
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ 
Δρος φιλ. 

επιμελητού του Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΜΙΟΥ 

Παρ' Ά θ η ν α ί ω Χ Π pp. 525e - f- 526a ( = Π [1890/1966] 1 5 9 - 6 0 K a i b e l = 
V [ 1 9 5 5 ] 370—73 Gulick [Loeb Class. Libr.]) φέρονται τάδε κατά την εκδο-
σιν του Kaibel : 

« 30. περί δε της Σ Α Μ Ι Ω Ν τρυφής Δονρις ίστορών παρατίθεται Ά σ ί ο υ 
ποιήματα, δτι έφόρουν χλιδώνας (sic) 1 περί τοις βραχίοσιν (sic) 2 και τήν έορ-
τήν άγοντες των 'Ηραίων έβάδιζον κατεκτενισμένοι τάς κόμας έπί το μετάφρενον 
καί τους ώμους 3 . το δε νόμιμον τοΰτο μαρτυρεΐσθαι και υπό παροιμίας τήσδε 
'βαδίζειν (ε ις) Ή ρ α ΐ ο ν έμπεπλεγμένον'. εστί (sic) 4 δε τα του Άαίου έπη 
ούτως έχοντα* 
f οι δ ' αΰτως φοίτεσκον 6πως πλοκάμους κτενίσαιντο 

εις "Ηρας τέμενος, πεπυκασμένο*. ε'ίμασι καλοϊς, 
χιονέοισι χιτώσι πέδον χθονος εύρέος ε ί χ ο ν 
χρύσειαι δέ κορύμβαι έ π ' αυτών τέττιγες ως ' 

5 χαΐται δ' ήωρευντ' άνέμω χρυσέοις Ivi δεσμοις, 
δαιδάλεοι δέ χλιδώνες (sic) άρ' άμφΐ βραχίοσιν ήσαν, 

τες ύπασπίδιον πολεμιστήν. 

'Ηρακλείδης δ ' ό Ποντικός εν τ ω περί 'Ηδονής Σαμί-
526 ους φησί καθ' ύπερβολήν τρυφήσαντας δια τήν προς αλλήλους 

μικρολογίαν ώσπερ Συβαρίτας τήν πόλιν άπολέσαι.» 5 

Ό 'Αθηναίος δηλ. ενταύθα ποιούμενος λόγον περί της τρυφής τών Σαμίων 

1. Προσέθηκα το sic, διότι γνώριμον υπάρχει Οτι ορθώς λέγεται χλιδών, -ωνος, ουχί χλι
δών, -ώνος καί επομένως κακώς οί έκδόται (ουχί μόνος ό Kaibel) γράφουσι χλιδώνας αντί 
του χλίδωνας (πβ. Ήρωδιανον εν II [1870] 729 Lentz. Προσθ. δτι καί παρ' Ήσυχίω το 
χλιδώιες διωρθώθη είς χλ.ίδωνες [τα περί διορθώσεως άλλων λέξεων εν τη εξηγήσει τούτου 
παραλείπω]). 

2. Κακώς πολλοί τών έκδοτων (ευτυχώς ουχί πάντες) γράφουσιν ένταϋθα βραχίοσιν αντί 
τοϋ βραχίοσι 

3. Έν ταϊς ξέναις έκδόσεσιν, αΐς άκολουθοϋσιν ενίοτε (είς τοΰτο) καί "Ελληνες (!), μετά 
τελείαν στιγμήν συνήθως (ουχί έν πάσαις) το άρκτικον γράμμα της επομένης λέξεως γράφεται 
μικρόν (εί μή πρόκειται περί λέξεως, έν ή καί καθ' έαυτήν νοούμενη ουχί μικρόν γράφεται το 
πρώτον γράμμα, ώς έν τοις όνόμασι προσώπων (μετά τών εθνικών καί τών πατρωνυμικών] ή 
τόπων)· ούτω καί κατωτέρω. 

4 Έν πολλαϊς τών εκδόσεων (ευτυχώς ουχί έν πάσαις) κακώς εΤναι γεγραμμένον ένταϋθα 
εστί αντί τοΰ "Εστί [διότι γνωριμώτατον είναι δτι το ΕΣΤΙ(Ν) έν άρχη τοϋ λόγου (προτά
σεως, κώλου, περιόδου, στίχου) παροξύνεται (ώς καί έν άλλαις περιστάσεσιν, άς κρίνω περιτ-
τον να μνημονεύσω ένταϋθα), καθ' ά καί οί παλαιοί γραμματικοί εΐπον.— Περί τούτου δέ καί 
έν ταϊς πρώταις γυμνασιακαϊς τάξεσι διδάσκεται τ ις ! ] . 

5. Ένταϋθα περατοΰται το ύπ' αριθ. 30 κεφάλαιον, δπερ δλον ανωτέρω παρέθεμεν. 
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παρατίθεται και απόσπασμα επικού ποιήματος 1 'Ασίου τοΰ Σαμίου 2 ( =EGF 
[Kinke l ] I (1877) 206, fr. 13), ως παρεδίδοτο (κατά τον Αθήναιον) υπό του 
(ωσαύτως Σαμίου) ιστορικού Δούριδος ( = έ ν FGrHist II Α [1926] 152, Nr 76 
F 60 = FHG I I [ 1 8 4 8 ] 480, fr. 4 7 ) . 

Και πρώτον μεν κρίνω καλόν να μνημονεύσω (προς βσοις ύποσημειοΰμαι έν 
τοις πρόσθεν) τα περί των διαφόρων γραφών και διορθώσεων του χωρίου, ετι δε 
τάς περί την έμφάνισιν του κειμένου διαφοράς (κατά τάς διαφόρους εκδόσεις), 'ίνα 
λάβη γνώσιν ό αναγνώστης. 

Λοιπόν περί μεν του πρώτου έν πεζώ λόγω μέρους παρατηρητέον τα έξης : 
Παραδέδοται και γραφή τώ ήραίω (αντί του τών Ηραίων), ετι δε γραφή 

κατεκνενισμένοι (αντί του κατεκτενισμένοι)' έν δέ τη παροιμία αντί μεν του βαδί-
ζειν έν τισι τών εκδόσεων (ουχί μόνου τοΰ Άθην.) φέρεται βαδίστε'3 μεθ' δ το 
εις προσέθηκεν ό Meineke (αλλ' έπιθι και I. Schweighaeuser, Animadversiones in 
Athenaei Deipnosophistas, torn, sextus, Argentorati 1804, p. 403), αντί δέ τοΰ 
εμπεπλεγμένον φέρεται έν FGrHist εμπεπληγμένον. 

Προκειμένου δέ περί τών στίχων τοΰ Ά σ ί ο υ παρατηροΰμεν τάδε : 
Έ ν μεν τ ώ στ. 1 αντί τοΰ οι φέρεται έ'ν τισι τών εκδόσεων (καθόλου ειπείν 4 ) 

οι (άτόνως), αντί δέ τοΰ αντως έφέρετο αντως έν παλαιτέραις έκδόσεσι, μετά δέ 
τάς λέξεις φοίτεσκον5 (άνθ' οδ και γραφή φοιτέεσκον) και κτενίσαιντο υπάρχει 
εν τισι τών εκδόσεων κ ό μ μ α 6 . Ό δέ Kaibel περί τοΰ στίχου τούτου ύποσημειοΰ-
ται : requiro talia οϊ δ' δτε φοίτεσκον οπίσω πλοκάμους κτενίσαντες 

Έ ν δέ τω στ. 2 έγραψαν τ ί ν ε ς 7 "Ηρης{άντί τοΰ παραδεδομένου "Ηρας), μετά 
δέ τήν λ. τέμενος φέρεται (αντί τοΰ κόμματος) έν EGF και έν (τη έκδ. τοΰ 
Ά θ η ν . ) I I (1858) 461 Meineke τελεία, αντί δέ τοΰ πεπνκασμένοι (όπερ έγραψεν 
ό Μουσοΰρος) έχει παραδοθή πεποικασμένοι και τέλος μετά το καλοϊς έχει τεθή 
(αντί τοΰ κόμματος) άνω στιγμή έν FHG. 

Έ ν δέ τω στ. 3 αντί μέν τοΰ χιονέοισι ό Lennep έγραψε χιονέοις τε (όπερ και 
άλλοι έδέξαντο 8 ) , αντί δέ τοΰ πέδον χΰονος ενρέος εΐχον ό μέν G. Hermann πέ-
δον χθ. εύρ. άχρι έγραψεν, ο δέ J a c o b s 9 ορμηθείς έκ τοΰ τρόπου, καθ' δν ό 

1. Έξηνέχθη υπό τίνων ή γνώμη, ότι το περιεχόμενον τοΰ ποιήματος τούτου είναι σκω-
πτικόν άλλ' όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν, δτι πρώτον μέν ουδαμώς άρκεΐ προς άπόδειξιν της 
γνώμης ταύτης ή τυχόν υπαρξις ευτραπελίας τινός αναφερομένης εις τους κεκαλλωπισμένους 
πολεμιστάς έν τώ τελευταίω στίχω τοΰ αποσπάσματος, έπειτα δε ή μορφή (το μέτρον) του 
ποιήματος είναι καθαρώς επική" όθεν και ό Αθηναίος χρηται τη λέξει επη. 

2. Τον ποιητήν τούτον, μνημονευόμενον υπό μέν τοΰ Παυσαν. πολλάκις, ύπο δέ τοΰ 'Αθη
ναίου προσέτι ( = προς τώ ανωτέρω χωρίω) και έν III p. 125b και 125d , ό G. Murray εί-
καιολογών θεωρεί «μυθώδη», ύποσημειούμενος όίμα, δτι το προκείμενον απόσπασμα «φαίνεται 
μάλλον άλλου ποιητοΰ, οχι Σαμίου» (G. Murray — Σ. Μενάρδου «'Ιστορία της άρχ. έλλην. 
λογοτεχν.», έν 'Αθήναις 1922, σελ. 72). 

3. Αίτίολογίαν της τοιαύτης γραφής πειράται να παράσχη και ό Meineke έν τη έκδ. τοΰ 
Άθην. (IV [1867 = Anal. crit. ad Athen. Deipn.) 241—42). 

4. Και ένταΰθα, ως και άνωτ. και κατωτ., ποιούμενος λόγον περί εκδόσεων τίνων (αορί
στως) εννοώ ουχί μόνας τάς τοΰ 'Αθηναίου. 

5. Ό τύπος φοίτεόκον μόνον έκ τοΰ προκειμένου χωρίου μαρτυρεΐται. 
6. Άλλ' ό Casaubon μόνον μετά το φοίτεσκον είχε γράψει κόμμα. 
7. Κατά πρότασιν τοΰ Naeke, de Choerilo p. 74. 
8. Π. χ. ό Kinkel· άλλα και ό Meineke εγκρίνει τοΰτο (IV [1867] 242), ει καΐ εις το 

κείμενον εΐχεν εισαγάγει το χιονεοίϋι (II [1858] 461). 
9. Exerc. Grit. I p . 121. 
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Jacques Daléchamp (Dalecampius) άπέδωκε λατινιστί τον στίχον (terraeque late 
niveis tunicis solum redebant), φρονεί, βτι ό Dal. είχε προ οφθαλμών γραφήν 
πεδον χθ. ευρύ εσαιρον1, πολλοί δε μετά το εΐχον (Οπερ δέχονται) γράφουσι κόμμα 
αντί της άνω στιγμής, τέλος δ' ό Weston διώρθωσε το εϊχον εις Ικον (την δε 
διόρθωσιν ταύτην έδέξατο καΐ ό Schweighaeuser 2). 

Οι δε στίχοι 4 — 5 εν τισι τών εκδόσεων φέρονται κατ ' έναλλαγήν (δηλ. αντι
στρόφως) κατ ' άστοχον διόρθωσιν του Naeke 3* και τών μεν οΰτως έναλλασσόντων 
στίζουσιν οι μεν τελείαν στιγμήν μετά το ώς (Meineke, Kinkel κ. ά.) δεχόμενοι 
το μετά το δεσμοίς κόμμα, οί δε άνω στιγμήν μετά τοδεσμοίς δεχόμενοι καί την 
μετά το ώς (FHG κ. ά.)' τών δε μη έναλλασσόντων οί μέν στίζουσιν ώς εν τω 
ανωτέρω παρατεθέντι κειμένω, οί δέ διαφέρουσιν εις τήν στίξιν ή του δεσμοϊς, 
μεθ' δ γράφουσιν άνω στιγμήν, ώς ό W. Dindorf εν τη έκδόσει του Ά θ η ν . ( I I 
[ 1 8 2 7 ] 1176), ή του ώς, μεθ' ο γράφουσι κόμμα ( τ α κατά τον τρόπον στίξεως 
άλλων τινών, καθόλου ειπείν, παραλείπω). 'Αλλ' ουχί μόνον εις τήν θέσιν τών δύο 
τούτων στίχων καί τήν εν αύτοΐς στίξιν ύπάρχουσι διαφοραί άλλα καί εις άλλα' 
οΰτως αντί μέν του κορύμβαι πολλοί έκδόται τήν έτέραν γραφήν κόρνμβαι έδέ-
ξαντο, ό δέ Wilamowitz κοσύμβαι 4 έγραψε, το δέ έπ αυτών μετέβαλεν εις επ αυ-
τεων ό N a e k e 5 , έδέξαντο δέ τήν διόρθωσιν ταύτην καί άλλοι 6 , αντί δέ του επ αυτών 
τέττιγες 7 ώς φέρεται καί γραφή καί τεττιγες επ αυτών ώς 

Ό δέ Lennep ύπέλαβεν 8 , βτι το ώς καί το εΐχον του ηγουμένου στίχου (ήτοι 
αϊ τελευταΐαι λέξεις τών στίχων 3 καί 4) εγράφησαν κατ* έναλλαγήν, δτι δηλ. 
πρότερον οί δύο στίχοι ήσαν γεγραμμένοι ώδε : 

χιονέοισι χιτώσι πέδον χθονος εύρεος ώς 

χρύσειαι δε κόρυμβαι επ αυτών τέττιγες εϊχον. 

έπειτα δέ τούτους δή τους στίχους μετέγραψεν, ώς έξης : 

χιονεοις τε χιτώσι πεδον χθονος εύρυοδείης (nempe φοίτεσκον) 
χρυσείους δε κόρυμβοι επ* αυτών τέττιγας εϊχον 

Ά λ λ α τήν γνώμην του Lennep ψέγει ό Schweighaeuser 9 ου μόνον δια τήν κά-
κωσιν του κειμένου άλλα καί δια λόγους μετρικούς, φρονών άμα, δτι ό τέταρτος 
στίχος καλώς έχει παραδοθή' εν δέ τ ω στ. 5 ( κ α τ ' άλλους 4, ώς ήδη ελέχθη) 
αντί του χαΐται φέρεται χαϊτας (sic) εν FHG, το δέ ό' γιωρεϋντ* ανέμω έγραψεν ι 0 

1. Ό δέ Schweighaeuser, ενθ' άν., σελ. 404—405, έχων προ οφθαλμών Οσα ό Casaubon 
έγραψε περί τοΰ στίχου (Tertio significai poeta, syrmata eos gestasse et vestes albas poderes, 
sive ad terrain pertinentes. Interpres nescio quid legerit pro εΐχον ; sed fieri potest εΐχον 
πέδον χθονος, pro pertinebant ad terram, eamque tangebant.) φρονεί, Οτι έν τη έννοίς: ταύτη 
ήρμοζε γραφή εϊχοντο πέδον αντί τοϋ εΐχον πέδον 

2. ένθ' άν., σελ. 405. 
3. ένθ' άν. 
4. Πβ. καί Gulick, ενθ' άν., έ'τι δέ σελ. 302—303 καί Schweighaeuser, ένθ' άν., σελ. 405. 
5. ένθ* άν. 
6. ΈιτΙ παραδείγματος ό Kinkel· άλλα καί ό Meineke, εί καί εΐχεν εισαγάγει είς το κεί-

μενον το επ' αυτών (II[1858] 461), ένέκρινεν έπειτα (IV [1867] 242) τήν διόρθωσιν τοΰ Naeke. 
1. 'Επειδή πρόκειται περί της Σάμου (τα δέ περί της ύπ' Αθηναίων χρήσεως τών τοιού

των κοσμημάτων είναι γνωστά), επάγομαι ενταύθα τήν φράσιν γυνή έχει τέττιγας επίχρυσους 
κ.τ.λ. εκ καταλόγου (4ης έκατονταετ. π. Χ.) αναθηματικών προσφορών Σάμου (C. Michel, 
Recueil d'inscriptions grecques [Bruxelles 1900] n. 832, 51). 

8. Animadv. ad Coluthum p. 45 sq. 
9. έ"νθ' άν., σελ. 405. 

10. Tò κατ' αρχήν προέτεινε δ' ήώρηντ' άνέμφ (έπειτα δέ το ανωτέρω). 

6 
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ó Casaubon αντί των παραδεδομένων δωρεντανέμφ και ό' ώρεντανέμφ (άνθ' ών 
ό Weston [ορμηθείς εκ του Όμηρ. Ψ 367] προέτεινεν ερρώοντο άνέμοις). 

Το δ' εν τω στ. β δαιδάλεοι έγράφετό ποτέ κακώς δαιδαλέοι (πβ. Ήρωδιαν. 
περί μον. λέξ. εν II [1870] 114 Lentz)' αντί δέ του χλιδώνες γραπτέον χλίδωνες, 
καθ' ά ύπεσημειωσάμηνέν σελ. 79' εκ δέ του εν τοις κώδιξι κάκου χωρισμού τών 
λέξεων τών άπο του άμφΐ μέχρι, του τες (άμφι βραχίοσιν ήσαντες και άμφι-
βραχίοαι νήσαντες) έγένοντο και υπό τών ερμηνευτών και έκδοτων σφάλματα 
ενταύθα' οοτως ό μεν Casaubon (παρατιθέμενος πρώτον το δλον απόσπασμα 
κατά τάς παραδεδομένας γραφάς, 'ίνα δείξη τήν κακίστην παράδοση, είδικώτερον 
δ' ενταύθα [εν τη παραθέσει ταύτη] παρέχων εν μεν τω στ. 6 αμφιβραχίοσι^τ, 
[sic], εν δέ τω έπομένω στ. νήσαντες κ.τ.λ.) νομίζει γραπτέον 1 : 

— άμφΐ βραχίοσιν ήσαν 
ώσπερ νπασπιδίφ πολεμιστή.— 

Τούτο δη το ώσπερ νπασπιδίφ πολεμιστή ψέγει ô Schweighaeuser 2 ού μόνον 
ως λίαν άφιστάμενον της παραδεδομένης γραφής άλλα και ως μη παρέχον νουν, 
ως ψέγει και το υπό Γάλλων ερμηνευτών παρεχόμενον όντως (sic) μιμήσαντες 
νπασπίδιον πολεμιστήν. (ένθα ορθώς αποφαίνεται, δτι ελληνικός τύπος ουχί μιμή
σαντες υπάρχει άλλα μιμησάμενοι)' εν δέ FHG εν μέν τφ στ. 6 φέρεται το άμφι 
βραχίοσιν δηλούμενης της μετά τούτο υπάρξεως χάσματος, εν δέ τφ έπομένω στ. 
μετά δήλωσιν υπάρξεως χάσματος εν αρχή τοϋ στίχου είναι γεγραμμένον ήσαντες 
(κ.τ.λ.)' έν άλλαις δ' έκδόσεσιν ουδέν μετά το αρ' είναι γεγραμμένον εν τω στ. 6 
πλην τής δηλώσεως υπάρξεως χάσματος, έν δέ τω έπομένω στ. φέρεται ή αμφί 
βραχίοσιν ήσαντες (κ.τ.λ.) ή άμφιβραχιονίσαντες (κ.τ.λ.), δπερ 3 εκ διορθώσεως 
του Naeke σημειωσαμένου και το μετά το οίρ' χάσμα' ό δέ Jacoby, ^νθ' άν., 
παρέχων το κείμενον, ως και ό Kaibel (ως δηλ. έν αρχή τής μετά χείρας εργα
σίας παρετέθη) ύποσημειοΰται (μετά μνείαν τής διορθώσεως του Naeke): 

{τον δεϊνα α\σχννον)τες ? 
ομοίως δ' έρωτηματικώς ό Gulick 4 ύποσημειοΰται «κουφά ποσίν προβιβάντες 
ύπασπίδιοι πόλε μι στα ί ? Advancing with light step, warriors protected by their 
shields, an ironical reminiscence of IL, XIII 158.» 

Περί δέ του άκολουθοΰντος έν πεζώ λόγω μέρους (του Άθην.) παρατηρητέον, 
δτι πρώτον μέν ό Kaibel ύποσημειοΰται, δτι είναι προτιμότερον αντί του μικρο-
λογίαν 5 (δπερ δμως εισάγει εις το κείμενον, καθά δη και οι άλλοι έκδόται) να 
γραφή φιλοτιμίαν, παραβάλλων προς το χωρίον του Άθην. XII p. 520c, έπειτα 
δέ εχουσι παραδοθή και αϊ γραφαί ώστε αντί του ώσπερ και άτιωλέσαι (sic) 
αντί του άπολέσαι. 

Και ταύτα μέν έν αναφορά προς τάς γραφάς τών κωδίκων, τάς μέχρι τοΰδε 

1. Ό Casaub.T/jv είκασίαν αύτοϋ ταύτην κρίνει μέρος μέν τι βεβαίαν μέρος δέ τι πιθανήν. 
2. ενθ' άν., σελ. 406. 
3. Τοίοϋτο ρήμα, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, παρ' ούδενί τών συγγραφέων άπαντα* 

ενταύθα δηλ. ό Naeke ε'πλασε το άμφιβραχιονίσαντες σημειούμενος εις έπίρρωσιν : Quod erui, 
versum efficit rotundissimum, et iocosa Asii magniloquentia dignissimum est. Cognata, 
περί βραχιόνων, βραχιονιΰτήρ. (Δια τούτων ό Ν. νομίζει, δτι έπιρρώννυται ή εικασία !). 

4. Ινθ' άν., σελ. 372. 
5. Πώς πρέπει να νοηθή ενταύθα ή λέξις, λέγει ό Schweighaeuser, ëW άν., σελ. 406. 
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γενομένας διορθώσεις και τάς περί τήν έμφάνισιν του κειμένου διαφοράς (κατά 
τάς διαφόρους εκδόσεις). 

Καιρός δ' ήδη να ε ΐπω, π ώ ς πρέπει να γραφώσι κατ ' έμέ οι στίχοι του 
Ά σ ί ο υ ' διότι είναι πρόδηλον δτι, ώς είναι παραδεδομένον το κείμενον, εν μεν 
τοις πρώτοις τρισΐ στίχοις υπάρχει ασυναρτησία *, ήτις ουδαμώς αίρεται δια των 
μνημονευθεισών διαφόρων στίξεων καΐ διορθώσεων, εξαιρουμένης π ω ς της εικα
σίας του Kaibel, ήπερ δμως άγαν απέχει του παραδεδομένου κειμένου, εν δε τ ω 
τελευταίω στίχω πολλά έλλείπουσιν. 

Λοιπόν νομίζω, δτι τον στ. 1 όφείλομεν να μεταγράψωμεν ώδε : 

Οι <Γ αϋθ\ ώς φοίτεσκον, επει πλοκάμους κτενίσαιντο, 

Κατά ταύτα αντί μεν του ΑΥΤΩΟ γράφω ΑΥΘ O C ( α $ # ' ώς [ένθα το 
ανθ'=αΰτε]), αντί δε του ΟΠΩΟ γράφω (ΕΠ(ΕΙ (=επεΙ) ύποστίζων ( = θέτων 
ύποστιγμήν, τ .ε. κόμμα) μετά το άυθ\ το φοίτεσκον και το κτενίσαιντο ζ. 

Αύτόδηλον δ ' δτι ούτως αποκαθίσταται ό ειρμός, κυρίας οΰσης μόνον της προ
τάσεως χιονεοισι — εϊχον' ( στ. 3 ) . 

Και εξηγούμαι : Προσέτι δε (ή «εξ άλλου», «άφ' ετέρου» 3 ) οδτοι, καθώς 
( = δ τ ε ) προσήρχοντο μετ ' επιμελή κτενισμον της κόμης (εκάστοτε γινόμενον), 
[ άναλυτικώτερον : , άφου εκάστοτε επιμελώς έκτένιζον τήν κόμην (πλέκον-

τες εις βοστρύχους),] 
Ταύτα δέ, διότι το κτενίσαιντο εν τ φ υ π ' εμού διωρθωμένω στίχω είναι 

«επαναληπτική» Ευκτική, δηλοΰσα επανάληψιν έν τ ω παρελθόντι, το δε ρήμα 
τοΰτο είναι ενταύθα μέσον δυναμικόν, οοτω δέ σημαίνει τον επιμελή κτενισμόν* 
π β . καί τα ανωτέρω κατεκτενισμένοι και έμπεπλεγμένον, έν οίς ωσαύτως ενεστιν 
η έ'ννοια τής επιμελείας δι' άλλον λόγον διότι δηλ. το μεν κατακτενίζω σημαί
νει το επιμελώς κτενίζειν, κοσμεΐν κ.τ .τ . (καί κατακτενισμος = επιμελής κτενισμος 
[ Ή ρ ο δ ο τ . ίατρ. παρ ' Όρειβασ. , Ίατρ. σνναγ. Χ 7, 1 ] καί κατάκτενος = επιμε
λώς έκτενισμένος ή ένδεδυμένος, κεκοσμημένος 4 ) , του δέ έμπεπλεγμένον ή ση
μασία ου πολύ απέχει τής εκδοχής του Casaubon 5 εξηγουμένου : habentem capil-
los implexos, sive diligenter pexos et in humerum demissos. 

Δυνατόν δ' δμως (κατ' έμέ ωσαύτως) να γράψωμεν τον στίχον καί ώδε : 

Οι <5' ανθ\ ώς φοίτεσκον όμως, πλοκάμους κτενίσαντες, 

δτε διορθοΰμεν το μεν αντως, ώς καί ανωτέρω ( = α#0', ώς), το δέ όπως εις 
όμως δεχόμενοι το κατά τήν είκασίαν του Kaibel κτενίσαντες καί ύποστίζοντες 
μετά το ανθ', το όμως καί το κτενίσαντες. 

1. Ή δ η ό W. Dindorf έν τη έκδόσει του 'Αθηναίου (II [1827] 1176) ύποσημειουται : 
Post versum secundum vereor ne qua exciderint. "Ο δέ Meineke (IV [1867] 242) γράφει : 
In corruptissimo Ash* fragmento vs. 1 non intelligo οΐ ό" αντως (vulgo αϋτως) φοίτεσκον 
όπως πλοκάμους κτενίσαιντο. 

Κακώς δέ προ τούτων ό Casaubon παρετήρησεν, δτι οι δύο πρώτοι στίχοι εΐναι σαφείς 
(ει καί δέχεται, δτι το απόσπασμα, καθόλου ειπείν, είναι κάκιστα παραδεδομένον). 

2. Δεχόμενος δηλ. το εν τισι τών εκδόσεων υπάρχον κόμμα μετά το φοίτεσκον καί το 
κτενίσαιντο προστίθημι καί μετά το αΰθ' 

3. Βεβαίως αϊ τοιαϋται φράσεις είναι ξενικαί (πβ. καί Κ. Λογοθέτην έν τω περιοδικοί 
Πλάτωνι 1960, σελ. 8)· άλλ' έν τη μεταφράσει δύναταί τις να μεταχειρίζηται γλώσσαν μάλ
λον άνειμένην ύπείκων εις την ανάγκην σαφεστέρας καί ακριβεστέρας αποδόσεως (πβ. δσα έχω 
γράψει έν τφ περιοδ. Πλάτωνι 1964, σελ. 188 ύποσημ. 3 [πβ. καί σελ. 175 καί 204, 
ύποσημ. 1]). 

4. Ό Ησύχιος : κατάκτενος κόμη (κατεκτενοκόμη Cod.)· κατεκτενισμένη. 
5. Έν τη 2α καί 3η έκδ. τών Animadv. 
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Έ ν αναφορά δε προς τά δύο τελευταία κόμματα επαναλαμβάνω ενταύθα δσα 
που άλλαχου ι έχω γράψει, δτι νομίζω, δτι και at (έπιρρηματικαί) μετοχαί πρέπει. 
ενίοτε (εί μή πάντοτε) νά χωρίζωνται δια κόμματος άπο άλλων λέξεων (και άπ' 
αύτου του ρήματος) της αύτης προτάσεως (διότι βεβαίως αί μετοχαί καθ' έαυτάς 
δεν άποτελουσι προτάσεις) δια τον κίνδυνον εσφαλμένων συνάψεων και παρερμη
νειών. Οΰτως ενταύθα το δμώς κρίνω συναπτέον τω φοίτεσκον και επομένως την 
φράσιν ώς φοίτεσκον δμώς μεταφράζω : καθώς (= δτε) προσήρχοντο δμοϋ (δμα-
δικώς, μαζί) 2 , δτε και το κατωτέρω πεδον χθονος ευ ρε ο ς εϊχον ευρίσκει δι-
καίωσιν διότι τούτο σημαίνει : κατελάμβανον (κατεΐχον) μ ε γ ά λ η ν εκτασιν γης 
(έ'δαφος ευρείας γης) [ούτως ουδαμώς δηλοΰται ένταϋθα δτι έφόρουν ποδή-
ρεις χιτώνας κ.τ.τ., ώς τίνες ύπέλαβον]· εκ της συνοδοιπορίας δηλ. κατελάμ
βανον μεγάλη ν εκτασιν γης ( Ή δε φράσις χιονέοισι χιτώσι κατ' έμέ είναι 
έπεξήγησις του εϊμασι καλοϊς). 

Βεβαίως δυσκολία τις ανακύπτει έκ της τοιαύτης ερμηνείας του όμως, άτε γνω
ρίμου οντος δτι έν ώρισμέναις φράσεσι μόνον ενυπάρχει ή τοιαύτη σημασία, π. χ. 
έν αις ή λέξις κείται μετά τίνος τών τύπων : πάντες, πάντας, πάνθ\ πασι(ν), 
πάντχι, ες τα πάνθ* κ.τ.τ.* άλλ' ίσως ενταύθα προσυπακουστέον το πάντες (δυνατόν 
δε και έν τοις ήγουμένοις [μή παραδεδομένοις] στίχοις να ενυπήρχε τοιαύτη τις 
έ'νδειξις, εξ ής εύκολώτερον θα ήδύνατό τις να προσυπακούση την λέξιν ταύτην ή 
όμοίαν τινά)* εί δε μή, δυνάμεθα αντί του δμώς να γράψωμεν δμοϋ (δπερ, παλαιό-
γραφικώς κρινόμενον, διαφέρει μεν μάλλον του όπως ή το δμώς άλλ' δμως ουχί 
παντάπασιν), δτε δυσχέρεια ερμηνευτική ουδεμία υπάρχει, ή να γράψωμεν μέν δμώς, 
άλλα να ύποστίξωμεν προ τούτου (του δμώς) έξαλείφοντες το μετ' αυτό κόμμα, ώδε : 

ΟΙ δ* αϋά", ώς φοίτεσκον, δμώς πλοκάμους κτενίσαντες, 

δτε το δμώς (συναπτόμενον τφ κτενίσαντες) έρμηνευτέον3,: κατά τον αυτόν τρόπον4. 

Ό δε τελευταίος στίχος (7) κατ' έμε ίσως πρέπει να συμπληρωθη, ώς έξης : 

(άλλοϊον ποιεϋν}τες νπασπίδιον πολεμιστών. 

'Ρητέον δ' ενταύθα δτι της λέξεως αλλοΐος, δηλούσης συνήθως τον διάφορον, 
τον άλλου είδους, τον «άλλοιώτικο», έγίνετο ενίοτε χρησις εύφημητικώς εις δήλω-
σιν κακοΰ τίνος, μάλιστα έν τη φράσει αλλοϊόν τι ( = άλλο τι ή καλόν, αντί του 
κα*όν τι), οίον παρ' Ήροδότφ V 40 και Άρκεσιλ. παρά Διογ. Λ. IV 44* πβ. 
Δημοσθ. Προοίμ. 32,4 και 'Αλεξ. Άφροδισ. Προβλήμ. Ι 99 (=Phys. Med. Gr. Min. 
I [1841/1963] 34 Ideler: άλλοιότερον)' άλλα και ή λέξις έτερος πλειστάκις κεί
ται και εύφημητικώς εις δήλωσιν του διαφόρου παρ' δ,τι έπρεπε, του ουχί κάλου, 
του κάκου (Αίσχύλ. Άγ. 151, Σοφοκλ. Φιλ. 503, Εύριπ. Μήδ. 639 καί 'Ηρ. μαιν. 
1238, Πινδ. Πυθ. III 34, Ίσοκρ. XIX 25 [Blass], Δημοσθ. XXII 12 καί XLVIII 

1. Γεωργίου Έμμ. Βασμανόλη «Παρατηρήσεις εις τά δύο πρώτα βιβλία της Πλάτωνος 
Πολιτείας» έν τω περιοδικοί Πλάτωνι 1964, σελ. 179—80. 

2. Αύτόδηλον δ' δτι το κτενίσαντες ενταύθα έξηγητέον : άφοϋ έκτένισαν. 
3. Πβ. καί δσα έχει γράψει ό Κωνστ. Σ. Κόντος έν τη Άθηνα 1 (1889) 154—56. 
4. Είναι λίαν πιθανόν δτι έν τοις ήγουμένοις [μή παραδεδομένοις] στίχοις ό "Ασιος 

έποιήσατο λόγον περί τοϋ κτενισμοϋ' διότι άλλως πώς θά ήτο δυνατόν νά φέρηται ανωτέρω 
ή φράσις « έπί το μετάφρενον καί τους ώμους» ώς (κατά Δοϋριν παρ' Άθηναίω) σύμ
φωνος προς τά «Άσίου ποιήματα» ; 
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3 0 ' π β . Πλάτ. Φαιό. 114« και Ενϋύδ. 280'· καί Αΐ'λ. Ά ρ ι σ τ . νπερ τών τεττάρ. 
έν I I [1829/1964] 158 W. D i n d . ) * . 

Κατά ταύτα ό "Ασιος, εϊπερ ούτως ενταύθα έγραψε, δηλοΐ τήν εκ των χλιδώ-
νων έξαλλοίωσιν (προς το χείρον [ήτοι τήν γελοιοποίησαν ; ]) της μορφής τών με
τεχόντων της π ο μ π ή ς 2 νπαιπιδίων πολεμιστών (διότι βεβαίως οπλισμός και κο
σμήματα και μάλιστα κομψά και πολυδαίδαλα κρίνονται ασυμβίβαστα 3 ) . 

Περαίνων δηλω, ότι κατά τάλλα συμφωνώ προς τον τρόπον, καθ' δν εϊναι 
έκδεδομένον το év αρχή παρατεθέν κείμενον, εξαιρουμένων προσέτι ( = προς τοις 
κατά τα ανωτέρω διορθωτέοις) τών λέξεων εκείνων, περί ών έν ύποσελιδίοις ση-
μειώσεσίν εξέφρασα ήδη διαφωνίαν σαφή. 

S U M M A R Y 

I n this paper I examine mainly a fragment of an epic poem ascribed to 
Asius of Sa mos, which is quoted by Athenaeus XII p. 525e—f. 

Especially, after presenting all the readings and corrections until now known, 
with other observations, referring to the whole relevant passage of Athenaeus 
( X I I pp. 525 e _f — 526 a ) , I make an emendation (and an interpretation) of the 
verses 1 and 7 of Asius' fragment. 
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1. Πβ. Lud. Casp. Valckenari ( = Valckenaer) Diatribe in Euripidis perditorum 
dramatum reliquias, Lugduni Batavorum 1767, p. 112. 

2. Σφάλ>εται δεινότατα ό Naeke γράφων, ένθ' άν., σελ. 76 : «Ύπασπίδιον πολεμιστήν 
eum iocose appellat Asius, qui veste utitur longa, ad terrain pertinente »· διότι 
(προς τη παρερμηνεία τοϋ στ. 3, περί ο>3 εϊπον ανωτέρω τα δέοντα) άγνοεϊ, Οτι κατά τα έν 
Σάμω αγόμενα 'Ηραία μετεΐχον της πομπής καί ένοπλοι έφηβοι ή άνδρες (Ίδέ Έπαμ. Ι. 
Σταματιάδου «Σαμιακά», τ . 1, έν Σάμω 1881, σελ. 212—13), καθά δη καί έν "Αργεί.—Προσθ. 
δτι καί κατά τήν έορτήν τών Παναθηναίων, ήπερ έν πολλοίς απέβη παράδειγμα καί τών 
άλλων ελληνικών εορτών, μετεΐχον καί έφιπποι έφηβοι (καί όπλΐται καί άρματηλάται)· πβ. 
Μ. I. Nilsson έν τη ύπο Αίκ. Παπαθωμοπούλου έξελληνισθείση «'Ιστορία της άρχ. έλλην. 
θρησκείας», 'Αθήναι (άνευ χρονολογίας) σελ. 266—67 καί Π. Ν. Δημόπουλον έν τφ συγ-
γράμματι, δπερ επιγράφεται « Ό δημόσ. καί ίδιωτ. βίος τών άρχ. Ελλήνων», 'Αθήναι 
1933, σελ. 235. 

3. Γνωριμώτατον πάντως υπάρχει δτι εις τήν τοιαύτην τρυφήν (καί προκειμένου περί 
ανδρών) προηγήθησαν τών Σαμίων οι 'Αθηναίοι (Θουκυδ. Ι 6, Άρίστοφ. 7 π π . 1328 καί Νεφ. 
984 [καί Σχόλ. είς Νεφ. 980], Άθήν. XII p. 512c καί Αίλιαν. Ποικ. Ιατ. IV 22. Έπιθι 
καί δσα γράφει ό R. Flacelière έν τφ συγγράμματι, δπερ κατά μετάφρασιν Γερ. Δ. Βανδώ-
ρου επιγράφεται « Ό δημόσ. καί ίδιωτ. βίος τών άρχ. Ελλήνων», 'Αθήναι 1970, σελ. 199 
καί πβ. δσα γράφουσιν ό Δημόπουλος, Μνθ' άν., σελ. 273 καί ό Ν. Γ. Πολίτης έν τφ έργω, 
δπερ επιγράφεται «Ελλάς : Βίος τών άρχ. Ελλήνων—κατά το Γερμανικον του Μακ. Φάλκε», 
έν 'Αθήναις 1887, σελ. 69). 


