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APOLLONIUS DE RHODES, A r g o n a u t i q u e s , Tome 1, Chants I—II. 
Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par Emile Delage. 
Paris, «Les Belles Lettres», 1974, σελ. XC-f-284 ( | v μέρει διπλαι), 

χάρται 2. 

Σημαντικήν συμβολήν εις την έρευναν του έργου του Απολλώνιου του ""Ροδίου, 
άλλα καΐ της ελληνιστικής ποιήσεως γενικώτερον, αποτελεί ή παρούσα έκδοσις 
των 'Αργοναυτικών, εις τήν οποίαν συνειργάσθησαν δύο εκ των εγκοίτων και διε
θνώς γνωστών φιλολόγων της Γαλλίας. Ή είδικότης αυτών εις το άρχαϊον έπος, 
άλλα και ή βαθεΐα γνώσις αυτών επί θεμάτων αρχαιολογίας και ιστορικής γεω
γραφίας, ως μαρτυροΰσι παλαιότερα και νεώτερα συγγράμματα και διατριβαί 
αυτών, εξ ών μνημονευτέα «La guerre des Géants. Le mythe avant Γ époque 
hellénistique», «Répertoire des gigântomâchies figurées dans l'art grec et romain» 
του F. Vian ως και τα έργα του Ε. Delage, «Biographie d' Apolloniôs de Rho
des», «La géographie dans les Argonautiques d' Apolloniôs de Rhodes» 
άποτελοΰσι τα πολύτιμα εφόδια καΐ τήν εγγύησιν δια τήν παροΰσαν έκδοσιν. 
Προηγήθη εξ άλλου ή εκδοσις του 3ου βιβλίου τών Αργοναυτικών υπό του F . 
Vian έν τή συλλογή Érasme μετά περιεκτικών σχολίων και κριτικού υπομνήματος, 
ως και ίκαναί πραγματεΐαι του αύτοΰ σοψου επί του κειμένου τών "Αργοναυ
τικών εις τα γαλλικά περιοδικά «Revue de Philologie», «Revue des Etudes 
Grecques», «Revue des Etudes Anciennes» και ει τι άλλο. 

Ή παροΰσα έκδοσις αποτελείται εκ τής εισαγωγής καΐ του κυρίως έργου, 
το όποιον περιλαμβάνει δι' έκάτερον τών βιβλίων εύρεΐαν περίληψιν, άρχαϊον κεί-
μενον, μετάφρασιν εις τήν γαλλικήν, κριτικον και έρμηνευτικον υπόμνημα. 

Ή γενική εισαγωγή περιλαμβάνει τα έξης κεφάλαια : Ι. L' homme et l'œuvre 
(σελ. VII — XXV). II. La Légende des Argonautes avant Apolloniôs (XXVI — 
XXXIX). III. Histoire du texte des Argonautiques (XL —LXXII). "Επον
ται σημείωσις περί τής ορθογραφίας τών χειρογράφων, βιβλιογραφία, ως και Co-
dicum Stemma και Sigla. 

Εις τήν είσαγωγήν ό F. Vian επιχειρεί να διαλευκάνη κατά το δυνατόν τα 
σκοτεινά σημεία, τα όποια παρουσιάζει ή έρευνα δια τήν ζωήν και το έργον του 
'Απολλώνιου, πράγμα το όποιον παρατηρείται γενικώς δια τήν λογοτεχνίαν του 
Γ' π. Χ. αιώνος, μάλιστα δέ δια τήν χρονολόγησιν τών έργων αυτής. Δια συστη
ματικής έρεύνης τών πηγών ό V. κατχλήγει είς τό συμπέρασμα Οτι τα 'Αργο
ναυτικά πιθανώς συνετάχθησαν μεταξύ τών ετών 250—240. 

'Ιδιαιτέρως απασχολεί τήν έρευναν τά υπό τών αρχαίων γραμματικών κυρίως, 
ως και μεταγενεστέρων τινών συγγραφέων παραδιδόμενα περί έριδος και σφοδρας 
αντιθέσεως του Άπολλωνίου προς τον διδάσκαλον αύτου Καλλίμαχον. Άπήχησις 
τής πολεμικής αυτής θεωρείται Οτι υπάρχει, μεταξύ άλλων, εις τήν άπόκρισιν είς 
Τελχΐνας, ως και είς τον ΤΙβιν, άπολεσθέν ποίημα του Καλλιμάχου, το όποιον 
έχρησίμευσεν ως πρότυπον δια τό όμώνυμον διασωθέν ποίημα του Όβιδίου. 'Εν ώ 
δμως ό Καλλίμαχος αναφέρει εις πολεμικούς στίχους του ονόματα διαφόρων συγ
χρόνων ποιητών, ούδαμου αναφέρει ρητώς το 6/ομα του ' Απ Αλωνιού. Είναι πι
θανόν ou ύπχρχουτ.ν ύταινιγμοί είς ώρισμένους στίχους, οίτινες έ^οσαν άφορμήν 
είς γενικεύσεις παρά μεταγενεστέρων. Τον σκεπτικισμών του προς τήν παρά^οσιν 
ταύτην εκφράζει εις πρόσφατον χρ^ρον του ό Th. M. Klein, Callimàchus, Apol
lonius Rhódius, and the Concept of the «Big Book», «Eranos» 73, 1975, 16 -25 , 
ένθα αναπτύσσει ένδιαφέρουσαν άποψιν περί τής εννοίας «μέγα βιβλίον» παρά 
Καλλιμάχω. Προς τήν έριν και αντίθεσιν ταύτην τών δύο ποιητών συνδέεται το 
πρόβλημα τών διαφόρων «εκδόσεων» τών 'Αργοναυτικών. Κατά τήν μαρτυρίαν 
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τών σχολίων ύπάρχουσιν εις το Α ' βιβλίον εξ παραλλαγαί εις ισαρίθμους στί
χους αποδιδόμενοι υπ ' αυτών τη προεκδόσει. Δύο ανάλογοι παραλλαγαί ύπάρχουσι 
και είς το Β' βιβλίον. Αϊ παραλλαγαί όμως αύται είναι έλάχισται κατά τον αρι
θ μ ό ν είναι βεβαίως χρήσιμοι και δίδουσι μίαν ίδέαν δια τον τρόπον της εργασίας 
του ποιητοΰ, δστις προέβαινεν είς επιμελή διόρθωσιν και βελτίωσιν του έργου του, 
δυσκόλως δμως θα συνεδέοντο προς την πρώτην επίδειξιν εν 'Αλεξάνδρεια και 
προς την περίφημον εριν. 

Ό 'Αργοναυτικός κύκλος εκτείνει τάς ρίζας εις την πολιάν αρχαιότητα. " Η δ η 
αρχαίοι συγγραφείς, ως ό Άρίσταρχος καΐ ό Στράβων, ύποστηρίζουσιν δτι ό 
"Ομηρος έγνώριζε την άργοναυτικήν έκστρατείαν. Περίφημος τυγχάνει ό στίχος της 
'Οδύσσειας μ 69—70 ποντοπόρος νηνς / 'Αργώ πασιμέλουσα, παρ' Αιήταο πλέουσα. 
Άρχαιολογικαί Ιρευναι εξ άλλου όδηγοΰσιν είς το συμπέρασμα δτι οι "Ελληνες, 
αντιθέτως άπο ο,τι έπιστεύετο πρότερον, είχον είσέλθη εις τον Εΰξεινον Πόντον 
προ του Η ' π. Χ. αιώνος, ίσως δε ήδη κατά τον Ι Α ' αιώνα. 

Περισσότερα 'ίχνη του αργοναυτικού κύκλου ύπάρχουσιν είς τά ποιήματα του 
'Ησιόδου, ένθα ιδιαίτερος λόγος γίνεται περί της Μήδειας και του γάμου αυτής 
μετά του 'Ιάσονος. Πέραν τών μεγάλων έπων της αρχαιότητος και άλλα έργα απο
λεσθέντα ή άποσπασματικώς διασωθέντα, ως τά Κορινθιακά του Εύμήλου και τά 
Ναυπακτικά διαπραγματεύονται έκτενέστερον περί τής ιστορίας τών 'Αργοναυτών 
και τών συναφών προς αυτήν μύθων. Εύστόχως ύπομιμνήσκεται υπό του V. ή 
σχέσις τής Μηδείας προς άρχαιοτάτην τής Κορίνθου παράδοσιν, ής άπήχησιν άπο · 
τελεί ή έγκατάστασις αυτής εν Κορίνθω μετά τον γάμον αυτής μετά του 'Ιάσο
νος. 'Ενδιαφέρουσα δια τήν ερευναν τών 'Αργοναυτικών τυγχάνει ή έξέτασις μνη
μείων τής άρχαίαΰ τέχνης, τά όποια άπεικονίζουσι μυθολογικά θέματα αναφερό
μενα είς το παρόν έπος. Τοιαύτα μνημεία εϊναι μάλλον σπάνια κατά τήν άρχαϊ-
κήν έποχήν, ως ό μονόπτερος θησαυρός τών Σικυωνίων έν Δελφοΐς, εις μετόπας 
του οποίου εικονίζονται θέματα του αργοναυτικού κύκλου. Α ν τ ι θ έ τ ω ς μεγάλην 
δημοτικότητα γνωρίζουσι κατά τον Τ ' αιώνα τά άθλα επί Πελία, τά όποια άπει-
κονίζοντο, κατά τήν μαρτυρίαν του Πχυσανίου, επί του θρόνου του Άμυκλαίου 
'Απόλλωνος, ώς και επί τής λάρνακος του Κυψέλου. Σημαντικός εξ άλλου αρι
θμός αγγείων παριστάνει τά έν λόγω άθλα. 

Κατά τον Ε' π . Χ. αιώνα ό Πίνδαρος πραγματεύεται το θέμα τής αργοναυτι
κής εκστρατείας είς τον 4ον Πυθιόνικον. Ούτος και είς άλλας ώ δ ά ; υπαινίσσεται 
θέματα σχετικά προς τον άργοναυτικον κύκλον. Έ π ' αύτοΰ έγραψαν προσέτι ό Σι
μωνίδης, μάλιστα δέ οι τραγικοί ποιηταί. Πλην τής διασωθείσης Μηδείας του 
Εύριπίδου, οι μεγάλοι τραγικοί τής αρχαιότητος, μάλιστα δέ ό Αισχύλος και ό 
Σοφοκλής, συνέθεσαν τραγωδίας με θέματα τήν "Αργώ, τάς Λημνίας, τήν Ύψι-
πύλην, τον Ά θ ά μ α ν τ α , τον Φρίξον κ. ά. 

'Ομοίως ή τέχνη του Ε' και του Δ ' αιώνος π. Χ. απεικονίζει, ιδία εις διασω
θέντα αγγεία, τον Φρίξον, ομάδας 'Αργοναυτών, τον "Αμυκον, τον Φινέα, τον ' Ιά
σονα ζευγνύοντα τους ταύρους ή άντιμετωπίζοντα τον δράκοντα, τον Τάλων κ . ά . 
Ή καλλιτεχνική αυτή παράδοσις συνεχίζεται και κατά τους επόμενους αιώνας. 
Έ κ τών έ'ργων αεταλλοτεχνίχς περίφημος είναι ή Cista Ficoroni, ένθα υπάρχει 
παράστασις τής Άογοΰς κχί τών 'Αργοναυτών είς το μουσεϊον τής Villa Giulia 
έν ' Ρ ώ μ η . 

Έ * τών φιλολογικών πηγών άξιόλογον δ.α τά 'Αργοναυτικά είναι το έ'ργον 
αρχαίων ιστορικών κχί γεωγράφων, ως 'Εκαταίου του Μιλησίου, Φερεκύδους, Ε λ 
λανίκου, Ηροδότου, Ήροδώρου κ. ά. Έ κ τών συγχρόνων ή ολίγον προγενεστέ
ρων του 'Απολλώνιου μνημονευτέοι ίδια οι κορυφαίοι ποιηταί Θεόκριτος, δστις 
συνέθεσε δύο ποιήματα "Υλας και Διόσκουροι εμπνεόμενα κυρίως έκ του άργοναυ-
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τικου κύκλου και Καλλίμαχος, δστις εις τά Αΐτια πραγματεύεται διάφορα θέ
ματα της εκστρατείας. 

Το έργον του Ά . ύπήρξεν ιδιαιτέρως δημοφιλές κατά τους αρχαίους χρόνους. 
Είναι μία τών κυριωτέρων πηγών δια τα 'Αργοναυτικά του Λατίνου ποιητοΰ Ούα-
λερίου Φλάκκου (Α' αιώνος μ. Χ.) καί τα αποδιδόμενα εις τον 'Ορφέα 'Αργο
ναυτικά, έργον του Δ' μ. Χ. αιώνος. Λατίνοι καί "Ελληνες ποιηταί, ώς ό Ούερ-
γίλιος, Όβίδιος, Κόιντος Σμυρναίος, Νόννος κ. ά\ ήντλησαν έκ τών 'Αργοναυτι
κών του "Απολλώνιου. Πάπυροι ευρεθέντες εις Α'ίγυπτον διέσωσαν στίχους του 
ποιήματος. Τα μεταγενέστερα ταΰτα κείμενα καί τα αποσπάσματα τών παπύρων 
συμβάλλουσιν ενίοτε σημαντικώς εις τήν κριτικήν άποκατάστασιν του κειμένου. 

"Ηδη άπο του Α' μ. Χ. αιώνος αρχαίοι φιλόλογοι έξέδοσαν τα 'Αργοναυτικά 
του 'Απολλώνιου μετά σχολίων, ώρισμένα έκ τών οποίων διεσώθησαν εις ενα έκ 
τών κυριωτέρων χειρογράφων κωδίκων, τον Laurentianus gr. 32,9 (L). Σημαντι
κός αριθμός στίχων του Ά . διεσώθη εις τά αρχαία ετυμολογικά λεξικά, άτινα άπο-
τελουσι πολύτιμον πηγήν δια αήν κριτικήν άποκατάστασιν του κειμένου εν άντι-
βολή προς το ύπαρχέτυπον Ω, τήν κοινήν ρίζαν πάντων τών διασωθέντων κωδί
κων (άναγόμενον πιθανώς είς τον Ε' μ. Χ αιώνα). Ό ανωτέρω κώδιξ L τυγχά
νει δ αρχαιότερος τών διασωθέντων, χρονολογούμενος κατά τον Γ αιώνα, εδέχθη 
δέ έπανειλημμένας διορθώσεις υπό μεταγενεστέρων αντιγραφέων, αίτινες έχουσιν 
ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν κριτικήν του κειμένου. Της αυτής οικογενείας (m) 
είναι ό Ambrosianus gr. 120 (Α) χρονολογούμενος κατά τον ΙΕ' αϊώνα. 

Ή δευτέρα οικογένεια (w) περιλαμβάνει κυρίως τους κώδικας Laurentianus 
gr. 32, IC κοινότερον γνωστόν ώς Solorânus (S) του ΙΓ' αιώνος καί τον Guelfer-
bytanus Aug. 4° 10. 2 (G) του ΙΔ' αίώ\ος. 

Ή τρίτη οικογένεια (k) ανάγεται είς Ιν πρωτότυπον κληθεν ύπο του Η. Frän-
kel Protocretensis καί περιλαμβάνει κυρίως τον κώδικα Scorialensis gr. Σ III 3 (E), 
εξ ού προέρχονται διάφορα άλλα χειρόγραφα, τινά τών οποίων διασωζουσιν ώρι-
σμένας γραφάς του πρωτοτύπου μή διασωθείσας είς τον Ε. Χαρακτηριστικον της 
παρούσης εκδόσεως είναι δτι κατ' αντίθεσιν προς τάς προγενεστέρας εκδόσεις του 
Η. Fränkel (1961), Α. Ardizzoni (1967) κ. ά. δεν μνημονεύεται είς τον apparatus 
criticus ό κώδιξ Parisinus gr. 2727 (Ρ), καθ' δσον οδτος παρά τήν πιστότητα 
αύτου δεν αποτελεί κατ' ευθείαν άπόγονον του k ουδέ καν του Ε, άλλα του αρ
χαιοτέρου αντιγράφου αύτου J (Estensis gr. 112). 

Γενικώς ή οικογένεια k παρομοιάζει μεγαλειτέραν ομοιότητα προς τήν m, ής 
μάλλον αποτελεί κλάδον, είς ίκανον δμως άριθαον στίχων αποκλίνει προ; τήν οί-
κογένειαν w. Συστηματικώς καταδεικνύει τάς διαφοράς καί αποκλίσεις ταύτας ο 
Η. Fränkel είς το έργον του Einleitung zur kritischen Ausgabe des Apolbnios 
(Abb. der Akad. der Wiss. in Göttingen, Phil. - hist. kl. 3 Folge, 55, 1964). 

Ό F. Vian δεν πχρχθεωρεΐ κχί τους rec^ntiores contäminatos, όσχκις παρα-
δίδουσιν ένδιαφέρουσαν παραλλαγήν του κειμένου. Έ κ τών κωδίκων τούτων ίδιαι
τέραν σηαασίαν έ'χουσιν οι τής οικογενείας d προελθόντες έκ της χειρός του Δη
μητρίου Μόσχου, διακεκριμένου φιλολόγου καί ποιητου του ΙΕ' καί τΐ,ν αρχών 
του IT' αιώνος. Χαρακτηριστικον τούτων είναι δτι διασφζουσι. γραφάς μή άπαν-
τώσας άλλχχοΰ εν τη χειρογράφω παραδόσει καί όφειλομένας πιθανώς εις άρχαιό-
τερον άπολεσθέν χειρόγραφον στερούμενον απογόνων. Ώ ς προς τήν άξίαν τών χει
ρογράφων ό F. V. ακολουθεί μετά, συνέσεως τήν μέσην όδόν. Μεταξύ της ύπερεκ-
τιμήσεως της αξίας του L, λόγω καί της αρχαιότητος αύτου, ύπο του R. Merkel 
καί της ύπερκριτικής του Η. Fränkel έναντι αύτου (πρβλ. Einleitung, 67, 116-
120, 130—137), ό συγγραφεύς της παρούσης εκδόσεως αναγνωρίζει μέν βασι-
κώς τήν ύπεροχήν του L, ακολουθεί δμως μάλλον έκλεκτικήν μέθοδον παραβάλλων 
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συστηματικώτερον τούτο προς τά χειρόγραφα Ε και του ομίλου d διασώζοντα 
παλαιοτέρας γραφάς πιστοποιουμένας εκ της εμμέσου παραδόσεως ε'ίτε έκ των 
παπύρων, ως και προς τα χειρόγραφα της οικογενείας w, ώρισμέναι γραφαί τών 
οποίων άπαντώσι καί εις το Etymologicum Genuinum καί ανάγονται πιθανώς εις 
άρχαϊον ύπαρχέτυπον Ψ μή καταλιπόν χειρόγραφον παράδοσιν. 

Βασική αρχή της παρούσης εκδόσεως είναι ό σεβασμός της χειρογράφου παρα
δόσεως. Το κριτικον υπόμνημα είναι πλούσιον' περιλαμβάνει τάς παραλλαγάς τών 
κυριωτέρων κωδίκων, ^στι δ' οτε καί τών détériores, οσάκις παρέχουσιν ένδια-
φέρουσαν παραλλαγήν. Δια να μή έπιβαρύνηται ύπερβολικώς το κριτικον υπόμνημα, 
παρελείφθησαν όρθογραφικαί τίνες παραλλαγαί ήσσονος σημασίας' εξ άλλου αϊ 
κυριώτεραι παραλλαγαί ώς προς την όρθογραφίαν περιλαμβάνονται εις τήν είσα-
γωγήν, σσ . LXXII — LXXVII, ένθα γίνεται συστηματικός λόγος περί αυτών. 
'Υπεράνω του κριτικού υπομνήματος τίθενται τα Testimonia, τα οποία εχουσιν 
ίδιαιτέραν σημασίαν δια το ποίημα τοΰτο το τόσον δημοφιλές κατά τήν αρχαιό
τητα καί ουχί σπανίως συμβάλλουσιν άποτελεσματικώς εις τήν κριτικήν άποκατά-
στασιν του κειμένου. Ό σεβασμός προς τήν χειρόγραφον παράδοσιν καταφαίνεται 
καί εκ τοϋ γεγονότος δτι περιορίζεται να θέσγ) απλώς εις το κριτικον υπόμνημα 
ιδίας αύτοϋ εικασίας καί προτάσεις προς άποκατάστασιν του κειμένου. Οΰτω έν 
Ι 128 ayogfjai codd. : προμολ^σι Vian, REA 72, 1970, 83, I 497 επ codd. : 
αμ Vian, iL. 88· πρβλ. προσέτι 267, 596, 1012, II 160,232. Κατά τήν ευστο-
χον παρατήρησιν του G. Machtergael, AC 44, 1975, 718 «là prudence se double 
ici d'une abnégation rare». 'Ιδιαιτέρως προσεκτική έγένετο ή παραβολή τών χει
ρογράφων, ώς καί τών παπύρων, εις τους οποίους διεσώθησαν αποσπάσματα του 
έπους καί οι όποιοι εις ίκανάς περιπτώσεις διασωζουσι τήν ορθήν γραφήν έκ της 
αρχαίας παραδόσεως. 

Το περιεχόμενον τών δύο βιβλίων εκτίθεται αναλυτικώς εις τήν περίληψιν, έ'νθα 
εξετάζονται τα κυριώτερα θέματα αυτών. Οΰτω εις τήν περίληψιν του α' βιβλίου 
έξετάζο »ται ό κατάλογος τών αργοναυτών και ή σπουδαιότης αύτου δια τήν γεω-
γραφίαν καί μυθολογίαν, ή σχέσις τών 'Αργοναυτών προς τους Μινύας, ή προτε
ραία της αναχωρήσεως καί τα λαβόντα χώραν κατ' αυτήν, ώς ή καθέλκυσις της 
'Αργούς, ή κλήρωσις τών έρετών, ή ίδρυσις του βωμοΰ, ή προσευχή καί ή θυσία, 
το συμπόσιον. 'Ιδιαίτερος λόγος γίνεται περί τών διαδοχικών φάσεων του πλου 
της Άργοΰς έν τω πρώτω βιβλίω, α'ίτινες ταξινομούνται συστηματικώς άπο της 
προτεραίας της αναχωρήσεως καί της άφίξεως εις το μνήμα του Δόλοπος μέχρι 
της άφίξεως είς τήν χώραν τών Βεβρύκων. Κατά το χρονικον τοΰτο διάστημα 
ύπολογιζόμενον είς ενα μήνα περίπου οι Άργοναυται έστάθμευσαν διαδοχικώς είς 
τήν νήσον Λήμνον, τήν Κύζικον καί τήν Μυσίαν. Ό F. Vian εξετάζει μεθοδικώς 
τάς πηγάς τάς άναφερομένας είς τον μΰθον τών Λημνίων γυναικών, βστις ανάγεται 
ήδη είς τον άργοναυτικον κύκλον της Ίλιάδος. Ό Πίνδαρος αντιθέτως προς τον 
Ά . θέτει είς το ταξίδιον της επιστροφής τήν στάθμευσιν τών 'Αργοναυτών είς 
Λήμνον. Ό Ά . πραγματεύεται έν έκτάσει (στ. 609—910) το έπεισόδιον τοΰτο, 
το όποιον διεπραγματεύθησαν ικανοί προ αύτου συγγράφεις. Εύστόχως παραλλη
λίζεται υπό του εκδότου το έφήμερον είδύλλιον του 'Ιάσονος καί της Ύψιπύλης 
έν Λήμνω προς τήν συνάντησιν του 'Ιάσονος ναι της Μηδείας καί τον έ'ρωτα 
αυτών, όστις περιγράφεται ει: το γ' βιβλίον. Ή έπί^ρασις της αρχαίας τραγω
δίας εις το παρόν έπος είναι εμφανής, επιτυχώς δε αναλύεται υπό του έκδοτου, 
δστις υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τήν έπίδρασιν του Εύριπίδου. 

Το έπεισόδιον της Κυζίκου είναι μάλλον σύνθετον καί έρχεται είς αντίθεσιν 
προς τήν κλασσικήν διάρθρωσιν της τραγωδίας, ήτις διακρίνει το έπεισόδιον της 
Λήμνου. Υπάρχει είς αυτό έν αρχή εν μυθικον έπεισόδιον άναγόμενον είς τον πα-
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λαιότερον προοδυσσειακον άργοναυτικον κύκλον. Είδικώτερον το έπεισόδιον της 
Κυζίκου καί δή και ή μάχη προς τους Γηγενείς του "Ορους των "Αρκτων παρου
σιάζει άναλογίαν προς το έπεισόδιον του 'Οδυσσέως εις την χώραν των Λαιστρυ
γόνων. Εξετάζονται συστηματικώς τα της καταγωγής του ήρωος Κυζίκου, επω
νύμου της περιοχής, ήτις κατά τίνα έκδοχήν ανάγεται εις τους Πελασγούς της 
Θεσσαλίας. Ή εκδοχή αΰτη είναι σύμφωνος προς την φιλικήν διάθεσιν του Κ. 
προς τους Άργοναύτας. Ή τραγική ειρωνεία του επεισοδίου τούτου είναι δ τι ό 
βασιλεύς έμελλε νά φονευθή εκ μοιραίας παρεξηγήσεως ακουσίως ύπο των ξένων 
του. Ό Κύζικος είναι το τραγικόν θύμα της Ειμαρμένης, ανίσχυρος να άποφύγη 
το μοιραϊον παρά τάς προφυλάξεις αύτοΰ. Ή τραγικότης τοΐ επεισοδίου κορυ 
φοΰται δια του θανάτου της Κλείτη<:, της νεαρας συζύγου τ&ΰ Κυζίκου, ήτις μή 
δυναμένη νά ύποφέρη τον άδόκητον θάνατον του συζύγου της θέτει τέρμα εις τήν 
ζωήν της. Αι πηγαΐ τών δακρύων της τεθλιμμένης δάμαρτος ή κατ' άλλους τών 
νυμφών όδυρομένων το οίκτρόν της τέλος έσχημάτισαν τήν κρήνην της Κλείτης, 
ήτις ύπομιμνήσκει τήν τραγικήν μοΐραν του νεαρού ζεύγους, του άπολομένου εις 
τήν άνθησιν τής νεότητος, είς τήν άνοιξιν της ζωής. 

'Επισταμένως ερευνάται το θέμα τής εγκαταλείψεως του 'Ηρακλέους είς τήν 
Μυσίαν εν συνδυασμώ προς τήν άρπαγήν του "Υλα υπό τών Νυμφών, μεθ5 ής 
συνάπτεται. Ό μύθος του "Υλα είναι γνωστός κυρίως κατά τήν έλληνιστικήν έπο-
χήν. Ό Νίκανδρος ιστορεί περί αύτου εν τοις Έτεροιουμένοις αύτου, δθεν ήντλη-
σεν ό μυθογράφος Άντωνΐνος Λιβεράλις. 'Ιδιαιτέρως διακρίνεται δια τον πλού-
σιον λυρισμόν του και τον φυσιολατρικον και «βουκολικον» χαρακτήρα του ό «"Υλ-
λας» του Θεόκριτου, εξ οΰ πιθανώς ήντλησεν ό ημέτερος ποιητής, εί καί τίνες 
ύποστηρίζουσιν δτι ό Θεόκριτος έμιμήθη τον Ά . Κέντρον τής διηγήσεως ε'ις το 
XIII Είδύλλιον είναι ό "Υλλας, το δε ποίημα διακρίνεται δια τον έρωτικόν αύτου 
χαρακτήρα. Εις τήν σεμνήν έποποιίαν τών 'Αργοναυτικών κεντρικον πρόσωπον 
τής διηγήσεως παραμένει ό Ηρακλής, το έπεισόδιον δε τής οαρπα,^Ύΐς του "Τλλα 
παρά τήν καλλίναον κρήνην (1228) παρεισάγεται δια να αιτιολόγηση τήν εγκα
τάλειψη; του ήρωος εις Μυσίαν, εν ώ ούτος μάτην άνεζήτει τον έξαφανισθέντα νέον. 

Προς το έπεισόδιον τοΰτο συνδέεται ή ιδρυσις τής Κίου είς τήν Προποντίδα 
παρά τάς ο^θας τοϋ ομωνύμου ποταμού ύπο του Πολυφήμου, εταίρου του 'Ηρα
κλέους, δστις εγκαταλειφθείς ωσαύτως παρέμεινεν έκτοτε εκεί. *0 V. εξετάζει 
συστηματικώς τάς διαφόρους πηγάς καί δια λεπτών καί οξυδερκών παρατηρήσεων 
προσπαθεί νά άνευρη πέραν τών διαφόρων μύθων το ιστορικόν βάθος περί τήν 
ίδρυσιν τής Κίου καί τον άποικισμον τής Προποντίδος. 

Εκτενής είναι καί ή περίληψις του β' βιβλίου, ζ* τω όποίω περιγράφεται 
ή διάβασις τοϋ Βοσπόρου καί ό πλους του Εύξεινου Πόντου. Εις τους κα-
ταρτισθέντας ύπο του έκδοτου πίνακας, 6πο>ς καί εις το α' μέρος, διαφαίνεται το 
δρομολόγιον τής Άργοΰς δ ά τών διαφόρων χωρών τοϋ Ευξείνου Πόντου, ώς καί 
ή διάρκεια τσΰ πλου κατά σταθμούς καί συνολικώς, ώς συνάγεται έκ τοϋ κειμέ
νου. Χρήσιμος είναι καί ό πίναξ ό παρουσιάζων τάς τοπογραφικάς ενδείξεις καί 
δή τήν άντιστοιχίαν τών οδηγιών τοϋ Φινέως προς τον διάπλουν τών διαφόρων 
τόπων. Μετά πολλής επιμελείας συνετάχθησαν καί οι δύο γεωγραφικοί χάρται εν 
τέλει τοϋ βιβλίου ήτοι Ι. La Grèce dee Argonautes καί II . Le Périple Politique, 
εις τους οποίους ιδιαιτέρως υπογραμμίζονται οι σταθμοί τών 'Αργοναυτών. 

Το έπεισόδιον τοϋ Άμύκου καί ή νικηφόρος μάχη προς τους Βέβρυκας έρχε
ται εις αντίθεσιν προς τήν φιλόξενον ύποδοχήν του Λύκου, βασιλέως τών Μαριαν-
δυνών. Αΰτη πάλιν παρουσιάζει ομοιότητα προς τήν ξενίαν τοϋ Κυζίκου τοϋ α' 
βιβλίου, άλλ' εν τινι μέτρω καί προς τήν θλιβεράν κατάληξιν ταύτης, έφ* δσον 
ενταύθα οι Άργοναΰται απώλεσαν δύο τών καλλιτέρων εταίρων αυτών. 
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Ό διάπλους δια των Συμπληγάδων, τον όποιον ό Φινεύς περιγράφει άνευ περι
στροφών, αποτελεί αναμφιβόλως το βασικόν έμπόδιον δια τόν πλουν. Νεώτεροι 
θρησκειολόγοι και ιστορικοί παρομοιάζουσι την διάβχσιν του πλοίου δια τών κυα-
νέων Συμπληγάδων προς την διάβχσιν τών πυλών του "^.δου, τάς οποίας υπενθυ
μίζει και το μέλαν χρώμα τών βράχων τούτων. 'Ακόμη και όταν συνεχίζοντες 
τον πλουν φθάνωσιν εις τήν φιλόξενον χώραν του Λύκου καί έκεΐ συναντώσι τοπω
νύμια σχετιζόμενα npòc τον "^.δην, ώς τον ποταμον 'Αχέροντα και το όμώνυ-
μον άκρωτήριον. 

Βάσει τών υποδείξεων του Φινέως και τών αντιστοίχων περιγραφών του πλου 
του Ευξείνου κατατάσσονται σχηματικώς αί διάφοροι φάσεις αύτου σχετιζόμεναι 
προς επί μέρους επεισόδια, ώς τα περί τον Άμυκον, τον Φινέα, τάς Συμπληγά-
δας, τήν Θυνηίδα νησον, τόν Λύκον, τον Σθένελον, τους υιούς του Δηιμάχου, τάς 
'Αμαζόνας, τήν νησον του "Αρεως. 

Μετ' ιδιαιτέρας προσοχής εξετάζονται οι σταθμοί τών 'Αργοναυτών εις τήν πε-
ριοχήν του Βοσπόρου. Δι' επιμελούς συγκρίσεως τών γεωγραφικών και ναυσι-
πλοϊκών ενδείξεων του ποιήματος προς σχετικάς πληροφορίας αρχαίων περιη
γητών και γεωγράφων επιχειρείται ή ταύτισις ώρισμένων χωρίων της περιοχής. 
Ούτω ή συνάντησις μετά του Άμύκου τοποθετείται μετά πειστικό τητος εις το 
βάθος του κόλπου της 'Ολβίας, ένθα μεταγενεστέρως ίδρύθη ή Νικομήδεια. Ό κα
τάπλους είς τήν χώραν τών Βεβρύκων και ό άγων πυγμαχίας μεταξύ Πολυδεύ-
κους καί Άμύκου εξετάζονται έν άντιβολή προς τήν άντίστοιχον άφήγησιν του 
Θεόκριτου (Ειδ. XXII). Συστηματική είναι ή κατάταξις τών διαφόρων φάσεων 
της πυγμαχίας, ώς καί της έπακολουθησάσης συγκρούσεως τών 'Αργοναυτών καί 
τών Βεβρύκων, ήτις αποτελεί έπινόησιν του ποιητοΰ τών 'Αργοναυτικών. Κατά 
τήν εΰστοχον παρατήρησιν του V. ό εορτασμός της νίκης του Πολυδεύκους 
(159—163) αποτελεί προανάκρουσμα της άποθεώσεως τών Διοσκούρων (806—810). 

Είναι έπόμενον δτι ή άποβίβασις καί ξενία τών 'Αργοναυτών παρά τω Φινεΐ 
αποτελεί βασικόν τμήμα του β' βιβλίου, άλλα καί του όλου έπους. Μεθοδικώς 
εξετάζονται αί πηγαί, είς τάς όποιας γίνεται λόγος περί του τυφλού μάντεως καί 
περί τών Άρπυιών. Είς τον Ήσίοδον γίνεται απλώς λόγος περί της παρεμβολής 
τών Βορεαδών είς τον μυθον του Φινέως, χωρίς δμως νά συσχετίζηται τούτο προς 
τον Άργοναυτικον κύκλον. Τούτο είναι έ'ργον της αρχαίας τραγωδίας, ήτις έπι-
δρφ εις το σημεΐον τούτο είς τον ήμέτερον συγγραφέα, καίτοι είς άλλα ουσιώδη 
σημεία ούτος αντλεί κυρίως εκ του ησιόδειου κύκλου. Εις το παρόν έπος ό μύθος 
του Φινέως λαμβάνει μίαν βαθέως άνθρωπίνην σημασίαν. Εύστόχως παραλληλί
ζεται ό τυφλός μάντις προς τον τραγικον δεσμώτην του Καυκάσου. 'Εξαίρεται 
ή φιλανθρωπία του- Φινέως, δστις ώς δ Προμηθεύς έλαύνεται εξ αγάπης προς το 
άνθρώπινον γένος. Αί "Αρπυιαι έξ άλλου, α'ίτινες κατά τίνα παράδοσιν ήσαν κατά 
το ήμισυ γυναίκες καί κατά το ήμισυ αρπακτικά ορνεα, ένθυμίζουσι τον άετόν 
του Προμηθέως. Παρά τήν ύπάρχουσαν ομοιότητα μεταξύ τών δύο μαντικών αν
δρών, ό ΙΙρομηθεύς του Αισχύλου διακρίνεται μάλλον δια τον ύπερφυσικον χαρα
κτήρα, έν φ ό Φινεύς του 'Απολλώνιου παραμένει είς τήν άνθρωπίνην κλίμακα, 
συμφώνως προς τάς γενικωτέρας τάσεις της ελληνιστικής ποιήσεως. Προς το τιτα-
νικον μεγαλεϊον του Προμηθέως αντιτίθεται ή μάλλον πραγματιστική είκών του 
έξησθενημένου καί τυφλοΰ πρεσβύτου καί του πενιχρού περιβάλλοντος αύτου. 

Ό μϋθος τών Συμπληγάδων μαρτυρεϊται εις τήν ποίησιν του Πινδάρου καί 
του Σιμωνίδου. Ό Ά . καλεί ταύτας Πληγάδας καί Κυανέας πέτρας. Εξαίρεται 
ή δύναμις καί ή ακρίβεια, δι' ών περιγράφεται ή τρικυμιώδης θάλασσα,.αί διάφο
ροι φάσεις της θαλασσοταραχής, ή φοβερά πλημμυρίς, καθ' ήν ύπερ κεφαλής αμή
χανος ήεν ÖL·θρoς (575—578), το μέγα κΰμα, το όποιον προκαλεί τήν δράστη-
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ρίαν παρέμβασιν του Τίφυος καΐ του Εύφημου, ώς καΐ το καταρρεπες κϋμα, κατά 
τΐ> όποιον εν δ* άρα μέσσαις / Πληγάσι δινήεις είχεν ρόος (593—596). 

Ώ ς προς τον περίπλουν του Πόντου σημειοΰνται εν γενικάις γραμμαϊς οι κύ
ριοι σταθμοί εις τον δικαίως κληθέντα "Αξενον Πόντον (984), ώς και ώρι-
σμέναι γεωγραφικά! διασαφήσεις και δη κ.αΐ ώς προς το άκρωτήριον Κάραμβιν, 
το όποιον ουχί ορθώς εθεωρείτο υπό τών αρχαίων,το βορειότερον άκρον τών νο
τίων ακτών τοϋ Βοσπόρου, ούτω δ' εικονίζεται εις τον χάρτην του Πτολεμαίου 
(C. Müller, Geographi Graecci Minores [ t . I l l ] Tabula XVI). 

Ίδιαιτέραν σημασίαν έχει ό σταθμός τών ήρο>ων εις την Ήράκλειαν, το βασί-
λειον του Λύκου, εξ αφορμής του όποιου ό ποιητής ποιείται μνείαν αρχαίων πα
ραδόσεων αναφερομένων ε'ις τον Ήρακλέα, έπώνυμον και προστάτην της πόλεως 
και της χώρας. "Ο έκδοτης προσφυώς συνδέει τάς μυθικάς ταύτας παραδόσεις προς 
ιστορικά γεγονότα της ελληνιστικής εποχής. Ή αρχαία αποικία τών Μεγαρέων 
και τών Βοιωτών έχει ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν γεωγραφικήν της θέσιν και 
αποτελεί το έπίκεντρον τών ανταγωνισμών τών Σελευκιδών και τών Λαγιδών. 
Πτολεμαίος ό Γ' ιδρύει επί της ακροπόλεως ναόν του Ηρακλέους περί το 246. 
Ή περιοχή έδοκίμασε τάς σφοδράς συγκρούσεις του Λυσιμάχου, τον όποιον εν 
επίγραμμα εξυμνεί ώς δεύτερον Ήρακλέα, προς τους Βιθυνούς. 

Το τελευταΐον μέρος τοϋ περίπλου έξικνούμενον άπό της Παφλαγονίας μέχρι 
της Κολχίδος (930—1285) διακρίνεται όλιγώτερον δια τήν συνοχήν τής περιγρα
φής. Αι γεωγραφικαΐ ερευναι του E. Dclage συμβάλλουσιν άποτελεσματικώς εις 
τον καθορισμον τών περιγραφομένων τοποθεσιών και τήν έπισήμανσιν ή και τήν 
έπίλυσιν κατά το δυνατόν δυσχερών προβλημάτων σχετιζομένων προς τήν άρχαίαν 
γεωγραφίαν. 'Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται ώς προς τήν τοποθεσίαν του 
Ίεροΰ "Ορους, το όποιον, ώς συνάγεται εκ τών περιγραφών του ποιητοΰ, κείται 
ώς εγγιστα του ακρωτηρίου Κοτύωρα, μεθ' ού δέον να ταύτισθή κατ' είκασίαν 
του εκδότου. Ό ποιητής κατ* τήν περιγραφήν τών διαφόρων λαών του Πόντου 
θέτει τους Μοσσυνοίκους μετχξύ του Ίεροΰ "Ορους προς δυσμάς και τής νήσου 
του "Αρεως προς ανατολάς, κειμένης έναντι τής ιδρυθείσης βραδύτερον Κερα
σούντος. 'Αντιθέτως κατά τάς πληροφορίας συγγραφέων Ιργων αναφερομένων εις 
τον περίπλουν του Ευξείνου Πόντου ή νήσος του "Αρεως, γειτνιάζουσα πάντοτε 
προς τήν Κερασουντα, κείται 570 σταδίους δυτικώς του Ίερου "Ορους, το όποιον 
πάλιν τοποθετείται 100—150 σταδίους δυτικώς τής Τραπεζουντος. Ό ποιητής 
ημών ήντλησε τάς γεωγραφικάς πληροφορίας κυρίως εκ του έ'ργου αρχαίων ιστο
ρικών και γεωγράφων, οίτινες ενίοτε διαφωνουσι και άντιφάσκουσι προς αλλή
λους. Ούτω ό Ξενοφών τοποθετεί, κατ' αντίθεσιν προς τον Άπολλώνιον, τους Χά
λυβας άνατολικώτερον τών Τιβαρηνών. 

"Ο σταθμός εις τήν νήσον του "Αρεως αποτελεί το τελευταΐον έπεισόδιον πα-
ρεμβαλλόμενον έν έκτάσει εις τον περίπλουν του Πόντου. Ή μικρά αΰτη νήσος 
συνδεόμενη προς τάς 'Αμαζόνας και τον Θερμώδοντα ποταμόν παρουσιάζει ση-
μαντικον αρχαιολογικών ενδιαφέρον δια το άρχαϊκον ιερόν αυτής και τα εν αύτω 
λατρευτικά έθιμα, ώς αί θυσίαι ίππων τελούμεναι παρά τών πολεμοχαρών εκεί
νων γυναικών τών έν τή νήσω εγκατεστημένων κατά τους χρόνους τής πολιάς 
αρχαιότητος. 

"Η συνάντησις τών 'Αργοναυτών προς τους υιούς του Φρίξου αποτελεί κατά 
τον F. V. έπινόησιν του 'Απολλώνιου. Οι υιοί του Φρίξου είναι ήδη γνωστοί καΐ 
εξ αρχαίων πηγών, ώς του 'Ησιόδου και αρχαίων ιστορικών, αϊτινες μετά τής 
δεούσης προσοχής καΐ επιμελείας παραβάλλονται προς το μετά χείρας κείμενον. 
'Ιδιαιτέρως εξετάζονται τοπωνύμια του Πόντου κληθέντα άπο τών ονομάτων αυτών. 

Ή άφιξις εις τάς έκβολάς του Φάσιδος ποταμού και εις το πεδίον του "Αρεως 
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εις τήν μυστηριώδη νύκτα ανακαλεί τάς οδηγίας και περιγραφάς του Φινέως. 
"II συναίσθησις της παρουσίας του άγρυπνου οφεως προκαλεί δέος εις τάς ψυχάς, 
το όποιον επιτείνεται δια των χθονίων λοιβών προς τήν Αΐαν Τιτηνίδα καί προς 
τάς ψυχάς των άιτοφθιμένων. Ώ ς παρατηρεί ό σ. «par sa concision et son inten
sité, ce finale est Γ oeuvre d 'un grand poète». 

Ή επεξεργασία του κειμένου έγένετο μετά πολλής επιμελείας. Μετά προσο
χής καί συνέσεως άνεγνώσθησαν και παρενεβλήθησαν τα χειρόγραφα καί οί πά
πυροι, ως καί αϊ κυριώτεραι μελέται κχί εκδόσεις τών διαπρεπέστερων φιλολό
γων. "Οσον άφορα εις το κριτικον υπόμνημα, το όποιον μετά πολλής επιμελείας 
καί ακριβείας συνετάχθη, θα ήδύνατο να παρατήρηση τις δτι εις ώρισμένα ση
μεία εϊναι ιδιαιτέρως άναλυτικόν, περιλαμβάνει δ' ενίοτε γραφας προφανώς έσφαλ-
μένας, ώς ;:αί το μέτρον πολλαχου καταδεικνύει, α'ίνινες παραδίδονται εστίν δτε 
υπό μεμονωμένου κωδικός. Άναφέρομεν ώς παράδειγμα τους στίχους Ι 52, 94, 
170, 178, 253, 282, 379, 392, 418, 547, 735, 843, 871, 1010, 1055, 1301, 
II Ì, 154, 273, 276, 405, 415, 445, 554, 933, 935, 941, 950, 1100, 1103, 
1110, 1117. Ιίαρατηρητέον δτι τα περισσότερα εκ τών μετρικών τούτων σφαλ
μάτων ύπάρχουσιν εις τον κώδικα Ε. Θα ήτο ίσως προτιμότερον να γίνη περί 
τούτων ιδιαιτέρα μνεία εν τή εισαγωγή, ώς συμβαίνει εις τήν σημείωσιν πε:ί 
τής ορθογραφίας, ώστε να γίνη λιτότερον καί ούσιωδέστερον το κριτικόν υπόμνημα. 

Επιτυχής είναι ή υίοθέτησις τής γραφής κροτάφοισι εν Ι 219, ήτις διεσώθη 
εις τον Όξυρύγχιον πάπυρον 2700 εκδοθέντα υπό του Ρ. Kingston έν έ'τει 1968, 
δστις προσφυώς παραβάλλει τον ανωτέρω στίχον προς Stat., Theb. V 432—433 
Ismarios, Aquilonia pignora, fratres,/utraque quis rutila stridebant tempora pinna. 

Έ ν στίχω I 456 υιοθετεί τήν γραφήν τών περισσοτέρων κωδίκων προχο^σιν 
κατά το παράδειγμα τής Παλατινής 'Ανθολογίας VI 292, ην δέχονται οί Gow -
Page ( Hellenistic Epigrams, vol. I p. 100, vol. II, p. 290). Νομίζομεν δτι επιβάλ
λεται να γραφή προχόγ}σιν, ώς παραδίδουσι καί τίνες των détériores, είναι αλη
θές, κωδίκων καί ώς επιτυχώς αποκαθιστά ό P. Waltz έν τή έκδόσει τής 'Ανθο
λογίας (Paris, Les Belles Lettres, 1931) έκ του Σουΐδα s. ν. καλλιστεία. Ή λέξις 
προχοή κείται εις το παρόν ποίημα έν άλλη έννοια, πρβλ. Ι 11, IV 271, καθ' 
δσον δέ γνωρίζομεν, δεν ύπάρχουσιν άλλα παραδείγματα έν ή αυτή τυγχάνει 
συνώνυμος τή προχόγ) (cruche). Έ ν στ. 515 νομίζομεν προτιμότερον να δεχθώ-
μεν τήν διόρθωσιν του Meineke Θέλκτρον, ήτις κείται καί παρά Σοφοκλεΐ, 
Τραχ. 585. Έ ν Ι 1264 Ι'σως είναι προτιμότερα ή γραφή τών κωδίκων αυτόν. 
Ό Μ. Campbell, R Ph 47, 1973, 87 επιτυχώς παραβάλλει προς τον στίχον του 
Κοΐντου Σμυρναίου XIII 352 ήχί é noinvvovxa πόδες φέρον, δστις παρουσιάζει 
περισσοτέραν ομοιότητα κατά τήν σύνταξιν καί το υφός προς τον παρόντα στί
χον τών Αργοναυτικών ή το υπό του Fränkel παραβαλλόμενον Θεοκρ., ΧΓΙΙ 70. 

Ή μετάφρασις του E. Delage συνδυάζει τήν άκρίβειαν είς τήν άπόδοσιν του 
κειμένου προς τήν γλαφυρότητα. Δια τής επιλογής τών καταλλήλων λέξεων καί 
φράσεων, τής πλοκής καί ευρυθμίας του λόγου, επιτυγχάνει να άποδώση εις πε-
ζον λόγον το έπικόν ΰφος φροντίζων έν ταύτω να μή άπομακρύνηται, κατά το 
δυνατόν, τής πιστής μεταφράσεως. Εις ελάχιστα σημεία προκύπτουσιν ώρισμένα 
ερωτηματικά. Ι 425 επί βουσίν δέν δήλοι τόπον, près des boeufs, άλλα σκοπόν, 
pour les boeufs, i.e. pour le sacrifice des boeufs, pour sacrifier les boeufs* 
πρβλ. R. C. Seaton (έκδ. Loeb to slay the steers, A. Ardizzoni a sacrificare i 
buoi. I 456 ή μετοχή άφυσσαμενων μεταφράζεται puisaient. Ό παρατατικός 
δμως αποδίδει τήν μετοχήν ένεστώτος άψυσσομένων, ήτις υπάρχει είς τους κώδι
κας ΡΕ. Έ φ ' δσον επελέγη ή μετοχή του αορίστου, παραδιδομένη υπό τών λοι
πών κωδίκων, θά ήτο προτιμότερον να άποδοθή δια του avaient puisé. Πρβλ. 



- 3 2 0 -

ι 165, έκδ. V. Bérard, Paris Les Belles Lettres, 1955, σελ. 33, Π 230, έκδ. P. 
Mazon Paris 1956, σελ. 108. Ούτω και δ R. C. Seaton ορθώς ερμηνεύει had 
drawn καΐ ό Ardizzoni avevano attinto. I 560 φραδμοσύνη μεταφράζεται insrtuc-
tions. Όρθότερον θα ήτο να άποδοθή δια του adresse, dextérité. I 917 ορθή ή 
πνευματώδης παρατήρησις του D. Α. Campbell «étonnantes» is at least surprising 
(CR 27, 1977, 13). Tò έπίθετον âyavfjoi χαρακτηρίζει μάλλον το πραον και ήσύ-
χιον της μυήσεως. Έν Ι 1286 άμηχανίησιν είναι προτιμότερον να άποδοθή δια 
της αρχικής εννοίας difficulté, embarras. Ή παρεχομένη μετάφρασις «impuissance» 
έρχεται εις άντίφασιν προς την κάτωθι έρμηνευτικήν σημείωσιν (σελ. 111 σημ. 2) 
«son άμηχανίη est une preuve de lucidité et non un signe d'incapacité». Έ π ι -
τυχέστερον δ Άντ. Κανάκης ('Απολλώνιου Ροδίου, Τα 'Αργοναυτικά, Βιβλία 
τέσσαρα, έ'μμετρος μετάφρασις έν Χίω 1935) μεταφράζει «στενοχώρια». 
Έ ν στίχω II 1146 εης υποθημοσυνησι καίτοι γραμματικώς φαίνεται δτι αναφέ
ρεται εις τον κριον (πρβλ. και σελ. 172, 283 σημ. στ. 1147), νομίζομεν δτι δέον 
να άποδοθή κατά τήν ëvvo αν μάλλον τω Έρμη, ως ήδη δρθώς δ E. Livrea παρε-
τήρησε (πρβλ. προσφάτως Gnomon 49, 1977, 18), συμφώνως και προς τα έν 
IV 118 κ. έ. αναγραφόμενα, τα όποια παρουσιάζουσιν ίκανήν ομοιότητα ού μόνον 
χατά το νόημα άλλα και κατά τήν μορφήν προς τον παρόντα στίχον. "Αλλως τε 
ή χρήσις της κτητικής αντί τής προσωπικής αντωνυμίας εις το γ ' πρόσωπον δεν 
είναι σπανία, ιδία εις τον Άπολλώνιον ένθα υπαγορεύεται και εξ αναγκών του 
μέτρου ως ένταΰθα, καθ' δσον εοϋ (αύτοΰ) θα έδημιούργει χασμωδίαν (πρβλ. 
Ε. Schwyzer, Griechische Grammatik I 609). Έ ν II 1241 άμοιβαίγ] evifj μετα
φράζεται κάπως ελευθέρως à cause de la métamorphose de son père. Διερωτώ-
μεθα μήπως θα ήτο προτιμότερα ή ακριβεστέρα μετάφρασις par cette union alter
native, όποτε θα άπεδίδετο πληρέστερον ή ακολουθούμενη υπό του ποιητου εκ
δοχή, ή, άν το έπίθετον δέν άποδίδη ακριβώς το νόημα, νά συμπληρωθή καταλ
λήλως ή φράσις, ώστε νά μεταφρασθή τουλάχιστον ή λέξις svvfj' πρβλ. έρμην. 
σημ., σελ. 284 pendant son union avec Philyra, ως και τήν μετάφρασιν του R. C. 
Seaton, by her union with the transfigured deity. 

Αϊ έρμηνευτικαί σημειώσεις διακρίνονται δια τήν περιεκτικότητα αυτών. Είναι 
πλούσιαι εις περιεχόμενον συμφώνως προς τάς απαιτήσεις και τους περιορισμούς 
τών εκδόσεων Les Belles Lettres και συνδυάζουσι τήν πυκνότητα προς τήν πλη
ρότητα και αρτιότητα. Είναι τεκμήριον οξείας φιλολογικής διανοίας, ευρείας λογο
τεχνικής καταρτίσεως, ακριβούς γνώσεως τής ιστορικής γεωγραφίας και πλήρους 
αρχαιολογικής ενημερώσεως. Αι άρεταί αύται καταφαίνονται τόσον εις τήν έμπε-
ριστατωμένην είσαγωγήν, δσον και εις τάς έρμηνευτικάς σημειώσεις, ώρισμέναι 
τών οποίων άλλως τε περιέχονται καΐ ε'ις τάς εκτενείς είσαγωγάς τών δύο βιβλίων. 

*Ας έπιτραπή \ά διατυπωθώ σι και ενταύθα ώρισμέναι σκέψεις και επί μέρους 
παρατηρήσεις, αϊτινες έγεννήθησαν έκ τής προσεκτικής μελέτης του παρόντος βι
βλίου, ώς και νά σημειωθώσιν ώρισμένα παροράματα : Σελ. XXXIII στ. 28 καΐ 
σελ. XXXV στ. 25 αντί ποιμέν(ι) γραπτέον ποιμέια(-νι), σελ. LXII- LXIII 
σημ. 7 αντί πτώσεων γρ. πτώσεων, σελ. 9 στ. 25 αντί 97 γρ. 96, αυτόθι στ. 26 
προ του 167 γρ. 164—, σελ. 36 σημ. 1 στ. 2 αντί Εύοάνεμοι γρ. Evo-, σελ. 58 
app. er., στ. 9 αντί 5 γρ. 12, σελ. 63 σημ. 2 στ. 4 αντί 356 γρ. 357, σελ. 75 
σημ. 4 ορθώς γράφεται c' est le seul passage où Apollonios qualifie les Argo
nautes de demi - dieux. Θα ήδύνατο δμως νά προστεθή δτι καΐ άλλαχοΰ, χωρίς 
νά χρησιμοποιή το έπίθετον ημίθεος, ποιείται μνείαν τής θείας αυτών καταγωγής, 
ώς έν II 1223, III 365, 402, IV 1389, 1773. Σελ. 78 σημ. 1 νομίζομεν δτι 
αντοσχεδον έ'χει τοπικήν έννοιαν ώς έν IV 969. Δέν φαίνεται πιθανή ή ερμηνεία 
καθ' ην αύτοσχεδόν . . . . signifie . . . . que cette localité apparaît aussitôt après 
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la précédente. Μάλλον ή λέξις αντοσχεδόν (Ι 594) δέον νά έρμηνευθή «de près», 
πρβλ. close at hand Seaton, σιμά τους Κανάκης. "Ιδέ δια το νόημα καί στ. 1113. 
Σελ. 92 σημ. 3 στ. 3 αντί vaches γρ. cavales (πρβλ. Ήροδ., TV 9), σελ. 94 
σημ. 1 στ. 1 Θ 329 είναι ακριβής ή παραπομπή ; σελ. 98 Test. στ. 2 αντί Μα-
κρώνες γρ. Μάκρωνες, σελ. 100 σημ. 1 στ. 1 κ 267 είναι ακριβής ή παραπομπή ; 
αυτόθι σημ. 2 καί σημ. εις στ. 1069 (σελ. 263) ή φυσική σειρά τοϋ λόγου καί 
τα συμφραζόμενα συνηγοροΰσι βεβαίως υπέρ της γραφής χεναν παραδιδομένης ύπο 
των περισσοτέρων κωδίκων. Ύπάρχουσιν δμως ώρισμέναι δυσχέρειαι, αΐτινες 
άγουσιν εις τήν σκέψιν δτι δεν δύναται να άποκλεισθή ή ορθότης της γραφής 
χεϋεν των χειρογράφων ΡΕ κχί D. Ή προσωπική αντωνυμία οι κειμένη προ τοϋ 
εμπρόθετου από βλεφάρων φαίνεται δτι έ'χει μάλλον αύτοπαθή εννοιαν συνάπτε
ται στενώς μετά του εμπρόθετου καί έχει εννοιαν γενικής της κτητικής αντωνυ
μίας (άπο τών εαυτής βλεφάρων, de ses yeux). Εις τήν περίπτωσιν αυτήν, καί
τοι τοΰτο είναι σπανιώτερον, δύναται να ύπάρχη ταυτοπροσωπία τής προσωπι
κής αντωνυμίας καί του υποκειμένου του ρήματος, ως έν Γ 338 εΐλετο <5' αλκι-
μον Ζγχος δ οϊ παλάμηφιν άρήρει. Ήρόδ., III 15 δς άπέλαβε, τήν οι ό πατήρ 
είχε αρχήν. "Ωστε θα ήδύνατο να διατηρηθή ή γραφή χεϋεν χωρίς να είναι απο
λύτως αναγκαία ή διόρθωσις του Fränkel χενατ , δστις βασίμως θεωρεί δτι ή 
κρήνη, παρά τάς όμολογουμένας δυσχερείας του κειμένου, έσχηματίσθη έκ τών 
δακρύων τής Κλείτης, ως παραδίδουσι καί τα 'Αργοναυτικά του Όρφέως, ωσαύ
τως δε καί οι αρχαίοι ιστορικοί Νεάνθης καί Δηί(λ)οχος κατά τήν μαρτυρίαν 
τον σχολίων : Νεάνθης δε και Αηίλοχος ιστορονσιν, δτι άπήγξατο ή Κλείτη και 
δτι εκ τών δακρύων αυτής κρήνη εν Κυζίκω εγένετο κληθεϊσα επί τω ονόματι 
αντής Κλείτη. Ή αρχαία παράδοσις μαρτυρεί καί άλλας περιπτώσεις γυναικών, 
αίτινες έκ τής ροής τών δακρύων συνεπεία βαρύτατου άλγους άνελύθησαν εις κρή-
νας, αιτινες έ'λαβον το δνομά των. Ούτω ή Κυανή έν Σικελ'α όδυρομένη τήν άρπα-
γήν τής Περσεφόνης μετεβλήθη εις τήν όμώνυμον κρήνην, at Cyane . . . / . . . lacrimis 
absumitur omnis/et quarum fuerat magnum modo numen, in illas/extenuutur 
aquas (Ον., Met. V 425—429), ωσαύτως δέ ή Βυβλίς όδυρωμένη τήν ιδίαν αυτής 
δυστυχίαν τήκεται εις δάκρυα σχηματίσασα δι' αυτών τήν όμώνυμον πηγήν, sic 
lacrimis consumpta suis Phoebeia Byblis/uertitur in fontem, qui nunc quoque ual-
libus illis/nomen habet dominae nigraque sub ilice manat (αυτόθι IX 663—665). 
Ά π ο καθαρώς συντακτικής απόψεως, ασφαλώς ή προσωπική αντωνυμία δύναται 
να μή είναι αύτοπαθής, δεν φαίνεται δμως πιθανόν δτι δύναται να έρμηνευθή 
ενταύθα pour elle (πρβλ. Ε. Schwyzer, Gr. Gramm, τ. 2, σελ. 189 κ.έ .) . Εύ
στοχος καί 6 συσχετισμός του Fränkel προς τον στίχον 887. Αυτόθι (εν σελ. 263) 
δεν φαίνεται επαρκώς στηριζομένη ή ύπόθεσις καθ' ην Cleité s' est tuée par ven
geance. Έ ξ άλλου, έα> είναι ορθή ή παρατήρησις του εκδότου δτι το έκ Αιος του 
στίχου 1071 semble bien impliquer un châtiment divin, τούτο θα πρέπη νά άνα-
φέρηται εις τους Δολίονας, ως ρητώς αναφέρεται υπό του ποιητου ως γεγονός 
προελθον έκ τής βουλήσεως του Διός, Οχι κατ' ανάγκην ως τιμωρία, πάντως δχι 
εις τους Άργοναύτας ως υπαινίσσεται ό εκδότης. Σελ. 100 app. er. στ. 6 αντί 
εγχ- γρ. έγκ-, σελ. 119 στ. 4 αντί 85 γρ. 86, σελ. 132 σημ. 2 στ. 2 αντί Cynég. 
γρ. Hal. Έ ν σελ. 143 στ. 18 γίνεται λόγος περί παρεμβάσεως του Έρμου εις 
τήν καταδίωξιν τών Άρπυιών υπό του Ζήτου καί του Καλάϊδος. Δεν είναι σαφές 
έκ ποίας πηγής άρύεται τούτο ό έκδοτης. Εις το κείμενον πάντως τών 'Αργο
ναυτικών (II 284 κ.έ.) σαφώς γίνεται λόγος περί τής "Ιριδος. Σελ. 147 σημ. 2 
στ. 3 είναι ακριβής ή παραπομπή; Σελ. 162 σημ. 3 αντί 8 γρ. 55, σελ. 169 
στ. 20 μετά το 3, προσθετέον 1225—, σελ. 176 σημ. 2, στ. 3 αντί 47 
γρ. 46, αυτόθι στ. 6 αντί 120 γρ. 119, σελ. 177 σημ. 5, στ. 3 αντί τρήχνν γρ. 
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τρηχύν, σελ. 182 app. er. στ. 2 αντί μαλά γρ. μόλα, σελ. 183 σημ. 3 μετά το ι 
προσθετέον 464—, σελ. 190 σημ. 1 μετά το 294 γραπτέον —295, σελ. 193 app. er. 
στ. 2 αντί 'Αχερουσίας γρ. 'Αχερουσίας, σελ. 195 σημ. 1 στ. 4 αντί πεδίον 
γρ. πεδίον, σελ. 199 Test. στ. 2 αντί δ γρ. ο, σελ. 218 app. er. στ. 1 προ του τι 
να τεθη : , σελ. 219 στ. 1 νά γραφή ευκρινώς στήσεται, σελ. 223 σημ. 1 στ. 1 αντί 
504 γρ. 505, αυτόθι στ. 2 αντί 12 γρ. 17, σελ. 230 σημ. 1 στ. 3 αντί 407 
γρ. 408, σελ. 241 (52) σημ. (είς στ.) 46 αντί 46 γρ. 45, σελ. 242 (53) σημ. 58 
στ. 4 μετά το Β προσθετέον 745—, σελ. 247 (57) σημ. 158 μεταξύ τών πηγών 
τών μνημονευουσών του Περικλυμένου και δή και της ικανότητος αύτου προς με-
ταμόρφωσιν, ήν Ιλαβε παρά τοΰ Ποσειδώνος, προσθετέον Ον., Met. XII 556 sq., 
σελ. 248(58) σημ. 178 στ. 3 αντί 5 γρ. 12, σελ. 248(59) σημ. 187 στ. 1 αντί 
61 γρ. 31, σελ. 251 (68) σημ. 401 στ. 2 μετά το cf. προσθετέον 1, 185—189, 
σελ. 202(273) σημ. 532 στ. 2 αντί 5 γρ. 6, σελ. 213(277) σημ. 778 στ. 5 
μετά το 15 προσθετέον — 16, σελ. 217(279) σημ. 859 δεν φαίνεται πιθανόν δτι 
«παρασχεδον a partout le sens temporel chez Apollonios». Έ τ ι όλιγώτερον πι
θανόν φαίνεται το επιχείρημα προς στήριξιν της απόψεως δτι το επίρρημα έχει 
ένταϋθα χρονικήν ëvvoiav «alors qu' Idraon a été pleuré longtemps (v. 836—837), 
les Argonautes désemparés ensevelissent aussitôt Tiphys sans aucune pompe». 
Νομίζομεν δτι το επίρρημα ένταΰθα έ'χει μάλλον τοπικήν ëvvoiav ώς το αύτο-
σχεδον èv Ι 594. Έαν δμως δεχθώμεν δτι έχει χρονικήν εννοιαν, τότε θα έσήμαι-
νεν απλώς δτι ή κηδεία τοΰ Τίφυος έγινε σχεδόν αμέσως μετά την του "Ιδμονος 
δια την χρονικήν σύμπτωσιν τών δύο θανάτων και Οχι δι' ους λόγους προβάλλει 
ό εκδότης. Σελ. 225(282) σημ. 1029 στ. 5 ή παραπομπή Diod. Sic , 14,30 va 
τεθη μάλλον εν στ 1 μετά την παραπομπήν είς τον Ξενοφώντα. Σελ. 234(284) 
σημ. 1215, στ. 5 αντί 6 γρ. 5. 

Εύστοχος ό παραλληλισμός τοΰ άποχωρισμοΰ της Ύψιπύλης και τοΰ 'Ιάσονος 
και τών αιτουμένων υπ' αυτής οδηγιών δια τους γενησομένους παΐδας (Ι 896 κ.έ., 
σελ. 92 σημ. 3) προς το έπεισόδιον τοΰ 'Ηρακλέους και της Έχίδνης, το όποιον 
αφηγείται ό Ηρόδοτος (IV 9). 'Αξιοπρόσεκτα τα συμπεράσματα τοΰ σ. εν σχέ-
σει προς ώρισμένα αστρονομικά και μετεωρολογικά φαινόμενα, άτινα υπαινίσσεται 
ό ποιητής, δια τον προσδιορισμον τών διαφόρων φάσεων·τοΰ πλου, ώς και τοΰ 
τόπου της συγγραφής τοΰ έπους [σελ. 119, 200 (271) σημ. 499). Σελ. 167 σημ. 1 
δια προσεκτικών γεωγραφικών κχί εθνολογικών παρατηρήσεων βασιζόμενων είς 
τους Ϋρχαίους συγγραφείς υπεραμύνεται μεθ' ικανής πειστικότητος τής εκφρά
σεως Χαλύβων εν άπείρονι γαί/η (Ι 1323) τών κωδίκων. Σελ. 181 σημ. 3 δι'έπι-
μελοΰί παραβολής τών στίχων II 105 109 προς Θεοκρ. XXII 104-106, 119 
και προς Ό μ · , Ν 614—619 (cl. Κ 158) άγεται είς το συμπέρασμα δτι ό 'Απολ
λώνιος ήντλησε μάλλον εκ τοΰ Θεόκριτου άντλών παραλλήλως και άπ' ευθείας εκ 
τοΰ 'Ομήρου, δστις αποτελεί κοινήν πηγήν δι' αμφότερους τους αλεξανδρινούς 
ποιητάς. Σημαντική παρατήρησις δια το πρόβλημα τής χρονολογικής τοποθετή
σεως τοΰ 'Απολλώνιου εν σχέσει προς τον Θεόκριτον. Σελ. 198 σημ. 3 δια παρα
βολής προς στίχους τοΰ αύτοΰ ποιήματος, ώς και τής 'Οδύσσειας, αιτιολογεί 
επαρκώς τήν γραφήν αμειβομένων II 449, τήν οποίαν αμφισβητεί ό Fränkel. 
'Ιδιαιτέρως επιτυχής ή σύγκρισις διαφόρων περιγραφών και εικόνων τοΰ ποιητοΰ 
προς μνημεΐ* τής τέχνης, ω; έν Ι 746 (σελ. 258) τής 'Αφροδίτης, 762 (σ;λ. 259) 
τοΰ 'Απόλλωνος φονεύοντος τον Τιτυόν, 767 (αυτόθι) τοΰ Φρίξου. Δ'.ά τής εύρύ-
τητος τών γνώσεων του επεκτεινόμενης και είς τεχνικάς λεπτομέρειας αποσαφη
νίζει δρους αναφερομένους είς τήν ναυπηγίαν, οϊτινες άπαντώσι συχνάκις είς το 
παρόν ποίημα. 

Γενικώς ή παροΰσα Ικδοσις αποτελεί υπόδειγμα φιλολογικής εργασίας συνδυά-
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ζουσα έν ταύτφ την πλήρη ένημέρωσιν εις θέματα αρχαιολογικά, μυθολογικά, 
Ιστορικής γεωγραφίας, επιστημονικών καί τεχνικών δρων. Μαρτυρεί έπιστημονι-
κήν άκρίβειαν καΐ άπέραντον ευρύτητα γνώσεων, άνταποκρινομένην εις τάς άρετάς 
τοϋ αρχαίου ποιητου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΖΑΓΑΝ1ΑΡΗΣ 

* * * 

ANTONIO CARLINI και άλλοι, Papiri L e t t e r a r i Greci. Πίζα 1978, 

σελ. 304. 

Ό τόμος περιέχει 38 ελληνικά κείμενα φιλολογικού και ήμιφιλολογικοΰ περιε
χομένου, πού διεσώθησαν εις παπύρινα σπαράγματα και διαφυλάσσονται εις εύρω-
παϊκάς βιβλιοθήκας ή στο έλληνο-ρωμαϊκον Μουσεΐον της 'Αλεξανδρείας. Τά πε
ρισσότερα άπ' αυτά τα παπυρικά αποσπάσματα έχουν ήδη έκδοθή εις συλλογάς, 
των οποίων ή έκδοσις είναι εξαντλημένη, ή εις περιοδικά σπάνια, πού δέν ευρί
σκονται εύκολα. Το γεγονός αυτό είναι ένας άπό τους λόγους πού ήνάγκασε τους 
μελετητάς νά τά συμπεριλάβουν στη συλλογή τους. Ό αναγνώστης ωστόσο του 
βιβλίου αύτοΰ θ' άναγνωρίση αμέσως τήν βελτίωσιν πού έχουν τα παπυρικά αυτά 
κείμενα τόσον άπό άποψιν αναγνώσεως δσο και από άποψιν σχολιασμού. 'Ακόμη 
μερικοί πάπυροι, καί κυρίως οί ύπ' αριθ. 16 και 35, έχουν έν μέρει αλλάξει μορ-
φήν χάρις είς νέας άλλ' ευτυχείς ανακαλύψεις συμπληρωματικών κομματιών, πού 
συνετέλεσαν είς τήν άνασύνθεσιν τών προηγουμένων κομματιών είς άρτίαν τεχνικήν 
μορφήν. "Οποιος έχει άσχοληθή με παπυρικά αποσπάσματα καταλαβαίνει αμέσως 
τά προβλήματα πού παρουσιάζονται αναφορικά με τήν άνάγνωσιν, τήν άναγνώρι-
σιν της πατρότητος ή τήν άνασύνθεσιν καί τον χαρακτηρισμών του κειμένου καί επί 
πλέον τήν ακριβή χρονολόγησιν. Τά προβλήματα αυτά ξεπέρασαν ικανοποιητικά 
οί συντάκται της συλλογής. 'Οκτώ πάπυροι (αριθ. 9, 20, 30, 31, 33, 34, 35) εκδί
δονται εδώ δια πρώτην φοράν. Αυτή ή editio princeps, δπως κάθε editio princeps, 
είναι ευτυχές γεγονός. "Οσο μικρή έκτασι καί αν έχη το κείμενον, δσο παρημε-
λημένος καί αν είναι ό σχολιασμός, όσας άτελείας, τελικά, καί αν φέρη, δίδει τήν 
ευκαιρία στον έπόμενον μελετητήν νά χρησιμοποίηση το νέο κείμενον εποικοδομη
τικά στους τομείς πού ή είδικότης του του επιτρέπει. 'Από τους παπύρους αυτούς 
δύο (αριθ. 9, 35) περιέχουν αξιόλογα μέρη από τάς ραψωδίας Β καί Α αντιστοί
χως της Ίλιάδος, καί ένας άλλος (αριθ. 20) ένα κομμάτι άπό τήν Πάλαιαν Δια-
θήκην (='Αββακούμ 3, 8—10). Ή πατρότης τών υπολοίπων δέν έχει άναγνωρι-
σθή. Ή έκδοσις δμως τών παπύρων αυτών έδωσεν άφορμήν στον J. Lenaerts νά 
εντόπιση το ύπ' αριθ. 31 απόσπασμα εύρίσκων σωστά πώς είναι άπό το Συμπό-
σιον του Ξενοφώντος (3, 9) είς ένα μικρό άρθρο του (βλ. Chr. Eg- 53, 1978, 
131—2). Τά υπόλοιπα αποσπάσματα αναμένουν τήν διαίσθησιν καί σοφίαν των φι
λολόγων, δια νά τους άποδοθή ή πατρότης. Το θέμα βέβαια δέν είναι απλό" εδώ 
ή παπυρολογία προσφέρει πολλά ς ευκαιρίας στον ερευνητή ν' άσχοληθή με πρωτό
τυπα θέματα είς παρθένον έδαφος. 

"Ολοι οί πάπυροι της συλλογής χρονολογούνται άπό τον 3ον π. Χ. αι. μέχρι τον 
7ον μ. Χ. αί. Οί περισσότεροι ανάγονται στον 2ο αι. μ. Χ., δπως καί θα περίμενε 
κανείς. Πρόκειται διά τήν περίοδον τών Άντωνίνων (96—192 μ. Χ.), περίοδον 
ειρήνης (pax romana), ασφαλείας καί πλούτου του Ρωμαϊκού κράτους, είς τήν 
οποίαν εντάσσονται οί περισσότεροι φιλολογικοί πάπυροι. 


