρών ές έϋκτιμέναν πόρευσαν η μάν 

11 χρυσάσπιδος υιον "Αρήος 

'Αποδεχόμενοι τας περισσΟτέρας εκ των ανωτέρω συμπληρώσεις προβαίνο-

μεν εις τίνα σημεία εις διάφορον άποκατάστασιν : 

εις τον στ. 7 αντί φυγών θανάτου τελευτάν, επεί 

γράφομεν φυγών θανάτου τέλος, αρμ' έπεί (ή : δίφρον ώς) 

εις τον στ. 8 αντί άναξίαλος Ποσειδάν άρηγεν 

γράφομεν άναξίαλος Ποσειδάν πόρεν 
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Δεν άποδεχόμεθα το αρηγεν του Blass και διά το μέτρον καΐ διότι νομίζο-

μεν δτι ή διά του τε (στ. 9) κατά παράταξιν σύνδεσις τούτου μετά του πόρεν 

δέν είναι ή ενδεδειγμένη. Ώ ς ημείς έγράψαμεν, διά του τε συνάπτεται ή λέξις 

άρμα μετά της λέξεως ίππους' (βλ. κατωτέρω εις σελ. 318 την δλην άπο-

κατάστασιν του ποιήματος). 

Διά την προσθήκην της λέξεως άρμα πρβλ. και 'Απολλοδώρου Α' 60 

« . . . Μάρπησαν . . . "Ιδας δ Άφαρέως ήρπασε, λαβών παρά Ποσειδώνος 

αρμ* ύπόπτερον». 

Εις άποκατάστασιν δια του αομ' επεί (στ. 7) το Ο της προηγουμένης λέξεως 

τέλος δέον νά ληφθή ως θέσει μακρόν προ του ς *, εις άποκατάστασιν δε διά 

του δίφρον ως ή λέξις δίρφος δέον νά νοηθη με την κατ' έπέκτασιν σημασίαν 

άρμα, ως π. χ. εν Ίλ . Κ 305 «<5ώσω γαρ δίφρον τε δύω τ ' εριαύχενας ίππους»' 

ομοίως εν Ίλ. Π 379 και άλλαχοΰ παρ' Όμήρω και Πινδάρω. 

Εις την τελευταίαν εκδοσιν του Βακχυλίδου υπό του ο'ίκου Teubner επιμέλεια 

Herwig Maehler (1970) εΐδομεν δτι ούτος χωρίζει υπό έπιφύλαξιν τους μετά 

τον ογδοον στίχους ώς άντιστροφήν. Την εΰστοχον καθ* ήμας ταύτην παρατή-

ρησιν αποδεχόμενοι προσαρμόζομεν τους 3 σωζόμενους στίχους της αντιστροφής 

προς τους αντιστοίχους της στροφής, ώς εξής : 

Εις τον στ. 9 δεχόμεθα μετά του Snell : ίππους τε οι ϊσανέμους, άνευ της 

προσθήκης : πόρεν, ταί νιν τοϋ Kenyon. 

Εις τον στ. 10 αντί : Πλευρών' ες εϋκτιμέναν πόρευσαν ή μάν του Blass 

γράφομεν : Πλευρών* ες εύκτιτον' η | Το εύκτιτον κατά το κριτικον σημείωμα του 

Snell. Κατά την ήμετέραν συμπλήρωσιν ό Ποσειδών δίδει εις τον "Ιδαν άρμα διά 

νά φύγη με την Μάρπησίαν εκ Πλευρώνος κ χι δχι διά νά μεταβή εκεί, ώς προ

κύπτει εκ τής συμπληρώσεως διά του : ταί νιν Πλευρών' ες εϋκτιμέναν πόρευσαν. 

Ό ποιητής χαρακτηρίζει τον ήρωα θραΰυκάρδιον και έπόμενον είναι νά θέλη 

και τήν άρπαγήν τής Μαρπήσσης νά παρουσίαση ώς παράτολμον και ριψοκίν-

δυνον. 'Αλλ' εάν ό "Ιδας είχε λάβει παρά του Ποσειδώνος άρμα καί ίππους 

Ισανέμους προ τής αρπαγής, ίνα μεταβή εις Πλευρώνα καί εκείθεν φύγη μετά 

τής Μαρπήσσης, θά ήτο εκ τών προτέρων βέβαιος, δτι θα διέφευγε τον κίνδυνον 

έκ τής καταδιώξεως του Ευήνου. Ούτως δμως ή αρπαγή θα έχανε τον χαρα

κτήρα τής ριψοκινδυνευσίας καί θά ήτο άναξία λόγου κοινή καί άνευ κινδύνων 

απαγωγή, έστερημένη του ήρωϊκοΰ στοιχείου. 

Επιβάλλεται λοιπόν νά εδωσεν ό Ποσειδών το άρμα καί τους ίαχνέμους 

ίππους ε ι ς Π λ ε υ ρ ώ ν α κατά τήν άρπαγήν τής Μαρπήσσης ή ολίγον προ 

τής αρπαγής, πράγμα το όποιον ό ήρως δέν έγνώριζεν έκ τών προτέρων δτι θά 

συνέβαινε. Οΰτως ό "Ιδας, έ'χων αποφασίσει τήν άρπαγήν τής Μαρπήσσης προ 

τής έκ τών υστέρων συνδρομής του Ποσειδώνος, παρουσιάζεται δντως θρασυκάρ-

* Περί θέσει μακράς συλλαβής προ τοΰ ς βλ. Άναστ. Νικήτα €ΚριτικαΙ καί έρμηνευ-
τικαί παρατηρήσεις εις Σοφοκλ. Άντιγόνην» — 'Επιστημονική Έπετηρίς της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 1970—1971, σελ. 191 καί 204. 



6ιοςί άδιαφορήσας δια την προκληθησομένην όργήν του «θρασύχειρος καΐ μιαι-

φόνου» Ευήνου. 

Εις τον στ. 11 αντί υίο[ν "Αρηος γράφομεν νιο[ς "Αρηος, ε'ικάζομεν 8è 

συνέχειαν κατά το νόημα δια των κάτωθι δύο στίχων, εν μετρική προσαρμογή 

προς τους αντιστοίχους της στροφής : 

εφ' άρματος Ιθύ διώκων 

κατασχέμεν ουκ έδννάσθη. 

Βλ. καΐ Άπολλοδ. (Ινθ' άνωτ.) : «διώκων δε Εύηνος εφ' άρματος κατα-

λαβεϊν <5' ου δυνάμενος ». (Δεν είναι άπίθανον, γράφων τα ανωτέρω ό 

Άπολλόδ. να είχεν υπ' όψιν αύτου το ποίημα τούτο). 

Κατά ταύτα ή μορφή του ποιήμακος μετά τήν καθ' ημάς άποκατάστασιν 

είναι ή κάτωθι : 

στρ. 1 Σπάρτα ποτ' εν εύρυχόρω 

ςανθαι Λακεδαιμόνιαι 

τοιόνδε μέλος κελάδησαν 

δτ αγετο καλλιπάραον 

5 κόραν θρασυκάρδιος "Ιδας 

Μάρπησαν Ιότριχ ες οίκους 

φυγών Θανάτου τέλος, αρμ' επεί 

άναξίαλος Ποβειδαν πόρεν 

άντ. Ιππους τέ οι Ισανέμους 

10 Πλευρών ες ενκτιτον ή* 

χρυαάσπιδος νιος "Αρηος 

(εφ'άρματος ίθύ διώκων 

κατασχέμεν ουκ έδυνάσθη). 
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ΣΗΜ. Οι στ. 2 και 7—10 δύνανται να αποκατασταθούν και ούτως : 

2 ξανθαι Λακεδαιμόνιαι παρθένοι 

7 φυγών θανάτου τελευτάν, επεί <-Blass 

8 άναξίαλος Ποσειδαν δίφρον 

9 ίππους τέ οι Ιο'ανέμους 

10 Πλευρών' ες εϋκτιμέναν πόρεν η 

Κατά τήν άποκατάστασιν ταύτην ό β' στ. της στροφής καΐ ό αντίστοιχος της 

αντιστροφής ( = 10ος) έ'χουν μέτρον : — D e , ήτοι 

Έχομεν μεταφράσει : 

"Εναν καιρό στή Σπάρτη τήν απλόχωρη 

ξανθές Λακεδαιμόνιες καπέλλες 

μια τέτοια μελωδία κελάδησαν, 

δταν τήν ώριομάγουλη τήν κόρη, 
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5 τή μαυρομάλλα Μάρπησσα, 

ό τολμηρός ό "Ιδας έφερνε στο σπίτΐ^ 

σαν ξέφυγε τή μοίρα του θανάτου, 

γιατί του πόντου ό ρήγας Ποσειδώνας 

άρμα κι άλόγατ' άνεμόποδα 

10 τοΰστειλε στην καλόχτιστη Πλευρώνα' 

κι αλήθεια, του χρυσάσπιδου "Αρη δ γιος 

(αμέσως μ' άρμα κυνηγώντας τον 

δεν μπόρεσε να τόνε φτάση) 

— 0£ 2 τελευταίοι στ. κατά το νόημα. 

Ε'. Ά π ό σ π . 4 ( = 22 (33) f 4 (13) 

Tò ποίημα τοΰτο, είς το όποιον έχει ένσωματωθή και το εκ του 'Ανθολογίου 

του Στοβαίου γνωστόν απόσπασμα μέ τον συνήθη τίτλον «Περί ειρήνης», έδη-

μοσιεύσαμεν, υπό την νέαν αύτοΰ κατά τον Barrett μορφήν, είς το Δελτίον του 

περιοδικού ΠΛΑΤΩΝ, τόμ. ΚΑ', 1969, σελ. 107 κ.έ., μετά σημειώσεων καΐ 

συμπληρώσεων του κειμένου. 

Επανερχόμενοι είς τούτο σημειουμεν και άλλα τινά. 

Ι. Οί στ. 47—49 έχουν είς τον πάπυρον ώς έξης : 

47 ( . ) ] φασινεις 

48 ( . ) ] λε . . ενδεχρ[ w — 

49 ( . ) ] εςεξαλικωντε . [ — ^ 

Το Φ του στ. 47 ό Barrett, ό όποιος δέχεται το ACINElC ώς κύριον δνομα 

( = Άσινεϊς), συμπληροϊ δια του α]φ', το δε εν στ. 48 λε συμπληροϊ δια του 

λεσσ* ή λε[ι]τ\ 

Ό Snell είς τάς εκδόσεις του υιοθετεί το Άσινεΐς περιλαμβάνων τοΰτο είς 

το κείμενον, εν υποσημειώσει δέ αναφέρει την υπό του Lobel πιθανήν συμπλή-

ρωσιν : Temptes : ήδ* ετέως σφ' Άσινεϊς (Pro -ής (—έας, Lobel) ενντας 

κάλεσα*. 

Το τέλος του στ. εν δε XQÓv[ ω, G — Η. 

Του στ. 49 το Άλικων κατά τον Höfer. Τον 6λον στ. ό Snell συμπληροϊ 

επιτυχώς δια του : παγκλεες εξ Άλικων τέλλων άγαλμα. 

'Αλλ' οί υπό του Lobel άποκαθιστάμενοι στίχοι 

ήδ ετέως σφ' Άσινεϊς 

εΰντας κάλεσα* 

παρουσιάζουν συντακτικήν άνωμαλίαν, διότι ή μετοχή εϋντας φαίνεται μετέωρος, 

δυναμένη νά συναφθη μόνον μετά του έκ του Άαινεΐς νοουμένου προσηγορικού 

άσινεϊς, οΰτως δμως καταστρέφεται το ΰφος. 

Καθ' ημάς όμαλώτερον καθίσταται το χωρίον, άν αντί Άσινεϊς γραφή άσι-

νεϊς, μετά του οποίου νά συνάπτεται το εϋντας, του ετέως συναπτομένου μετά 

του κάλεσαε : 
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ήδ' ετέως σ]φ* άσινεΐς 

ενντας κα]λεσσ* 

== και άσινεΐς αυτούς οντάς ώνόμασε κατά το έ'τυμον της λέξεως. 

Ό Barrett εις Hermes (1954) απορρίπτει την άνάγνωσιν του OACINEIC = 

φασίν είς, εκ της οποίας αναγνώσεως θα ήδύνατο να προέλθη ή συμπλήρωσις : 

ήδ* Άσινεΐς φασιν εις \ λοιπόν καλεϊτ*. Αυτόθι ε'ίδομεν και συμπλήρωσιν. 

οννομα δε σ]φ* Άσινεϊς 

λοιπόν κα]λε[ι]τ* 

Ταύτα υπό την προϋπόθεσιν Οτι το Φ του στ. 47 είναι είς τον πάπυρον καθα-

pòv και άναμφίβολον. Δεν ήδυνήθημεν να εΰρωμεν φωτοτυπιαν του παπύρου δια 

να βεβαιωθώμεν ιδίοις ομμασι περί τούτου, ύποπτεύοντες δέ ότι το γράμμα 

τούτο ϊσως είναι Γ, δπερ παλαιογραφικώς εις μεγαλογράμματον γραφήν δεν απο

κλείεται, συμπληρουμεν μετά της προσηκούσης επιφυλάξεως τους στ. ώς έξης : 

ήδ' έτύμως γ' Άσινεΐς 

ο ντους κά]λεσσ' 

του ε νμως γ' συναπτομένου μετά του κάλεσα''. 

Ούτως ή πρότασις καθίσταται όμαλωτάτη = και Άσινεΐς ώνόμασεν αυτούς 

κατά το έ'τυμον της λέξεως. 

(Έγράψαμεν ήδ' ετύμως αντί τοϋ ήο* ετέως του Lobel, μετά την άφαίρεσιν 

του σ του σ]φ5, προς κάλυψιν του κενοΰ του παπύρου, το όποιον αντιστοιχεί εις 

χώρον 8 γραμμάτων). 

"Αλλ' αν το φ του σ]φ* είναι άναμφισβήτητον, γίνη δέ δεκτον το ήδ* ετέως 

σφ' Άσινεΐς, πρέπει να ευρέθη άλλη τις λέξις εις άντικατάστασιν του ενντας μέ 

την σημασίαν ακολούθως, κατόπιν, ή να γίνη δεκτον το λοιπόν καλεϊτ'. 

II. Οι στ. 52—54 έχουν ώς έξης : 

52 βω]μόν τε ΠυΟα{ι)εϊ κτίσε [— w ^ -

53 καΐ] τέμενος ζάθεον 

54 κείν]ας από ρίζας, κλπ. 

Εϊχομεν συμπληρώσει (ενθ' άνωτ.) την έλλείπουσαν λέξιν του στ. 52 δια 

τοϋ δαιδάλεον. 

Σημειοϋμεν ήδη Οτι το κτίσε αρμόζει μόνον είς το βωμόν, δια δέ το τέμενος 

πρέπει να νοηθή κατά ζεΰγμα άλλο ρήμα, π. χ. εχώρισεν ή τάμεν (κατά το 

Όμηρικον Ίλ. Ζ. 194 «και μεν οι Λνκιοι τέμενος τάμον εξοχον άλλων»). 

'Απομένει το έχον προκαλέσει : ερμηνευτικά ζητήματα 

κείν]ας από ρίζας 

Προς αποφυγήν παρερμηνείας πρέπει ή από νά νοηθή μέ τήν έ'ννοιαν τής 

α φ ε τ η ρ ί α ς , ήτοι: και τέμενος ( = άλσος) πανίερον εχώρισεν (άφιέρωσεν) 

άρχόμενον από τής ρίζης εκείνης δηλ. τής «στρεπτής έλαίας», περί τής οποίας 

ό ποιητής ομιλεί εις τον στ. 46). 

III. Είς τον στ. 60 του παιανος τούτου σώζεται εις τον πάπυρον τμήμα 

μό-.ον λέξεως . . . ] . . IOICIN. 



Κατά τον Snell το προ του ιοίσιν άμυδρώς διακρινόμενον γράμμα είναι μάλ

λον Α παρά Δ ή Λ, το δε προ αύτοΰ γράμμα ϊσως Ι ή Ν ή Η. 

Οι στ. 56—59 συνεπληρώθησαν υπό του Barrett και του Snell ως έξης : 

, Ιν άγλαΐαι 

τ' ανθ]εϋσ[ι και μολπαί λίγ[ειαι 

(.) τάν αΐμ]ονες, ώ ava, Τρο[ζηνίων σε κοϋροι 

(. ) κλείζον]τΐ σύ ό' δλ]βον οπάζοις 

Μετά την επιτυχή ταύτην άποκατάστασιν είναι προφανές δτι το σωζόμενον 

ιοισιν ανήκει εις λέξιν δηλοΰσαν όνομα κατοίκων πόλεως. Ά ν λοιπόν θεωρηθή 

ως β έ β α ι ο ν Α το προ του Ι του ιοισιν γράμμα, το δέ ϊχνος του προηγου

μένου γράμματος ως Ν (κατά τον Snell Γη Ν ή Η ) , τότε δεν αποκλείεται ύπο 

ώρισμένας προϋποθέσεις ή άποκατάστασις δια του ACINAIOICIN. 

Άλλ' επειδή το γράμμα Α δεν εϊναι βέβαιον, δεν αποκλείεται παλαιογραφικώς 

να εϊναι Ν (άμυδρώς δακρινομένων τών δύο πρώτων σκελών αύτοΰ). 'Ακολού

θως αν εκ τών τριών προ του Ν πιθανών κατά τον Snell γραμμάτων Ι, Ν, Η 

ληφθή ως καλώς έχον το Η, τότε είναι δυνατή ή άποκατάστασις δια του 

TPOZHNIOICIN, όπερ στηρίζεται και είς το δτι ό χορός του παιάνος άπετε-

λεΐτο εκ Τροιζηνίων και εϊναι φυσικον δια τους Τροιζηνίους να εύχεται ό ποιητής 

είρήνην καί εύτυχίαν. 

Εις το Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ΠΛΑΤΩΝ (τόμ. ΚΑ', 

1969, σελ. I l l ) έγράφομεν απλώς δτι «ή ημίσεια λέξις ιοισιν δεν εϊναι δυνατόν 

να ήτο Άσιναίοισιν, διότι πολύ προ τών χρόνων του παιάνος τούτου οι Άσινεΐς 

εϊχον έκδιωχθή έξ 'Ασίνης υπό τών Άργείων». 

Φίλος συνάδελφος μου επέστη σε τήν προσοχήν εις το λήμμα 'Ασίνη του 

'Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΤΣ, δπου, άφοϋ εξιστορούνται 

τα περί έ*$ιώξεως τών 'Ασιναίων έκ της πόλεως αυτών υπό τών 'Αργείων, ανα

γράφονται εν συνεχεία καί τα έξης : 

« Ό λόφος (της ακροπόλεως της Ασίνης) ήτο ώχυρωμένος δι' ισχυρών τει

χών, ε'ίδομεν δμως δτι ταϋτα κατεδαφίσθηοαν υπό τών Άργείων, ' ί σ ω ς περί 

το 465 π. Χ.» (ή ύπογράμμισις ημετέρα). 

Έ κ τούτου έπανερχόμεοα είς το θέμα, ίνα διεξοδικώτερον καί σαφέστερον 

διατυπώσωμεν τήν άποψιν ημών. 

Ά ν ήτο άληθες δτι οι Άργεΐοι έξεδίωξαν έξ Ασίνης τους κατοίκοτς περί 

το 465, τότε δέν θα έπρεπε να άποκλεισθή ή συμπλήρωσις του -ιοισιν δια του 

Άσι]ναίοισιν, διότι θα ήδύνατο να ύποτεθή, δτι ό παιάν ούτος έψάλη ε'ις Άσί-

νην, ουχί άκατοίκητον ουσαν, ολίγον προ της χρονολογίας ταύτης καί δτι ό 

Βακχυλίδης εύχεται δια τους κατοίκους της πόλεως, είς ην ψάλλεται ό προς τον 

Απόλλωνα παιάν, είρήνην καί εύτυχίαν. 

Άλλ' εϊναι ιστορικώς έξηκριβωμένον καί άναμφισβήτητον, δτι οι Άσινεΐς, 

ώς φίλα φρονοΰντες προς του; Σπαρτιάτας, ήναγκάσθησαν να έκπατρισθουν πιε

ζόμενοι υπό τών Άργείων, ασπόνδων εχθρών τών Λακεδαιμονίων, δ ι α ρ κ ο ύ ν -

τ ο ς τ ο υ Α' Μ ε σ σ η ν ι α κ ο ύ π ο λ έ μ ο υ , καί ΐσως περί το τέλος αύτοΰ. 

21 
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( Η χρονολογία του εκπατρισμού των Άσιναίων δεν μας είναι ακριβώς γνωστή, 

διότι οΰτε καΐ ή χρονολογία του Α' Μεσ. πολέμου είναι βεβαία. Αι πηγαί συμ

φωνούν εις το δτι ό πόλεμος ούτος διήρκεσεν εϊκοσιν έτη, άλλα μας παραδίδουν 

5 διαφορετικάς χρονολογίας : 770—750, 757-737, 746—726, 744—724, 

735—715. Ή τελευταία εξ αυτών είναι ή πιθανωτέρα, ένισχυομένη και άπο 

την παρατήρησιν δτι αϊ μεσσηνιακά! νΐκαι εις τους 'Ολυμπιακούς αγώνας στα

ματούν το 736). 

"Ωστε οι Άσιναΐοι εξεδιώχθησαν εξ 'Ασίνης, γενικώς ειπείν, κατά το τελευ-

τχΐον τέταρτον του Η' αιώνος. (Βλ. και Ίστορίαν του 'Ελληνικού Έθνους, 

«Εκδοτική 'Αθηνών Α. Ε.» 1972, τόμ. Β', σελ. 53 και 54). 

Οί Άτιναΐοι έκπατρισθέντες κατέφυγον πανδημεί με τον στόλον των είς Γύ-

θειον προς τους Σπαρτιάτας, τους οποίους εβοήθησαν εις τον κατά τών Μεσ-

σηνίων πόλεμον και έγκατεστάθησαν υπ' αυτών είς την καταστραφεισαν μεσση-

νιακήν πόλιν 'Ρίον, πλησίον του ακρωτηρίου 'Ακρίτα, ην καί μετωνόμασαν 

Άσίνην. 

Κατά ταύτα, δια νά συμπληρωθη το ιοισιν δια του Άσιναίοισιν, πρέπει νά 

προϋποτεθή δτι κατά το α' ήμισυ του 5ου αιώνος, δτε συνετέθη ό παιάν ούτος, 

είχε δημιουργηθή νέος οικισμός εις τον χώρον της 'Αργολικής 'Ασίνης. Περί 

τούτον δμως ουδεμία γραπτή πληροφορία υπάρχει, διό καταφεύγομεν είς τά 

πορίσματα τών αρχαιολογικών ερευνών. 

'Εκ τών μέχρι του 1930 ανασκαφών φαίνεται δτι κατά τήν περίοδον άπο 

τών αρχαϊκών μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων δέν είχε κατοικηθή ή 'Ασίνη. 

Οί Ot. Frödin καί Ax. Person εις το ύπ' αυτών εκδοθέν βιβλίον Asine: Results 

of the Swedits Excavations 1922—1930 Stockholme, 1938), σελ. 334 γράφουν : 

«Κατά τήν κλασσικήν περίοδον δεν υπάρχει οικισμός εις τήν Άσίνην, καί μόνον 

ολίγα όστρακα δύνανται να αναχθούν εις τήν περίοδον αυτήν» ( During the clas

sical period, there was no settlement at Asine, and only a few sherds can be 

relegated to the same». 

'Αλλά καί κατά τάς προσφάτους άνασκαφάς, ώς έπληροφόρησαν ημάς οί 

διενεργοΰντες αύτάς, ουδέν λείψανον οικισμού αναγομένου είς τον 5 αιώνα ευρέθη. 

'Εσχάτως ευρέθη είς τάφος, αναγόμενος υπό τών αρχαιολόγων είς τον 6 αϊ. 

Άλλ' έκ του εύρήχατος τούτου καί μόνον δέν δύναται νά ύποστηριχθή ότι κατά 

τον αιώνα εκείνον ύπ7ρχεν εκεί οικισμοί, ό δέ μεμονωμένος ούτος τάφος ανήκει 

πιθανώ είς διαβατικον όδοιπόρον ή είς αλιέα θανόντα καί ταφέντα έπί τόπου. 

Ώ ς μόνη έτιφύλρξις, ήν θα ήδύνατό TIC νά εχη ώς προς τον άποκλεισμον 

της αποκαταστάσεως του -ιοισιν διά τοϋ Άσιναίοισιν, είναι ή απλή ύπόθεσις, 

δτι οί Λακεδαιμόνιοι μετά τήν ήτταν τών Άργείων κατά το 494 π. Χ. ή μετά 

τήν συντριβήν αυτών κατά το 471 εβοήθησαν τους 'Ασιναίους τής Μεσσηνίας να 

εγκατασταθούν είς τήν γήν τών προγόνων των, δια νά τους έ'χουν ώς προγεφύ

ρωμα κατά τών Άργείων είς ένδεχομένην μελλοντικήν σύρραξιν. Κατ' άκολου-

θίαν, πρέπει να ύποτεθή καί δτι ή αρχαιολογική σκαπάνη δέν ηύτύχησε νά άνα-

σκάψη τον χώρον τοϋ υποτιθεμένου νέου οικισμού. Νομίζομεν δμως δτι, άν οί 
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Αχκϊδαιμόνιοι είχον δια τους προαναφερθέντα? λόγους βοηθήσει τους Άσιναίους 

της Μεσσηνίας εις έπαναπατρισμόν, θα έβοήθουν ασφαλώς αυτούς και δια τον 

τειχισμον της ακροπόλεως. Άλλα τα ερείπια τών σωζόμενων τειχών ανάγονται 

κατά τους ειδικούς εις τους ελληνιστικούς χρόνους, ουδέν δε τμήμα αυτών άνα-

γόμενον εις τον Ε' αιώνα έχει άνακαλυφθή. 

Κατά ταύτα, μέ τα μέχρι σήμερον δεδομένα, μη υπάρχοντος οικισμού εις 

Άσίνην κατά τους χρόνους του Βακχυλίδου, νομίζομεν 6τι ορθώς άπεκλείσαμεν 

την άποκατάστασιν του ιοισιν δια του ΆσιναΙοισιν. 

Τον δλον στίχον εΐχομεν αποκαταστήσει (Ενθ. άνωτ.) διά του 

νυν γε Τροζ]ηνίοισιν [ειρήνα.ν τ ' εχειν 1 

παρετηρήσαμεν δμως δτι το προ του Τροζ] κενόν του παπύρου είναι δια δισύλ-

λαβον λέξιν (— w ) μέ τρία γράμματα, ενώ το νυν γε έχει πέντε. Εις άντι-

κατάστασιν λοιπόν του τότε ύφ' ημών προταθέντος ννν γε είκάζομεν ήδη π. χ. 

fjta (=εύαρέστως, προθύμως), ή ηδύ (έπίρ. = ήδέως, ευχαρίστως), ήτοι : 

ήκα (;) Τ^οζην]ίοισιν 2 [είρήναν τ ' εχειν 

Το μέτρον του στίχου : e — e — e , δηλαδή — w — ^ w — 

Ό Snell είς τον πρόλογον τών υπ' αύτου εκδόσεων του Βακχυλίδου γράφει : 

«Hunc paeanem Asinae ab Argivis ut videtur cantatum sagacissime reconstruxit 

et explanavit W. S. Barre t t . . . ». 

""Αν ή έκεΐ διατυπουμένη ύπόθεσις, δτι ό παιαν ούτος έψάλη υπό Άργείων 

(οί όποιοι ως γνωστόν ειχον προσαρτήσει είς το κράτος των την περιοχήν της 

'Ασίνης), ανταποκρίνεται είς τήν πραγματικότητα, τότε το ιοισιν δύναται να συμ-

πληρωθη δια του Άργε]ίοισιν αντί του Τροζην)ίοισιν, (εν πάση δμως περιπτώσει 

ουχί δια του Άσιναίοισιν), δηλαδή : αίεν (ή : ανθις) Άργε]ίοισιν [είρήναν τ* 

εχειν, μέ το αυτό ώς ανωτέρω μέτρον : e — e — e. 

1. 'Ex τυπογραφικής αβλεψίας εϊχεν έκτυπωθή 

*rvv Τροζ]ηΐ'ίοισιν [είρήναν τ' εχειν). 

2. Συνίζησις τοϋ ι μετά διφθόγγου σπανίζει μέν, εϊναι δμως παραδεδομένη ύπο τών 

αρχαίων κειμένων, π . χ. α') ι ο ι : Ό μ . Ιλ. Β 537 ι'Ιοτιαίων*. β') ιου : Εύριπ. Ί π π ό λ . 760 

»Μονννχίον*. Διά τήν συνίζησιν ταύτην δ Δ. Βερναρδάκης (Εύριπ. Δράματα, Ζωγράφ. 

Βιβλιοθήκη, Άθήνησι 1894, τόμ, Β') εν σελ. 681 γράφει : «Μονννχίον, το '—χίου κατά 

σνίεκφώνησιν*. -EJV σελ. δε 342 « . . . ovài κωλύει τι »α οννεκφωνηΰ'ώοι δια οννιζήσεως αϊ 

δύο τεί&νταΐαι συλλαβαί ιή; λέξεως*. Έ ν συνεχεία δέν δέχεται τήν πρύς αποφυγήν της συνι-

ζήσεως ταύτης διόρθωσιν του H e r m a n n είς «Μονννχον». δπερ οί νεώτεροι μετέβαλον είς 

«Μοννϊχον». γ ) ιοι, τ ο όποιον κυρίως ενδιαφέρει ε'ις τήν προκειμένην περίπτωσιν. Ό κ. 

'Αναστάσιος Νικήτας εΌεσεν ύπ' όψιν ημών τους στ. 2 και 4 τοΰ αποσπάσματος 100 τοϋ 

'Επιχάρμου (έν τή έκδόσει G . Kaibel : C o m i c o r u m Graecorum fragmenta, vol. I, 1, 

Berol ini 1899, σ. 88 κ.έ.) : 

στ. 2 : «n tç Έλενσινίοις φυλάοσων δαιμονίως απώλεσα» 

στ. 4 : «coîç 'Αχαιοΐσιν προδιδόμειν τ' ώμννέ με τον δέλφακα». 

Οί στ. ούτοι εις τροχαϊκόν τετράμετρον γεγραμμένοι καταδεικνύουν, οτι το ιοι δύναται 

να συνεκφωνηθή, έτι δέ και το αιοι. 
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' Εχομεν μεταφράσει τους ακρωτηριασμένους στίχους ως έξης ! 

Κι εξαίρεται το τίμησε 

τ' άλσος ό Απόλλων το προφητικό, 

δπου γιορτές άνθουν καί μουσική γλυκεία, 

κι έμπειροι της Τροιζήνας νέοι 

μ' εκείνα σέ λαμπρύνουν, "Αναξ, 

κι εΐθε συ πρόθυμα να δίνης 

ειρήνη κι ευτυχία στους Τροιζήνιους. 

(Εις τήν περίπτωσιν της συμπληρώσεως δια του Άργείοισιν οι στίχοι 59—60 = 

κι άμποτε πάντα σύ να δίνης 

ειρήνη κι ευτυχία στους Άργείους). 

Στ'. 'Απόσπ. 64 

Είς το Δελτίον του έτους ΚΓ' (1971) σ. 215 κ.έ. εγράφομεν εν εκτάσει 

παρατηρήσεις μας έπί του αποσπάσματος τούτου, επανερχόμεθα βμως εις αυτό 

διά συμπληρωματικάς τινας παρατηρήσεις. 

Οι κατά το δεξιον ήμισυ ακρωτηριασμένοι στ. 21—32 έχουν ως έξης κατά 

τήν έκδοσιν Snell. 

21 πυριδαες δμμα[ 27 ÇVÎQÎoç άγρίον[ 

22 φόνον τε και δ[ 28 ονατος μέσσαν 

23 άφατος' ου προ[ 29 συνάραξέ τε π[ 

24 εν δαι βρομώ χ[ 30 ομμάτων τε σ[ 

25 εν ôè χειρί δεξ[ 31 οφρύων τε' πε[ 

26 ρόπαλον μεγα[ 32 πόδεσιν άθα[ 

Δια τήν εΰκολον παρακολούθησιν του ζητήματος έπαναλαμβάνομεν δ,τι τότε 

(ενθ. άνωτ.) εγράφομεν δια τους στίχους τούτους : 

21 είκάζομεν πυριδαές όμμα [όίνασεν, 

22 φόνον τε xal δ[ίκην μήσατο 

23 αφατον ( ό Diehl γράφει άφατος) 

25 δεξ[ια Bowra, δεξ[ιτερά Snell 

26 κέ. πιθανώς κατά τον Snell : 

26 ρόπαλον μέγα [τινάσσων 

27 φηρος άγριου [κεγαλάν 

28 επ ονατος μέσσαν [επλαξε 

29 συνάραξέ τε π[αμβία χραιίον 

Προβαίνομεν ήδη εις τήν συμπλήρωσιν τών στ. 23—24 και 30, τών όποιων 

δέν έχει έπιχειρηθή άποκατάστασις* 

Ι. στ. 23—24 πιθανώς : αφατον ου προ[βοών ώς 

èv δαΐ, βρόμω χ[εύατο ( ή : χωρεϊ;) 

(το βρόμω μέ τήν έννοιαν της ψυχικής ταραχής, οργής), 

ήτοι : « δίχως κραυγές ωσάν της μάχης, 

οργή γίμάτος χύμηξε ». 
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Tò άτύνδετον τής προτάσεως παρουσιάζει ζωηροτέραν την εικόνα του Η ρ α 

κλέους όρμώντος κατά του Νέσσου. 

Εις το λεξικον Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου ε'ίδομεν δτι δτι ή λέξις άφατος 

έκτος της γνωστής σημασίας, άρρητος, ανεκφρατος κλπ. έχει και την σπανιω-

τέραν σημασίαν άφωνος, άλαλος, σιωπηλός' τοΰτο μας οδηγεί εις πιθανήν άλλην 

μορφήν τών στίχων, ήτοι να τεθη άνω στιγμή μετά το δίκην μήσατο καΐ κόμμα 

μετά το άφατος, ώστε να πρόκυψη : 

23 φόνον τε καΐ δίκην μήσατο' 

άφατος, ου προβοών ως εν 

δαΐ, βρόμα) χεύατο 

δπερ καί προτιμώμεν.— (Δυστυχώς το μέτρον θεν δύναται να έξαχθη εκ τών στί

χων, ως έχουν, ώστε μετά μεγαλύτερα ς πιθανότητος νά εΐκάσωμεν την συμ-

πλήρωσιν). 

II. Μετά την κατά τον Snell συμπλήρωξιν του στ. 29 

συνάραξέ τε παμβία κρανίον 

έπιχειροΰμεν την συμπλήρωσιν του στ. 30. 

"Άν το τελευταΐον γράμμα του στ. τούτου είναι αναμφισβητήτως σ ( e ) 

ΟΜΜΑΤΩΝ TE C[ 

είκάζομεν ομμάτων τε σ[τεφάνην. 

Παρά τοις ίατρικοις συγγραφεΰσι στεφάνη = ή μετωπική ραφή, sutura 

coronalis. 

Άλλ' εάν το γράμμα τοΰτο δεν είναι βέβαιον, είναι ένδεχόμενον νά είναι Θ 

έφθαρμένον, παλαιογραφικώς μή άποκλειόμενον. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ό στ. 

δύναται νά άποκατασταθή : 

ομμάτων τε Θ[έμεθλα 

οφρύων τ ε' 

κατά το Όμηρικόν «τον τόθ' υπ' οφρύος οϋτα κατ' όφθαλμοΐο θέμεθλα» 

(Ίλ. Ξ. 493). 

"Εχομεν μεταφράσει : 

και το κρανίο του σύντριψε μ' ορμή 

καί τών ματιών καί τών φρυδιών τά θέμελα. 


