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Ὑπεύθυνη δήλωση ὑποψηφίου διδάκτορος 

 

Ἡ παροῦσα διατριβὴ ὑποβάλλεται πρὸς συμπλήρωση τῶν ἀπαιτήσεων γιὰ ἀπονομὴ 

Διδακτορικοῦ Τίτλου τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. Εἶναι προϊὸν πρωτότυπης ἐργασίας 

ἀποκλειστικὰ δικῆς μου, ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων ποὺ ῥητῶς ἀναφέρονται μέσῳ 

βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν, σημειώσεων ἢ καὶ ἄλλων δηλώσεων.  
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Περίληψη 

 

Στόχος τῆς διατριβῆς αὐτῆς εἶναι ἡ κριτικὴ ἔκδοση καὶ σχολιασμὸς τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη. Στὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία ἐπιγραμμάτων (κώδικα τοῦ 10ου 

αἰ. μ.Χ.) διασώζονται τριάντα ἐπιγράμματα μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα (καὶ ἕνα νόθο κατὰ τὴν ἄποψή 

μας). Ἡ διατριβὴ περιλαμβάνει κριτικὴ ἔκδοση τοῦ κειμένου μετὰ ἀπὸ ἀντιπαραβολὴ τῶν 

χειρόγραφων κωδίκων καθὼς καὶ ἀπογράφων τους, ὅπου συμπεριλαμβάνεται τὸ κείμενο. 

Ἐπίσης, ἡ μελέτη παλαιότερων συλλογικῶν ἐκδόσεων τοῦ κειμένου τῆς Ἀνθολογίας, ἀρχῆς 

γενομένης μὲ τὴν πρώτη ἔκδοση (editio princeps, Λάσκαρις 1494) ἀπέφερε χρήσιμες 

πληροφορίες γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ κειμένου καὶ βοήθησε στὶς δικές μας ἐπιλογὲς σὲ δύσκολα 

σημεῖα τῶν ἐπιγραμμάτων.  

Ἐκτός ἀπὸ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ κειμένου τοῦ Ἀπολλωνίδη, ἡ διατριβὴ περιλαμβάνει 

ἀπόδοση τοῦ κειμένου στὴν Κοινὴ Νέα Ἑλληνικὴ καὶ ἐκτενῆ σχολιασμό του μὲ στόχο τὴν 

ἔνταξη τοῦ κειμένου στὸ ἱστορικοφιλολογικὸ καὶ κοινωνικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς του. 

Ἐξετάζεται ἡ σχέση τοῦ κειμένου μὲ προγενέστερα λογοτεχνικὰ ἔργα, ἀρχῆς γενομένης μὲ 

τὸν Ὅμηρο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μεταγενέστερη παραγωγή (ὅπου κρίθηκε ἀπαραίτητο). Ἐπίσης, 

γίνεται ἀντιπαραβολὴ μὲ κείμενα ποὺ παραδίδονται ἀπὸ ἐπιγραφὲς καὶ παπύρους ὅπου 

ὑπάρχουν κοινὰ θέματα μὲ τὸ κείμενο τῆς μελέτης μας.  

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς διατριβῆς παρουσιάζονται διεξοδικῶς στὴν Γενικὴ Εἰσαγωγή. 

Συγκεκριμένα, μέσα ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ κειμένου ἐπιχειρήσαμε νὰ συνθέσουμε τὸ 

χωροχρονικὸ πλαίσιο τῆς παραγωγῆς τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη, ὁ ὁποῖος πρέπει 

νὰ ἔδρασε κατὰ τὸν α΄ αἰῶνα μ.Χ. στὴν περιφέρεια τῆς Ἀσίας. Ἐπίσης, ἀποφανθήκαμε γιὰ 

τὰ θέματα ποὺ τον ἀπασχολοῦν στὴν ποίησή του, τὰ ὁποῖα εἶναι κυρίως παράδοξοι θάνατοι 

ἀλλά καὶ πιὸ τυπικὰ ἐπιτύμβια θέματα (ἐπιγράμματα γιὰ ναυαγούς) καὶ λιγότερο 

ἀναθηματικά, ἐρωτικὰ ἢ συμποτικὰ θέματα.  

Ἐπιπρόσθετα, στὴν Γενικὴ Εἰσαγωγὴ γίνεται λόγος γιὰ τὸ ἔντονα ῥητορικὸ ὕφος τῶν 

ἐπιγραμμάτων καὶ γιὰ τὴν μίμηση ποιητικῶν προτύπων (Ὅμηρος, ἐπιγραμματοποιοὶ 

Ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς, Λατίνοι συγγραφεῖς). Ἐπιπλέον, ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ 

Ἀπολλωνίδης εἶναι συντηρητικὸς ὡς πρὸς τὶς μετρικές ἐπιλογές του (ἐλεγειακὸ δίστιχο 

χωρὶς πολλὲς ἰδιαιτερότητες). Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν δύο ἐπιγράμματα ὅπου ἐπιλέγεται τὸ 

ἰαμβικὸ τρίμετρο καὶ ὁ χωλίαμβος, ἴσως στὴν προσπάθεια μίμησης ἄλλων συγγραφέων. 

Τέλος, ἡ παράδοση τοῦ κειμένου μέχρι τὶς μέρες μας δείχνει ἀνάγλυφα τὶς περιπέτειες ποὺ 

εἶχε τὸ κείμενο καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐκδόσεις ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ συντάγματος 

κειμένων γιὰ τὴν ἱστορία τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς φιλολογίας. 
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Abstract 

 

This thesis’ aim is a critical edition and commentary of the epigrams by Apollonides. 

Thirty epigrams (and a spurious one) by Apollonides are transmitted via the Palatine 

Anthology (a codex containing epigrams, dated 10th cent. AD). A critical edition of this 

corpus is made possible after the comparation of the manuscripts and that of their apographs 

which contain the text. Additionally, the study of older editions of the text, beginning with 

its first edition (edition princeps, Lascaris 1494), offered fruitful information about the 

history of the text and helped our decision about difficult parts of the transmitted text. 

 Furthermore, this thesis contains a translation of the text into Modern Greek and an 

extended commentary of each epigram with the scope to study the historical, literary and 

social frame of each epigram. It has been an effort to survey the relation of this corpus to 

prior literary production, starting with Homer, and with later literature (where necessary). 

Besides, the text is compared with other texts transmitted through inscriptions or through 

papyri where there are common subjects with the text under study. 

 The results of this thesis are thoroughly presented in its General Introduction. 

Through the information offered by the text itself, we sketched the time and space of the 

production of Apollonides the epigrammatist who must have written during the first century 

AD in the area of Asia. Additionally, we made assumptions as to the main subjects of the 

poetry of Apollonides, namely unusual deaths and, to a lesser extent, funerary epigrams for 

shipwrecked, votive epigrams and erotic/sympotic ones.     

   Further than that, in the General Introduction of the thesis there is a part on the 

register of the epigrams, which are full of figures of speech and which imitate other poetic 

examples (Homer, the epigrammatist of Hellenistic period, Latin authors). In addition, the 

metre of the epigrams of the corpus is rather common (the elegiac distich with few rare 

features). Apollonides composes only two epigrams in iambic trimeter and in choliambics, 

perhaps in order to imitate other poets. Finally, the transmission of the text until the present 

times shows the “adventure” of the text and the numerous editions portray the importance of 

the epigrams in the history of Greek literature and scholarship.        

  ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

vi 
 

Εὐχαριστίες 

 

Θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν ἐπόπτρια καὶ συνοδοιπόρο μας στὸ ἔργο αὐτό, 

Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Ὑψηλάντη (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Εὐχαριστοῦμε 

πολὺ τὴν Δρα Μαρία Γερολέμου (Πανεπιστήμιο Exeter) γιὰ τὴν βοήθειά της στὰ θέματα 

παραδοξογραφίας. Ἐπίσης, θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλουμε στὸν Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ 

Σπυρίδωνα Τζούνακα (Πανεπιστήμιο Κύπρου) γιὰ τὶς ὑποδείξεις του σὲ σχέση μὲ 

συγγένειες τοῦ κειμένου μας μὲ χωρία τῆς λατινικῆς λογοτεχνίας. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες 

ἀπευθύνουμε στὰ ἀγαπητὰ μέλη τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὶς παραγωγικότατες 

εἰσηγήσεις καὶ παρεμβάσεις τους. Συγχωρέστε μας γιὰ ὅσα λάθη καὶ παραλείψεις θὰ 

ἐντοπίσετε. Ἡ εὐθύνη γιὰ ὅλα βαραίνει ἀποκλειστικὰ τὴν γράφουσα. 

  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

vii 
 

 

 

 

 

 

στὴν οἰκογένειά μου, 

μία κοινωνία ἀγάπης 

  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

viii 
 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

Συντομογραφίες  ................................................................................................................1 

 

Κεφάλαιο 1: Γενικὴ Εἰσαγωγή  .....................................................................................2-45  

1.1 Ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Ἀπολλωνίδης καὶ ἡ ἐποχή του  ..............................................2-13 

1.1.1 Ὁ σκοπὸς τῆς διατριβῆς αὐτῆς ...................................................................2-3 

1.1.2 Στοιχεῖα χρονολόγησης τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ καὶ τοῦ κειμένου  ............4-6 

1.1.3 Ὑποθέσεις γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη  ..........6-9 

1.1.4 Ποιητικὴ θεματολογία  ............................................................................9-13 

1.2 Γλῶσσα καὶ ὕφος  .................................................................................................14-23 

1.3 Μέτρο ...................................................................................................................24-32 

1.4 Ἡ παράδοση τοῦ κειμένου καὶ ἡ ἐκδοτικὴ πρακτική μας ......................................33-45 

 

Κεφάλαιο 2: Κείμενο καὶ ὑπόμνημα  .........................................................................46-300 

 

Βιβλιογραφία  ..........................................................................................................301-314 

 

 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

1 
 

 

Βασικὲς συντομογραφίες 

 

A-B    Austin C., καὶ Bastianini G., 2002. Posidippi Pellaei quae supersunt omnia. Milano. 

Adler    Adler, A. 1989-1994. Suidae Lexicon. Stuttgart.   

Chantraine, Dictionnaire    Chantraine, P. 2009. Dictionnaire étymologique de la langue 

grecque: Histoire des mots, νέα ἔκδοση. Paris. 

BNP    Brill’s New Pauly 

CEG   Carmina Epigraphica Graeca 

D-K    Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker 

DNP    Der Neue Pauly 

FGE   Page, Further Greek Epigrams 

FGrHist    Jacoby, F. (ἐκδ.) 1957-. Die Fragmente der Griechischen Historiker. Leiden. 

GP    Gow-Page, The Greek Anthology: The Garland of Philip 

GVI    Peek, W., Griechische Vers-Inschriften 

HE Gow-Page, The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams 

HPΝ    Bechtel, F. 1982. Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur 

Kaizerzeit. Zürich-New York. 

IG    Inscriptiones Graecae 

K-G    Kühner-Gerth 1898, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache 

LfrE    Snell, Br. καὶ Erbse, H. (γενικοὶ ἐκδότες) 1955-. Lexicon des frühgriechischen Epos, 

begründet von B.S. fortgesetzt von H.E. Göttingen. 

LGPN   Lexicon of Greek Personal Names 

LIMC    Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae  

OCD4 (2012)    Oxford Classical Dictionary 

OGS    Masson, O., Onomastica Graeca selecta, τρεῖς τόμοι 

PCG    Poetae Comici Graeci 

PMG    Poetae Melici Graeci 

RE    Realenzyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 

SEG    Supplementum Epigraphicum Graecum 

SH    Supplementum Hellenisticum  

SLG     Supplementum Lyricis Graecis 

TrGF    Snell, B., Kannicht, R. καὶ Radt, S. (ἐκδ.) 1977-2004. Tragicorum Graecorum 

Fragmenta, 5 τ. Göttingen  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

2 
 

Κεφάλαιο 1: Γενικὴ Εἰσαγωγή 

1.1 Ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Ἀπολλωνίδης καὶ ἡ ἐποχή του 

 

1.1.1. Ὁ σκοπὸς τῆς διατριβῆς αὐτῆς 

Στὴν χειρόγραφη παράδοση ἕνας μᾶλλον μικρὸς ἀριθμὸς ἐπιγραμμάτων ἔχει σωθεῖ μέχρι 

τὶς ἡμέρες μας μὲ τὸ ὄνομα Ἀπολλωνίδου: εἴκοσι ὀκτὼ στὸν Παλατινὸ κώδικα καὶ εἴκοσι 

τρία στὸν Πλανούδειο κώδικα (ἀπὸ τὸν Πλανούδειο κώδικα ἀπουσιάζουν ὀκτὼ 

ἐπιγράμματα ποὺ παραδίδει ὁ Παλατινός, ἀπὸ τὸν Παλατινὸ λείπουν τρία ποὺ ἐμφανίζονται 

μόνο στὸν Πλανούδειο). Ἐξάλλου, ἕνα καὶ μοναδικὸ ἐπίγραμμα παραδίδεται ὑπὸ τὸ ὄνομα 

Ἀπολλωνίου Σμυρναίου (ΠλΑ 235=[Ἀπολλωνίδου] 31 Gow-Page).1 Τὶς περιπτώσεις διπλῆς 

πατρότητας καὶ νόθων ἐπιγραμμάτων ποὺ ἀποδίδονται ἀπὸ τὴν παράδοση στὸν Ἀπολλωνίδη 

θὰ συζητήσουμε παρακάτω, στὸ ὑποκεφάλαιο 1.4. 

Ὁ λόγος ποὺ μας ὤθησε στὴν σύνταξη κριτικῆς ἔκδοσης τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ 

ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι ἡ πεποίθησή μας ὅτι, ἀντίθετα μὲ τὴν ἄποψη 

ὁρισμένων μελετητῶν ὅτι πρόκειται γιὰ «ἐλάσσονα» ποιητή,2 μία βαθύτερη μελέτη τῶν 

ἐπιγραμμάτων του θὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀξία του ἀπέναντι σὲ ἄλλους ἐπιγραμματοποιούς. 

Πράγματι, στὰ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη συναντοῦμε ποικιλία θεμάτων καὶ ποιητικῶν-

ἀφηγηματικῶν τεχνικῶν (βλ. παρακάτω στὰ οἰκεῖα ὑποκεφάλαια τῆς Γενικῆς Εἰσαγωγῆς). 

Ἑπομένως, ὁ Ἀπολλωνίδης εἶναι καλός «μαθητής» προηγούμενων ποιητῶν καὶ ἐπιπλέον 

εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀναμειγνύει τὴν μυθολογία καὶ τὴν ἱστορία μὲ τὴν καθημερινὴ 

πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς του ἀνάλογα μὲ τὸν σκοπὸ τοῦ κάθε ἐπιγράμματος.  

Στὴν πορεία τῆς ἐργασίας μας ἤλθαμε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς κυριότερες προηγούμενες 

συνολικὲς ἐκδόσεις τῆς Ἀνθολογίας ἐπιγραμμάτων (βλ. Βιβλιογραφία), ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 

διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ  Pelliccio 2013, ἡ ὁποία δὲν περιλαμβάνει κριτικὴ ἔκδοση, παρὰ 

σχολιάζει τὸ κείμενο μὲ βάση τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Beckby (βλ. Pelliccio 2013, 77). 

Ἐξαρχῆς βέβαια ἡ πρόθεσή μας ἦταν νὰ ἐκπονήσουμε κριτικὴ ἔκδοση τῶν ἐπιγραμμάτων 

τοῦ Ἀπολλωνίδη, ὁπότε μελετήσαμε τὶς προηγούμενες ἐκδόσεις καὶ τοποθετηθήκαμε 

κριτικὰ ἀπέναντι σὲ γραφές, προτείνοντας κατὰ τὸ δυνατὸν καινούργιες γραφὲς ἢ ἄλλες 

λύσεις. Ἡ ἔγνοιά μας ἦταν σὲ κάθε περίπτωση νὰ σεβασθοῦμε τὴν παράδοση τοῦ κειμένου 

ἔναντι παλαιογραφικῶς ἀπομακρυσμένων προτάσεων γιὰ ἀποκατάστασή του (βλ. πα-

ρακάτω, ὑποκεφάλαιο 1.4).3 Ἡ κριτικὴ ἔκδοση τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη ποὺ 

                                                           
1 Στὴν ἔκδοσή μας υἱοθετοῦμε τὴν ἀρίθμηση τῶν ἐπιγραμμάτων σύμφωνα μὲ τὶς ἐκδόσεις τῶν Gow καὶ Page. 
2 Gow-Page, GPh, ΙΙ σ. 148.  
3 Πρβλ. Fornili 1994, ἐργασία τὴν ὁποία δὲν καταφέραμε να δοῦμε. 
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ἔχουμε ἐκπονήσει συμβάλλει στὴν μελέτη τῆς ἱστορίας καὶ τῆς φιλολογίας τῆς κρίσιμης γιὰ 

τὸν κόσμο μας καμπῆς ἀπὸ τὴν πρὸ Χριστοῦ στὴν μετὰ Χριστὸν ἐποχή. 

Ἐπίσης, σὲ σχέση μὲ προηγούμενες σχετικὲς μελέτες (Gow-Page 1968, Pelliccio 

2013) ἡ πρωτοτυπία τῆς διατριβῆς μας ἔγκειται κυρίως στὴν ἐμβάθυνση σὲ ἱστορικὲς πηγὲς 

τῆς ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ στὴν συστηματικὴ ἐξέταση τῆς ῥητορικῆς τοῦ κειμένου (βλ. παρακάτω, 

στὸ ὑποκεφάλαιο 1.2). Μέσῳ τῆς συγκέντρωσης ἀξιοσημείωτων γλωσσικῶν φαινομένων 

καταδεικνύουμε τὴν ἰδιαιτερότητα ἑνὸς κατὰ τοὺς λοιποὺς ἐλάσσονος ἐπιγραμματοποιοῦ. 

Ἐπιπρόσθετα, στὸ Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα γιὰ τὸ ἑκάστοτε ἐπίγραμμα (στὸ ἑξῆς θὰ 

συντομογραφεῖται ὡς Εἰσαγ. Σημ.) ἐπιχειροῦμε μία ἐμπεριστατωμένη διερεύνηση τῆς 

πραγματολογίας του: θέματα ποὺ ἐγείρονται, σχέσεις τοῦ κειμένου μας μὲ ἄλλα λογοτεχνικὰ 

καὶ μὴ λογοτεχνικὰ εἴδη τῆς ἀρχαίας γραμματείας καὶ μὲ ἄλλες ὅμορες ἐπιστῆμες, ὅπως ἡ 

γεωγραφία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. 

Ἡ πρωτοπορία τῆς ἐργασίας μας ἔγκειται καὶ στὴν ἐμβάθυνση στὶς συγγένειες 

συγκεκριμένων ἐπιδεικτικῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ 

«αἰσώπειους μύθους». Οἱ σχέσεις αὐτὲς εἶναι ἄλλοτε γλωσσικές (Ἀπολλωνίδ. 9.271=10 GP 

καὶ μῦθος ἀρ. 25 Hausrath· ἴδ. 7.702=12 GP καὶ μῦθος ἀρ. 144 Hausrath), ἄλλοτε πιὸ 

ἔμμεσες καὶ «ῥητορικές» (ἴδ. 9.265 καὶ μῦθος ἀρ. 273 Hausrath). Αὐτὴ ἡ σύγκλιση γενῶν 

ἀντικατοπτρίζει τὴν τάση τῶν ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἐποχῆς γιὰ ῥητορικὴ ἐπεξεργασία 

ποικιλίας κειμένων, ὅπως συμβαίνει συστηματικὰ στὰ σχολεῖα μὲ τὶς ῥητορικὲς ἀσκήσεις 

τῶν Προγυμνασμάτων.4  

Ἐπιπλέον, πρωτότυπη εἶναι ἡ συμβολή μας στὴν ἀνάδειξη τῆς σχέσης τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ τὴν παραδοξογραφία. Ὁ κλάδος τῆς παραδοξογραφίας  

ὡς ξεχωριστὸ γραμματειακὸ εἶδος ἄρχισε νὰ εὐδοκιμεῖ κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ ἐποχή.5 Τὰ 

ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη καὶ τῶν συγχρόνων του βρίθουν παράδοξων θεμάτων (βλ. 

παρακάτω τὴν θεματικὴ τῶν ἐπιγραμμάτων). Ἐπίσης, τὸ λεξιλόγιο ὁρισμένων 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη παραπέμπει σὲ παραδοξογραφικὰ κείμενα: βλ. τὶς φράσεις 

θαῦμα κατείδομεν, σὲ ἐπίγραμμα γιὰ ἕνα σαρκοφάγο ἵππο, τὸ ὁποῖο ἴσως ἀναφέρεται σὲ 

πραγματικὸ θέαμα ἀρένας (ΠΑ 9.281=22,1 GP), θαύμασε τὸν Κινύρην γιὰ ὀμορφιὰ ποὺ εἶναι 

θαῦμα ἰδέσθαι (ΠλΑ 49=28,1 GP).6 

                                                           
4 Γιὰ τοὺς «αἰσώπειους» μύθους ὡς ῥητορικὲς ἀσκήσεις ἡ βιβλιογραφία εἶναι μεγάλη· βλ. ἐνδεικτικῶς Webb 

2001, Kennedy 2003, V.Dijk 2010-2011. Γιὰ τὴν σχέση «αἰσώπειων» μύθων μὲ τὸ ἐπίγραμμα βλ. Μ. 

Christodoulou (ὑπὸ δημοσίευση). 
5 Γιὰ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐμφάνισης τῆς παραδοξογραφίας βλ. Schepens-Delcroix 1996, 375-459.  
6 Εἰδικὰ ὁ μῦθος τῶν σαρκοφάγων ἵππων τοῦ Διομήδους ἐξάπτει τὴν ἐφευρετικότητα ἀρχαίων μυθογράφων, 

οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἑρμηνεύσουν λογικῶς τὸ παράδοξο αὐτό· βλ. Παλαίφατο, Περὶ Ἀπίστων κεφ. 7 (τὰ 

ἄλογα κατέφαγαν τὴν περιουσία τοῦ κυρίου τους). Ἀργότερα, ὁ παραδοξογράφος Ἡράκλειτος (Περὶ ἀπίστων 

31· 1ος-2ος αἰ. μ.Χ.· Stern 2003, 71) πιστεύει ὅτι τὰ ἄλογα αὐτὰ ἦταν ἄγρια καὶ περιφέρονταν τρώγοντας 

βοσκήματα προτοῦ ὁ Ἡρακλῆς τὰ ἐξημερώσει. Ἀπὸ σύγχυση διεδόθη ὅτι ἦταν ἀνθρωποφάγα. Ἐξάλλου, ὁ 
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1.1.2 Στοιχεῖα χρονολόγησης τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ καὶ τοῦ κειμένου 

Ἀκολούθως, θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀνασυνθέσουμε στοιχεῖα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μας 

πληροφορήσουν γιὰ τὸν βίο τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη, ἐφόσον ὁ ποιητὴς αὐτὸς 

δὲν ταυτίζεται ἀπὸ γραπτὲς ἢ ἄλλες πηγὲς μὲ συγκεκριμένο ἱστορικὸ πρόσωπο τῆς 

ἀρχαιότητας.  

Ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Ἀπολλωνίδης συμπεριλαμβάνεται στοὺς ποιητὲς τοῦ Στεφάνου 

τοῦ Φιλίππου τοῦ Θεσσαλονικέως, ἀνθολογίας ἐπιγραμμάτων ἡ ὁποία ἐξεδόθη εἴτε ἐπὶ 

Γαΐου Καίσαρος (37-41 μ.Χ.) εἴτε ἐπὶ Νέρωνος, γύρω στὸ 55 μ.Χ.· βλ. τὴν συζήτηση στὸν 

Argentieri 2007, 158-159. Στὴν ἀνθολογία αὐτὴ περιλαμβάνεται ἐπιλογὴ ἐπιγραμμάτων οἱ 

δημιουργοὶ τῶν ὁποίων χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 110 π.Χ. μέχρι τὸ 10 μ.Χ. (ἔτος γεννήσεως· 

βλ. Argentieri 2007, 160). Παρόλο ποὺ τὸ ὄνομα τοῦ ποιητῆ μας δὲν ἀναφέρεται στὸ 

προοίμιο τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου, τὸ ὁποῖο κατονομάζει ὁρισμένους συντελεστὲς τῆς 

ἀνθολογίας του (Φίλ. ΠΑ 4.2=1 GP), ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὴν συμπερίληψη τοῦ 

Ἀπολλωνίδη στοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου εἶναι ἡ θέση τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ ποιητῆ μας στὴν χειρόγραφη παράδοση (γιὰ συστηματικὴ ἀναφορὰ στὴν 

παράδοση τοῦ κειμένου παραπέμπουμε τὸν ἀναγνώστη στὸ ὑποκεφάλαιο 1.4). Τὸ δεδομένο 

αὐτὸ εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος terminus ante γιὰ τὸν ποιητή μας. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὸν τόπο καταγωγῆς τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας, διαφωτιστικὸς ἴσως 

εἶναι ὁ στίχος του ξυνὸν ὁπηνίκα θαῦμα κατείδομεν Ἀσὶς ἅπασα (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.281=22 

GP), ὁ ὁποῖος  δημιουργεῖ βάσιμες ὑποθέσεις γιὰ καταγωγὴ τοῦ ποιητῆ μας ἀπὸ τὴν 

εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀσίας. Ἄλλες ἀναφορὲς στὸ δίκτυο τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Μ. Ἀσίας 

εἶναι αὐτὴ γιὰ τὸν ναυαγὸ ἀπὸ τὴν Μίλητο (Ἀπολλωνίδ. 7.631=7,1 GP ἢν ἄρα Μιλήτου 

Φοιβήιον ὅρμον ἵκησθε,/ λέξατε) καὶ τὸ σπάνιο κύριο ὄνομα Διαφάνης, τοπικὸ ὄνομα νησιῶν 

τοῦ Αἰγαίου (βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.642=8,2 GP Σαμίου … Διαφάνεος καὶ τὰ σχόλιά μας στὸ 

οἰκεῖο χωρίο).  

Ἐπιπρόσθετα, χρονικὲς ἐνδείξεις μέσα στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη 

μας ὠθοῦν νὰ τοποθετήσουμε τὴν συγγραφική του δράση κατὰ τὸ α΄ μισὸ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ.  

Πράγματι, ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ἔχει ἐρείσματα στὸ ἐπίγραμμα γιὰ τὴν ἄφιξη ἀετοῦ στὴν Ῥόδο, 

Ἠελίου νῆσον ὅτ’ εἶχε Νέρων (Ἀπολλωνίδ. 9.287=23,4 GP). Ἴσως ὁ ἐπιγραμματοποιός μας 

παρέχει τὴν ἀρχαιότερη διασωζόμενη γραπτὴ πηγὴ γιὰ τὸν οἰωνὸ αὐτό. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ 

τοῦ ποιητῆ μας μπορεῖ νὰ παραλληλισθεῖ μὲ τὸν ἱστορικὸ Σουητώνιο, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν 2ο 

αἰ. μ.Χ. παραδίδει τὸν ἴδιο οἰωνό: ante paucos vero quam revocaretur dies aquila numquam 

                                                           
Αἰλιανός (Ζῴων ἰδ. 15.25,1-7) τείνει νὰ ἀποδώσει τὴν ἀγριότητα τῶν ἵππων στὴν ἐπίδραση τοῦ νεροῦ ἑνὸς 

ποταμοῦ· βλ. Stern 1996 (δὲν τὸ εἴδαμε) καὶ ἴδ. 2003, 87-88. 
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antea Rhodi conspecta in culmine domus eius assedit (Τιβ. 14.4). Εἶναι πιθανόν ὁ 

Ἀπολλωνίδης καὶ ὁ Σουητώνιος νὰ βασίζονται σὲ κοινὴ πηγὴ ἀλλά, ἐὰν ὁ ἐπιγραμματοποιός 

μας εἶναι πράγματι σύγχρονος τοῦ Τιβερίου, σίγουρα βρίσκεται ἐγγύτερα στὴν πηγὴ αὐτή.7  

Ἐπιπλέον, ἐσωτερικὰ κριτήρια γιὰ τὴν χρονολόγηση τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ 

Απολλωνίδη παρέχονται ἀπὸ ἀναφορὲς τῶν ἐπιγραμμάτων του σὲ πρόσωπα ποὺ θὰ 

μποροῦσαν νὰ ταυτισθοῦν μὲ ἱστορικὲς προσωπικότητες. Πράγματι, ὁρισμένοι ἥρωες τῆς 

ποίησής του θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ὑπαρκτὰ πρόσωπα ποὺ δροῦν περὶ τὰ τέλη τοῦ 1ου αἰ. 

π.Χ. ἢ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ.  

Ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα ποὺ συναντῶνται στὸν Ἀπολλωνίδη, ὁ Διόδωρος (ΠΑ 

11.25=27,3 GP) εἶναι πιθανῶς ὁ γραμματικὸς καὶ ἐπιγραμματοποιὸς Διόδωρος ὁ Ταρσεύς, 

ὁ ὁποῖος εἶχε σχέσεις μὲ τὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας (Cichorius 1922, 298 καὶ 335 καὶ Pelliccio 

2013, 275 καὶ ὑποσ. 329)· γιὰ μία ὑπόθεση σχετικὴ μὲ τὴν Νίκαια ὡς πιθανὸ τόπο 

καταγωγῆς τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας βλ. παρακάτω. Εἶναι ἐνδεικτικὴ ἡ προσφώνηση 

ὠταῖρε γιὰ τὸν Διόδωρο (27,1) καθὼς πιστεύουμε ὅτι αὐτὴ εἰσηγεῖται τὴν στενὴ σχέση 

μεταξὺ τοῦ ποιητικοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦ Διοδώρου. 

Ἐπιπρόσθετα, ὁ Λέων ὁ Ῥόδιος (Ἀπολλωνίδ. ΠλΑ 49-50=29-30 GP) θὰ μποροῦσε 

νὰ εἶναι ὁ θρυλικὸς παλαιστὴς καὶ παγκρατιαστὴς Λέων Μυωνίδου Ῥόδιος, ὁ ὁποῖος πρέπει 

νὰ ἔδρασε κατὰ τὸν 2ο αἰ. π.Χ., μετὰ τὸ 189 π.Χ. (βλ. SEG 22.350, 25.467, 37.360, ἀπὸ τὴν 

Ὀλυμπία, καὶ Mortetti 1970, 298-299). Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ποιητῆ μας γιὰ ἱστορικὲς στιγμὲς 

τῆς Ῥόδου φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἐπίγραμμα γιὰ τὴν διαμονή τοῦ αὐτοκράτορος Τιβερίου στὴν 

Ῥόδο (ΠΑ 9.287=23 GP). 

Ὁρισμένα ῥωμαϊκὰ ὀνόματα ποὺ ἀπαντῶνται σὲ ἀπολλωνίδεια ἐπιγράμματα ἴσως 

ἀντιστοιχοῦν σὲ ὑπαρκτὲς προσωπικότητες. Πρῶτον, ὁ Λαίλιος (ΠΑ 9.280=21,1 GP) ἴσως 

εἶναι ὁ D. Laelius Balbus, consul ordinarius τὸ 6 π.Χ. (βλ. τὰ σχόλιά μας στὸ οἰκεῖο 

ἐπίγραμμα). Δεύτερον, ὁ Πόστουμος (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.791=25,6 GP) εἶναι, σύμφωνα μὲ 

τὴν ἐπικρατέστερη ἄποψη τῶν μελετητῶν, ὁ C. Vibius Postumus, ἀνθύπατος (proconsul) 

τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀσίας κατὰ τὰ ἔτη 13-16 μ.Χ.  

Ἐπίσης, τὰ δύο ὀνόματα Λεύκιος καὶ Γάιος (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 10.19=26 GP) 

ἀντιστοιχοῦν, σύμφωνα μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν μελετητῶν, στὸν Πείσωνα (Lucius 

                                                           
7 Τιβ. 14.4: «Λίγες μέρες πρωτοῦ τὸν ἀνακαλέσουν, ἕνας ἀετός, πουλὶ ποὺ δὲν εἶχε κανεὶς ξαναδεῖ στὴν Ῥόδο, 

κάθησε στὴν στέγη τῆς κατοικίας του» (ἡ μετάφραση δική μας)· πρβλ. Σουητ. Δομ. 23.2 καὶ Power 2014, 66-

67. Ἡ χρονολόγηση τῆς συγγραφῆς τῶν Βίων τῶν Καισάρων τοῦ Σουητώνιου πρὶν τὸ 122 μ.Χ. ὑποστηρίζεται 

ἀπὸ τὸν Power 2014, 76-77· βλ. καὶ Langlands 2014, 120. Ἐπίσης, γιὰ τὴν ἱστορικὴ περίοδο τῆς πρώτης 

αὐτοεξορίας τοῦ Τιβερίου στὴν Ῥόδο βλ. Shotter 1992, 11-13· Richardson 2012, 146-149 καὶ 164-165 καὶ 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.287=23,4 GP μὲ τὰ σχόλιά μας. Ἴσως διαφωτίζει τὴν ὑπόθεσή μας ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ 

Σουητώνιος ἔχει τὴν «τάση … νὰ ἀποδελτιώνει κατὰ λέξη κείμενα παλαιοτέρων του συγγραφέων καὶ μαρτυρίες 

ποικίλων εἰδῶν τόσο στὸν πεζὸ λόγο ὅσο καὶ στὸ στίχο, στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ λατινικά» (Πετρόχειλος 1997, 16-

17). 
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Calpurnius Piso pontifex, 48 π.X.-32 μ.Χ.· ἐξεκλέγη consul ordinarius τὸ 15 π.Χ. καὶ ἴσως 

ἀνθύπατος τῆς Ἀσίας τὸ 8 π.Χ.), καὶ κάποιον γιό του Γάιο. Αὐτὸς ὁ Πείσων εἶναι πάτρωνας 

τόσο τοῦ Ἀντιπάτρου Θεσσαλονικέως ὅσο καὶ τοῦ Φιλοδήμου, οἱ ὁποῖοι συνθέτουν 

ἐπιγράμματα μὲ τὰ ὁποῖα συνοδεύουν δῶρα πρὸς τὸν Πείσωνα ἢ ἐξυμνοῦν τὰ στρατιωτικά 

του κατορθώματα.8  

 

1.1.3 Ὑποθέσεις γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη 

Πέραν τῶν ἐσωτερικῶν ἐνδείξεων χρονολόγησης, ὁρισμένοι μελετητὲς προσπαθοῦν νὰ 

ταυτίσουν τὸν ἴδιο τὸν ἐπιγραμματοποιὸ Ἀπολλωνίδη μὲ συγκεκριμένη ἱστορικὴ 

προσωπικότητα. Παλαιότεροι μελετητὲς συνδέουν τὸν ἐπιγραμματοποιό μας μὲ τὸν 

Ἀπολλώνιο Σμυρναῖο, στὸν ὁποῖον ἀποδίδεται ἕνα ἐπίγραμμα τῆς Ἀνθολογίας (βλ. 

παραπάνω, ὑποκ. 1.1.1). Ὁ Herrmann 1951, 101-102, μελετῶντας τὰ ἐπιγράμματα τοῦ 

Ἀπολλωνίδη (ΠΑ 7.233=20 GP) καὶ τοῦ Φιλίππου τοῦ Θεσσαλονικέως (ΠΑ 7.234=31 GP) 

ἀφορμᾶται ἀπὸ τὴν γραφὴ Ἄργους τῶν χειρογράφων στὸν στ. 1 τοῦ Φιλίππου καὶ 

ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Αἴλιος τῶν δύο ἐπιγραμμάτων σχετίζεται μὲ τὴν κατάληψη τοῦ Ἄργους 

ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους τὸ 189 π.Χ. Ὁ ἴδιος μελετητὴς συνδέει τὸν Ἀπολλωνίδη μὲ τὴν Σμύρνη 

ὡς τόπο καταγωγῆς του, μὲ τὴν στωϊκὴ φιλοσοφία καὶ μὲ τὸν Κάτωνα τὸν Νεώτερο ὡς 

ἑταῖρο του (Πλουτ. Κάτ. Νεώτ. 65, 66, 69). 

Προσωπικὰ δὲν συμμεριζόμαστε τὴν θεωρία αὐτὴ ἀλλὰ πιστεύουμε, μαζὶ μὲ τοὺς 

Gow-Page, ὅτι ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Ἀπολλωνίδης καὶ ὁ Ἀπολλώνιος Σμυρναῖος εἶναι δύο 

διαφορετικοὶ συγγραφεῖς.9 Συγκεκριμένα, ἄλλοι μελετητὲς ὑποθέτουν ὅτι ὁ ἐπιγραμματο-

ποιὸς Ἀπολλωνίδης ἴσως μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν Ἀπολλωνίδη τὸν Νικαέα, 

ῥητοροδιδάσκαλο καὶ γραμματικὸ σύγχρονο τοῦ αὐτοκράτορος Τιβερίου (βλ. Cichorius 

ὅ.π., Gow-Page 1968, II 148 μὲ περαιτέρω βιβλιογραφία). Περὶ αὐτοῦ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν 

Διογένη Λαέρτιο τὰ ἑξῆς (IX 109 Dorandi):  

 

Ἀπολλωνίδης ὁ Νικαεὺς ὁ παρ’ ἡμῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Εἰς τοὺς Σίλλους ὑπομνήματι, ἃ 

προσφωνεῖ Τιβερίῳ Καίσαρι, φησὶ τὸν Τίμωνα εἶναι πατρὸς μὲν Τιμάρχου, Φλιάσιον δὲ τὸ 

γένος· νέον δὲ καταλειφθέντα χορεύειν, ἔπειτα καταγνόντα ἀποδημῆσαι εἰς Μέγαρα πρὸς 

Στίλπωνα· κἀκείνῳ συνδιατρίψαντα αὖθις ἐπανελθεῖν οἴκαδε καὶ γῆμαι. εἶτα πρὸς Πύρρωνα 

                                                           
8 Bλ. Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.93=31 GP καὶ ΠΑ 6.249=45 GP· Φιλόδ. ΠΑ 11.44=23 ΗΕ.  
9 Ἰσχυρὲς ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὴν θεωρία τοῦ Herrmann 1951 διατηρεῖ καὶ ὁ Pelliccio 2013, 215.     
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εἰς Ἦλιν ἀποδημῆσαι μετὰ <τῆς> γυναικὸς κἀκεῖ διατρίβειν ἕως αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο, ὧν 

τὸν μὲν πρεσβύτερον Ξάνθον ἐκάλεσε καὶ ἰατρικὴν ἐδίδαξε καὶ διάδοχον τοῦ βίου κατέλιπεν.10 

 

Μὲ γνώμονα τὸ παραπάνω κείμενο τοῦ Διογένους Λαερτίου καὶ ἄλλα συμπληρωματικὰ 

στοιχεῖα ἐπιχειροῦμε ἀμέσως παρακάτω νὰ ἐρευνήσουμε τυχὸν συγγένειες τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ τοὺς Σίλλους τοῦ Τίμωνος τοῦ Φλιασίου, τὴν Νίκαια καὶ 

τὴν περιοχὴ τῆς Βιθυνίας, ἀλλὰ καὶ τὸν αὐτοκράτορα Τιβέριο. Ἡ ἐκζήτησή μας εἶναι κατὰ 

πόσον θὰ μποροῦσε ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Ἀπολλωνίδης νὰ εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ τὸν Νι-

καέα γραμματικὸ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. 

Καταρχήν, δὲν ἔχουμε ὁποιεσδήποτε ἄλλες γραπτὲς ἀναφορὲς ποὺ συνδέουν τὸν 

ἐπιγραμματοποιὸ Ἀπολλωνίδη μὲ τὴν φιλοσοφικὴ σάτιρα τοῦ Τίμωνος τοῦ Φλιασίου. 

Παρόλα αὐτά, ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη ἴσως μαρτυρεῖ σκεπτικισμὸ ἀπέναντι σὲ 

ἄλλα φιλοσοφικὰ δόγματα ἄρα θὰ μποροῦσε νὰ συγγενεύει μὲ τὴν θεματολογία τῶν Σίλλων 

τοῦ Τίμωνος.11 Συγκεκριμένα, στὸ μοναδικὸ ἀναθηματικὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ 

ἀφιερωτὴ ἕναν ἁλιέα (ΠΑ 6.105=1 GP) θὰ μπορούσαμε νὰ εἰκάσουμε ὅτι τὰ ἀφιερώματα 

προσεγγίζουν τὸν κατάλογο ἐδεσμάτων τῆς κωμῳδίας καὶ ὅτι ἡ Ἄρτεμις παρουσιάζεται ὡς 

ὀψοφάγος δαιτυμόνας ἑλληνιστικοῦ συμποσίου. Ἴσως πρόκειται γιὰ σκεπτικοῦ τύπου 

ὑπονομευτικὸ ὑπαινιγμὸ κατὰ τῶν ἀρχαίων ἀνθρωπόμορφων θεοτήτων.  

Παράλληλα, τὸ φιλοσοφικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας ἴσως διαφαίνεται 

σὲ ἄλλα χωρία τῶν ἐπιγραμμάτων του. Γιὰ παράδειγμα, ἡ παρότρυνση ἔγρεο, μὴ τέρπου 

μοιριδίῃ μελέτῃ (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 11.25=27,2 GP) θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς παιγνιώδης 

ἀντιστροφὴ τοῦ πλατωνικοῦ ὁρισμοῦ τῆς φιλοσοφίας ὡς «μελέτης θανάτου» (Φαίδων 80e-

81a) καὶ κινεῖται στὴν λογικὴ τοῦ ὁρατιανοῦ carpe diem (Ὠιδ. 1.11.8). Ἐπίσης, ἡ θεϊκὴ φύση 

τῶν ἀσάρκων τζιτζικιῶν (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.264=18 GP) ἀποτελεῖ πιθανῶς ὑπαινιγμὸ στὸν 

πλατωνικὸ αἰτιολογικὸ μῦθο περὶ τῶν τζιτζικιῶν (Φαίδρ. 259b-d). Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὸν 

Τίμωνα τὸν Φλιάσιο (ἀπ. 30,1-2 Di Marco) ἀποκαλεῖται εἰρωνικῶς ὁ Πλάτων ἀγορητὴς/ 

ἡδυεπής, τέττιξιν ἰσογράφος καὶ κατηγορεῖται ἴσως γιὰ τὴν φλυαρία τῶν κειμένων του (πρβλ. 

                                                           
10 Βλ. Cichorius 1922, 335· Bowersock 1965, 134· Gow-Page, GPh, I σ. xlvi καὶ II σ. 147-148· Levick 1976 

(1999), 230 ὑποσ. 27· Μontanari 1996· Ippolito 2006· Delattre 2008, 58-59 ὑποσ. 49 καὶ 51· Bowie 2008, 

229· δὲν παίρνει θέση ὁ Pelliccio 2013, 26-27. 
11 Γιὰ τὸν Τίμωνα τὸν Φλιάσιο βλ. τὴν ἔκδοση τοῦ Di Marco 1989 καὶ Πετρίδη 2008, 482 καὶ 487-499. 

Ἀναφορὰ στὸν Ἀπολλωνίδη τὸν Νικαέα ὡς ὑπομνηματιστὴ τῶν Σίλλων τοῦ Τίμωνος ἔχουμε στοὺς Di Marco 

1989 (1, 22, 54-55), Πετρίδη 2008, 489 καὶ Clayman 2009, 6. Οἱ ἐπιθέσεις τοῦ Τίμωνος ἔχουν ἐπιγραμματικὸ 

χαρακτήρα καθὼς μετατρέπονται σὲ pointe, ὅπως συμβαίνει καὶ στὸ ἐπίγραμμα, ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπομνηματισμὸς 

τῶν Σίλλων ἀπὸ τὸν Νικαέα Ἀπολλωνίδη ἦταν ἴσως ὁ σύνδεσμος τοῦ κειμένου τοῦ Τίμωνος μὲ τὸ δοξογραφικὸ 

ἔργο τοῦ Διογένους Λαερτίου· βλ. Di Marco 1989, 21 καὶ Delattre 2008, 53 καὶ 58-59. 
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Πλάτ. Φαῖδρ. 259b-d).12 Ἐπιπλέον, στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἀπαγγελία ἑνὸς στίχου 

ἀπὸ ἕνα Ῥωμαῖο ὀνόματι Λαίλιο καὶ τὴν μίμησή του ἀπὸ κίσσες (ΠΑ 9.280=21 GP) ἴσως 

λανθάνει ἡ διάθεση τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας νὰ σχολιάσει τὸ στωϊκὸ σύνθημα natura 

artis magistra.  

Βέβαια, δὲν ἰσχυριζόμαστε ὅτι τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἶναι ἐπαρκῆ νὰ καταστήσουν 

βέβαιη τὴν ὑπόθεση τῆς ταύτισης τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ τὸν ὁμώνυμο 

Νικαέα ἐπιγραμματοποιό. Ἁπλῶς, ἴσως μποροῦμε νὰ εἰκάσουμε ὅτι οἱ πιθανὲς φιλοσοφικὲς 

ἀναζητήσεις τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν ὠθήσουν καὶ σὲ φιλοσοφικὰ 

πονήματα, ὅπως στὴν συγγραφὴ ὑπομνήματος στὸ ἔργο τοῦ Τίμωνος τοῦ Φλιασίου. 

Κατὰ δεύτερον, βάσει πραγματολογικῶν ἀναφορῶν στὰ ἴδια τὰ ἐπιγράμματα τοῦ 

Ἀπολλωνίδη γιὰ τὸ χωροχρονικὸ πλαίσιο σύνθεσής τους, θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐλέγξουμε 

τὴν πιθανότητα ταύτισης τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ τὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, 

τόπο καταγωγῆς τοῦ ὁμώνυμου γραμματικοῦ. Στὸ ἐπίγραμμα γιὰ τὸν ναὸ ποὺ ἀνεγείρει ὁ 

Πόστουμος πρὸς τιμὴν τῆς Ἀφροδίτης Κυθέρειας (Ἀπολλωνίδ. 9.791=25 GP) ὑπάρχει 

ἔντονο τοπικὸ χρῶμα· οἱ λεπτομέρειες τῆς περιγραφῆς τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ὑπερήφανη ἔκφραση 

τῆς ὑπεροχῆς τοῦ συγκεκριμένου ναοῦ ἔναντι ἄλλων συνηγοροῦν σὲ αὐτό.  

Ἴσως τοπικὴ εἶναι καὶ ἡ λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος στὴν ὁποίαν ἀφιερώνει τροφὲς ὁ 

ἁλιεὺς Μῆνις (Ἀπολλωνίδ. 6.105=1 GP). Ἡ Ἄρτεμις λατρεύεται σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Μ. 

Ἀσίας, στὴν Ἔφεσο κατεξοχήν (βλ. IEph 1398, χρονολογημένη τὸ 14/54 μ.Χ.· Ephesos 163 

καὶ SEG 15, 696, ποὺ χρονολογεῖται τὸ 162/164 μ.Χ.)· βλ. καὶ IG IX,12 1:186 (Μαγνησία 

ἐπὶ Μαιάνδρῳ, 206-205 π.Χ.), Milet VI,3 1220 (Mίλητος, 380-79 π.Χ.). Ἐδῶ ἡ σχεδὸν 

βεβαία ἐπίκληση στὴν θεὰ μὲ τὸ λατρευτικὸ ἐπίθετο λιμενῖτις θυμίζει ἕνα ἄλλο ἐπίγραμμα 

ποὺ παρουσιάζει ἕναν ἡλικιωμένο ἁλιέα νὰ ἀφιερώνει τὰ σύνεργά του Ἀκρείτᾳ Φοίβῳ, 

Βιθυνίδος ὃς τόδε χώρης/ κράσπεδον αἰγιαλοῖς γειτονέον συνέχει (Κόιντου ΠΑ 6.230=1,1-2 

GP). 

Παρόλο ποὺ δὲν ἔχει ἐντοπισθεῖ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος στὴν περιοχὴ τῆς Βιθυνίας, 

ἐντούτοις ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὴν περιοχὴ τῆς Βιθυνίας ἀναθηματικὲς ἐπιγραφὲς πρὸς τὴν 

Ἄρτεμιν (βλ. ΙΚ Ιznik 1501, ἀπὸ τὴν Νίκαια, τῆς ῥωμαϊκῆς περιόδου· ΙΚ Apameia Bith. u. 

Pylai 46, τοῦ 1ου-2ου αἰ. μ.Χ., πρὸς τὴν Ἄρτεμιν Λευκοφρύνη· ΤΑΜ IV,1 52, ἀπὸ κάποιον 

ποὺ ὀνομάζεται Μ. Δομίτιος). Ἐπίσης, ἀπὸ ἀναθηματικὲς ἐπιγραφὲς πληροφορούμεθα γιὰ 

ἀφιερώματα κατοίκων τῆς Μαύρης Θάλασσας στὴν Ἐφεσία Ἄρτεμιν. Ἐπιπλέον, ἴσως ἡ 

                                                           
12 Βλ. Πετρίδη 2008, 493. Μάλιστα, ὁρισμένοι μελετητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Πλάτων στὸ ἀπ. 30,1 Di Marco 

παρωδεῖται ὡς ἕνας πλατίστακος (ἐναλλακτικὴ παραδεδομένη γραφὴ ἀντὶ τοῦ ἅπαξ ὑπερθετικοῦ πλατίστατος, 

τὴν ὁποία ὑποστηρίζουν οἱ Di Marco 1989, 28 καὶ 179-182 καὶ Delattre 2008, 54 καὶ ὑποσ. 35-36). Ὁ 

πλατίστακος (μεγάλο εἶδος ψαριοῦ τῆς οἰκογένειας τῶν Mullidae· βλ. καὶ Clayman 2009, 121-122, 129-130, 

139) ἴσως παραπέμπει στὶς κωμικὲς συνδηλώσεις ἁλίευσης ἰχθύων καὶ καταλόγων μαγείρων τῆς κωμῳδίας. 
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ἀναφορὰ σχετίζεται μὲ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἱεροῦ στὴν περιοχὴ τῶν Στενῶν τοῦ Εὐξείνου 

Πόντου, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Νίκαια, ὅπου λατρευόταν ἡ Ἄρτεμις (βλ. Πτολεμαῖο, Γεωγρ. 

5.1.2-3 Βιθυνίας τὸ πρὸς τῷ στόματι τοῦ πόντου ἄκρον, ἐφ’ ᾧ Ἱερὸν Ἀρτέμιδος …).13 Μία 

βαθύτερη μελέτη σχετικῶν συνταγμάτων ἐπιγραφῶν τῆς «Μαύρης Θάλασσας» θὰ 

μποροῦσε ἴσως νὰ ἀναδείξει τὴν ἱστορικότητα τῶν ἀναφορῶν τοῦ Ἀπολλωνίδη γιὰ τὶς 

ἐπαρχίες τοῦ Πόντου καὶ τὴς Βιθυνίας (6.105=1 GP καὶ 9.791=25 GP). Ἐπιφυλασσόμεθα 

γιὰ μία εὐρύτερη ἔρευνα τῶν σχετικῶν ἐπιγραφικῶν δεδομένων στο μέλλον.   

Ἐπίσης, ἡ ἀπόδειξη πιθανῆς σχέσης τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ τὸν 

αὐτοκράτορα Τιβέριο καὶ τὸν περίγυρό του θὰ μποροῦσε νὰ καταστήσει πιθανὴ τὴν σύνδεση 

τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας μὲ τὸν γραμματικὸ ἀπὸ τὴν Νίκαια (πρβλ. 

Διογ. Λαέρτιο IX 109 ἃ προσφωνεῖ Τιβερίῳ Καίσαρι). Βέβαια, ὁ βαθμὸς σύνδεσης τοῦ 

ποιητῆ μας μὲ τὸν Τιβέριο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ πλήρως ἀπὸ τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε. 

Πάντως, ὁ ἴδιος ὁ Τιβέριος συνθέτει ἐπιγράμματα, ὅπως καὶ ὁ Ἑλληνιστικὸς ποιητὴς Ῥιανός, 

ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀγαπημένους του συγγραφεῖς, ἀλλὰ μιμεῖται καὶ τὸν ποιητὴ τῶν Ἐρωτικῶν 

Παθημάτων Παρθένιο, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, γίνεται 

ἀπελεύθερος στὴν Ῥώμη μετὰ τὸ 73 π.Χ. καὶ εἶναι γνωστὸς στὸν Βεργίλιο (βλ. Σουητ. Τιβ. 

13.1, 62.3, 70.1-3 καὶ Power-Gibson 2014, 41, 73-74, 168-169).  Ἕνα ἐπίγραμμα ἀποδίδεται 

μὲ ἀρκετὴ βεβαιότητα στὸν Τιβέριο ἀπὸ τὸν Page (ΠΑ 9.387=Tιβ. Καίσ. 1 FGE, πρὸς τὸν 

Ἕκτορα γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς Τροίας· βλ. τὴν συζήτηση στὸν Page, FGE 555-556, 559-

560).14 

 

1.1.4 Ποιητικὴ θεματολογία 

Στὴν συνέχεια, θὰ παρουσιάσουμε συνοπτικὰ τὰ θέματα τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ 

Ἀπολλωνίδη, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ σκιαγραφήσουμε τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἴσως τὶς 

πεποιθήσεις τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ. Ἐπιπλέον, θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸν συνδέσουμε  μὲ 

τὴν λογοτεχνικὴ παράδοση καὶ δραστηριότητα ποὺ παρατηρεῖται τὴν ἐποχὴ στὴν ὁποία 

τοποθετεῖται ἡ συγγραφική του παραγωγή.   

Τὰ θέματα τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη συμβαδίζουν γενικῶς μὲ τὶς ἐπιλογὲς 

ἄλλων ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἀπουσία καθαρῶς 

ἐρωτικῶν θεμάτων ἀπὸ τὰ ἐπιγράμματα τοῦ ποιητῆ μας, ἐκτὸς ἂν θεωρήσουμε ὡς ἐρωτικὰ 

                                                           
13 Βλ. Moreno 2008, εἰδικὰ σ. 664 καὶ ὑποσ. 25, σ. 669 καὶ ὑποσ. 57, σ. 697 Τ. 39, σ. 699 Τ. 45· Guldager 

Bilde 2009, εἰδικὰ σ. 303, 311-316, 323. 
14 Γενικῶς γιὰ τὴν μόρφωση τοῦ Τιβερίου καὶ τὴν ἐνασχόληση του μὲ τὶς ἐλευθέριες τέχνες βλ. Πλούτ. ἀπ. 

182 Sandbach, Σουητ. Tιβ. 57.1 (μόρφωση νεαροῦ Τιβερίου στὴν Ῥόδο), Σουητ. Τιβ. 42.2 (ὑπέρογκη ἀμοιβὴ 

τοῦ Τιβερίου γιὰ γαστρονομικὴ κωμῳδία)· ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία βλ. ἐνδεικτικῶς Parker 1946, 32 καὶ 34 κ.ἑξ., 

Levick 1999 [1976], 15-18, 229-232 ὑποσ. 22-37, 235 ὑποσ. 43 (μὲ ἀναφορές), Wallace-Hadrill 1995 [1983], 

84-85 καὶ Champlin 2008, 410. 
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τὰ δύο ἐπιγράμματα γιὰ κάποιον Ῥόδιο μὲ τὸ ὄνομα Λέων (ΠλΑ 49-50=28-29 GP). Ἐπίσης, 

ἐρωτικὸ ὑπονούμενο πρέπει νὰ ἔχει τὸ μοναδικὸ ἴσως ἐκφραστικὸ ἐπίγραμμα τοῦ 

Ἀπολλωνίδη, ἡ περιγραφὴ ἀγάλματος τοῦ Πριάπου σὲ γονατιστὴ στάση, μᾶλλον ἐξ αἰτίας 

τοῦ βάρους τοῦ ὑπερφυσικῶν διαστάσεων μορίου του στὴν θέα ὄμορφης κοπέλας (ΠλΑ 

239=30 GP). Ἡ Ἀνθολογία βρίθει τόσο παιδεραστικῶν ἐπιγραμμάτων γιὰ ὡραίους νέους 

(βλ. Διοσκ. ΠΑ 12.37=10 ΗΕ, Μελ. ΠΑ 12.52=81 ΗΕ) ὅσο καὶ ἀναφορῶν στὸν Πρίαπο μὲ 

ἔμφαση στὶς ἐρωτικές του ἀτασθαλίες (Κριν. ΠΑ 6.232=42,7 GP εὐστόρθυγγι Πριήπῳ, Ζωνᾶ 

ΠΑ 6.22=1,5 GP μονοστόρθυγγι Πριήπῳ, Ἐρύκ. ΠλΑ 242=14 GP).  

Κατὰ δεύτερον, ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα τὰ ὁποῖα θεωρητικῶς ἀφιερώνονται ἀπὸ 

φτωχοὺς ἐπαγγελματίες σὲ θεοὺς-προστάτες τοῦ ἐπαγγέλματός τους συγγράφει καὶ ὁ 

Ἀπολλωνίδης, κατὰ τὴν συνήθη πρακτικὴ τῶν ἐπιγραμματοποιῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν 

ποιητὴ τῆς ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα (ΠΑ 6.288=41 ΗΕ). Ποιητικὸ 

παράλληλο ἔχουμε στὴν ἀφιέρωση τόξων ἀπὸ Ἀθηναίους στὴν Ἀθηνᾶ μετὰ τὸ τέλος τῶν 

Περσικῶν πολέμων («Σιμωνίδη» ΠΑ 6.2=19 FGE μὲ τὰ σχόλια τοῦ Page)· πρόκειται μᾶλλον 

γιὰ λογοτεχνικὸ γύμνασμα ποιητῆ τῆς ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς. 

Συγκεκριμένα, ὁ Ἀπολλωνίδης ἀναφέρεται σὲ ἀφιερώματα ἀπὸ τὸν ἁλιέα Μῆνιν 

στὴν Ἄρτεμιν (ΠΑ 6.105=1 GP), ἀπὸ τὸν καλλιεργητὴ Εὔφρωνα σὲ ἀνώνυμη θεότητα (ΠΑ 

6.238=2 GP) καὶ ἀπὸ τὸν μελισσοκόμο Κλείτωνα πάλι σὲ ἀνώνυμο θεό (ΠΑ 6.239=3 GP). 

Ἴσως πρόκειται πάλι γιὰ λογοτεχνικὰ γυμνάσματα. Ἐντούτοις, τὰ ἐπιγράμματα αὐτὰ τοῦ 

ποιητῆ μας ἀφορμῶνται πιθανῶς ἀπὸ πραγματικὲς συνθῆκες ἐπικοινωνίας, ἰδίως λόγῳ τῆς 

ἀνωνυμίας τῶν θεοτήτων ἡ ὁποία ὑποδηλώνει πιθανῶς τὴν συνομιλία τοῦ ποιητῆ μας μὲ ἕνα 

οἰκεῖο ἀκροατήριο· βλ. καὶ τὸν σχολιασμό μας στὰ οἰκεῖα ἐπιγράμματα. 

Κατὰ τρίτον, ἀμιγῶς ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα μὲ τὴν ἔννοια τῆς κατατάξεώς τους στὰ 

ἐγχάρακτα ἐπιγράμματα, παραδίδονται μόλις δύο ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία Ἀπολλωνίδου. 

Πρόκειται γιὰ ἐπιγράμματα ποὺ μαρτυροῦν τὸν θάνατο ναυαγῶν (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.631=7 

GP καὶ ΠΑ 7.642=8 GP). Στὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτά, ἀφηγηματικὸ ὑποκείμενο εἶναι τὸ ἴδιο τὸ 

μνημεῖο (κενοτάφιο), τὸ ὁποῖο πληροφορεῖ τὸν περαστικό γιὰ τὴν τύχη τοῦ ἀποθανόντος 

καὶ τον παροτρύνει νὰ μεταφέρει τὴν ἀγγελία τοῦ θανάτου στοὺς οἰκείους τοῦ νεκροῦ. 

Παραπλήσιο εἶναι ἕνα ἐπίγραμμα ὅπου μιλᾷ ἕνας σωρὸς ἀπὸ πέτρες ποὺ καλύπτει ἕναν 

ἁλιέα· ὁ ἐπαγγελματίας αὐτὸς πνίγηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ψαρέματος (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

7.693=9 GP· γιὰ ἐπιγράμματα μὲ θέμα «ἐργατικά» ἀτυχήματα βλ. παρακάτω). 

Ἐπίσης, τὸ θέμα τοῦ θανάτου τῆς συζύγου λίγο μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ συζύγου της 

καὶ ὁ κοινός τους τάφος (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.378=5 GP) ἀντικατοπτρίζει τὴν ἐπιλογὴ 
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ἐπιγραμματοποιῶν κυρίως τῆς Ὕστερης ἀρχαιότητας νὰ συνθέτουν ἐπιγράμματα γιὰ τὸν 

κοινὸ τάφο οἰκείων προσώπων (βλ. Ἀγαθ. ΠΑ 7.572).15  

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπιτύμβιων ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη (ἀπὸ 

τὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Ἀνθολογίας) ἀφορᾷ σὲ παράδοξους θανάτους, σὲ θανάσιμα 

ἀτυχήματα. Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ ἐμμονὴ τῶν ἐπιγραμματοποιῶν τοῦ Στεφάνου τοῦ 

Φιλίππου σὲ παράδοξα θέματα, ἰδιαίτερα στὴν ἀσυνήθιστη ἀντιστροφὴ τῆς μοίρας κοινῶν 

ἀνθρώπων, ἡ ὁποία τοὺς ὁδηγεῖ σὲ ἀπροσδόκητο θάνατο. Τὰ ἐπιγράμματα ποὺ 

πραγματεύονται τέτοια θεματολογία ἔχουν τὴν ἀξία λογοτεχνικῶν γυμνασμάτων. Μάλιστα, 

ἡ μίμηση καὶ παραλλαγὴ ἑνὸς θέματος ἀπὸ συγχρόνους ἢ μεταγενεστέρους 

ἐπιγραμματοποιοὺς εἶναι συνήθης πρακτική, δεῖγμα τῆς λογοτεχνικῆς ἄμιλλας poetarum 

doctorum. Θὰ ἐπανέλθουμε στὸ ζήτημα αὐτὸ στὸ τέλος τοῦ ὑποκεφαλαίου 1.1.  

Πρόκειται γιὰ τὸ ἀριστοτελικὸ σχῆμα τῆς μεταβολῆς ἐς τὸ ἐναντίον (Ποιητ. 1452a 

23). Ἕνας δοῦλος θάπτεται κυριολεκτικῶς μέσα στὸν τάφο καθὼς τὸν σκάβει γιὰ 

λογαριασμὸ τοῦ ἀφέντη του (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.180=4 GP)· ἕνας πατέρας θάπτει τέσσερις 

γιοὺς μέσα σὲ λίγες μέρες (χωρὶς νὰ κατονομάζονται τὰ αἴτια) καὶ ἀκολούθως τυφλώνεται 

ἀπὸ τὸ κλάμα (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.389=6 GP). Ἐπίσης, ἕνας ψαρᾶς πνίγεται καταπίνοντας τὸ 

ψάρι ποὺ ἁλίευσε (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.702=12 GP), ἀλλὰ καὶ ἕνας Ῥωμαῖος ἀξιωματοῦχος 

αὐτοκτονεῖ πέφτοντας πάνω στὸ ἴδιο τὸ σπαθί του γιὰ νὰ ἀποφύγει τὸν θάνατο ἀπὸ ἀσθένεια, 

μιμούμενος ἑλληνικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ πρότυπα (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.233=20 GP). 

Τὰ περισσότερα ἐπιγράμματα μὲ παράδοξο θέμα ἐντοπίζονται στὸ ἔνατο βιβλίο τῆς 

Ἀνθολογίας ὑπὸ τὸν χαρακτηρισμὸ ἐπιδεικτικὰ ἐπιγράμματα. Οἱ πλεῖστοι μελετητὲς 

θεωροῦν ὅτι ὑπ’ αὐτὴν τὴν κατηγορία ὁ Κωνσταντῖνος Κεφαλᾶς, ἀνθολόγος τῶν ἀρχῶν τοῦ 

10ου αἰ. μ.Χ., τοποθέτησε ὅλα τὰ ἐπιγράμματα τὰ ὁποῖα δυσκολευόταν νὰ χαρακτηρίσει ὡς 

ἐρωτικά, ἀναθηματικὰ ἢ ἀλλιῶς. Ἀκόμη καὶ ἂν τὸ ἐπιδεικτικὸ ἐπίγραμμα ξεκινᾷ ὡς ἔμμετρο 

παράλληλο τιμητικῶν ἐπιγραφῶν, τὰ ἐπιδεικτικὰ ἐπιγράμματα τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου 

ἀποκτοῦν ξεχωριστὴ ὑπόσταση ὡς νέα ὑποκατηγορία.16 Ἴσως τὸ κλειδὶ γιὰ τὸν ὅρο 

ἐπιδεικτικὸ ἐπίγραμμα βρίσκεται στὸ ῥητορικὸ φαινόμενο τῆς αὐξήσεως (λατ. amplificatio), 

ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ πολλὲς φορὲς στὴν πρόκληση πάθους στὸν ἀκροατή/ἀναγνώστη.17 Στὸ 

ὑποκεφάλαιο 1.2 θὰ δοῦμε συστηματοποιημένα φαινόμενα αὐξήσεως στὰ ἐπιγράμματα τοῦ 

Ἀπολλωνίδη. 

                                                           
15 Βλ. σχετικῶς Pelliccio 2012 καὶ τὰ σχόλιά μας στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. 
16 Βλ. Baumbach, Petrovic καὶ Petrovic 2010, 5 ὑποσ. 26. Γενικῶς γιὰ τὸ ἐπιδεικτικὸ ἐπίγραμμα βλ. 

Lauxtermann 1998.  
17 Bλ. Κοϊντ. 8.4· Lausberg § 259, §§ 400-409. 
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 Σὲ συμπλήρωση τῆς θεματικῆς τῶν ἀτυχημάτων, ὁ Ἀπολλωνίδης γράφει γιὰ ἕναν 

Κρητικὸ ποὺ σκοτώνεται ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀετοῦ ποὺ ὁ ἴδιος τόξευσε (ΠΑ 9.265=19 GP), 

ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο δεινὸ ἰξευτὴ ὁ ὁποῖος καθίσταται ἀνίκανος νὰ κυνηγήσει, 

τιμωρημένος ἐπειδὴ σκότωσε ἕναν τζίτζικα (ΠΑ 9.264=18 GP). Κυνηγετικὸ θέμα ἔχει καὶ 

ἕνα ἐπίγραμμα γιὰ ἐλαφάκια ποὺ παγιδεύονται σὲ παγωμένη λίμνη καὶ θηρεύονται ἄκοπα 

ἀπὸ χωρικούς (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.244=16 GP)· ἡ ἀξιοσημείωτη ὁμοιότητα μὲ χωρίο τοῦ 

Βεργιλίου (Γεωργ. 3.368-375) ἀλλὰ καὶ τοῦ Καλλιμάχου (ἀπ. 383,9-10 Pfeiffer) 

καταδεικνύουν τὰ ὑψηλὰ πρότυπα τοῦ ποιητῆ μας. Ἡ συνομιλία τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας 

μὲ ἐκπροσώπους τῆς λατινικῆς γραμματείας ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ παραπάνω, στὴν συζή-

τηση γιὰ τὴν σχέση τοῦ ποιητῆ μας μὲ τὸν Σουητώνιο. Ἐδῶ ἡ σύνδεση τοῦ ποιητῆ μας μὲ 

τὸ λατινικὸ κείμενο μπορεῖ νὰ εἶναι εἴτε ἄμεση εἴτε ἔμμεση, διαμέσου κοινοῦ, πιθανῶς 

ἑλληνιστικοῦ, προτύπου. 

Ἐπίσης, ἕνα ζευγάρι πεθαίνει καταπλακωμένο ἐξαιτίας τῆς μήνιδος τῆς νεκρῆς 

πρώτης συζύγου τοῦ ἀνδρός (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.422=11 GP), ἀλλὰ καὶ ἕνας ἄνθρωπος 

διαφεύγει ἀπὸ φλεγόμενη οἰκία γιὰ νὰ πεθάνει μέσα στὴν ἴδια μέρα κεραυνόπληκτος ἀπὸ 

τὸν Δία (ΠΑ 9.243=15 GP). Ἐξάλλου, θεϊκὴ παρέμβαση, αὐτὴ τῶν Νυμφῶν, κάνει μία πηγὴ 

μὲ τὴν ἐπωνυμία Καθαρὴ νὰ στερέψει λόγῳ μολυσμοῦ ἀπὸ αἱματοβαμμένα χέρια 

(Ἀπολλωνίδ. 9.257=17 GP). Ἐκτὸς αὐτῶν, ἕνας ἔμπορος βυθίζεται μαζὶ μὲ τὸ ἐμπόρευμά 

του ἂν καὶ ταξιδεύει κατὰ τὶς ἀλκυονίδες ἡμέρες (9.271=10 GP).  

Ἐπιπρόσθετα, ἡ τύχη καὶ ἡ ἀτυχία γίνονται θέμα ἑνὸς ἐπιγράμματος γιὰ μία μητέρα 

ἡ ὁποία θάπτει ἕναν πνιγμένο σὰν νὰ ἦταν ὁ ἔμπορος γιός της ἀλλὰ στὴν συνέχεια 

ὑποδέχεται ζωντανό τὸ τέκνο της (Ἀπολλωνίδ. 9.228=14 GP). Μία ἄλλη μητέρα, τυφλή, 

ἐγκωμιάζεται διότι μὲ τὴν γέννηση διδύμων «ξαναβλέπει» μέσῳ τῶν ματιῶν τῶν παιδιῶν 

της (7.742=13 GP). 

Ἤδη ἔχουμε ἀναφερθεῖ στὸ ἐγκωμιαστικὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη γιὰ τὸν 

Τιβέριο (ΠΑ 9.287=23 GP)· τὸ ποίημα αὐτὸ ἀναφέρει ἕνα θαυμαστὸ φαινόμενο ἀπὸ τὴν 

φυσικὴ ἱστορία, ὅτι ἐθεάθη ἀετὸς στὴν Ῥόδο (πρβλ. Πλίν. ΝΗ 10.77 Rhodus aquilam non 

habet). Παρομοίως, ἕνας σαρκοβόρος ἵππος εἶναι κοινὸ θέαμα γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἀσία (ΠΑ 

9.281=22 GP), ἀλλὰ καὶ μία ὁμάδα ἀπὸ μιμητικὰ πτηνά, κίσσες, ἐνθαρρύνει κάποιον 

Ῥωμαῖο ὀνόματι Λαίλιο νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ποίηση (9.280=21 GP). Τέλος, τὰ ὑπερφυσικὰ 

χαρακτηριστικὰ ἑνὸς ναοῦ κτισμένου μέσα στὴν θάλασσα, ἀφιερωμένου στὴν Ἀφροδίτη, 

δημιουργοῦν τὴν εἰκόνα ἑνὸς τεχνικοῦ θαύματος (9.791=25 GP). 

Ξεχωριστὴ ὑποκατηγορία τῶν ἐπιδεικτικῶν ἐπιγραμμάτων εἶναι ἴσως τὰ 

ἐπιγράμματα μὲ ἀναφορὰ στὸ ἔνδοξο ἑλληνικὸ ἱστορικὸ παρελθόν· πρβλ. τὸ ἐπίγραμμα γιὰ 
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τὸν Νάξιο Δημόκριτο καὶ τὴν ἔκθεση τῶν κατορθωμάτων του («Σιμων.» ΧΙΧ (a) FGE), τὸ 

ὁποῖο ὁ Page (FGE 219) θεωρεῖ ὡς ἔργο Ναξίου ποιητῆ (πρόκειται ἴσως γιὰ σκόλιον). Μόνο 

σὲ ἕνα ἐπίγραμμά του ὁ Ἀπολλωνίδης ἀναφέρεται σὲ ἐπικὲς στιγμὲς τῶν Περσικῶν πολέμων 

(9.296=24 GP) ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴν μεμονωμένη περίπτωση ὁ ἐπιγραμματοποιός 

μας ἐπιλέγει νὰ προβάλει τὸ παράδοξο ἀνδραγάθημα ἑνὸς δύτη ἀπὸ τὴν Σκιώνη τῆς 

Χαλκιδικῆς) ἀντὶ μία ἀπὸ τὶς ἐξέχουσες στρατιωτικὲς φυσιογνωμίες τοῦ πολέμου. 

Μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε μόνο ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη γιὰ καθεμία ἀπὸ 

τὶς κατηγορίες τῶν προτρεπτικῶν καὶ τῶν συμποτικῶν ἐπιγραμμάτων ἀντίστοιχα. 

Ἐγκωμιαστικὸ καὶ συνάμα προτρεπτικὸ εἶναι τὸ ἐπίγραμμα ποὺ συνθέτει ὁ ποιητής μας ἐπ’ 

εὐκαιρίᾳ τῆς ἀφιέρωσης τοῦ πρώτου γενείου τοῦ ἔφηβου Γαΐου σὲ ναὸ ἀπὸ τὸν πατέρα του, 

Λεύκιο (10.19=26 GP)· πρόκειται γιὰ μέλη τῆς Ῥωμαϊκῆς ἀριστοκρατίας, ὅπως 

ὑποστηρίξαμε παραπάνω. Ὁ προτρεπτικὸς τόνος τοῦ ἐπιγράμματος κορυφώνεται στὸ 

κλείσιμό του, ὅπου τὸ ποιητικὸ ὑποκείμενο παροτρύνει τὸν πάτρωνά του νὰ ἐπιβραβεύσει 

τὸ ποιητικό του πόνημα. Συμποτικὸ εἶναι τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη στὸ ὁποῖο τὸ 

ποιητικὸ ἐγὼ προσκαλεῖ τὸν ἑταῖρό του Διόδωρο νὰ ξυπνήσει γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ πίνει, 

ἀφοῦ ἡ γεροντικὴ ἡλικία καὶ ὁ θάνατος πλησιάζουν (ΠΑ 11.25=27 GP).  

Κλείνοντας, γιὰ τὴν κοινὴ θεματολογία μεταξὺ τῶν ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἐποχῆς 

αὐτῆς ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ ἀκόλουθο παράδειγμα. Τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη γιὰ τὸν 

ἀετὸ ποὺ πληγώνει θανάσιμα τὸν κυνηγό του (ΠΑ 9.265=19 GP) εἶναι παραλλαγὴ ἑνὸς 

ἐπιγράμματος τοῦ Βιάνορος (ΠΑ 9.223=7 GP). Θὰ μπορούσαμε νὰ συμπεριλάβουμε τέτοια 

ζεύγη ἐπιγραμμάτων στὴν κατηγορία τὴν ὁποίαν ὁ Page τιτλοφορεῖ “rival compositions”· 

βλ. FGE σ. 320. Ἐνῷ οἱ Gow-Page (1968) 2.157 θεωροῦν τὸ ἀπολλωνίδειο αὐτὸ ὡς “an 

inferior variation on the theme of Bianor VII”, πιστεύουμε ὅτι τὸ δίκτυο ἐπικοινωνίας 

μεταξὺ τῶν ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἐποχῆς αὐτῆς δὲν εἶναι τόσο ἁπλό. 
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1.2 Γλῶσσα καὶ ὕφος 

 

Ἡ ῥητορικὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη ἀκολουθεῖ μία κυρίαρχη τάση ποὺ εἰσήχθη στὸ ἐπίγραμμα ἀπὸ 

τὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα (3ος αἰ. π.Χ.). Από τὴν μία πλευρά, ἐπιζητεῖται ὑψηλὸ ὕφος 

μέσῳ ἐξεζητημένων φράσεων καὶ σχημάτων λόγου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ αὐτὰ τὰ μέσα 

ἐκφράζονται καταστάσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἁπλῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν περαιτέρω χρήση 

τεχνικοῦ  λεξιλογίου καὶ τῆς γλώσσας τῆς ἀττικῆς κωμῳδίας (γιὰ τὰ θέματα τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη βλ. καὶ παραπάνω, ὑποκ. 1.1.4).18 

Ἡ ἐπιδεικτικὴ ἀξιοποίηση τοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὸν ἐπιγραμματοποιό μας ἀνάγεται στὸ 

σχῆμα τῆς αὐξήσεως. Αὔξησις εἶναι ἡ προσθήκη μεγέθους καὶ κάλλους σὲ γεγονότα, ἡ ὁποία 

εἶναι ἐπιτηδειοτάτη τοῖς ἐπιδεικτικοῖς σύμφωνα μὲ τὴν Ῥητορικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους 

(1368a28-32).19 Αὐτὴ ἡ προσπάθεια γιὰ προσθήκη μεγέθους σὲ γενόμενα χαρακτηρίζει καὶ 

τὰ ἐπιγράμματα ποὺ μελετοῦμε, τόσο σὲ λεξιλογικὸ ἐπίπεδο (κορύφωση ὕφους μέσῳ 

συνωνύμων, περιφράσεων, σώρευσης ἐπιθέτων ἀλλὰ καὶ νεολογισμῶν) ὅσο καὶ σὲ 

πραγματολογικὸ ἐπίπεδο (ἀφήγηση γεγονότων ἀξιοπρόσεκτων). Παρακάτω 

συστηματοποιοῦμε τὰ κυριώτερα στοιχεῖα τῶν γλωσσικῶν ἐπιλογῶν τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ 

Ἀπολλωνίδη. 

 

Διάλεκτος 

Τὰ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι γραμμένα στὴν ἐπική-ἰωνικὴ διάλεκτο καὶ γενικῶς 

δὲν παρουσιάζουν δωρισμούς. Δωρικοὶ τύποι θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθοῦν μόνο οἱ  

ἀνδρομέαν (22,2), αὐλίσθην (23,5) καὶ περίβωτε (28,3· ῥοδιακὸ ἐπίγραμμα)· ἐντούτοις, 

ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὰ τὰ ἐπιγράμματα οἱ ὑπόλοιποι τύποι εἶναι ἰωνικοί ἢ τῆς Κοινῆς.20  

Ἑπομένως, στὸ τέλος ἑνὸς ἐπιγράμματος (21,8) ἡ συμπλήρωση τοῦ Pl γάρυος 

ὑμετέρης (συνδυάζει δωρικὸ καὶ ἰωνικὸ τύπο) εἶναι ὕποπτη καὶ ἴσως ἀπορριπτέα βάσει τῶν 

διαλεκτικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Ἀπολλωνίδη· βλ. καὶ 20,5 ὅπου ὁ Ρ παραδίδει τὸν δωρικὸ τύπο 

θνᾴσκων ἐνῷ ὁ Pl τὸ ἰωνικὸ θνῄσκων στὸ τέλος ἑξαμέτρου στίχου, σὲ ἕνα κατὰ τὰ ἄλλα 

«ἰωνικό» ἐπίγραμμα. Μάλιστα, στὸ ἴδιο ἐπίγραμμα (21,5) συναντοῦμε τὸν ἀττικὸ τύπο 

                                                           
18 Γιὰ τὸ ὕφος τοῦ Λεωνίδα τοῦ Ταραντίνου βλ. Gow-Page, GP 1 xxxiv-xxxvi καὶ GP 2.303· Gutzwiller 1998, 

88-114· Magnelli στοὺς Bing-Bruss 2007, 172-179· γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ λεωνίδειου δωρικοῦ ὕφους στὸν 

Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο καὶ ἀργότερα στὸν Ἀρχία τὸν Ἀντιοχέα καὶ στὸν Μελέαγρο βλ. Coughlan 2016, 42-

67. 
19 Βλ. καὶ Κοϊντιλιανό, 3.7.6 proprium laudis est res amplificare et ornare· Lausberg § 61.3. 
20 Γιὰ τοὺς δωρισμοὺς σὲ ἐπιγράμματα καὶ ἐπιγραφὲς τῆς ὑπὸ μελέτην ἐποχῆς βλ. Βowie στοὺς Sistakou-

Rengakos 2016, 3-22· ὁ ἴδιος (σ. 16) ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης δὲν χρησιμοποιεῖ καθόλου 

δωρικοὺς τύπους. 
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κίτται, τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ υἱοθετήσουμε ἀντὶ νὰ διορθώσουμε τὴν γραφὴ σὲ κίσσαι, 

ὅπως εἰσηγοῦνται μὲ κάποια ἀμφιβολία οἱ Gow-Page.  

 

Ὁμηρισμοί 

Ὁ Ἀπολλωνίδης ἔχει, ὅπως καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ἐπιγραμματοποιῶν, μία ἰδιαίτερη σχέση μὲ 

τὸ ὁμηρικὸ κείμενο. Συναντοῦμε ὁμηρικὰ ἅπαξ λεγόμενα: ζωρὸν κεράσας (1,3), τρύφος 

(1,3), ἠρίον (4,3), θοινάομαι (16,7), εὐκτός (26,3· διὰ μέσου τῆς τραγῳδίας καὶ κωμῳδίας). 

Ὁμηρικὴ εἶναι καὶ ἡ προέλευση τῆς φράσης ἐλάφων κεραὸς λόχος (16,1). 

Imitatio cum variatione ἀποτελοῦν παραδείγματα ὅπως τὸ ἐπίθετο βραχύβωλος 

(2,3), τὸ ὁποῖο ἀντιστρέφει τὰ ὁμηρικὰ ἐριβῶλαξ/ ἐρίβωλος ποὺ λειτουργοῦν ἐγκωμιαστικῶς 

γιὰ χῶρες/ ἐδάφη (ἐριβῶλαξ: Ἰλ. 1.155 κ.ἄ., ἐρίβωλος: Ὀδ. 5.34). Ἐπίσης, χαρακτηριστικὴ 

εἶναι ἡ μεταφορὰ τυπικῶν σκηνῶν τοῦ ἔπους σὲ ἄλλα συμφραζόμενα: βλ. 27,2 ὅπου ἡ ἐπικὴ 

παρότρυνση ἔγρεο δὲν ἀναφέρεται στὴν ἀνάληψη πολεμικῆς δράσης ὅπως γίνεται στὸ ἔπος 

(Ἰλ. 10.159) ἀλλὰ στὴν συνέχιση τῆς οἰνοποσίας. 

 

Λατινισμοί 

Σὲ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ συντάγματος τῶν ἐπιγραμμάτων διακρίνουμε ἐπιδράσεις τῆς 

λατινικῆς γλώσσας στὸν ποιητή μας. Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς συγκεντρώνονται στὰ «αὐλικά» 

ποιήματά του, ἐπιγράμματα ποὺ ἀφηγοῦνται ἱστορίες ῥωμαϊκῶν προσωπικοτήτων. Ἡ φράση 

χρυσέοισι/ στέμμασι σωρεύσας αὐχένας ἴσως ἀποδίδει τὴν λατινικὴ σύνταξη colles torquibus 

accumulare (20,1-2)· τὸ ἐπίθετο ὕπατος στὴν φράση νοῦσον … ὑπάτην (20,3) 

παραλληλίζεται μὲ τὰ λατινικὰ supremus/ extremus.  

Στὸ λατινικὸ ὄνομα Πόστουμος (25,6) ἡ παραλήγουσα -ουμ- εἶναι βραχύχρονη (ἔχει 

τὴν ἀξία ἑνὸς βραχέος φωνήεντος). Στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἡ δίφθογγος ου ἄρχισε νὰ 

μονοφθογγίζεται σὲ ὁρισμένα περιβάλλοντα γύρω στὸν 6ο αἰ. π.Χ. καὶ πιὸ συστηματικῶς 

πρὶν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. (ἐκφράζει /ŭ/ ἢ /ū/). Ἐξάλλου, ἡ διάκριση μακρῶν καὶ 

βραχέων φωνηέντων χάθηκε μέχρι τὸν 2ο αἰ. μ.Χ., ἄρα κατὰ τὴν ῥωμαϊκὴ περίοδο τὸ 

συγγράφημα ΟΥ ἀπέδιδε πλέον ŭ.21 Βάσει τοῦ φαινομένου τῆς ἰσοχρονίας προσαρμόζεται 

στὴν ἑλληνικὴ ἡ μεταγραφὴ τῶν δανείων ἀπὸ τὴν λατινική, ὅπως ἐδῶ τὸ Postŭmus. 

Δευτερευόντως, ἴσως τὸ σύνταγμα δολιχὸς στόλος (24,1) συνδέεται μὲ τὸν λατινικὸ 

ναυτικὸ ὅρο navis longa (βλ. τὰ σχόλιά μας στὸ οἰκεῖο χωρίο). Τέλος, ὁλόκληρο τὸ δέκατο 

ἕκτο ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι παραλλαγὴ βεργιλιανοῦ χωρίου (Γεωργ. 3.360-375)· 

ἰδιαίτερα ἡ φράση δειματόεις ἐλάφων … λόχος (16,1) μπορεῖ νὰ παραλληλισθεῖ μὲ τὸ ἐπίθετο 

                                                           
21 Βλ. Gary-Miller 2014: 40, 48, 51. 
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pavidus (Γεωργ. 3.372· καὶ αὐτὸ χαρακτηρίζει τὰ ἐλάφια) καὶ τὸ σύνταγμα ἀλίνου … θήρης 

(16,7) ἀντικατοπτρίζει τὸ βεργιλιανὸ non cassibus ullis (Γεωργ. 3.371).22 

 

Νεολογισμοὶ καὶ ἅπαξ λεγόμενα 

Ὁ Ἀπολλωνίδης δημιουργεῖ καινόλεκτα σχήματα, κατὰ τὴν συνήθεια τῶν 

ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἐποχῆς του, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία μεγαλοπρεποῦς ὕφους.23 Ἅπαξ 

λεγόμενοι ῥηματικοὶ τύποι ἐντοπίζονται στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων του: τὸ ἰχθυάζομαι 

(9,3), καθὼς καὶ ὁ τύπος πιόμεσθα (27,5). Ἐπίσης, στὰ ἴχνη τοῦ Ταραντίνου Λεωνίδα ὁ 

ἐπιγραμματοποιός μας ἐφευρίσκει ἴσως τὸ ἐπίθετο πολυαῦλαξ καὶ σίγουρα τὰ ἅπαξ λεγόμενα 

ἐπίθετα πολύγλευκος (2,1+2· βλ. καὶ παραπάνω, Ὁμηρισμοί), μελισσοπόνος καὶ τηλοπέτης 

(3· καὶ ἑσμοτόκος Salmasius), παρηιονῖτις καὶ συνεργήτης (9,1+4), ἰχθυοθηρητήρ (12,1), 

δυοτόκος (δοιοτόκος Salmasius· 13,2), δειματόεις (16,1) καὶ παρακλίντωρ (17,3).  

Ἐξάλλου, στὰ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη ἐντοπίζουμε σπάνια ἐπίθετα, γιὰ 

παράδειγμα τὰ ἰσοχειλής (1,3), ἀποίμαντος (3,4) καὶ κηροπαγής (3,6· δημιούργημα τῶν 

ἐπιγραμματοποιῶν ὅπως τὰ δικτυβόλος στὸ 1,2, τὸ βραχύβωλος στὸ 2,3), ἁλίκλυστος (14,3), 

πολυΐστωρ καὶ πάμφωνος (21,3+6). Γενικῶς γιὰ τὰ ἐπίθετα βλ. Lausberg (1990) §§ 676-685, 

§ 1246. Ἕνα σπάνιο ῥῆμα ποὺ ἐντοπίζεται εἶναι τὸ ἐπιθραύω (1,4).   

Μία ἀγαπημένη συνήθεια τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι να δημιουργεῖ καινόλεκτα 

συντάγματα καὶ ἐτυμολογικὰ παιχνίδια, προσδίδοντας νέες σημασίες σὲ ὑπάρχουσες λέξεις. 

Στὸ χωρίο Ῥοδίοισιν ἀνέμβατος … ὄρνις (23,1) τὸ ῥηματικὸ ἐπίθετο τίθεται μὲ ἐνεργητικὴ 

σημασία ἑνῷ καινόλεκτο εἶναι καὶ τὸ ῥ. αὐλίζομαι μὲ ὑποκείμενο ἕναν ἀετό (23,5). Βλ. καὶ 

τὸ ῥῆμα ἔφθανεν ὡς ἀμετάβατο (5,1, ἐνν. πέθανε) καὶ τὸ ἁπλὸ στέλλω μὲ τὴν σημασία 

ἐνταφιάζω ἀντὶ τοῦ συνθέτου περιστέλλω (11,2 καὶ 14,5). Ἐπιπλέον, στὴν φράση περιφράξας 

ῥόος ὑποκείμενο εἶναι τὸ νερὸ ποὺ ἀσυνήθιστα περιφράσσει ἐλάφια ἀντὶ νὰ περιφράσσεται 

τὸ ἴδιο ἀπὸ κάποιον (16,5)· βλ. καὶ 14,3 ἐπικέλσαν ... δέμας (μεταφορὰ ἀπὸ τὴν ναυτικὴ 

ὁρολογία)· Ἀίδαο συνήριθμον … ἦμαρ (6,3· τὸ συνήριθμος μὲ τὴν σημασία ἰσάριθμος) καὶ 

ὄμματα λυγρά (6,5), μιμηλὸν βιότου πτερόν (21,5, γιὰ τὶς κίσσες), ἠιθέους ἕλικας (26,2). 

Τέλος, ἀξιοπρόσεκτα ἐτυμολογικὰ σχήματα εἶναι τὰ ἑξῆς: τρύφος ἄρτου/ … ἐπιθραύσας (1,3-

4), ἀρότρῳ … ἐπικνίζοντι χαράσσω/ χέρσον (2,3-4 μὲ ὁμηρικὸ ὕφος), μελιχροῦ/ νέκταρος 

(3,5-6 γιὰ τὸ μέλι), χιόνεαι νιφάδες (16,2). 

                                                           
22 Γιὰ τὶς ἀπηχήσεις τοῦ χωρίου τοῦ Βεργιλίου σὲ ὁλόκληρο τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη βλ. τὴν συζήτηση 

στὸν Citti 1982. 
23 Γιὰ τὸ μεγαλοπρεπὲς ὕφος ἢ ornatus βλ. (Δημήτριο) Περὶ ὕψους 191 καὶ Garulli (στοὺς Sistakou-Rengakos 

2016, 331-333). Ὁμοίως, ἡ τάση τῶν δημιουργῶν ἔμμετρων ἐπιτύμβιων ἐπιγραφῶν πρὸς ἅπαξ λεγόμενα, μὲ 

σκοπὸ τὸ ἐπίσημο ὕφος, ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν 2ο αἰ. π.Χ. μέχρι τὸν 2ο/ 3ο αἰ. μ.Χ. σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα 

τῆς Garulli 2016, 324. Βλ. καὶ Lausberg 1998 §§ 547-551 (fictio), 1237.2. 
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Ποικιλία (variatio) 

Οἱ ἐνδοκειμενικὲς ἀναφορὲς τοῦ  ποιητῆ μας λειτουργοῦν ὡς συνεκτικοὶ δεσμοὶ μεταξὺ τῶν 

ἐπιγραμμάτων του ἀλλὰ καὶ ὡς ποικιλία (variation καὶ self-variation), τάση ποὺ 

χαρακτηρίζει τόσο τοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς τῆς Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ὅσο καὶ τοὺς 

μεταγενεστέρους.24 Ὁ ἐμπρόθετος σὺν φόρτῳ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται σὲ ἐπιγράμματα γιὰ 

θάνατο ναυαγῶν, χρησιμοποιεῖται τρεῖς φορὲς στὸν Ἀπολλωνίδη: στὸ 8,2 σὺν φόρτῳ … 

κρύψε (ὑποκείμενο κλύδων) καὶ στὸ 10,6 σὺν φόρτῳ δῦσας (ὑποκείμενο σύ, θάλασσα) 

συναντᾶται ἐνεργητικὴ σύνταξη μὲ ἕνα φυσικὸ στοιχεῖο ὡς ὑποκείμενο· πρβλ. Θεοδωρίδα 

ΠΑ 7.738=13,2-3 HE ὤλεσε … ἄνεμος/ νηί τε σὺν φόρτῳ τε, Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.652=15,1-4 

ΗΕ θάλασσα …/…/ καταπρηνώσαο πόντῳ/ σὺν φόρτῳ.25 Ἀντίθετα, στὸ 14,2 ὁ Ἀπολλωνίδης 

παραλλάσσει τὴν σύνταξη: υἱέα σὺν φόρτῳ κύμασι κρυπτόμενον (παθητικὴ σύνταξη).  

Ἄλλα παρόμοια παραδείγματα εἶναι ἡ μετωνυμικὴ χρήση τοῦ οὐσιαστικοῦ πτερόν 

(=πτηνό) σὲ δύο ἐπιγράμματά του (18,8 καὶ 21,5) ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπανειλημμένη χρήση τοῦ 

ῥήματος ὀλισθάνω (κυριολεκτικῶς στὸ 4,5 ὤλισθεν γυρὴ κόνις καὶ 12,6 ὀλισθηρῶν … 

φαρύγων· μεταφορικῶς στὸ 20,3 νοῦσον … εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε, 24,5 ἐπὶ γῆν ὠλίσθανε 

Περσίς καὶ 27,3 εἰς Βάκχον ὀλισθών). Καὶ ἡ ἔννοια τῆς τίσεως ἐπανέρχεται στὰ ἐπιγράμματα 

αὐτά: βλ. 11,3-4 Φίλιννα/ Διογένην λήθης τίσατο, 18,7 τίσιν δ’ ἔτισεν (ὁ κυνηγός), 19,1 ὄρνις 

ἐτίσατο Κρῆτα.  

Ἐπίσης, ὁ ἠέλιος πότε συμβολίζει τὴν ἴδια τὴν ζωὴ κατὰ τὸ ὁμηρικὸ ζώειν καὶ ὁρᾶν 

φάος ἠελίου (βλ. 4,6 ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον καὶ 13,1-2 γιὰ τὸ ἅρμα τοῦ ἥλιου, μυθολογικὴ 

ἀναφορὰ ὅπως καὶ 23,4 Ἠελίου νῆσον), πότε τὴν ἡμέρα (11,6 λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον ἠέλιον 

καὶ 26,4 αὐξομένου πουλὺν ἐς ἠέλιον, συνεκδοχή· βλ. παρακάτω), πότε μεταφορικῶς καὶ 

συνδηλωτικῶς τὸν ὄμορφο νέο (28,4 Ῥόδος … τοίῳ λάμπεται ἠελίῳ· ἡ νῆσος Ἡελίου 

φωτίζεται ἀπὸ τὸν νέο). Ἀντίστοιχα, ἡ κοινὴ νὺξ καὶ ἡ ἀπώλεια φωτὸς συμβολίζει τὴν 

τύφλωση ἤ/καὶ τὸν θάνατο (6,6 καὶ 13,1-2). Βλ. καὶ τὴν συγγένεια μεταξὺ τῶν σχηματισμῶν 

γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου (6,3 Ἀίδαο συνήριθμον ἥρπασεν ἦμαρ καὶ 15,2 μοίρης … ἦμαρ ἓν 

ἀμφοτέρης) ἔναντι τῆς κυριολεκτικῆς, δεικτικῆς σημασίας τοῦ ἤματι τούτῳ (26,1). 

Ἐπίσης, ἡ ἀναφορὰ ἐπιδιώκεται μέσῳ συνώνυμων λέξεων ἢ περιφράσεων: βλ. στὸ 

3 GP τὶς φράσεις τηλοπέτης ἀγέλη καὶ ἑσμοτόκος χορός γιὰ τὶς μέλισσες, σμήνεος γλυκερὸν 

θέρος γιὰ τὸ μέλι, ἀμβρόσιος κηρός καὶ κηροπαγής θάλαμος γιὰ τὴν κυψέλη· 4,2+3 στυγνὸν… 

τάφον καὶ δακρυτὰ… ἠρία· 19,1-2 ἐτίσατο …/ … τόξῳ τόξον ἀμυνόμενος μὲ διαφορὰ στὴν 

σύνταξη (βλ. καὶ τὸν τόπο tale crimen talis poena), 23,1-2 Ῥοδίοισιν ... Κερκαφίδαις, 23,3 

                                                           
24 Γενικῶς βλ. Τarán 1979. 
25 Γιὰ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Θεοδωρίδα βλ. Massimilla στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 188. 
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ταρσὸς ἔναντι τοῦ πτερόν (βλ. παραπάνω)· βλ. καὶ Lausberg §§ 542, 631-632, 650, 656, 739-

740 καὶ πρβλ. Pelliccio 2013, 41-43. 

 

Παρηχήσεις 

Ἐνίοτε στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη συναντῶνται παρηχήσεις μὲ ῥητορικὸ 

ἀποτέλεσμα (Lausberg § 637, 975, 1246): ἐνδεικτικῶς βλ. τὴν παρήχηση του μελ- και του λ 

στὸ χωρίο μέλι πολλὸν ἀμέλξας (3,3) ἡ ὁποία εἰκονοποιεῖ τὴν ῥοὴ τοῦ μελιοῦ ἀπὸ τὴν 

κηρήθρα·  τὴν παρήχηση (alliteration) τοῦ δ καὶ τοῦ ρ στὸν στίχο ὕστερον ἀνδρὶ φίλωι 

Διογένεια δάμαρ (5,2)· τὴν παρήχηση τοῦ ῥ στὸ 16,5 περιφράξας ἐχθρόος ῥόος ἀθρόον 

(ἠχομιμητικὴ εἰκόνα τοῦ νεροῦ ποὺ περιρρέει κάτι)· τὴν παρήχηση τοῦ ν καὶ τοῦ τ στὸ 19,4 

ἠερόθεν, πίπτων δ’ ἔκτανεν ὡς ἔθανεν μέσῳ τῆς ὁποίας δημιουργεῖται ἰσχυρὴ ἔμφαση καὶ 

κυκλικότητα στὸ β΄ ἡμιστίχιο τοῦ πενταμέτρου· τὴν παρήχηση τῶν ὑγρῶν συμφώνων λ καὶ 

ρ στὸ 27,3-4 Διόδωρε, λάβρος δ’ εἰς Βάκχον ὀλισθών/ ἄχρις ἐπὶ σφαλεροῦ ζωροπότει γόνατος 

(ῥευστότητα τῆς μέθης). 

  

Ῥητορικὰ σχήματα ὡς πρὸς τὴν δομή τῶν ἐπιγραμμάτων 

Ὁ Ἀπολλωνίδης μέσῳ ῥητορικῶν σχημάτων ἐπιτυγχάνει τὴν ἔμφαση σὲ καίριες ἔννοιες τῶν 

ἐπιγραμμάτων του καὶ τὴν δημιουργία ὑψηλοῦ ὕφους. Παρακάτω ἀναφέρουμε τὶς 

κυριότερες συντακτικὲς καὶ ὑφολογικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ.  

 

Εἰδολογικά «παιχνίδια» 

Στὴν ἀρχὴ ὁρισμένων ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη ἐμφανίζονται λεκτικοὶ δεῖκτες, οἱ 

ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται εἰδολογικῶς ἀπὸ ἄλλους ἐπιγραμματοποιοὺς ὡς ἀρχὴ ἐπιτύμβιων 

ἢ ἐρωτικῶν ἐπιγραμμάτων, ἀλλὰ ἡ χρήση τῶν ὁποίων ἀντιστρέφεται ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη. 

Πρόκειται γιὰ εἰρωνική-νεωτερικὴ χρήση μορφικῶν σχημάτων μὲ στόχο τὴν δημιουργία 

προσδοκιῶν γιὰ ἕνα διαφορετικὸ εἰδολογικῶς ἐπίγραμμα καὶ τὴν πρόκληση τελικῶς τῆς 

ἔκπληξης στὸν ἀκροατή/ ἀναγνώστη γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἀκριβοῦς σκοποῦ τοῦ 

ἐπιγράμματος.26 

 Τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο παράδειγμα εἶναι ἡ χρήση τοῦ ἐπιρρήματος οὐκέτι (φάος 

ὤλεσας ὄσσων) ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη (13,1). Τὸ ἐπίρρημα αὐτὸ χρησιμοποιεῖται συχνὰ ὡς 

ἀρχὴ ἐπιτύμβιων ἐπιγραμμάτων (Καλλίμ. 7.725=61 Pf.=42,1 ΗΕ Αἴνιε... οὐκέτι πουλὺς/ 

ἦσθα, Ἀντίπ. Σιδ. 7.8=10,1 κ.ἑξ. ΗΕ οὐκέτι θελγομένας, Ὀρφεῦ, δρύας.../ ἄξεις, Ἀνύτ. 

7.215=12,1 ΗΕ). Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἀντιστρέφει τὸ σχῆμα αὐτὸ εἰσάγοντας τὴν 

                                                           
26 Στὸν Cairns 2016, 403 κ.ἑξ., αὐτὴ ἡ τεχνικὴ ὀνομάζεται «initial generic deception/ indeterminacy». 
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εἰκόνα μιᾶς γυναικὸς ἡ ὁποία βγαίνει ἀπὸ τὸ σκότος τῆς τύφλωσης, ἀφοῦ πιὰ μπορεῖ νὰ 

βλέπει μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τῶν διδύμων ποὺ εἶχε φέρει στὸν κόσμο. Ὁμοίως, ἡ χρήση τοῦ 

χρονικοῦ ἐπιρρήματος πρίν στὴν ἀρχὴ τοῦ 21,1 (ὁ πρὶν ἐγώ) δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση ὅτι 

πρόκειται γιὰ ἀναθηματικό (Ἀντίπ. Σιδ. 6.115=47,1-2 ΗΕ) ἢ ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα (συνήθης 

ἔκφραση στὰ ἐπιτύμβια). Ἐντούτοις, τὸ ἐπίγραμμα εἶναι στὴν πραγματικότητα ἐγκώμιο 

ἡγεμόνος.27  

Δύο ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη ξεκινοῦν ὡς ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς σπουδαίων 

ἀνδρῶν: οἱ φράσεις Αἴλιος Αὐσονίης στρατιῆς πρόμος (20,1) καὶ Λαίλιος, Αὐσονίων ὕπατον 

κλέος (21,1) θυμίζουν ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα (πρβλ. Κριν. 7.741=21,1 GP Ὀθρυάδην, 

Σπάρτης τὸ μέγα κλέος· Ἀντίπ. Θεσσ. 7.692=107,1 GP). Στὸ 20,1 πράγματι πρόκειται γιὰ 

θάνατο ἀλλὰ μὲ ῥοπὴ πρὸς τὸ ἐπιδεικτικὸ ἐπίγραμμα (αὐτοκτονία)· τὸ 21,1 εἶναι καθαρῶς 

ἐπιδεικτικό. Τέλος, ὁλόκληρο τὸ α΄ δίστιχο τοῦ ἐπιγράμματος μὲ θέμα τὴν ἀνάθεση τῶν 

βοστρύχων ἑνὸς Ῥωμαίου νέου (26,1-2) θυμίζει ἐρωτικά-παιδεραστικὰ ἐπιγράμματα (πρβλ. 

Ἀσκληπ. ΠΑ 12.36=46,1-2 ΗΕ· Μελ. 5.139=29,1 ΗΕ καὶ ἴδ. 12.127=79,1-2 HE· Στράτ. 

12.10,1-2). 

 

Διασκελισμός 

Στὰ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη ἐντοπίζεται συχνὰ τὸ φαινόμενο τοῦ διασκελισμοῦ στὸ 

ὅριο μεταξὺ ἑξαμέτρου καὶ πενταμέτρου στίχου ἑνὸς ἐλεγειακοῦ διστίχου· μέσῳ αὐτῆς τῆς 

τεχνικῆς οἱ δύο στίχοι συνδέονται ἄρρηκτα. Συχνὰ πρόκειται γιὰ διασκελισμὸ ἐπιθέτου/ 

οὐσιαστικοῦ, ὁπότε τὸ ἐπίθετο στὴν κατάληξη τοῦ στίχου τονίζεται ἐμφατικῶς (βλ. 3,5-6 

μελιχροῦ/ νέκταρος· 20,1-2 ὁ χρυσέοισι/ στέμμασι σωρεύσας· 21,5-6 ἐν σκιεροῖσιν/ ἄγκεσι, 

ἀλλὰ καὶ 1,1-2 GP λιμενῖτι/ Ἄρτεμι μὲ τὶς παρατηρήσεις μας). 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ὁ διασκελισμὸς ὅπου τὸ ῥῆμα τίθεται στὴν ἀρχὴ τοῦ 

ἑπόμενου στίχου: βλ. 4,5-6 οὐ βαρὺς ἡμῖν/ ἔστ’ Ἀίδης, 6,5-6 γόοισιν/ ὤλετο, 10,5-6 ἀπήμων/ 

αὐχεῖς, 11,1-2 θανοῦσαν/ στείλῃς, 14,5-6 Δίων …/ ἤλυθεν, 19,5-6 ὀιστοῖς/ αὐχεῖθ’, 22,3-4 

λόγος εἰς ἐμὸν ὄμμα/ ἤλυθε (καὶ ἀξιόλογη περίπτωση συναισθησίας· πρβλ. 20,3-4)· 24,1-2 

στόλος Ἑλλάδα πᾶσαν/ ἤλαυνεν, 26,1-2 θέρος …/ κείρεο. Μάλιστα, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις 

τὸ ῥῆμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαρτᾶται τὸ νοηματικὸ κέντρο τοῦ ἐπιγράμματος ἐμφανίζεται πρὸς 

τὸ τέλος τοῦ ποιήματος, στὴν ἀρχὴ ἑνὸς πενταμέτρου στίχου: βλ. 17,1-6 ἡ Καθαρή …/ 

                                                           
27 Πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 5,3-4, ὅπου ὁ παραλληλισμὸς τῆς κοινῆς ζωῆς ἑνὸς ζεύγους μὲ τὸν κοινό τους θάνατο 

ἐπιτυγχάνεται μέσῳ παρομοίωσης, ὡς ἅμ’ ἔναιον ὑπὸ πλακὶ τυμβεύονται (στ. 3) καὶ ξυνὸν ἀγαλλόμενοι καὶ 

τάφον ὡς θάλαμον (στ. 4)· βλ. Lausberg § 732, 739 (παρομοίωση μέσῳ σύγκρισης). Γιὰ τὴν ἀντίθεση 

παρελθόντος-παρόντος σὲ ἐπιγράμματα βλ. καὶ Siedschlag 1977, 29 κ.ἑξ. 
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οὐκέθ’ ὁδίταις/ βλύζω· 23,1-4 ὁ πρὶν ἐγώ …/… ἤλυθον. Πρβλ. Ἀντίπ. Σιδ. 7.30=27,1-2 HE ὁ 

Τήιος ἐνθάδε κύκνος/ εὕδει.  

 

Σύνδεση ὅρων τῆς πρότασης 

Ὁ Ἀπολλωνίδης συνδέει ἀρκετὲς φορὲς διαδοχικῶς ὅρους καὶ προτάσεις μὲ τὸ μεταβατικὸ 

δέ· βλ. 14,3+5· 16,5+7· 19,3-4 GP (γιὰ δύο διαδοχικὲς πράξεις). Ὁ Denniston 19962, 162-

163 παραπέμπει σὲ διδασκαλικὰ χωρία. Ἐπίσης, σὲ ἕνα ἐπίγραμμα ἐντοπίζεται ὁ 

συνδυασμὸς πῆξε δ’ ὑπὸ σπλάγχνοισιν …, εἶπέ τε θνῄσκων (20,5)· βλ. Κühner-Gerth 2.2 § 

529.2. Μάλιστα, στὸ ἀρχαϊκὸ ἔπος καὶ στὴν ἐλεγειακὴ ποίηση (Ἰλ. 1.403, 20.28) τὰ δέ τε 

παρατάσσονται καὶ τὸ τε δίνει γενικευτικὴ χροιὰ στὴν πράξη· βλ. Denniston 19962, 528-

529.  

Ἐπίσης, ὁ Ἀπολλωνίδης συνηθίζει νὰ τοποθετεῖ στὴν ἀρχὴ τοῦ στίχου λέξεις ποὺ 

λειτουργοῦν ἐμφατικῶς ὡς παράθεση ἢ ἐπεξήγηση στὰ προηγούμενα· βλ. 3,3-4 μέλι … 

ἀμέλξας,/ δῶρον (παράθεση), 6,2-3 πάντας ἔθαψε δόμος,/ τέσσαρας, 7,3-4 παῖς ὅτι οἱ …/ 

Δίφιλος, 22,1-2 θαῦμα κατείδομεν …/ πῶλον (ἐπεξηγήσεις), ἐνῷ ἀρέσκεται καὶ στὶς 

μακροσκελεῖς περιόδους· βλ. 3,1-4· 18,1-4· 23,1-4. Τέλος, γιὰ παρατακτικὴ σύνδεση δύο 

μετοχῶν βλ. 1,3-4 καὶ ζωρὸν κεράσας ἰσοχειλέα καὶ τρύφος ἄρτου/ αὖον ἐπιθραύσας, ἐνῷ 

ὅσον ἀφορᾷ σωρεία μετοχῶν, οἱ ὁποῖες συνδέονται μὲ διάφορους τρόπους, βλ. 12 ἑλκομένη, 

ὅτ’ … ἀμφιχανοῦσα / … ἔβρυξε, ἀγνυμένη, δυσαμένη (γιὰ τὸ πολυσύνδετον βλ. Lausberg § 

686-687). 

 

Συσσώρευση παραδειγμάτων 

Ἡ συσσώρευση παραδειγμάτων (ἀπόδοση στὰ ἑλληνικὰ τοῦ ὅρου priamel ἀπὸ τὸν 

Βερτουδάκη 2000, 45 μὲ ὑποσ. 114) ὡς λογοτεχνικὸς τόπος χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν 

Ἀπολλωνίδη μὲ δύο τρόπους. Στὸ πρῶτο ἐγκωμιαστικὸ ἐπίγραμμα γιὰ τὸν Λέοντα (28,1-3) 

συναντᾶται ἀντιθετικὴ συσσώρευση παραδειγμάτων. Τὰ παραδείγματα τοῦ παρελθόντος 

τοποθετοῦνται σύντομα στὸν στ. 1 (foil) καὶ ἀκολούθως προκρίνεται ὁ Λέων (στ. 2 κ.ἑξ.· 

climax). Παρόμοιο τρόπο ἀκολουθοῦν σὲ ἐρωτικὰ ἐπιγράμματά τους ὁ Ἀσκληπιάδης 

(5.169=1 HE) καὶ ὁ Μελέαγρος (12.59=100 ΗΕ). Ἐπίσης, εἶναι πιθανὸν νὰ λανθάνει 

περιληπτικὴ συσσώρευση παραδειγμάτων («summary» priamel) στὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

ἀφορμᾶται ἀπὸ τὴν ἀνάθεση τοῦ γενείου τοῦ νεαροῦ Γάιου (26,5-6)· βλ. καὶ τὰ σχόλιά μας 

στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα.28    

                                                           
28 Ὁ ὅρος «summary priamel» εἶναι τοῦ Bundy 1962· βλ. Race 1982, 10-17 γιὰ εἴδη priamel, σ. 20 γιὰ τὴν 

ὑπεροχὴ καὶ σ. 77-78 γιὰ τὸν Πίνδ. Ὀλ. 7. Γιὰ ἄλλα priamel στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Race 1982, 109-110. Γιὰ 

τὸ σχῆμα αὐτὸ στὴν ἀρχαϊκὴ λυρικὴ ποίηση βλ. Γεωργαντζόγλου 2005. 
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Ἐρωτήσεις 

Σὲ ἐπιδεικτικὰ ἐπιγράμματα συναντῶνται συχνὰ ῥητορικὰ ἐρωτήματα, ὅπως καὶ στὰ 

ἐπιγράμματα τοῦ Μαρτιάλη.29 Ἐναρκτήρια ἐρώτηση εἰσάγει τὴν ἐξιστόρηση συμφορᾶς, 

οἰκογενειακῆς φύσεως: καὶ τίς ὃς οὐκ ἔτλη κακὸν ἔσχατον υἱέα κλαύσας; (6,1). Ἄλλη 

ἐρώτηση ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ δριμὺ κατηγορῶ γιὰ τὴν δόλια θάλασσα ἐντοπίζεται σὲ 

ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη (10,1-2): καὶ πότε δινήεις ἄφοβος πόρος/ εἰ καὶ ἐν ἀλκυόνων 

ἤμασι κλαυσόμεθα ...;· πρβλ. Κριν. 9.276=46,5-6 GP, Ἀντιφίλ. 9.34=32,4 GP. Μάλιστα, τὸ 

καὶ στὶς ἐρωτήσεις αὐτές, στὴν ἀρχικὴ θέση τοῦ κάθε ἐπιγράμματος, εἰσάγει τὸν ἀποδέκτη 

σὲ μία σύντομη ἀφήγηση in medias res δημιουργῶντας τὴν αἴσθηση τῆς 

ἀποσπασματικότητας.30 Ἐπίσης, ἡ καταληκτικὴ ἐρώτηση τίς γὰρ ἐρεῖ τὴν Καθαρὴν ἔτι με; 

(17,6) ἰσοδυναμεῖ μὲ θρῆνο τῆς πηγῆς. 

 

Ἐπικλήσεις 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα ποὺ ἀναφέρονται σὲ μία θεότητα (1-3) καὶ τὰ 

ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα ποὺ ἀπευθύνονται στὸν περαστικό (7), ἄλλα ἐπιγράμματα χρήζουν 

προσοχῆς. Ἕνας νεκρὸς δοῦλος ἀπευθύνεται στὸν κύριό του, χάριν τοῦ ὁποίου σκοτώθηκε 

(4). Τὸ ποιητικὸ ὑποκείμενο ἀπευθύνεται στὴν θάλασσα ὡς μαῖα στὸν τοκετὸ πτηνοῦ (10,5-

6). Ἐγκωμιαστικὴ εἶναι ἡ ἀποστροφὴ στὴν τυφλὴ γυναῖκα ποὺ γεννάει δίδυμα (13). 

Ὁλόκληρο τὸ ἐπίγραμμα τῆς ἀφιέρωσης ναοῦ στὴν Ἀφροδίτη (25) εἶναι μία ἀποστροφὴ 

στὴν θεά, ἐκμεταλλευόμενο τὶς συμβάσεις τῶν ὕμνων. Ἐπίσης, τὸ ἐπίγραμμα γιὰ τὴν 

ἀνάθεση τῶν βοστρύχων ἑνὸς νέου (26) ξεκινάει μὲ ἀποστροφὴ στὸν νέο. Σὲ συμποτικὸ 

κλίμα δύο ὀντότητες – πρῶτα τὸ ποιητικὸ ἐγὼ καὶ ἐπικουρικῶς ἕνας σκύφος, ὡς ὁμιλοῦν 

ἀντικείμενο – ἀπευθύνονται στὸν συνδαιτυμόνα (27). Σὲ δύο (ἐρωτικά/ ἐπινίκεια) 

ἐπιγράμματα, τὸ ποιητικὸ ὑποκείμενο (ὡς ἀντιπρόσωπος μιᾶς ὁμάδας) ἐγκωμιάζει τὸν 

Ῥόδιο Λέοντα (28-29).  

 

Συντακτικὴ variatio 

Σὲ ἕνα σημεῖο τουλάχιστον ὁ ἐπιγραμματοποιός μας δημιουργεῖ  συντακτικὴ variatio 

(σύνδεση προτάσεων μὲ παρατακτικὸ σύνδεσμο ἀλλὰ διαφορετικὴ ἐκφορὰ τῆς καθεμιᾶς): 

σῷζε καὶ γαληναίην / … διδοίης … θῖνα (9,5-6). Τέτοια συντακτικὰ φαινόμενα δεικνύουν 

τὴν τάση τῶν ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἐποχῆς αὐτῆς γιὰ χαλαρότερη σύνταξη ὡς μίμηση τοῦ 

                                                           
29 Γιὰ τὶς μαρτιάλειες ἐρωτήσεις βλ. Siedschlag 1977, 19-28. Γιὰ τὴν ῥητορικὴ λειτουργία τῶν ἐρωτήσεων βλ. 

Lausberg, § 767 κ.ἑξ. Στὴν Ἀνθολογία ὑπάρχουν περιπτώσεις ἀρχικῶν ῥητορικῶν ἐρωτήσεων σὲ ἄλλα 

συμφραζόμενα· βλ. Στράτ. ΠΑ 12.183,1 τίς χάρις …; (παράπονο γιὰ ἔλλειψη θέρμης ἀπὸ τὸ φίλημα τοῦ 

ἐρωμένου), Παλλ. ΠΑ 11.291 (σκωπτικό), Ἀνων. ΠλΑ 362 (γιὰ ἔργο τέχνης). 
30 Βλ. Frischer 1983, 237 καὶ 239-240. 
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ὕφους τῆς καθημερινῆς ὁμιλίας· βλ. Lausberg § 1074.2 (inconcinnus). Ἴσως ὑπονοεῖται 

διαφορετικὴ τοποθέτηση τοῦ γράφοντος ἀπέναντι σὲ κάθε μία παράκληση πρὸς τὸν θεό: ἡ 

πρώτη καὶ πιὸ σημαντικὴ παράκληση εἶναι ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἐκφράζεται μὲ προστακτικὴ, ἐνῶ 

ἡ δεύτερη ἕπεται ὁπότε δηλώνεται μὲ εὐχετικὴ εὐκτική. Ἐπίσης, στὸ 26,3-4 σὸν ... ἴουλον/ 

… αὐξομένου (ἐνν. σου) ἐντοπίζεται ἀνακόλουθο ἢ ἀνταποδιδομένη λέξις ἀνακολούθως 

ἔχουσα (Lausberg § 924)· βλ. καὶ 9,4-5 ὅσσος λαὸς ἦν συνεργήτης,/ ... οὓς σὺ σῷζε (σύνταξη 

κατὰ σύνεσιν ἢ σχῆμα πρὸς τὸ νοούμενον). 

 

Μετωνυμία/ ὑπαλλαγή/ συνεκδοχή 

Τὸ σχῆμα τῆς ὑπαλλαγῆς ἐπιθέτου, αὐτῆς τῆς συντακτικῆς ἰδιοτυπίας, εἶναι ἀρκετὰ συχνὸ 

στὸν Ἀπολλωνίδη: βλ. 8,3 ὅσιον … πλόου τάχος, 11,2 δεύτερα φίλτρα γάμου, 16,1 ἐλάφων 

κεραὸς λόχος. Γιὰ ἀμφίβολες περιπτώσεις βλ. καὶ 16,6 χειμερίῃ στυγεροῦ … πάγοιο πέδῃ ἀντὶ 

γιὰ χειμερίου στυγεροῦ πάγοιο πέδῃ (δὲν εἶναι ἀσυνήθιστη ἡ παράταξη δύο ἐπιθέτων σὲ 

ἐπιγράμματα γιὰ πιὸ ὁλοκληρωμένο χαρακτηρισμὸ τοῦ οὐσιαστικοῦ· βλ. Lausberg § 678) 

καὶ τὰ σχόλιά μας στὸ 25,1. Ἐπίσης, τὸ σύνταγμα ἠιθέους ἕλικας (26,2· οἱ βόστρυχοι εἶναι 

«νέοι» ἐπειδὴ ἀνήκουν σὲ ἔφηβο) εἶναι περίπτωση παρόμοια μὲ τὸ adulteros/ crines τοῦ 

Ὁρατίου (Ὠιδ. 1.15.19-20).31 

Ὅσο γιὰ τὴν μετωνυμία μὲ οὐσιαστικά, βλ. 10,6 λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον ἠέλιον (τὸ 

ἄψυχο λέκτρον ἀντὶ τῶν ἐμψύχων ἰδιοκτητῶν του, τῶν νεονύμφων· βλ. Lausberg § 568.Ι.d). 

Ἡ συνεκδοχὴ ἀξιοποιεῖται ἐπίσης ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη: βλ. τὴν αἰτιατικὴ τῆς ἀναφορᾶς μὲ 

μέλος τοῦ σώματος στὴν φράση ὑψιπετῆ … ταρσόν (23,3) καὶ τὰ σχόλιά μας στὸ 13,1 καὶ 

Lausberg § 575. Ἐπίσης, στὸ χωρίο πουλὺν ἐς ἠέλιον (26,4) ὑπάρχει συνεκδοχὴ ἕνα ἀντὶ 

πολλῶν (Lausberg § 573.3). 

 

Ἀναστροφὴ πρόθεσης 

Ἐπικὴ μεγαλοπρέπεια προσδίδει στὸ κείμενο τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ αὐτοῦ ἡ ἀναστροφὴ 

πρόθεσης (βλ. Lausberg § 714.2)/ συνδέσμου/ ἐπιρρήματος. Εἰδικὰ ὅταν ἡ ἀναστροφὴ 

πρόθεσης/ συνδέσμου/ ἐπιρρήματος βρίσκεται στὴν ἀρχὴ στίχου (14,5 υἱέα δ’ ὣς ἔστειλε,  

ἀναστροφὴ ἐπιρρήματος), τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἰδιαιτέρως ῥητορικό· βλ. καὶ 26,4 πουλὺν ἐς 

ἠέλιον (στὸ τέλος πενταμέτρου). Ἰδιαίτερα ἡ σύνταξη ἐπίθετο – πρόθεση – οὐσιαστικὸ 

                                                           
31 Ὁ Ἀπολλωνίδης μεταχειρίζεται μόνο τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς τρεῖς τρόπους ὑπαλλαγῆς/ἐναλλαγῆς ἐπιθέτου: ἕνα 

ἐπίθετο ποὺ προσδιορίζει σημασιολογικῶς ἕνα οὐσιαστικὸ σὲ γενικὴ κτητικὴ δὲν ἐμφανίζεται ἀναλόγως σὲ 

γενικὴ πτώση ἀλλὰ ἀντίθετα τίθεται στὴν πτώση τοῦ οὐσιαστικοῦ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαρτᾶται τὸ σημασιολογικῶς 

συναπτόμενο μὲ τὸ ἐπίθετο οὐσιαστικό (γιὰ τοὺς ἄλλους δύο τρόπους βλ. Lausberg § 685.2). 
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ἐντοπίζεται στὰ ἑξῆς χωρία: 18,1 ἄκρους ἀμφὶ κλῶνας, 21,6 παμφώνων … ἀπὸ στομάτων, 

26,4 (τὸ χωρίο ἀμέσως παραπάνω)· πρβλ. 4,6 τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον. 

 Ἐξάλλου, συχνὰ ὁ ἐπιγραμματοποιός μας προτάσσει στοιχεῖα μιᾶς πρότασης χάριν 

ἐμφάσεως: βλ. 7,3 παῖς ὅτι οἱ ναυηγός … κεύθεται, 22,1 ξυνὸν ὁπηνίκα θαῦμα κατείδομεν …/ 

ἤλυθε, 23,3+4 ὑψιπετῆ τότε ταρσὸν … ἀερθείς καὶ Ἠελίου νῆσον ὅτ’ εἶχε Νέρων, 30,3 

Χαρίτων … μοι ἀγχόθι καλήν/ ἀθρήσας δίζευ.    

 

Ἄλλες παρατηρήσεις  

Δυνατὴ μεταφορικὴ εἰκόνα ἐντοπίζεται στὴν φράση Θρηϊκίης φάτνης πολιὸς λόγος (22,3), 

ὅπου ἡ φάτνη συμβολίζει τὸν ἴδιο τὸν ἵππο· βλ. καὶ 10,2 σπεῖσαι δεύτερα φίλτρα γάμου 

(δηλώνεται τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐρωτικῶν φίλτρων, ὁ ἴδιος ὁ γάμος). Στὰ τελευταῖα λόγια 

τοῦ Αἴλιου πρὶν τὴν αὐτοκτονία (αὐτὸς ἑκὼν ἐδάμην, μὴ νόσος εὖχος ἔχῃ) κρύβεται ἡ 

ἔκφραση νόσος / νοῦσος (ἐ)δάμασεν ἀναφερόμενη στὸν θάνατο ἀπό ἀρρώστεια ἡ ὁποία 

προσωποποιεῖται ὡς «πολεμιστής»· πρβλ. 6,3-4. Βλ. καὶ τὴν δυνατὴ εἰκόνα τῶν γηρατειῶν 

ποὺ ἀκουμποῦν τοὺς κροτάφους στὴν φράση ἡ συνετὴ (ἐνν. ἡλικία) κροτάφων ἅπτεται 

ἡμετέρων (27,6). 

Tὸ σχῆμα τῆς ἀναφορᾶς μιᾶς λέξης εἶναι ἄλλο ἕνα ῥητορικὸ τέχνασμα τοῦ ποιητῆ: 

βλ. 10,2-3 ἀλκυόνων ἤμασι… / ἀλκυόνων, αἷς πόντος (ἡ ἐπαναλαμβανόμενη λέξη παρέχει 

συναισθηματικὴ φόρτιση)· 11,1+3 εἶπεν… εἶπεν (ἔντονη ἀντίθεση λεγομένων καὶ πράξεων)· 

14,2+5 υἱέα σὺν φόρτῳ …/ υἱέα δ’ ὡς (ταύτιση ναυαγῶν). Βλ. Lausberg, §§ 620.1+629, 612-

616 (geminatio). Ἡ ἀναδίπλωσις τοῦ ἐπιθέτου πολύς πολύς (27,5) εἶναι ἐναλλακτικὴ μορφὴ 

ὑπερθετικοῦ ποὺ τονίζει τὴν παράταση τοῦ χρόνου τῶν γηρατειῶν (Lausberg § 617). 

Τὸ ὑπερβατόν, κοινότατο σχῆμα, ἐξυπηρετεῖ στὴν τοποθέτηση ὅρων τῆς πρότασης 

σὲ κομβικὰ σημεῖα τοῦ στίχου καὶ συμβάλλει στὴν δημιουργία σχημάτων ὅπως τὸ χιαστὸ ἢ 

ὁ κύκλος (βλ. Lausberg, §§ 462.3.b καὶ 716-718).32 Ἀξιοσημείωτα παραδείγματα ὑπερβατοῦ 

μὲ συντάγματα τοῦ τύπου ὄνομα - ἐπίθετο/ ἀντωνυμία στὰ ὑπὸ ἐξέταση ἐπιγράμματα εἶναι 

τὰ ἑξῆς: 14,1 ἀγγελίης ἤκουσεν ἀνωίστου καὶ 14,2 υἱέα σὺν φόρτῳ κύματι κρυπτόμενον 

(στὸν στ. 2 δημιουργεῖται κύκλος)· 16,1-2 δειματόεις … λόχος καὶ κρυώδεις/ … χιόνεαι 

νιφάδες, 16,6 χειμερίῃ … πέδῃ. Πρβλ. ἄλλους ἐπιγραμματοποιοὺς τῆς ἐποχῆς, ὅπως τὸν 

Κριναγόρα (ΠΑ 9.224,1-2=23 GP αἶγά με… πουλυγαλακτοτάτην) καὶ τὸν Βάσσο (ΠΑ 

9.236=6,1-2 GP ἄρρηκτοι… ὅρκοι,  πυμάτην… θυσίην).    

                                                           
32 Βλ. καὶ Devine-Stephens 2000.  
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1.3 Μέτρο 

 

Ἀπὸ τὰ τριάντα ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία εἶναι 

ἐπιγράμματα σὲ ἐλεγειακὸ δίστιχο, τὸ συνηθέστερο μέτρο τοῦ εἴδους αὐτοῦ.33 Μόνο δύο 

ἐπιγράμματα τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ αὐτοῦ εἶναι γραμμένα σὲ διαφορετικὰ μέτρα: βλ. 

Ἀπολλωνίδ. 9 GP σὲ χωλίαμβο καὶ ἰδ. 18 GP σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο.  

Ἐπίσης, τὸ μέγεθος τῶν ποιημάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι σὲ γενικὲς γραμμὲς 

ἀνάλογο μὲ τὴν γενικὴ πρακτικὴ τῶν ἐπιγραμματοποιῶν τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου. Ὅσον 

ἀφορᾷ τὰ ἐπιγράμματα σὲ ἐλεγειακὸ δίστιχο, ὁ ποιητής μας γράφει κυρίως ἑξάστιχα 

ἐπιγράμματα (17/28 δηλαδὴ 61%). Τὸ ἑξάστιχο ἐπίγραμμα εἶναι ἡ συνηθέστερη ἐπιλογὴ 

τῶν ποιητῶν τοῦ κύκλου τοῦ ποιητῆ μας (327/576 ἢ 57% τῶν ἐπώνυμων ἐπιγραμμάτων τοῦ 

Στεφάνου τοῦ Φιλίππου εἶναι ἑξάστιχα). Ἐπίσης, παραδίδονται ἑπτὰ τετράστιχα 

ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη (7/28 δηλαδὴ 25%, ἔναντι τοῦ ποσοστοῦ τῶν τετράστιχων 

ἐπώνυμων ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου ποὺ κυμαίνεται στὸ 19% (112/576).  

Tὰ ὀκτάστιχα ἐπιγράμματα τοῦ ποιητῆ μας εἶναι τρία (3/28 δηλαδὴ 11%) ἔναντι τοῦ 

συνολικοῦ ποσοστοῦ τῶν ἐπώνυμων ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου, δηλαδὴ 

17% (98/576). Τέλος, ἕνα δίστιχο ἐπίγραμμα παραδίδεται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ποιητῆ μας (1/28 

δηλαδὴ 3%) ἔναντι τοῦ συνολικοῦ ποσοστοῦ τῶν ἐπώνυμων ἐπιγραμμάτων (39/576 ἢ 7%). 

Ὅλα τὰ ποσοστὰ ἔχουν ὑπολογισθεῖ κατὰ προσέγγιση μονάδας.34    

Ἐπιπλέον, τὰ δύο ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη ποὺ εἶναι γραμμένα σὲ ἰαμβικὰ 

μέτρα ἔχουν ἄρτιο ἀριθμὸ στίχων (ἕξι καὶ ὀκτὼ στίχους)· ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ εἶναι σύμφωνη μὲ 

τὴν πλειοψηφία τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου.35 Παρακάτω 

συστηματοποιοῦμε τὶς κυριότερες παρατηρήσεις μας γιὰ τὶς μετρικὲς ἐπιλογὲς τοῦ 

ἐπιγραμματοποιοῦ μας.  

 

Ἐλεγειακὸ δίστιχο 

Γενικὰ προσῳδιακὰ φαινόμενα 

Bράχυνση 

Ὁ Ἀπολλωνίδης ἐφαρμόζει μὲ μέτρο τὴν ἐπικὴ βράχυνση κατὰ τὴν βουκολικὴ διαίρεση τοῦ 

ἑξαμέτρου, συνήθως σὲ λέξεις ποὺ λήγουν σὲ -αι (συγκεκριμένα βλ. 11,1 γουνάζομαι, ἤν, 

                                                           
33 Θεωροῦμε ὅτι τὸ ἐπίγραμμα μὲ τὴν ἐπωνυμία Ἀπολλωνίου Σμυρναίου (ΠλΑ 235=31 GP) εἶναι νόθο. 
34 Βλ. καὶ Pelliccio 2013, 67. 
35 Τὰ ποσοστὰ τῶν ἐπώνυμων ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου ἔχουν ὑπολογισθεῖ σύμφωνα μὲ τὰ 

δεδομένα τῶν Gow-Page, GP 1 xxxvii· τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν παρατήρηση γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν στίχων τῶν 

μὴ ἐλεγειακῶν ἐπιγραμμάτων. Οἱ δημιουργοὶ τοῦ Στεφάνου τοῦ Μελεάγρου (1ος αἰ. π.Χ.) γράφουν 

περισσότερα τετράστιχα παρὰ ἑξάστιχα ἐπιγράμματα. Βλ. Gow-Page (αὐτόθι). 
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26,3 δέξεται εὐκτόν)· βλ. καὶ 28,3 μακαρτάτη ἔστ’ (κατὰ τὴν αὐτοκρατορικὴ περίοδο τὸ H 

καὶ τὰ ὑπόλοιπα φωνήεντα τῆς ἑλληνικῆς ἦταν ἰσόχρονα) καὶ 30,3 μοι ἀγχόθι (λεκτικὸ 

σύνταγμα). Τὴν ἴδια πρακτικὴ ἀκολουθεῖ ὁ ποιητὴς ὁρισμένες φορὲς καὶ στὴν ἀντίστοιχη 

θέση τοῦ πενταμέτρου (14,8 ὄψεται οὐδὲ νέκυν, 27,6 ἅπτεται ἡμετέρων καὶ 28,4 λάμπεται 

ἠελίῳ).  

Ἐπίσης, βράχυνση παρατηρεῖται μία φορὰ στὸν Ἀπολλωνίδη σὲ πιὸ ἀσυνήθιστη 

θέση, στὸ τέλος τοῦ πέμπτου δακτύλου τοῦ ἑξαμέτρου (7,3 κεύθεται Ἄνδρου)· βλ. καὶ 27,6 

ἅπτεται ἡμετέρων (στὴν ἀνάλογη θέση πενταμέτρου). Δὲν ὑπολογίζουμε τὶς περιπτώσεις 

μονοσυλλάβων (καί, οἱ), οἱ ὁποῖες πάντως εἶναι ἀρκετὲς στὸν Ἀπολλωνίδη.36 Ἑπομένως, ὁ 

ἐπιγραμματοποιός μας εἶναι ἐπιφυλακτικὸς στὴν ἐφαρμογὴ τῆς βράχυνσης, ὅπως καὶ οἱ 

περισσότεροι ποιητὲς τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου, μὲ ἐξαίρεση τὸν Κριναγόρα.37 

 

Bραχέα φωνήεντα πρὶν ἀπὸ ἄφωνα + ὑγρὰ ἢ ἔρρινα σύμφωνα 

Ἕνας τέτοιος συνδυασμὸς στὸ μέσο λέξεων προκαλεῖ τὴν ἔκταση τοῦ βραχέος φωνέντος 

ἐνῷ στὰ ὅρια δύο λέξεων διατηρεῖ βραχὺ τὸ καταληκτικὸ φωνῆεν. 

Ἀντίθετα ἀπὸ τὸν πρῶτο κανόνα, ὁ Ἀπολλωνίδης ἐφαρμόζει τὴν «ἀττικὴ βράχυνση» 

στὸ μέσο λέξεων στὶς παρακάτω περιπτώσεις: 1,4 πενῐχροῦ, 2,2 βότρυος, 2,3 ἀρότρῳ, 6,3 

συνήρῐθμον, 12,4 ἔβρυξε (ἔφριξε κώδικες), 13,2 ἀ˘θρεῖς, 17,3 παρᾰκλίντορας, 21,1 ἀ˘θρήσας, 

22,4 Ἡρᾰκλέα, 24,3 λᾰθρίοισιν, 24,6 Θεμιστοκλέους (προσαρμογὴ κυρίου ὀνόματος στὸ 

μέτρο), 27,3 λά˘βρος· πιθανὴ περίπτωση ἴσως κρύβεται σὲ ἕνα ἀθεράπευτο χωρίο (25,6 

†μεζον ᾰφλουσι†). 

Ἀντίθετα πρὸς τὸν δεύτερο κανόνα ἔχουμε ἐντοπίσει μία ἐξέχουσα περίπτωση: 20,1 

ὁˉ χρυσέοισι· βλ. ὅμως καὶ 5,3 ὑπὸˉ πλακί, 23,1+2 ὁˉ πρίν, 23,3 ἀνὰˉ πλατύν, ὅπου ὅμως 

πρόκειται στὴν οὐσία γιὰ συντάγματα (πρβλ. Ἀπολλων. Σμ. 31,2 μέθυ¯ Βρομίου). Εἰδικὰ ἡ 

περίπτωση ὁˉ πρίν ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες περιπτώσεις ὅπου συναντᾶται στὸ α΄ μισὸ 

ἑξαμέτρου καὶ πενταμέτρου στίχου ἕνας τέτοιος συνδυασμὸς φθόγγων στὰ ὅρια δύο 

λέξεων.38  

 

Ἐφελκυστικὸ νῦ 

Τὸ ἐφελκυστικὸ νῦ, τὸ ὁποῖο βοηθάει στὴν δημιουργία θέσει μακρᾶς συλλαβῆς, εἶναι 

ἐπιλογὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη στὰ ἑξῆς χωρία: 4,5 ὤλισθεν γυρή, 11,1 εἶπεν «γουνάζομαι…» 

                                                           
36 Ἀπολλωνίδ. 10,5 καὶ˘ ἡνίκα … καὶ˘ ὠδίνεσσιν (στὰ ὅρια πρώτου-δευτέρου ποδὸς καὶ τρίτου-τετάρτου ποδὸς 

ἀντίστοιχα), 15,4 κατὰ˘ οἱ (ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ συνυπολογίσουμε τὸ δίγαμμα)· πρβλ. Ἀπολλωνίου Σμυρναίου 

31,6 GP καὶ˘ ἐγχθονίου (πάλι μετὰ τὸ καί, μετὰ τὸν πρῶτο πόδα τοῦ πρώτου ἡμιεποῦς). 
37 Βλ. καὶ Gow-Page, GP 1 xxxix-xl. 
38 Βλ. Gow-Page, GP 1 xxxviii-xxxix· West 1982, 16-17· Pelliccio 2013, 75.  
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(πενθημιμερὴς τομή ἑξαμέτρου), 14,3 ἠϊόσιν δ’ ἐπικέλσαν καὶ 24,2 ἤλαυνεν, βυθίην 

(τριημιμερὴς τομή). Ἐπίσης, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ὁ τεχνητὸς ἀναδιπλασιασμὸς βοηθᾷ  

στὴν τεχνητὴ ἔκταση μιᾶς συλλαβῆς: βλ. 23,6 ἐσσόμενον (τέλος πενταμέτρου), 30,1 ποσσὶ 

Πρίηπον (τέλος ἑξαμέτρου).  

 

Χασμῳδία 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ἐπικῆς βράχυνσης κατὰ τὴν βουκολικὴ διαίρεση (βλ. παραπάνω), 

ἡ χασμῳδία ἀποφεύγεται γενικῶς ἀπὸ τοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου, 

συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἀπολλωνίδη. Ἐντούτοις, ἕνα χωρίο τοῦ ποιητῆ μας εἶναι 

ἀξιοσημείωτο: βλ. 10,2 εἰ καὶ˘ ἐν˘ ἀλκυόνων στὴν ἀρχὴ πενταμέτρου (Pl) ἢ εἰ καὶ¯ ἀλκυόνων 

(P). Στὴν περίπτωση ποὺ υἱοθετοῦμε τὴν γραφὴ τοῦ P, τὸ καὶ¯, σπάνια περίπτωση 

χασμῳδίας στὰ ὅρια λέξεων, θυμίζει τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ Κριναγόρα σὲ 

μονοσύλλαβες λέξεις, τὶς ὁποίες σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν βραχύνει στὰ σημεῖα 

χασμῳδίας.39  

 

Ἔκθλιψη  

Ἡ ἔκθλιψη τοῦ -αι εἶναι σπάνιο φαινόμενο στὴν ἀνθολογία τοῦ Φιλίππου (Gow-Page, GP 1 

xlii)· στὸν Ἀπολλωνίδη τέτοια ἐκθλιψη ἐντοπίζεται στὴν ἀρχὴ ἑξαμέτρου: βλ. 27,5 ἔσσεθ’ 

ὅτ’ οὐ πιόμεσθα πολὺς πολύς· ἀλλ’ ἄγ’ ἐπείγου. Μάλιστα, στὸν στίχο αὐτὸ ἐμφανίζονται 

τέσσερεις περιπτώσεις ἐκθλίψεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν συμπερίληψη δύο νοηματικῶν 

ἑνοτήτων στὸν ἴδιο στίχο (ἔσσεθ’ … πολὺς ὡς προειδοποίηση καὶ ἀλλ’ ἄγ’ ἐπείγου ὡς ζωηρὴ 

παρότρυνση)· γιὰ τὴν θεώρηση τῆς ἔκθλιψης ἀπὸ πλευρᾶς ῥητορικῆς βλ. Lausberg § 493. 

Ὁ Ἀπολλωνίδης σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις ἐφαρμόζει τὴν ἔκθλιψη τοῦ τελικοῦ 

φωνήεντος ἢ τελικῆς διφθόγγου ῥημάτων σὲ ἐλεγειακὰ ἐπιγράμματα: βλ. 19,6 αὐχεῖθ’· 

ὑμνήσθω, 27,5 ἔσσεθ’ ὅτ’, 30,1 ἄνθετ’ Ἀναξαγόρης· πρβλ. (31,4) φείσασθ’· οὐ. 

 Τὸ κείμενο τοῦ Ἀπολλωνίδη παρουσιάζει ἐξαιρέσεις στὸν πέμπτο πόδα τοῦ 

ἑξαμέτρου: 23,3 ἠέρ’ ἀερθείς καὶ 20,3 τέρμα τ’ ἄφυκτον (ἀνάμεσα στὶς δύο βραχεῖες 

συλλαβές), 27,5 ἀλλ’ ἄγ’ ἐπείγου (μετὰ τὴν πρώτη μακρὰ συλλαβὴ καὶ ἀνάμεσα στὶς δύο 

βραχεῖες συλλαβές), 28,3 ἔστ’ ἄρα νήσων (μετὰ τὴν πρώτη μακρὰ συλλαβή). 

 Σὲ πενταμέτρο στίχο βλέπουμε τὴν ἑξῆς σπάνια περίπτωση ἐκθλίψεως: 17,6 ἔτ’ ἐμέ 

(στὸ δεύτερο ἡμιεπές, μετὰ τὴν ἀκολουθία ¯ ˘ ˘ ¯ ˘, δηλαδὴ σὲ ἀνάλογη θέση μὲ αὐτὴ ποὺ 

ἐντοπίσαμε παραπάνω γιὰ τοὺς ἑξάμετρους στίχους)· ἐντούτοις, πρόκειται γιὰ διόρθωση 

ἔναντι τοῦ ἔτι με τῶν PPl. Δὲν συναντᾶται ἔκθλιψη μεταξὺ τῶν δύο ἡμιεπῶν τοῦ 

                                                           
39 Βλ. Gow-Page, GP 1 xli· West 1982, 14-15.  
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πενταμέτρου· ἡ πλειοψηφία τῶν ποιητῶν τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου ἀποφεύγει τὴν 

ἔκθλιψη σὲ αὐτὴ τὴν θέση.40  

 

Ἄλλες ἰδιοτυπίες 

Ὁ Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπίθετο κυάνεος μὲ μακρὸ -υ- (25,4 κῡάνεον ἢ κῡανέου), 

ἀντίθετα πρὸς τὴν συνήθη βραχεῖα ποσότητα τοῦ διχρόνου στὴν λέξη αὐτή. Γιὰ τὴν 

μεταγραφὴ τοῦ λατινικοῦ Postŭmus (25,6) βλ. παραπάνω, ὑποκ. 1.2, Λατινισμοί.41 

Παρομοίως, ὁ Ἀπολλωνίδης ἀποδίδει τὸ ῥωμαϊκὸ ὄνομα Gaius ὡς τρισύλλαβο (βλ. 26,3 καὶ 

τὰ σχόλιά μας).  

 

Ἑξάμετρο 

Τομές 

Στὸ σύνταγμα τῶν ἐλεγειακῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ ποιητῆ μας ἐντοπίζονται 78 ἑξάμετροι 

στίχοι. Ἀπὸ αὐτούς, 38 ἑξάμετροι ἔχουν ὡς κύρια τομὴ τὴν πενθημιμερῆ,42  ἐνῷ 40 

ἑξάμετροι ἔχουν τὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον τομή. Ὁ Ἀπολλωνίδης καινοτομεῖ σὲ σχέση μὲ 

τὴν γενικότερη συνήθεια τῶν ποιητῶν ἀπὸ τὴν ἀλεξανδρινὴ ἐποχὴ καὶ ἑξῆς, οἱ ὁποῖοι 

δείχνουν προτίμηση στὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον τομή.43 

 

Ἡ συλλαβὴ πρὶν τὴν πενθημιμερῆ τομή 

Ὁ Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ φύσει μακρὰ συλλαβὴ πρὶν ἀπὸ τὴν πενθημιμερῆ τομὴ ἐκτὸς 

ἀπὸ τὶς παρακάτω περιπτώσεις ὅπου ἡ συλλαβὴ εἶναι θέσει μακρά: 3,3 ἔαρος κηρῶν (βλ. 

ὅμως ὑποσ. 44), 3,5 ἑσμοτόκον χορόν, 4,5 ὤλισθεν γυρή, 6,3 (συνεκφώνηση Ἀΐδαο 

συνήριθμον), 11,1 εἶπεν γουνάζομαι, 15,3 αἰθόμεν/ον δόμον, 21,5 μιμηλὸν βιότου (βλ. ὅμως 

ὑποσ. 44), 25,1 περιστεφέος σηκοῦ (βλ. ὅμως ὑποσ. 44), 30,3 Φυρόμαχ/ος· Χαρίτ/ων 

(ποσοστὸ 10/39).   

 

Βουκολικὴ διαίρεση 

Εἶναι σχετικῶς χαμηλὸ τὸ ποσοστὸ τῶν ἑξάμετρων στίχων τοῦ Ἀπολλωνίδη χωρὶς 

βουκολικὴ διαίρεση (18/78). Ὁ ποιητής μας ἐφαρμόζει γενικῶς τὴν βουκολικὴ διαίρεση σὲ 

                                                           
40 Βλ. ἐπισκόπηση τοῦ φαινομένου τῆς ἔκθλιψης στὴν ἀνθολογία τοῦ Φιλίππου στοὺς Gow-Page, GP 1 xlii-

xliii. 
41 Σχετικὰ ἐπιγραφικὰ παραδείγματα δίνουν οἱ Gow-Page (GP 1 σ. 162). 
42 Ἐκτὸς ἐὰν θεωρήσουμε ὡς κύρια τομὴ τὴν ἑφθημιμερῆ καὶ ὄχι τὴν πενθημιμερῆ τομὴ στὰ ἑξῆς: 3,3 ἔαρ/ος 

κη/ρῶν, 12,3 (τομὴ στὸ ἀγκίστρου ἢ στὸ φόνιον/ φονίου· ζήτημα παράδοσης κειμένου), 14,7 ἀνίσ/ου μοίρ/ης, 

20,1 Αὐσονί/ης στρατι/ῆς, 21,1 Αὐσονί/ων ὑπάτων (ζήτημα παράδοσης κειμένου), 21,5 μιμη/λὸν βιότ/ου, 25,1 

περ/ιστεφέ/ος (ἢ περιστεφέας) σηκ/οῦ (ζήτημα παράδοσης κειμένου). 
43 Βλ. West 1982, 153.  
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στίχους μὲ πενθημιμερῆ τομὴ ἐκτὸς τῶν παρακάτω περιπτώσεων: 16,7 θοινήσατο θήρης, 

25,1 Κυθέρεια, θαλάσσῃ (βλ. ὅμως ὑποσ. 44), 25,5 ἐγείρατο σεῖο.   

  

Τρισύλλαβη προπαροξύτονη λέξη στὸ τέλος ἑξάμετρου στίχου 

Τρισύλλαβες προπαροξύτονες λέξεις συναντοῦμε στὸ τέλος τῶν παρακάτω στίχων τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη: 6,5 γό/οισιν, 7,1 ἵκ/ησθε, 8,3 καὶ 10,1 θάλ/ασσα, 11,3 

Φίλ/ιννα καὶ 11,5 ἄφ/υκτος, 13,3 ὄχ/ημα, 14,7 ἄ/ελπτον, 20,3 ἄφ/υκτον, 22,1 ἅπ/ασα, 24,5 

ἄν/αυδος, 26,3 ἴουλον, 30,1 Πρί/ηπον· πρβλ. 8,1 Μεν/οίτην. Τὸ ποσοστὸ εἶναι 13/78, ἀρκετὰ 

ὑψηλό. 

 

Σπονδεῖοι 

Οἱ σπονδειάζοντες στίχοι εἶναι λίγοι στὰ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη (5,3 τυμβεύονται, 

15,5 ὠδύροντο, 29,1 Ἡρακλῆϊ). Ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ παρακάτω παραδείγματα 

συνεχόμενων σπονδείων: 1,5 ἀνθ’ ἧς μοι πλησθέντα, 8,1 Σύρου καὶ Δήλοιο, 21,5 κίτται 

μιμηλόν, 23,5 κείνου δ’ αὐλίσθην, 27,1 ὑπνώεις, ὦ ΄ταῖρε (πρῶτος καὶ δεύτερος ποῦς)· 4,5 

ὤλισθεν γυρή, 7,1 Μιλήτου Φοιβήιον καὶ 16,5 πε/ριφράξας ἐχθρός (δεύτερος καὶ τρίτος ποῦς· 

ἴσως ἰσχύει τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ 26,1 πα/ρειάων πρῶτον, ἀλλὰ ἐκεῖ ὑπάρχει ζήτημα παράδοσης 

κειμένου)· βλ. καὶ 11,1 πρὸς παίδων εἶπεν γουνάζομαι (πρῶτος-δεύτερος-τρίτος πούς). 

 

Λοιπὲς παρατηρήσεις 

Σὲ δύο περιπτώσεις ὁ Ἀπολλωνίδης δημιουργεῖ ὁμοιοτέλευτον καὶ συμφωνία ἐπιθέτου-

οὐσιαστικοῦ μεταξὺ λέξεων ποὺ εὑρίσκονται στὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον τομὴ καὶ στὴν 

κατάληξη τοῦ ἑξαμέτρου: βλ. 24,3 λαθρίοισιν ‖ ὑποπλεύσας τενάγεσσι καὶ πρβλ. 26,5 

δωρεῦνται χρυσέοισιν,‖ ἐγὼ δ’ ἱλαροῖς ἐλέγοισιν. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἴσως ἀποτελεῖ 

συντακτικὴ variatio τοῦ συνήθους σχήματος ὁμοιοτέλευτον καὶ συμφωνία ἀνάμεσα στὰ δύο 

ἡμιστίχια πενταμέτρου (βλ. παρακάτω). 

 

Νόμοι 

Ὁ Ἀπολλωνίδης παραβιάζει δύο φορὲς τὸ ζεῦγμα τοῦ Hermann (Hermann’s Bridge), 

δηλαδὴ ἐπιτρέπει τέλος λέξης μεταξὺ τῶν δύο βραχειῶν συλλαβῶν τοῦ τετάρτου ποδός: 

25,5 νη/οῦ θ’ ὃν | ἐγ/είρατο καὶ 30,3 Χαρίτ/ων δέ | μοι· γιὰ τὸ ζεῦγμα αὐτὸ βλ. West 1982, 

155. 

 Δὲν ἐντοπίζεται καμία παραβίαση τοῦ νόμου τοῦ Wernicke (ὁ νόμος αὐτὸς 

ἀπαγορεύει τὴν τοποθέτηση λέξης ποὺ λήγει σὲ θέσει μακρὰ συλλαβὴ στὸ τέλος τοῦ 
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τετάρτου ποδὸς ὅταν αὐτὸς εἶναι σπονδεῖος· βλ. Gow-Page GP 1 xliv καὶ West 1982, 37). 

Γενικότερα τέλος λέξης δὲν συμπίπτει μὲ τέλος ποδός (ἐκτὸς τοῦ πρώτου ποδός) ὅταν αὐτὸς 

εἶναι σπονδεῖος παρὰ μόνο στὰ ἑξῆς παραδείγματα: 10,3 ἀλκυόν/ων, αἷς | πόντος (πάλι ὅμως 

πρόκειται γιὰ ἀναφορικὴ ἀντωνυμία)· καὶ σὲ ἄλλες μεμονωμένες περιπτώσεις πρόκειται γιὰ 

μονοσύλλαβα προκλητικὰ ἢ ἐγκλιτικά. 

 Ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ Meyer, ὁ Ἀπολλωνίδης παραβιάζει τὸν πρώτο νόμο, ὁ ὁποῖος 

ἀπαγορεύει τὸ τέλος λέξης μὲ τὴν ἀκολουθία x/ ¯ ˘ ἐντὸς τοῦ δευτέρου ποδός (ἡ λέξη 

ξεκινάει στὸν πρῶτο πόδα· βλ. West 1982, 38 καὶ 155): 29,1 εἰ τοι/ όσδε | Λέ/ων. Ἐντούτοις, 

καὶ ἄλλοι ποιητὲς τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου ἀθετοῦν σπανίως αὐτὸ τὸν νόμο (πρβλ. Κριν. 

17,1 καὶ 17,3) ὁπότε καὶ ὁ ποιητής μας θὰ μποροῦσε μεμονωμένα νὰ τον παραγνωρίσει. 

Ἐπίσης, ὁ Ἀπολλωνίδης παραβιάζει τὸν νόμο τοῦ Giseke, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει ἐντὸς τοῦ 

δευτέρου ποδὸς νὰ λήγει λέξη μὲ τὴν ἀκολουθία x/ ¯ ˘ ˘ ἢ x/ ¯ ¯ (Μagnelli 2007, 180): βλ. 

22,1 ξυνὸν/ ὁπηνίκα. 

 Παραβιάζεται τρεῖς φορὲς ὁ δεύτερος νόμος τοῦ Meyer, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο δὲν 

συνηθίζεται δισύλλαβη λέξη μὲ ποσότητα ˘ ¯ πρὶν ἀπὸ τὴν πενθημιμερῆ τομή (West 1982, 

155): 3,1 ταμὼν | γλυκερόν, 26,3 πα/τήρ | χερί καὶ 29,1 Λέ/ων | λάχεν. 

Ὁ τρίτος νόμος τοῦ Meyer ὁρίζει τὴν ἀποφυγὴ μιᾶς ἀκολουθίας ὅπου συμπίπτει 

τέλος λέξης μὲ τὴν πρώτη μακρὰ συλλαβὴ τοῦ τρίτου καὶ τοῦ πέμπτου ποδὸς (West 1982, 

197). Ὁ Ἀπολλωνίδης παραβαίνει αὐτὸ τὸν νόμο στοὺς ἑξῆς στίχους: 2,1 Εὔφρων/ οὐ πεδί/ου 

| πολύ/αύλακος/ εἰμ’| ὁ γερ/αιός· πρβλ. 1,1 τρῖγλαν ἀπ’/ ἀνθρακιῆς/ καὶ | φυκίδα/ σοί,| λιμενῖτι 

καὶ 1,3 καὶ ζω/ ρὸν κερά/σας  | ἰσο/ χειλέα/ καὶ  | τρύφος (ἀλλὰ τὸ καὶ συνάπτεται καὶ στὶς 

δύο περιπτώσεις μὲ τὸ ἀκόλουθο ὄνομα).  

Τέλος, ὁ ἐπιγραμματοποιός μας παραβιάζει μία φορὰ τὸν νόμο τῶν Tiedke-Meyer 

σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἀποφεύγεται τέλος τρισύλλαβης ( ˘ ˘ ˉ ) ἢ δισύλλαβης λέξης ( ˉ ˉ ) 

στὴν πρώτη συλλαβὴ τοῦ πέμπτου ποδός: 26,5 ἰλα/ροῖς | ἐλέ/γοισιν.44 

 

Πεντάμετρο 

Τονισμένες καταλήξεις πενταμέτρων 

Ὁ Ἀπολλωνίδης μόνο σὲ δύο παραδείγματα ἐπιλέγει νὰ τονίσει τὴν λήγουσα συλλαβὴ 

πενταμέτρου στίχου: 24,4 νεῶν καὶ 17,6 ἔτ’ ἐμέ (ὅμως ἐδῶ πρόκειται γιὰ διόρθωση). Ὁ 

δυναμικὸς τονισμὸς ὑπερισχύει ἔναντι τοῦ προσωδιακοῦ τονισμοῦ αὐτὴ τὴν περίοδο καὶ 

                                                           
44 Βλ. Gow-Page, GP 1 xliv (J)· Magnelli 2007, 180. Ὁ Magnelli (αὐτόθι) 179-182 παραθέτει συγκριτικὰ 

στοιχεῖα γιὰ τὴν συμπεριφορὰ ἐπιγραμματοποιῶν τῆς ἀλεξανδρινῆς καὶ τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς ὡς πρὸς 

τοὺς κύριους μετρικοὺς νόμους. 
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ἀποτυπώνεται συχνὰ στὴν λογοτεχνία· ἰδιαίτερα σὲ ἐπιγράμματα τοῦ Στεφάνου τοῦ 

Φιλίππου συναντῶνται ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις.45 

 

Ὁμοιοτέλευτον καὶ συμφωνία ἀνάμεσα στὰ δύο ἡμιστίχια πενταμέτρου 

Ὁ Ἀπολλωνίδης σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις ἐφαρμόζει τὸ ὁμοιοτέλευτον ἀνάμεσα στὰ δύο 

ἡμιστίχια ἑνὸς πενταμέτρου. Μάλιστα, σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις παρουσιάζεται καὶ 

συμφωνία (ἐπίθετο+οὐσιαστικό / ἀντωνυμία) μεταξὺ τῶν δύο ἡμιστιχίων: βλ. 14,4 οἰκείης… 

τύχης καὶ 14,6 εὐκταίης ... ἐμπορίης, 15,2 μοίρης ... ἀμφοτέρης, 17,2 πασάων ... λιβάδων, 

20,4 ἀριστείην … ἰδίην, 21,6 παμφώνων ... στομάτων, 24,2 βυθίην ... ναυμαχίην, 27,6 

κροτάφων ... ἡμετέρων, 28,4 τοίῳ ... ἠελίῳ.46  

 

Ἰαμβικὸ τρίμετρο 

Τὰ ἐπιγράμματα σὲ ἀμιγὲς ἰαμβικὸ τρίμετρο εἶναι σχετικὰ λίγα στὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου 

ἀλλὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τοῦ Στεφάνου τοῦ Μελεάγρου (1ος αἰ. π.Χ.).47 Τὰ περισσότερα 

ἰαμβικὰ ἐπιγράμματα ἀνήκουν στὸν ἀνθολόγο Φίλιππο ἐνῷ ὁ Ἀπολλωνίδης συνθέτει μόνο 

ἕνα (ΠΑ 9.264=18 GP).  

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τραγικοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου ἀπὸ τὸν ἐπιγραμματοποιό μας ἴσως ἔχει 

στόχο τὴν δημιουργία μετρικῆς variatio ἀπέναντι σὲ ἐπίγραμμα τοῦ Βιάνορος (ΠΑ 9.273=12 

GP· περιγράφει τὸ ἴδιο ἀκριβῶς τραγικὸ περιστατικὸ σὲ ἐλεγειακὸ δίστιχο). Ἐνισχύεται καὶ 

μορφικῶς ἡ ἐντύπωση μικρογραφίας τραγῳδίας (βλ. καὶ Φίλ. ΠΑ 9.290=48 GP, ἰαμβικὸ 

ἐπίγραμμα γιὰ περιπέτεια μὲ εὐτυχὲς τέλος· Φίλ. ΠΑ 6.203=76 GP γιὰ ἀφήγηση 

περιστατικοῦ ἴασης).  

Ἴσως ἀκόμη ὁ Ἀπολλωνίδης νὰ ἀφορμᾶται ἀπὸ πραγματικὸ γεγονὸς ἢ 

ἀνεκδοτολογικὸ ὑλικό (πρβλ. Ἰσίδ. ΠΑ 7.293=3 GP καὶ Gow-Page).48 Ἡ χαλαρότερη 

σύνδεση μορφῆς-περιεχομένου (ἐδῶ χρήση ἰαμβικοῦ μέτρου σὲ συνδυασμὸ μὲ μυθολογικὸ 

ὑλικὸ ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν ζώων τὸ ὁποῖο θυμίζει τὸν Ἀρχίλοχο, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀρχιλόχια 

λοιδορία) εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ τῶν Μυθιάμβων τοῦ Βαβρίου, γραμμένων σὲ 

                                                           
45 West 1982, 162-164. 
46 Γιὰ τὸ παρελθὸν αὐτοῦ τοῦ φαινομένου σὲ ἐπιγράμματα τοῦ Καλλιμάχου καὶ τοῦ Μελεάγρου, στὰ Αἴτια τοῦ 

Καλλιμάχου καὶ τὴν μεταφορὰ τῆς πρακτικῆς αὐτῆς στὴν ποίηση τοῦ Κατούλλου βλ. Ηutchinson 2016, 119-

137. 
47 Βλ. Gow-Page, GP 1 xxxviii. 
48 Ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπιγραμμάτων τῆς Ἀνθολογίας σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο εἶναι ἀναθηματικὰ ἢ ἐκφραστικά 

(πολλὰ εἶναι δεῖγμα τῆς aemulatio τοῦ Φιλίππου μὲ ἄλλους δημιουργούς, ἀναθηματικὰ ἀπὸ ἀφυπηρετήσαντες 

ἐπαγγελματίες). Βλ. χαρακτηριστικὰ ἀνών. ΠλΑ 82=58Β ΗΕ (γιὰ τὸν Κολοσσὸ τῆς Ῥόδου). Κατάλογος τῶν 

ἰαμβικῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Μελεάγρου καὶ τοῦ Φιλίππου ὑπάρχει στοὺς Gow-Page 1968, I 

xxxviii καὶ ὑποσ. 1· βλ. καὶ West 1982, 40, 160 καὶ ὑποσ. 73 (ἑλληνιστικὰ ἐπιγράμματα) καὶ 182-183 (ἰαμβικὰ 

στὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου). 
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χωλιάμβους ὑπὸ τὴν σαφῆ ἐπίδραση τῶν Ἰάμβων τοῦ Καλλιμάχου (1ος ἢ 2ος αἰ. μ.Χ)· βλ. 

παρακάτω, Χωλίαμβος.49 

 

Ἔκθλιψη 

Στὸ 18,3 εἶναι ἀναγκαῖο νὰ δεχθοῦμε γιὰ μετρικοὺς λόγους τὴν διόρθωση τῆς γραφῆς τοῦ P 

δαίδαλον αὐτουργῶ μέλει σὲ δαίδαλ’ αὐτ. (μὲ ἔκθλιψη τοῦ τελικοῦ -α τοῦ προτεινόμενου 

τύπου δαίδαλα)· βλ. περισσότερα σχόλια στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. Ἐπίσης, στὸ μοναδικὸ 

χωλιαμβικὸ ἐπίγραμμά του ὁ Ἀπολλωνίδης  ἐφαρμόζει ἔκθλιψη στὸ σημεῖο τῆς τομῆς γιὰ 

μετρικοὺς λόγους ἀλλὰ ἴσως καὶ γιὰ ἀποφυγὴ χασμῳδίας: ὅτ’ ἰχθυάζετ’ ἐξ ἄκρης (9,3· 

ἔκθλιψη σὲ ῥῆμα). Εἶναι σύνηθες αὐτὸ τὸ φαινόμενο στὸ ἰαμβικὸ τρίμετρο τῆς κλασικῆς 

τραγῳδίας· βλ. Σοφ. Οἰδ.Τ. 146 καὶ West 1982, 83. Πάντως, γενικῶς ἡ ἔκθλιψη ἀποφεύγεται 

σὲ σημεῖα τομῆς (βλ. Gow-Page 1968 I, xlii-xliii γιὰ τὸ ἐλεγειακὸ δίστιχο τῶν 

ἐπιγραμμάτων), ὁπότε ὁ στίχος αὐτὸς θὰ ἔκανε αἴσθηση στὸν ἀναγνώστη.  

 

Νόμος τοῦ Porson 

Ὁ νόμος τοῦ Porson ἀφορᾷ τὴν ἀποφυγὴ τῆς τοποθέτησης λέξεων ποὺ λήγουν σὲ δύο 

μακρὲς συλλαβὲς (˘ ¯ ¯) σὲ θέση ἐκτὸς τῆς τομῆς τοῦ τριμέτρου. Στὸ τέλος τοῦ 18,5 

παρατηροῦμε παραβίαση τοῦ νόμου αὐτοῦ: ἰξ¯ο˘εργ¯  ὸς¯   Πῑ α˘λεύς (τρεῖς συνεχόμενες 

μακρὲς συλλαβὲς σὲ σημεῖο ἐκτὸς τῆς τομῆς).50  

 

Χωλίαμβος 

Στὸν Ἀπολλωνίδη ἀποδίδεται τὸ μοναδικὸ χωλιαμβικὸ ἐπίγραμμα τοῦ Στεφάνου τοῦ 

Φιλίππου (ΠΑ 7.693=9 GP).51 Ἐντούτοις, παρὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ μέτρου, τὸ ἐπίγραμμά μας 

δὲν ἔχει οὔτε ἰαμβικὸ τόνο οὔτε καμία σχέση μὲ τὴν λοιδορία, ὅπως αὐτὴ εἶχε καθιερωθεῖ 

ἀπὸ τὸν ἀρχαϊκὸ ποιητὴ Ἱππώνακτα. Ὁ West 1982 (175 ὑποσ. 38) ἀναφέρει τὸ ἐπίγραμμά 

μας ἀνάμεσα σὲ ἐπιτύμβιες καὶ ἄλλες ἐπιγραφὲς ποὺ χρονολογοῦνται μέχρι τὸν 3ο αἰ. μ.Χ. 

Παρόμοια εἶναι ἴσως ἡ περίπτωση μιᾶς ἐπιτύμβιας ἐπιγραφῆς σὲ σκάζον μέτρο γιὰ 

ἀποθανόντα στρατηγὸ τοῦ Ἁδριανοῦ (IG XIV 1374 = IGR 1, 192· Ῥώμη, περ. 115 μ.Χ.).52  

                                                           
49 Βλ. Hawkins 2014, 14 καὶ 88. Ἀντίθετα, ὁρισμένα ἐπιτύμβια ἰαμβικὰ ἐπιγράμματα γιὰ ἀνθρώπους ἔχουν 

δηκτικὸ ὕφος: ἐνδεικτικῶς βλ. Λεων. ΠΑ 7.455=68 ΗΕ γιὰ τὴν μέθυσο Φιλαινίδα, μὲ σκωπτικὸ ἐπιμύθιο, Κριν. 

7.380=40 GP (τάφος κακοῦ ἀνδρός), Φίλ. 7.405=34,3 GP ἰαμβιάζει (γιὰ τὸν τάφο τοῦ Ἱππώνακτα· βλ. τὰ 

σχόλια τῶν Gow-Page). 
50 West 1982, 42 καὶ 182-183, ὑποσ. 67. 
51 Βλ. Gow-Page, GP 1 xxxviii. 
52 Γενικῶς γιὰ τὸν χωλίαμβο βλ. West 1982: 41, 160-161, 175. Γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐπιγραφὴ βλ. Bowie 

2002, 183-184 καὶ Hawkins 2014, 137 ὑποσ. 1. 
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Ἡ χρήση τοῦ χωλιάμβου ἐπεκτάθηκε σταδιακὰ σὲ ποικίλα θεματικῶς ποιήματα 

Ἑλλήνων καὶ Λατίνων συγγραφέων· κατὰ τὸν 3ον αἰ. π.Χ. χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς 

Καλλίμαχο, Θεόκριτο, Ἡρώνδα. Δὲν ἀποκλείουμε καὶ τὴν ἔμμεση ἐπίδραση Λατίνων ὅπως 

ὁ Κάτουλλος σὲ Ἕλληνες ποιητὲς τῆς πρώιμης αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς· ὁ Κάτουλλος, ὅπως 

καὶ ὁ Καλλίμαχος στοὺς Ἰάμβους του, υἱοθετοῦν τὸν χωλίαμβο ἀλλὰ τὸν ἀποκαθαίρουν ἀπὸ 

τὴν ἀκατάσχετη αἰσχρολογία καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καὶ γιὰ θέματα μὴ σκωπτικά (βλ. 

Κάτουλλο 31· ἐγκώμιο τῆς πατρίδας στὴν ὁποίαν ἐπιστρέφει ὁ ποιητής).53  Περισσότερα γιὰ 

τὴν ἐπιλογὴ τοῦ μέτρου αὐτοῦ ἀπὸ τὸν ποιητῆ μας βλ. στὸ Εἰσαγ. Σημ. τοῦ οἰκείου 

ἐπιγράμματος. 

 

Τομές 

Οἱ στ. 1,2, 4 καὶ 5 παρουσιάζουν τὴν «ἑφθημιμερῆ» τομή, πρὶν ἀπὸ τὸν τέταρτο μακρὸ 

princeps. Μόνο οἱ στ. 3 καὶ 6, οἱ ὁποῖοι κλείνουν τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο τρίστιχο 

ἀντιστοίχως, ἔχουν τὴν «πενθημιμερῆ» τομή, πρὶν ἀπὸ τὸν τρίτο μακρὸ princeps, ἡ ὁποία 

ἐντούτοις εἶναι συχνότερη τῆς «ἑφθημιμεροῦς» στὸ ἀρχαϊκὸ μέτρο. Γιὰ τὶς τομὲς στὸ 

ἰαμβικὸ τρίμετρο (καὶ στὶς παραλλαγές του) βλ. West 1982, 82 καὶ 88.   

                                                           
53 Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς χρήσης τοῦ χωλιάμβου βλ. Watson 2006, 286, 288, 289, 292. Ἡ πιθανὴ σχέση τοῦ ποιητῆ 

μας μὲ λατινικὰ πρότυπα ἢ ἡ ἀναγωγὴ σὲ ἑλληνιστικὰ πρότυπα μᾶς ἀπασχολοῦν καὶ παρακάτω· βλ. 

Ἀπολλωνίδ. 9.422=11,1-3 GP καὶ Κάτουλλο 70.1-3, Ἀπολλωνίδ. 9.244=16 GP καὶ Βεργ. Γεωργ. 3.368-375, 

Ἀπολλωνίδ. 7.233=20,1-2 GP καὶ Σίλ. Ἰτ. 15.256. 
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1.4 Ἡ παράδοση τοῦ κειμένου καὶ ἡ ἐκδοτικὴ πρακτική μας (να ξαναδώ τον πίνακα) 

 

Ἡ χειρόγραφη παράδοση 

Παλατινὸς κώδικας ἢ Ρ (χγφ. Palat. gr. 23+Paris. suppl. gr. 384) 

Ὁ κώδικας τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας (P) εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτιμότερα σωζόμενα 

χειρόγραφα, βυζαντινὸ ἔργο τῶν μέσων τοῦ δεκάτου αἰῶνος, παλαιότερο πόνημα ἀπὸ τὴν 

ἀνθολογία ποὺ συνέταξε ὁ Μάξιμος Πλανούδης (χγφ. Marcianus gr. 481 ἢ Pl· βλ. 

παρακάτω).54 Ἦταν πραγματικὴ ἀποκάλυψη ὁ ἐντοπισμὸς τοῦ P, ὁ ὁποῖος παραδίδει 

περισσότερα ἐπιγράμματα ἀπὸ ὅ,τι ὁ Πλανούδειος κώδικας, εἰδικὰ τὰ παιδεραστικὰ 

ἐπιγράμματα τοῦ Στράτωνος τὰ ὁποῖα ὁ Πλανούδης δὲν γνωρίζει (βλ. παρακάτω). 

Ἡ Ἀνθολογία τοῦ Κεφαλᾶ (900 π.Χ.) εἶναι ἡ κοινὴ πηγὴ τῶν κωδίκων μας (P, Pl) 

ἐφόσον οἱ δύο κώδικες ἔχουν ὁρισμένα ἐπιγράμματα κοινὰ ἀλλὰ καὶ ἕνα ἱκανὸ ἀριθμὸ 

ἐπιγραμμάτων ποὺ ἀπουσιάζουν εἴτε ἀπὸ τὸν ἕνα κώδικα εἴτε ἀπὸ τὸν ἄλλο. Ὁ Κεφαλᾶς 

ἐνσωματώνει στὴν ἀνθολογία του παλαιότερες ἀνθολογίες ἐπιγραμμάτων (μεταξὺ αὐτῶν 

τὸν Στέφανο τοῦ Μελεάγρου καὶ τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου καθὼς καὶ τὸν Κύκλο τοῦ 

Ἀγαθία, τοῦ 6ου αἰ. μ.Χ.).  

Στὸν Παλατινὸ κώδικα διακρίνεται ὁ γραφικὸς χαρακτήρας τριῶν «Κύριων» 

γραφέων. Ὁ κυριότερος εἶναι ὁ γραφέας J· ὁ ἴδιος προσθέτει καὶ τὰ λήμματα στὰ 

ἐπιγράμματα (ἐπεξηγηματικοὺς τίτλους καὶ λιγότερο συχνὰ τὸ ὄνομα ἑνὸς 

ἐπιγραμματοποιοῦ). Οἱ ἄλλοι δύο γραφεῖς συμβολίζονται ἀπὸ τοὺς μελετητὲς ὡς Α καὶ Β· 

δευτερεύοντες γραφεῖς εἶναι οἱ Α2, Β2 καὶ Β3. Ἐπίσης, στὸ Α΄ μέρος τοῦ κώδικα (τοῦ ὁποίου 

κύριος γραφέας εἶναι ὁ Α) παρεμβαίνει ἕνα τέταρτο χέρι, ὁ διορθωτὴς C (Corrector), οἱ 

παρεμβάσεις τοῦ ὁποίου ἐντοπίζονται μέχρι τὰ μέσα τοῦ 9ου βιβλίου (9.389).  

Ὁ διορθωτὴς C (μετὰ ἀπὸ ἀνάθεση τοῦ J) σημειώνει ὀνόματα ἐπιγραμματοποιῶν καὶ 

σημαντικὰ διορθωτικὰ σχόλια στὸ περιθώριο τοῦ κώδικα ἀλλὰ καὶ διορθώνει ἢ 

συμπληρώνει κατευθείαν τὸ κείμενο τοῦ γραφέως. Ὁ C βασίζεται σὲ διαφορετικὸ κώδικα 

μὲ ἀκριβέστερες πληροφορίες γιὰ τὴν πατρότητα ἐπιγραμμάτων (ἀντίγραφο τοῦ 

αὐτογράφου τοῦ Κεφαλᾶ ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Χαρτοφύλακα), ἐνῷ οἱ διορθώσεις του σὲ ἀρκετὰ 

σημεῖα συμφωνοῦν μὲ τὸν Pl καὶ τὴν Σούδα (κάποιες εἶναι λανθασμένες).55  

Ἤδη ὁ Κεφαλᾶς πρέπει νὰ εἶχε δύο πρότυπα μπροστά του γιὰ κάθε Ἀνθολογία ποὺ 

χρησιμοποιοῦσε κατὰ τὴν σύνθεση τῆς δικῆς του Ἀνθολογίας· τὰ ἴχνη τους φαίνονται στὶς 

                                                           
54 Reynolds καὶ Wilson 2001, 86. Γιὰ τὴν παράδοση τοῦ κειμένου τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου οἱ Gow-Page 

(GP 1 l-lv) πιστεύουν ὅτι ὅλοι οι γραφεῖς εἶχαν διαφορετικὸ πρότυπο. Πειστικότερα εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ 

Cameron 1993, passim, περὶ κοινοῦ προτύπου (βλ. παρακάτω). 
55 Cameron 1993, 103 (γραφὲς τοῦ C συγκλίνουν μὲ αὐτὲς τοῦ Pl ὁπότε μποροῦμε νὰ μιλοῦμε γιὰ κοινὴ πηγή). 
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διαφορετικὲς γραφὲς τοῦ Pl καὶ τῆς Σούδας (βλ. παρακάτω), ἀφοῦ οἱ δύο αὐτὲς πηγὲς ἄλλοτε 

υἱοθετοῦν τὴν γραφὴ τοῦ Ρ, ἄλλοτε τὴν διόρθωση τοῦ C. Ἐπίσης αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ 

ἀρκετὲς περιπτώσεις ἐπιγραμμάτων ποὺ ἐντοπίζονται δύο φορὲς στὸν Ρ ἢ στὸν Pl, μάλιστα 

μὲ διαφορετικὲς γραφές. 

Πιστεύεται ὅτι οἱ παρεμβάσεις τοῦ C στὸ περιθώριο τοῦ κώδικα παραδίδουν τὶς 

περισσότερες φορὲς τὸ κείμενο ποὺ ἀντέγραφε καὶ ὄχι προσωπικές του ὑποθέσεις. Μόνο σὲ 

μία περίπτωση στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη (10,1 GP) ἡ παρέμβαση τοῦ 

C δίνει ἀπὸ κάθε ἄποψη λανθασμένο κείμενο καὶ ἴσως πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ σὲ δική του 

ἐπινόηση· ἀλλιῶς, θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὁ C ἀκολουθεῖ ἕνα ἀτελὲς πρότυπο.  

Στὸ Β΄ μέρος τοῦ Ρ δὲν ἐντοπίζονται παρεμβάσεις τοῦ C ἀφοῦ ὁ διορθωτὴς αὐτὸς 

εἴτε εἶχε ἤδη ἐγκαταλείψει τὸ ἔργο του εἴτε εἶχε ἐνώπιόν του μόνο τὸ Α΄ μέρος τοῦ Ρ πρὸς 

διόρθωση. Εὐτυχῶς, ὁ γραφέας Β εἶναι μᾶλλον περισσότερο προσεκτικὸς ἀπὸ τὸν Α καὶ 

παρέχει πληρέστερα λήμματα καὶ ἀποδόσεις πατρότητας σὲ ἐπιγράμματα.56 

Ἡ μεταφορὰ χειρογράφων ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴν Δύση συνέβαλε στὴν διάσωσή 

τους· εἰδικὰ ὁ Παλατινὸς κώδικας μεταφέρεται στὴν Δύση πιθανῶς κατὰ τὰ μέσα τοῦ 15ου 

αἰ. καὶ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1509-1572 πρέπει νὰ βρίσκεται στὸ Λονδίνο καὶ τὶς Κάτω Χῶρες, 

ὅπου τὸν συμβουλεύεται ὁ Henri Étienne (Henricus Stephanus) γιὰ τὴν ἔκδοσή του (βλ. 

παρακάτω). Ὁ κώδικας εἰσάγεται στὴν Πανεπιστημιακὴ Βιβλιοθήκη τῆς Χαϊδελβέργης καὶ 

καταγράφεται στὸν κατάλογό της τὸ 1602, ἀπὸ ὅπου μεταφέρεται στὴν Βιβλιοθήκη τοῦ 

Βατικανοῦ τὸ 1623 ὡς λάφυρο πολέμου. Τὸ 1797 ὁ Ρ μετακομίζεται στὸ Παρίσι ἐξαιτίας 

ἄλλου πολέμου καὶ τὸ 1815 ἐπιστρέφει στὴν Πανεπιστημιακὴ Βιβλιοθήκη τῆς 

Χαϊδελβέργης μόνο ἕνα μέρος τοῦ χειρογράφου. Σήμερα ὁ Ρ εἶναι χωρισμένος σὲ δύο μέρη: 

τὸ πρῶτο (σσ. 1-614) βρίσκεται στὴν Πανεπιστημιακὴ Βιβλιοθήκη τῆς Χαϊδελβέργης (Palat. 

ἢ Heidelberg. gr. 23) ἐνῷ τὸ δεύτερο (σσ. 615-709) στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας 

(Παρίσι· εἶναι ὁ Paris. suppl. gr. 384).57  

 

Τὰ κυριότερα ἀπόγραφα τοῦ P 

Apographon Guietianum (Ap.G.) ἢ Paris. Gr. 2742 

Ὁ Salmasius (ἢ Claude de Saumaise· 1588-1653) ἐπανηῦρε τὸν κώδικα Ρ στὴν Βιβλιοθήκη 

τῆς Χαϊδελβέργης καὶ παροτρύνθηκε ἀπὸ τοὺς Scaliger, Casaubon καὶ Gruter νὰ ἐκδώσει 

                                                           
56 Γιὰ τὸν Παλατινὸ κώδικα καὶ τοὺς γραφεῖς του βλ. Aubreton 1968: 43-47, 56-63· Cameron 1993: 97-120, 

132· εἰδικὰ γιὰ τὶς παρεμβάσεις τοῦ C βλ. Cameron 1993: 46, 116-120, 123-124, 132-134, 279-280 

(λανθασμένη πρόταση τοῦ C στὸ 6.27). Γιὰ τὶς πηγὲς τοῦ Κεφαλᾶ βλ. Cameron 1993, 43-48. 
57 Aubreton 1982, 1-5· Cameron 1993: 133, 178-186 καὶ 197-198. 
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τὸν Παλατινὸ κώδικα ἀλλὰ λόγῳ κωλυμάτων δὲν ὁλοκλήρωσε καμία ἔκδοση.58 Τὸ ἔργο του 

περιορίσθηκε σὲ ἀντιγραφὴ μέρους τοῦ χειρογράφου καὶ σὲ συγγραφὴ σημειώσεων. Οἱ 

σημειώσεις τοῦ Salmasius εἶναι ἕνα φιλολογικὸ μυστήριο. Ἑπομένως, ἀκόμη καὶ γιὰ γραφὲς 

ποὺ ἀποδίδονται παραδοσιακὰ στὸν Salmasius δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἐντελῶς βέβαιοι.59  

Ὁ François Guyet (1575-1655) εἶναι μέλος τοῦ κύκλου τοῦ Salmasius. Τὸ Ap.G. 

ἦταν στὴν κατοχὴ τοῦ Guyet ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἀντεγράφη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Guyet. 

Οἱ προτεινόμενες γραφὲς καὶ τὰ σύντομα ἐπεξηγηματικὰ σημειώματα τοῦ ἀπογράφου αὐτοῦ 

ἀνάγονται ἀπὸ τοὺς περισσότερους στὸ ἔργο τοῦ Salmasius ἀλλά, ὁρισμένες τουλάχιστον, 

ἀνήκουν ἴσως στὸν ἴδιο τὸν Guyet. Τὰ σημειώματα αὐτὰ ἀποτελοῦν σχόλια γιὰ ἐπεξήγηση 

λέξεων, παρόλο ποὺ δὲν διασαφηνίζουν συνήθως τὸ νόημα. Ἐπίσης, τὸ κείμενο τῶν ἐπι-

γραμμάτων στὸ Ap.G. εἶναι συνήθως ὀρθότερο ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ ἀπογράφου ποὺ διαθέτει 

στὴν βιβλιοθήκη τοῦ ὁ Jean Bouhier (Paris. Suppl. Gr. 557).60 Στὸ Ap.G. ὀφείλεται 

τουλάχιστον μία ὀρθὴ γραφὴ στὸ κείμενο τοῦ Ἀπολλωνίδη (2,4 GP). 

 

Apographon Buherianum (Ap.B.) ἢ Gottigensis phil. 3 

Ὁ Jean Bouhier (1673-1746) διαθέτει στὴν βιβλιοθήκη του ἕνα ἀπόγραφο τοῦ Παλατινοῦ 

κώδικα (Paris. Suppl. Gr. 557) ποὺ σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁμοιάζει μὲ τὸ ἀπόγραφο τοῦ Guyet 

καὶ πού, σύμφωνα μὲ τὸν τίτλο, ἐνσωματώνει σημειώσεις τῶν Salmasius καὶ Guyet. 

Ἐντούτοις, ὁ Paris. Suppl. Gr. 557 παραδίδει, σὲ σύγκριση μὲ τὸ Ap.G., περισσότερα 

ἐπιγράμματα ἀπὸ τὰ Βιβλία 9, 11, 14 καὶ 15 τῆς Ἀνθολογίας. Ἐπίσης, στὸ ἀπόγραφο αὐτὸ 

ἐντάσσεται ἕνα νεωτερικὸ πόνημα τοῦ Bouhier ποὺ χρονολογεῖται μετὰ τὸ 1705: ἡ πρώτη 

κριτική, μεταφρασμένη καὶ σχολιασμένη ἔκδοση τῶν μέχρι τότε ἀνέκδοτων ἐπιγραμμάτων 

τῆς Παιδικῆς Μούσας τοῦ Στράτωνος (ΧΙΙ 1-99) ποὺ εἶχε ἀντιγράψει ὁ Salmasius ἀπὸ τὸν 

Παλατινὸ κώδικα (σύμφωνα μὲ τὸν Bouhier). Οἱ σημειώσεις τόσο τοῦ Αp.G. ὅσο καὶ τοῦ 

Ap.B. ὀφείλονται στὸν Guyet ἀλλὰ καὶ οἱ προτάσεις τους ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν Scaliger, 

ὄχι τὸν Salmasius. Τὸ Ap.B. (Gottigensis phil. 3) ἀντιγράφεται μὲ βάση τὸν Paris. Suppl. 

Gr. 557 ἀπὸ τὸν J.G. Schneider τὸ 1772 γιὰ τὸν Brunck, ὁ ὁποῖος τὸ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν 

ἔκδοσή του (1776).61  

 

                                                           
58 Γιὰ τὴν ἀλληλογραφία μεταξὺ τοῦ Scaliger, τοῦ Gruter καὶ τοῦ Salmasius βλ. Aubreton 1982, 37-44 καὶ πιὸ 

πρόσφατα van Miert 2011. 
59 Ὁ Salmasius θεωρεῖται προσεκτικὸς ἀλλὰ μᾶλλον ἐρασιτέχνης ἐκδότης. Ὁ ρόλος του στὴν διάδοση τοῦ 

κειμένου τοῦ Παλατινοῦ κώδικα δὲν εἶναι τόσο σημαντικὸς ὅσο θεωρεῖται ἀπὸ μερικούς· βλ. Reynolds καὶ 

Wilson 2011, 216. 
60 Bλ. Aubreton 1983, 29-34· Guichard 2004, 89-90· Sens 2011, ciii-civ. 
61 Aubreton 1983: 18-29, 40 καὶ passim· Guichard 2004, 91· Sens 2011, ciii. 
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Apographon Lipsiense (Ap.L.) ἢ Lipsiensis Rep. I. 4.55   

Τὸ ἀπόγραφο αὐτὸ τοῦ τέλους τοῦ 17ου αἰ., πιθανῶς ἔργο τοῦ J. Gruter, ἀνάγεται σὲ 

ἀντίγραφο τοῦ Ρ ἀπὸ τὸν Joseph Scaliger (1540-1609· τὸ ἀντίγραφο τοῦ Scaliger εἶναι ὁ 

κώδικας Leidensis B.P.G. 34 B). Ὁ J. Reiske χρησιμοποίησε τὸ Ap.L. γιὰ τὴν πρώτη ἔκδοσή 

του (1754).62   

 

Apographon Vossianum (Ap.V.) ἢ Vossianus Leidensis O. 8 

Πρόκειται γιὰ κώδικα ποὺ ἀνήκει στὸν Friedrich Sylburg (1536-1596). Περιέχει σημειώσεις 

ποὺ πιθανὸν ἀνήκουν στὸν ἴδιο τὸν Salmasius. Τὰ καινούργια ἐπιγράμματα, αὐτὰ ποὺ ἀγνοεῖ 

ὁ Πλανούδης (βλ. παρακάτω), εἶναι λίγα, μὲ ἐξαίρεση τὰ ἐπιγράμματα τοῦ Στράτωνος. Οἱ 

προτάσεις του ἀποδίδονται στὸν Salmasius καὶ στὸν Sylburg. Ἕνα ἀντίγραφο τοῦ 

ἀπογράφου αὐτοῦ (Berolinensis Spanhemianus 44) εἶδε ὁ J. Reiske σὲ βιβλιοθήκη τῆς 

Λειψίας.63 

 

Apographon Ruhnkenianum (Ap.R.) ἢ Leidensis B.P.G. 87 

Ὁ codex Ruhnkenianus ἀγοράστηκε ἀπὸ τὸν D. Ruhnken τὸ 1756. Τὸ ἀπόγραφο αὐτὸ 

πέρασε στὰ χέρια τοῦ Van Lennep καὶ τοῦ Ἱερώνυμου de Bosch, τὴν ἔκδοση τῶν ὁποίων 

συμβουλευθήκαμε (1795-1822).64 

 

Πλανούδειος κώδικας ἢ Pl (χγφ. Marcianus gr. 481) καὶ τὰ ἀπόγραφά του 

Ὁ Πλανούδειος κώδικας (Pl), χρονολογούμενος τὸ 1301, ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ μοναχοῦ 

Μάξιμου Πλανούδη, ὁ ὁποῖος δρᾷ στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸν δέκατο τρίτο αἰώνα. 

Ὁ κώδικας αὐτὸς φιλοξενεῖται σήμερα στὴν Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βενετίας. Ὁ 

Πλανούδης ἔχει ὡς πρότυπα δύο συλλογὲς ποὺ ἀνάγονται στὴν Ἀνθολογία τοῦ Κεφαλᾶ, 

διαφορετικὲς ὅμως ἀπὸ τὶς πηγὲς ποὺ ἔχουν οἱ γραφεῖς τοῦ Παλατινοῦ κώδικα. Ἀπὸ τὸν Pl 

ἀπουσιάζουν πολλὰ ἐπιγράμματα ποὺ ἐντοπίζονται στὸν Παλατινὸ κώδικα (βλ. Ἀπολλωνίδ. 

2, 3, 8, 9, 13, 18, 25 GP) ἀλλὰ καὶ ἀνάμεσα στὸν Παλατινὸ καὶ τὸν Πλανούδειο κώδικα 

ὑπάρχει ἱκανὸς ἀριθμὸς διαφορετικῶν γραφῶν (βλ. παρακάτω Πίνακα 1). Οἱ δύο συλλογὲς 

ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀντλεῖ τὸ ὑλικό του ὁ Πλανούδης (PlA καὶ PlB) ἔχουν διαφορὲς μεταξύ τους, 

ὅπως συμπεραίνουμε ἀπὸ τὴν σύγκριση τοῦ κειμένου ἐπιγραμμάτων ποὺ σῴζονται καὶ στὶς 

δύο συλλογὲς καὶ παραδίδονται δύο φορὲς στὸν κώδικα Pl.  

                                                           
62 Aubreton 1982, 24-27· Cameron 1993, 196· Guichard 2004, 90-91· Sens 2011, civ. Γιὰ τὴν συμβολὴ τοῦ 

Scaliger στὴν ἀνάδειξη τοῦ Παλατινοῦ κώδικα βλ. van Miert 2011. 
63 Aubreton 1982, 5-15· Cameron 1993, 197· Guichard 2004, 92· Sens 2011, civ. 
64 Aubreton 1983, 42-44· Guichard 2004, 90· Sens 2011, civ. 
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Ὁ ἴδιος ὁ Πλανούδης ὁρισμένες φορὲς εἰσάγει στὸ κείμενο καινούργιες γραφὲς σὲ 

μία προσπάθεια νὰ τὸ ἐξομαλύνει μετρικῶς ἢ νοηματικῶς. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Πλανούδης 

εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκδότης ἀρχαιοελληνικῶν κειμένων, καὶ συνθέτης στίχων, τοὺς ὁποίους 

κάποτε ἐντάσσει παρεμβατικῶς στὶς ἐκδόσεις ἀρχαίων κειμένων ποὺ ἐκπονεῖ.65  

Ἐντούτοις, θεωρεῖται ὅτι οἱ περισσότερες γραφὲς ὀφείλονται στὴν παράδοση τοῦ 

κειμένου του καὶ ὄχι στὸν ἴδιο τὸν Πλανούδη. Στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη 

συναντῶνται δύο σημεῖα ὅπου τὸ κείμενο τοῦ P παρουσιάζει κενό, ἐνῷ τὸ κείμενο τοῦ Pl 

εἶναι συμπληρωμένο: βλ. Ἀπολλωνίδ. 19,3 καὶ 21,8 GP μὲ τὰ σχόλιά μας. Γιὰ νὰ 

μπορούσαμε μὲ ἀσφάλεια νὰ ἀποφανθοῦμε ὅτι ὁ Πλανούδης ἐντόπισε αὐτὰ τὰ σημεῖα ἀπὸ 

τὶς δικές του πηγές, ποὺ ὁ γραφέας τοῦ Παλατινοῦ δὲν εἶχε ὑπόψιν, καὶ ὅτι ἀντίθετα δὲν 

πρόκειται γιὰ δικές του ἐπινοήσεις, θὰ ἔπρεπε να ἔχουμε μία ἄλλη ἀνεξάρτητη πηγὴ μὲ τὴν 

ὁποία νὰ τὰ παραβάλουμε. Ἐλλείψει μιᾶς παράλληλης πηγῆς, ἴσως πρέπει νὰ θεωρήσουμε 

ὡς πιθανὴ τὴν ὕπαρξη τῶν συμπληρώσεων αὐτῶν στὴν πηγὴ τοῦ Πλανούδη.66  

Ὁ Πλανούδης προχωρεῖ σὲ μία ἀναθεωρημένη ἔκδοση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνθολογίας 

ἐπιγραμμάτων, στὴν ὁποία ἐνσωματώνει μεταξὺ ἄλλων ὁρισμένα ἐπιγράμματα τοῦ 

Ἀπολλωνίδη ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὸ κείμενο τοῦ Παλατινοῦ κώδικα (βλ. 28, 29, 30 GP καὶ 

Ἀπολλωνίου Σμ. 31 GP). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Πλανούδης μᾶλλον ἀγνοεῖ τὴν ὕπαρξη τοῦ 12ου 

βιβλίου (παιδεραστικὰ ἐπιγράμματα τοῦ Στράτωνος), καθὼς παραδίδει ἐλάχιστα τέτοια 

ἐπιγράμματα.67  

Ὁ Πλανούδης ἀπὸ αἰδῶ ἀλλοιώνει στίχους τῆς Ἀνθολογίας μὲ ἐρωτικὸ περιεχόμενο. 

Δὲν μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε τὴν τάση αὐτὴ τοῦ Πλανούδη στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ 

Ἀπολλωνίδη, καθὼς τὰ ἐπιγράμματα τοῦ ποιητῆ μας μὲ ἐρωτικὲς συνδηλώσεις διασῴζονται 

μόνο στὸν Pl (Ἀπολλωνίδ. 28, 29 καὶ 30 GP), ἀλλὰ ὁ ἤπιος ἐρωτικὸς τόνος τῶν 

ἐπιγραμμάτων αὐτῶν εἶναι ἴσως ἐνδεικτικὸς τῶν ἐπιλογῶν τοῦ Πλανούδη.68  

 Ἀπὸ τὰ ἀπόγραφα τοῦ Πλανούδειου κώδικα, τὰ χειρόγραφα Paris. Gr. 2891 (περ. 

1480) και 2863 (περ. 1480-94) ἔχουν (ἀντι-)γραφεῖ ἀπό τὸν Λάσκαρι καὶ ἀπετέλεσαν τὰ 

πρότυπα τῆς ἐκδόσεώς του (1494).69 Ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ τῶν χειρογράφων αὐτῶν μὲ 

τὴν ἔκδοση τοῦ Λασκάρεως μποροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ εὖρος τῆς συμβολῆς τοῦ ἴδιου 

τοῦ Λασκάρεως. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Λάσκαρις στὴν ἔκδοσή του διορθώνει ἀχρείαστα ἕνα 

                                                           
65 Reynolds καὶ Wilson 2011: 94-95, 286· Cameron 1993, 161 
66 Γιὰ τὶς πηγὲς τοῦ Πλανούδη βλ. Cameron 1993: 44, 47, 351, 354, 363-365· βιβλιογραφία στὴν Gutzwiller 

1998, 16 ὑποσ. 3. 
67 Aubreton 1968: 35-43, 47 καὶ 61· Aubreton 1982, 2. 
68 Reynolds καὶ Wilson 2011: 94-95, 286. 
69 Aubreton 1968, 42 ὑποσ. 1. 
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χωρίο ὅπου ὁ Πλανούδειος κώδικας καὶ οἱ κώδικες Paris. Gr. 2891 καὶ 2863 παραδίδουν 

ὀρθὸ κείμενο: βλ. Ἀπολλωνίδ. 29,2 GP. 

 

Ἔμμεση παράδοση: ἡ περίπτωση τῆς Σούδας 

Ἡ Σούδα εἶναι ἕνας συνδυασμὸς ἀλφαβητικοῦ λεξικοῦ καὶ ἐγκυκλοπαίδειας, ἀποτέλεσμα 

τῆς συνεργασίας Βυζαντινῶν λογίων τοῦ 10ου αἰ. Ἀνάμεσα στὰ λήμματά της περιλάμβάνει 

ἀρκετοὺς στίχους ἐπιγραμμάτων. Μᾶλλον τὰ χωρία ἐπιγραμμάτων στὴν Σούδα ἔχουν 

ληφθεῖ ἀπὸ ἕνα χειρόγραφο τοῦ Κεφαλᾶ διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχαν ὑπόψιν οἱ γραφεῖς 

τοῦ Ρ. 

Ἡ Σούδα σὲ σύνολο δεκαπέντε παραθεμάτων περιέχει χωρία τῶν ἑξῆς ἐπιγραμμάτων 

τοῦ Ἀπολλωνίδη: 1, 2, 3, 4 καὶ 20 GP.70 Ἡ συνεισφορὰ τῆς Σούδας στὴν ἀποκατάσταση τοῦ 

κειμένου τῶν ἐπιγραμμάτων αὐτῶν εἶναι ἡ παράδοση διαφορετικοῦ κειμένου σὲ σχέση μὲ 

τὸν Παλατινὸ κώδικα καὶ τὸ πρότυπο τοῦ C. Ὁρισμένες φορὲς οἱ συντάκτες τῆς Σούδας 

βασίζονται στὰ σχόλια ἀπογράφων καὶ δίδουν ὀρθὲς γραφὲς ἐκεῖ ὅπου ὁ Ρ καὶ ὁ Pl δὲν 

δίδουν· σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἡ Σούδα ἔχει λανθασμένο κείμενο ποὺ ὀφείλεται ἴσως σὲ λάθη 

τοῦ ἀνθολογητῆ της.71 Ἰδιαίτερα σημαντικὸς εἶναι ὁ ῥόλος τῶν παραθεμάτων τῆς Σούδας 

γιὰ ἐπιγράμματα ποὺ διασῴζει ὁ Ρ ἀλλὰ ὄχι ὁ Pl διότι γιὰ τὰ ἐπιγράμματα αὐτὰ ἡ Σούδα 

εἶναι μία ἀπὸ τὶς κύριες ἐναλλακτικὲς πηγές (βλ. Ἀπολλωνίδ. 2 καὶ 3 GP). 

 

Παρακάτω παραθέτουμε ἕναν συγκεντρωτικὸ πίνακα τῶν διαφορετικῶν παραδεδομένων 

γραφῶν τοῦ κειμένου τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη στὰ δύο χειρόγραφα (P, Pl) 

καθὼς καὶ στὴν Σούδα· γιὰ τὶς περιπτώσεις ὅπου δίδονται δύο γραφές τῆς Σούδας, αὐτὲς 

ἀντιστοιχοῦν σὲ διαφορετικοὺς κώδικες. Ἡ ἀντιπαραβολὴ διαφορετικῶν γραφῶν στοὺς δύο 

κώδικες (P, Pl) καὶ στὴν Σούδα παρουσιάζει ἀνάγλυφα τὴν περιπέτεια ποὺ εἶχε τὸ κείμενό 

μας. Ὁ Ρ διασῴζει γιὰ τὸ σύνολο τῶν ἐπιγραμμάτων τῆς Ἀνθολογίας περισσότερους 

δωρικοὺς τύπους ἐνῷ ὁ Pl περισσότερους ἀττικούς· τέλος, ἡ Σούδα παρουσιάζει ποικιλία 

στοὺς τύπους.72 

 

  

                                                           
70 Πρόκειται γιὰ τὰ ἑξῆς παραθέματα στὴν ἔκδοση τῆς Adler: Α 2523, 2931 καὶ 4456· Ζ 164· Η 511·  

Θ 6 καὶ 269· Κ 1874· Π 1940 καὶ 1946· Σ 734· Τ 500 καὶ 962· Υ 165· Φ 819. 
71 Βλ. Aubreton 1983, 34· Cameron 1993, 126 καὶ 278-282· Reynolds καὶ Wilson 2011: 85, 257. 
72 Βλ. Coughlan στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 46-47 ὑποσ. 23. 
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Πίνακας 1.   Ἡ παράδοση τοῦ κειμένου 

 

Ἐπίγρ. γραφεῖς P C Pl Σούδα 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

14 

16 

 

 

 

 

17 

λιμενῆτιν 

Μῆνις 

παμμάκαιρα 

χαράσσω 

ῥωγός 

εἰμί δ’ 

 

ἀμφινομέων 

 

εὖ δὲ 

θανάτου 

σου δακρυτά 

τεῦχον 

ὤλισθεν γυρή 

ἔφθανεν 

 

θάνατον 

δέμας (?) 

πατρίς (?) 

post Φοιβήιον 

deficit Ρ 

πελάγευς 

οἴα 

πικρή: πικρῇ 

Αp.B. 

ὅσσοι 

ὁρμιὴν βόλοις 

δινήεις ἄφ. π. 

 

καὶ ἀλκυόνων 

σπεῖσαι 

ἑταίρην 

Διογένην 

ἰχθυοθηρητῆρα 

ἐρυθρήν 

ἀγρυμένη 

ὑπ’ ὀδόντι 

φαρύγων 

 

Μελίτεια 

ἐφόρμισαν 

ἐλπίδι φροῦδοι 

ἄθμασιν 

ὠκυγόνου 

χειμερίης 

παρακλίντορος 

 

 

πάντα μάκαιρα 

 

ῥαγός 

 

 

ἀμφινομαίων 

 

 

 

σοι δακρυτά 

 

 

 

 

θάλαμον 

δόμος 

πατρός 

 

 

 

υἷα 

 

 

ὅσσος 

ὁρμιηβόλοις 

δινηθεῖσα 

Βόσπορος ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λιμενῖτιν 

Μῆνις 

πάντα μάκαιρα 

caret Pl 

 

 

 

caret Pl 

 

 

θανάτοιο 

σευ δακρυτά 

τεῦχον 

ὤλισθε ξυνή 

ἔφθανεν PlB, 

κάτθανεν PlΑ 

θάλαμον 

δόμος 

πατρός 

Φοιβήιον ὅρμον 

 

πελάγους 

caret Pl 

caret Pl 

 

 

 

δινήεις ἄφ. π. 

 

καὶ ἐν ἀλκ. 

σπείσαις 

ἑτέρην 

Διογένη 

ἰχθυοθηρητεῖρα 

ἐρυθρή 

ἀγνυμένη 

ὑποδύντα 

φαρύγγων 

caret Pl 

Μελίτινα 

ἐφώρμησαν 

ἐλπίσι χρησταῖς 

ἄσθμασιν 

ὠκὺ γόνυ 

χειμερίῃ 

παρακλίντορας 

λιμενῆτιν 

Θῆρις 

 

χαράσσων 

 

εἰ μή δ’/ εἰμί/ 

ἡμῖν 

ἀντινομαίων/ 

ἀντινομένων 

ἐκ δὲ 

 

δυσδάκρυτα 

τεύχων 
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18 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

24 

 

25 

26 

 

 

27 

 

28-30 

Κρίτων, ὁ 

*ἰοτυπείς 

ξένον 

post πάλιν deficit 

Ρ 

 

ἠερίον 

αὐχεῖσθ’ 

τωρεύσας 

νεῦσον 

εἶδεν 

ξίφος 

θνάσκων 

ἔχῃ 

Λαίλιος 

ὕπατον 

Εὐρῶτα 

κιττὲ (sic) 

post ποθεῖ deficit 

Ρ 

 

ξυνὸν 

ὑπ’ ἀνδρομέαν 

φρισσόμενον 

πολιὸς 

ἀέρθης 

Νιρῆος 

ὑποπλεύσας 

 

παρείδων (sic) 

ἴουλον 

Λέυκιον (sic) 

ὑπνώῃς 

πολὺς πολύς 

συνετή 

caret P 

Κρίτων δ’, ὁ 

 

 

 

 

 

 

 

σωρεύσας 

νοῦσον 

 

 

 

 

Λαίλλιος 

ὑπάτων 

Εὐρώταν 

 

 

 

 

 

 

φριμασσόμενον 

παλεὸς (sic) 

ἀερθείς 

 

 

caret Pl 

ἰοτυπής 

κεῖνον 

παλινδρομέοντι 

κατέκτα 

 

ἠερόθεν 

αὐχεῖθ’ 

σωρεύσας 

νοῦσον 

εἶδεν 

ξίφος 

θνήσκων 

ἔχοι 

Λαίλιος 

ὕπατον 

Εὐρώταν 

κίττας 

ποθεῖ γάρυος 

ὑμετέρης 

 

ξεῖνον 

ἐπ’ ἀνδρομέαν 

φρυασσόμενον 

πολιὸς 

ἀερθείς 

Νηρῆος 

ὑποπλώσας 

caret Pl 

παρηΐδων 

ἰούλων 

λεύκίον (sic) 

ὑπνώεις 

πολὺς χρόνος 

πολιή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σωρεύσας 

νοῦσον 

οἶδεν 

ἔγχος 
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Ἐκδόσεις τῆς Ἀνθολογίας 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀνθολογία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα κλασικὰ κείμενα ποὺ ἐξεδόθηκαν μετὰ τὴν 

ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας. Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ Πλανούδειου κώδικα ἀπὸ τὸν Ἰανὸ 

Λάσκαρι (Φλωρεντία 1494) εἶναι κεφαλαιογράμματη· ἡ πρωτοτυπία τοῦ 

κεφαλαιογράμματου συστήματος τελικῶς δὲν ἐπεκράτησε. Ὁ Ἄλδος Μανούτιος (1449-

1515) καὶ οἱ υἱοί του ἐπανεκδίδουν τὸ κείμενο τῆς Ἀνθολογίας στὸ τυπογραφεῖο τους στὴν 

Βενετία (1503, 1521 καὶ 1550).  

Ἐπίσης, τὸ 1531 ὁ Badius Ascensius ἐκδίδει τὸν Πλανούδειο κώδικα, 

ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸν Étienne. Ὁ Henri Étienne (Henricus Stephanus) εἶναι μᾶλλον ὁ 

πρῶτος ποὺ συμβουλεύεται τὸν Παλατινὸ κώδικα στὸ Louvain γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν 

Ἀνακρεοντείων (1554) καὶ τῆς Ἀνθολογίας (1566) χωρὶς ὅμως νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ πηγή 

του εἶχε σημαντικὲς διαφορὲς ἀπὸ τὸν Πλανούδειο κώδικα.73 Τὸν Πλανούδειο κώδικα 

ἐκδίδουν οἱ Lubin (1600) καὶ οἱ Brodaeus-Obsopoeus 1600 (Editio Wecheliana, μὲ 

ἐνδιαφέρουσες ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις, ὁρισμένες ἀπὸ ἀπόγραφα).  

Νεωτερικὲς εἶναι οἱ ἐκδόσεις τοῦ J. Reiske (1754, 1766), οἱ ὁποῖες βασίζονται στὸ 

Ap.L. (βλ. παραπάνω) καὶ περιλαμβάνουν «νέα» ἐπιγράμματα, ἄγνωστα ἀπὸ τὴν παράδοση 

τοῦ Pl. Ὁ R.F.P. Brunck, βασιζόμενος στὸ Ap.B., ἐκδίδει τὰ Analecta του (1776) 

κατανέμοντας τὰ ἐπιγράμματα ἀνὰ συγγραφέα. Στὸν Brunck στηρίζεται ὁ F. Jacobs γιὰ τὴν 

πρώτη οὐσιαστικὰ έκδοση τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας (1794-1813· στὸ ἑξῆς Jacobs1). 

Παράλληλα, οἱ H. de Bosch καὶ J. van Lennep ὁλοκληρώνουν τὴν ἔκδοση ποὺ εἶχε ξεκινήσει 

ὁ Η. Grotius (1795-1822) μὲ βάση τὸ Ap.R.  

Ἡ πρώτη ἔκδοση τῆς Ἀνθολογίας ἡ ὁποία βασίζεται κατευθείαν στὸν Ρ καὶ ἀποδίδει 

τὴν δομή τῶν δεκαπέντε Βιβλίων τοῦ πρωτότυπου κώδικα είναι νεώτερο πόνημα τοῦ  F. 

Jacobs (1813-1817· στὸ ἑξῆς Jacobs2). Ἡ ἀνθολογία τοῦ Πλανούδη ἀποκαλείται συχνὰ «τὸ 

δέκατο ἕκτο Βιβλίο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνθολογίας»· πρόκειται γιὰ χαρακτηρισμὸ ποὺ δὲν 

ἀποδίδει τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς παράδοσης τοῦ κειμένου. 

Παράλληλα μὲ τὴν ἔκδοση τῶν Dübner-Cougny (1871-1890) ποὺ περιλαμβάνει τὴν 

Παλατινὴ καὶ τὴν Πλανούδεια ἀνθολογία καθὼς καὶ ἔμμετρες ἐπιγραφές, ὁ Ο. Holtze εκδίδει 

τὴν Ἀνθολογία χωρὶς ὑπόμνημα (1884-1890). Ξεχωριστῆς σημασίας εἶναι ἡ κριτικὴ ἔκδοση 

τοῦ Η. Stadtmüller (1894-1906). Ὁ Stadtmüller βασίζεται στὴν αὐτοψία τοῦ Ρ καὶ 

προχωράει σε πολύτιμες παρατηρήσεις γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ κώδικα· δυστυχῶς τὸ ἔργο 

αὐτὸ δὲν προχωρεῖ μετὰ τὸ μέσο τοῦ Ἐνάτου Βιβλίου. Ὁ W.R. Paton ἐκδίδει τὸ κείμενο 

χωρὶς ὑπόμνημα (1916-1918)· τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἀναθεωρεῖ ὁ M.A. Tueller (τ. 1, 

                                                           
73 Εἰδικὰ γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Étienne βλ. Aubreton 1982, 3-4· Cameron 1993, 178-186· van Miert 2011, 242. 
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2014). Στὴν συνέχεια ὁ Η. Beckby ὁλοκληρώνει μία ἀξιόλογη κριτικὴ ἔκδοση μὲ 

κατατοπιστικὴ εἰσαγωγὴ καὶ σύντομα σχόλια (1957-1958). Ἡ γαλλικὴ σχολὴ ἔχει νὰ 

ἐπιδείξει μία νεώτερη ἔκδοση (Waltz καὶ ἄλλοι· 1928-1994).  

Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο οἱ A.S.F. Gow καὶ L. Page προχωροῦν σὲ κριτικὴ ἔκδοση 

στηριζόμενοι σὲ πιστὴ φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγή τοῦ Ρ ἀλλὰ καὶ χωρίζοντας τὴν ὕλη κατὰ 

ἀνθολογία καὶ ἐπιγραμματοποιό (G-P 1965 γιὰ τὸν Στέφανο τοῦ Μελεάγρου· G-P 1968 γιὰ 

τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου· Page, FGE γιὰ τὰ λοιπὰ ἐπιγράμματα ποὺ χρονολογοῦνται μέχρι 

τὸ 50 μ.Χ.). Στὴν Ἰταλία οἱ F. Conca-M. Marzi-G. Zanetto (2005-2011) ἐκδίδουν τὰ 

ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας βασιζόμενοι κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος στὸ κείμενο καὶ στὰ 

σχόλια προγενεστέρων ἐκδόσεων. 

Ἡ σύγχρονη ἐκδοτική τάση συνίσταται στὴν ἔκδοση τοῦ κειμένου ἑνὸς καὶ μόνου 

ἐπιγραμματοποιοῦ κατὰ περίπτωση, εἰδικὰ μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ παπύρου τοῦ Μιλάνου 

ποὺ περιέχει μία βίβλο ἐπιγραμμάτων τοῦ Ποσειδίππου χωρισμένη κατὰ θεματικὲς 

κατηγορίες (C. Austin-G. Bastianini 2002, στὸ ἑξῆς συντομογραφημένο ὡς Α-Β) καθὼς καὶ 

τὴν εὕρεση νέων ἐπιγραμμάτων τοῦ Παλλαδᾶ (5ος αἰ. μ.Χ.· βλ. Wilkinson 2012). Αὐτὰ τὰ 

εὑρήματα ἀναδεικνύουν τὴν ἀξία τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ καὶ τοῦ ἐπιγράμματος ὡς γένους. 

Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία μελετῶν κατατάσσεται ἡ διατριβή μας.74  

 

Γιὰ τὴν ἀνὰ χεῖρας ἔκδοση  

Στὴν ἔκδοση αὐτὴ περιλαμβάνονται τὰ τριάντα ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη, ὅπως αὐτὰ 

κατανέμονται στὸ ἔργο τῶν Gow-Page 1968 (τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίου Σμυρναίου 

σχολιάζεται στὸ τέλος ὡς ἀμφισβητούμενο). Στὸ κριτικὸ ὑπόμνημα τοῦ σχολιασμοῦ δὲν 

καταγράφονται ὅλες οἱ διορθώσεις, παρὰ μόνο αὐτὲς ποὺ δεχόμαστε στὸ κείμενο τῶν 

ἐπιγραμμάτων. Κατὰ τὰ ἄλλα, ἀναφέρονται μόνο οἱ γραφὲς τῶν κωδίκων καὶ οἱ λοιπὲς 

προτάσεις συζητοῦνται στὸν ὑπομνηματισμό. 

Ἡ θέση τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Ἀπολλωνίδη στὴν χειρόγραφη παράδοση εἶναι μία 

ἐπιπλέον ἔνδειξη γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ ποιητῆ μας (βλ. καὶ παραπάνω, ὑποκ. 1.1). 

Πολύτιμη βοήθεια παρέχει ἡ διάρθρωση τοῦ Ρ, ἡ ὁποία ὀφείλει πολλὰ στὴν ἀντίστοιχη δομὴ 

τῆς Ἀνθολογίας τοῦ Κεφαλᾶ. Ὁ ἴδιος ὁ Κεφαλᾶς φαίνεται πὼς σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις 

μετέφερε στὴν Ἀνθολογία του αὐτούσια μέρη τῶν προγενέστερων Ἀνθολογιῶν. Ἀπόδειξη 

αὐτοῦ εἶναι οἱ θεματικὲς καὶ ἀλφαβητικὲς σειρὲς ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου 

(μὲ βάση μόνο τὸ ἀρχικὸ γράμμα τῆς πρώτης λέξεως κάθε ἐπιγράμματος) ποὺ ἐντοπίζουμε 

                                                           
74 Γιὰ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀνθολογίας βλ. Βing-Bruss 2007, 22-26· Kaynes 2007, 565 κ.ἑξ.· Reynolds καὶ Wilson 

2011, 183-188. 
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στὸν Παλατινὸ κώδικα· ἡ θεματικὴ σύνδεση ἐπιγραμμάτων ὀφείλει πολλὰ στὸν Στέφανο 

τοῦ Μελεάγρου. Στὸ ἐνδιάμεσο τέτοιων σειρῶν ὁ Κεφαλᾶς ἐπεστράτευσε τὶς ἐκδοτικές του 

ἰκανότητες γιὰ νὰ παραθέσει ἐπιγράμματα θεματικῶς συσχετιζόμενα καὶ προερχόμενα ἀπὸ 

διάφορες ἀνθολογίες.75 

Τὰ πλεῖστα ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς 

ἀκολουθίες ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου.76 Μόνο δύο ἐπιγράμματα 

ἐντοπίζονται ἀνεξάρτητα. Στὸ πρῶτο παράδειγμα, ἕνα ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα τοῦ 

Ἀπολλωνίδη γιὰ θάνατο δούλου (7.180=4 GP) ἐμφανίζεται στὸν Ρ σὲ θεματικὴ (καὶ ὄχι 

ἀλφαβητική) σειρὰ μὲ θέμα τὸν θάνατο ἑνὸς δούλου (7.178-180), τοποθετημένο μετὰ ἀπὸ 

ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Διοσκορίδου (7.178=38 ΗΕ) καὶ ἕνα Ἄδηλον ἐπίγραμμα (7.179=ἀνών. 

25 FGE=Peek 1194· Ἑλληνιστικὴ ἢ πρώιμη Αὐτοκρατορικὴ ἐποχή). Ἑπομένως, ἡ κατάταξη 

τῶν τριῶν ἐπιγραμμάτων γίνεται ἴσως ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο στὸ νεώτερο. 

Στὴν δεύτερη περίπτωση, ἕνα ἑπίγραμμα γιὰ τὴν ἀνέγερση παραθαλάσσιου ναοῦ 

πρὸς τιμὴν τῆς Ἀφροδίτης (Ἀπολλωνίδ. 9.791=25 GP) ἐντάσσεται σὲ θεματικὴ σειρὰ γιὰ 

ἔργα τέχνης, εὑρισκόμενο ἀνάμεσα σὲ δύο ἐπιγράμματα τοῦ Ἀντιπάτρου Θεσσαλονικέως 

(Ἀντίπ. 9.790=92 GP γιὰ τὸν ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἔφεσο καὶ Ἀντίπ. 9.792=85 GP γιὰ 

φορητὴ εἰκόνα μὲ θέμα τὴν Νέκυια). Πρόκειται ἴσως γιὰ ἕνα μικρὸ δεῖγμα μιᾶς ἀλφαβητικῆς 

ἀκολουθίας τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου, ἂν κρίνουμε καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἐπιγραμμάτων 

(Ἀπολλωνίδ. 9.791,1 Μητρί, Ἀντίπ. 9.792,1 Νικίεω).77 

                                                           
75 Γιὰ τὶς ἀκολουθίες ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου στὸν Ρ βλ. Gow-Page, GP 2.147, καθὼς καὶ 

τὸν σχετικὸ Πίνακα στὸν Cameron 1993 (πρὶν ἀπὸ τὸ Κεφάλαιο Ι) καὶ 121-124, 126-127· Argentieri 2007, 

154-158 καὶ 161-163. Ἡ θεματικὴ σχέση καὶ ἡ ἐναλλαγὴ ποιητῶν ὡς κύρια πρακτικὴ τοῦ Μελεάγρου 

ἀναλύεται ἀπὸ τὸν Cameron 1993, 19-24. Γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀλφαβητικὴ ἀλλὰ καὶ ὁρισμένες φορὲς 

θεματικὴ σχέση παράλληλα μεταξὺ ποιημάτων τῆς ἀνθολογίας τοῦ Φιλίππου στὸν Cameron 1993: 40-43· βλ. 

καὶ Gutzwiller 1998: 36, 38-39, 46, 277-278, 301· Krevans 2007, 140-141· Höschele 2010, 76-78· Höschele 

στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 109 κ.ἑξ. 
76 Βλ. Ἀπολλωνίδ. 1 GP στὴν ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία 6.87-108 (Φίλ. 6.104,1 σπερμοφόρον, Ἀπολλωνίδ. 

6.105,1 τρῖγλαν)· 2 GP καὶ 3 GP στὴν ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία 6.227-261 (Ἀντίστ. 6.237,1 ἐνδυτά, Ἀπολλωνίδ. 

6.238,1 Εὔφρων, ἴδ. 6.239,1 ζμήνεος, Φίλ. 6.240,1 Ζηνός)· 5 καὶ 6 GP ἀπὸ τὴν ἀκολουθία 7.364-405 (5 GP 

στὸ μέσο ἀλφαβητικῆς ἀκολουθίας Δ-Ε· 6 GP σὲ ἀκολουθία Ι-Κ)· 7 καὶ 8 GP ἀπὸ τὴν σειρὰ 7.622-645 (βλ. 

Ἀπολλωνίδ. 7.631=7 GP τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία Β-Ε-Η ἀλλὰ εἶναι καὶ θεματικῶς 

σχετικὸ μὲ τὸ προηγούμενό του, ἐπίσης ἐπίγραμμα γιὰ θάνατο ναυαγοῦ (νὰ ξαναδῶ τὸ 7.630), Ἀντιφίλ. 7.630· 

8 GP σὲ ἀκολουθία Σ)· 10 (ἀλφαβητικὴ σειρὰ Κ), 14 (Α), 15 καὶ 16 GP (Γ-Δ), 17 GP (ἀλφαβητικὴ συνέχεια 

Η ἀλλὰ καὶ θεματικὴ συνάφεια μὲ τὸ ἑπόμενο, Ἀντιφάν. 9.258 γιὰ μολυσμένη πηγή), 18 καὶ 19 GP 

(ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία Θ-Ι), 21 (ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία Λ), 22 (Ξ), 23 (βρίσκεται στὴν ἀλφαβητικὴ 

ἀκολουθία Ο ἀλλὰ σχετίζεται καὶ μὲ τὸ προηγούμενό του, Ἀργεντ. 9.286, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται πάλι σὲ ὄρνιν, 

ἕναν πετεινό), 24 GP (ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία Σ-Τ) στὴν σειρὰ 9.215-312· 11 GP στὴν σειρὰ 9.402-423 (Ν-

Π-Σ)· 26 GP σὲ ἀκολουθία τοῦ Φιλίππου, 10.17-25 (ἀκολουθία Α-Γ-Η)· 27 GP στὴν ἀκολουθία 11.23-46 (Υ-

Σ ἀλλὰ καὶ ἀναφορὰ στὸ τρέκλισμα τῆς μέθης ὅπως στὸ ἑπόμενο, Ἀργεντ. 11.26). Ἐπίσης, σὲ μικρὲς 

ἀκολουθίες τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου συναντῶνται τὰ ἑξῆς: 9 GP στὴν μικρὴ ἀκολουθία 7.692-694 (Γ)· 12 

GP στὴν ἀκολουθία 7.699-703 (Ι-Θ)· 13 GP στὴν ἀκολουθία 7.741-742 (Ο)· 20 GP στὴν ἀκολουθία 7.233-

240 γιὰ ἥρωες, ὅπου ἔγινε παρέμβαση στὴν ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία (Α). 
77 Γιὰ τὴν σειρὰ αὐτὴ ἀπὸ τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου βλ. Gow-Page, GP 2.86-87, 93. 
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Μία περίπτωση ποὺ χρήζει συζήτησης ἀπὸ ἄποψη τοποθέτησης στὸν Ρ εἶναι τὸ 

ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη γιὰ τυφλὴ γυναῖκα ποὺ φέρει στὸν κόσμο δίδυμα· τὸ ἐπίγραμμα 

ἐντοπίζεται δίπλα σὲ ἄλλα ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα (ΠΑ 7.742=13 GP μὲ τὰ σχόλιά μας). 

Αὐτὴ ἡ λανθασμένη κατανομὴ πρέπει νὰ ἔγινε ἐξαιτίας τοῦ ἐπιθέτου οὐκέτι στὴν ἀρχὴ τοῦ 

στίχου (τὸ ὁποῖο εἶναι γενικῶς δείκτης ἐπιτυμβίων ἐπιγραμμάτων) καὶ τῆς φράσης φάος 

ὤλεσας (κοινῆς γιὰ τὴν τύφλωση καὶ τὸν θάνατο). Εἶναι σχεδὸν βέβαιο πὼς τέτοια λάθη 

ὀφείλονται στὸν Κεφαλᾶ, ὁ ὁποῖος καὶ ἀλλοῦ ἐκ παραδρομῆς καὶ βασιζόμενος στὴν ἀρχικὴ 

λέξη ἑνὸς ἐπιγράμματος (ἰδιαιτέρως τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου, λόγῳ τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς 

ἀνθολογίας αὐτῆς μὲ γνώμονα τὴν ἀλφαβητικὴ σειρὰ καὶ δευτερευόντως τὴν θεματικὴ 

συνάφεια) τὸ κατατάσσει σὲ λανθασμένη κατηγορία.78 

 

Ἀμφισβητούμενα καὶ νόθα ἐπιγράμματα 

Τὸ μοναδικὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἀποδίδεται στὸν Ἀπολλώνιο Σμυρναῖο (ΠλΑ 235) ἀρκετοὶ 

παλαιότεροι μελετητὲς προσπάθησαν νὰ τὸ ἐντάξουν στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ 

Ἀπολλωνίδη. Ἂν καὶ τὸ κείμενο τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ ἔχει ὁρισμένες συγγένειες μὲ τὰ 

ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη (βλ. παρακάτω τὸν σχολιασμό μας), ἐντούτοις ἡ ἀπόδοσή του 

(ἴσως ἀπὸ τὸν Κεφαλᾶ) σὲ ἄλλον ἐπιγραμματοποιὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ξενίζει. Καὶ ἄλλοι 

ἐπιγραμματοποιοὶ ἐκπροσωποῦνται στὴν Ἀνθολογία μὲ ἕνα μοναδικὸ ἐπίγραμμα ἢ ἐλάχιστα 

ἐπιγράμματα. Ἡ ἐπιλογή ἐπιγραμμάτων γιὰ τὶς συλλογὲς αὐτὲς ὑπόκειται στὸ αἰσθητήριο 

τοῦ ἑκάστοτε ἀνθολογητῆ.   

 Μένει νὰ ἀποφανθοῦμε γιὰ ἕνα ἄλλο ἐπίγραμμα, τὸ μοναδικὸ ποὺ ἐμφανίζει θέμα 

διπλής πατρότητας μὲ ἐμπλοκὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀπολλωνίδη (ΠΑ 9.408).79 Τὸ ἐπίγραμμα 

αὐτὸ βρίσκεται ἐντὸς μιᾶς ἀλφαβητικῆς ἀκολουθίας τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου (Δ-Ε). Ὁ P 

καὶ ὁ Pl παραδίδουν διπλὴ ταυτότητα: Ἀπολλωνίδου, οἱ δὲ Ἀντιπάτρου. Ὁ C διορθώνει 

ἀποδίδοντας τὸ ἐπίγραμμα στὸν Ἀντίπατρο. Οἱ Beckby καὶ Gow-Page 1968 θεωροῦν τὸν 

Ἀντίπατρο ὡς τὸν πιθανότερο συντάκτη τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ (Ἀντιπ. Θεσσ. 113 GP).80 

 Ἡ μόνη κειμενικὴ σύνδεση τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ μὲ τὸν Ἀπολλωνίδη εἶναι ἡ λέξη 

μαῖαν (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 10,5 GP γιὰ τὴν θάλασσα ὡς μαῖα). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Ἀντίπατρος 

ἀνὰ GP ἀναφέρεται στὴν ἐρήμωση τῆς Δήλου σὲ ἄλλα δύο ἐπιγράμματα (ΠΑ 9.550=94 GP 

καὶ 9.421=28 GP) καὶ μάλιστα ὁ Ἀλφειὸς συντάσσει ἀντίθετα ἐγκωμιαστικὸ ἐπίγραμμα γιὰ 

τὴν Δῆλο (ΠΑ 9.100=2 GP). Ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι ὁ C ἀποδίδει διπλὴ πατρότητα στὸ ἐν 

                                                           
78 Βλ. ΠΑ 7.641, 7.379, 9.554 καὶ ἄλλα παραδείγματα στὸν Cameron 1993: 30-31, 163. 
79 ΠΑ 9.408: εἴθε με παντοίοισιν ἔτι πλάζεσθαι ἀήταις/ ἢ Λητοῖ στῆναι μαῖαν ἀλωομένῃ·/ οὐκ ἂν χητοσύνης τόσον 

ἔστενον. οἲ ἐμὲ δειλήν,/ ὅσσαις Ἑλλήνων νηυσὶ παραπλέομαι/ Δῆλος ἐρημαίη, τὸ πάλαι σέβας. ὀψέ πῃ Ἥρη/ 

Λητοῦς ἀλλ’ οἰκτρὴν τήνδ’ ἐπέθηκε δίκην (κείμενο Gow-Page). 
80 Ἡ Ypsilanti 2010, 63 καὶ ὑποσ. 1, ἐπίσης ἀποδίδει τὸ ἐπίγραμμα στὸν Ἀντίπατρο. 
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λόγῳ ἐπίγραμμα βασιζόμενος στὸ χειρόγραφο ποὺ ἔχει στὴν κατοχή του καὶ ἐὰν συνυπο-

λογίσουμε τὶς διακειμενικὲς σχέσεις ποὺ δημιουργοῦνται ἀνάμεσα σὲ αὐτὴ τὴν θεματικὴ 

ὁμάδα ἐπιγραμμάτων, τότε μποροῦμε νὰ ἀποδώσουμε μὲ κάποια ἀσφάλεια τὸ ἐπίγραμμα μὲ 

τὴν διπλὴ ἀπόδοση στὸν Ἀντίπατρο. 

 

Δικές μας προτάσεις ποὺ υἱοθετοῦμε στο κείμενο 

ἀμφὶ νομαίῳ (3,1) 

ἐξαπίνης (12,2) 

 

Δικὲς μας προτάσεις ποὺ εἰσηγούμεθα κατὰ τὸν σχολιασμό 

μέζον ἀφρίοιο Πάφου ἢ μέζον, ἀφριοῦσσα, Πάφου (25,6) 
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Κεφάλαιο 2: Κείμενο καὶ ὑπόμνημα  
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ΠΑ 6.105=1 GP 

 

τρῖγλαν ἀπ’ ἀνθρακιῆς καὶ φυκίδα σοί, λιμενῖτι  

  Ἄρτεμι, δωρεῦμαι Μῆνις ὁ δικτυβόλος 

καὶ ζωρὸν κεράσας ἰσοχειλέα καὶ τρύφος ἄρτου 

  αὖον ἐπιθραύσας, τὴν πενιχροῦ θυσίην. 

ἀνθ’ ἧς μοι πλησθέντα δίδου θηράμασιν αἰέν           5 

  δίκτυα· σοὶ δέδοται πάντα, μάκαιρα, λίνα. 

 

P Ἀπολλωνίδου ἀνάθημα τῇ Ἀρτέμιδι παρὰ Μήνιδος ἁλιέως    PlΑ  Ἀπολλωνίδου 

Suid. s.v. ἀνθρακιά (1-2), αὖον (3-4), ζωρότερον (3), τριγλίς (1-2), φυκίδα (1-2) 

1 λιμενῖτι Jacobs: λιμενῖτιν Pl: λιμενῆτιν PSuid.    2 Μῆνις PPl: Θῆρις Suid.    4 πενιχροῦ Page: πενιχρὴν 

ΡPlSuid. | θυσίην PPl: θυσίαν Suid.    6 πάντα μάκαιρα CPl (primum –μ- in –ν- mut. et –τ- superscr. C; πάντα 

μάκαιρα Pl): παμμάκαιρα Ρ 

 

Μπαρμπούνι ἀπὸ τὴν θράκα καὶ φυκίδα σὲ σένα, Ἄρτεμι ποὺ εἶσαι κοντὰ στὸ λιμάνι, προσφέρω 

ἐγὼ ὁ Μῆνις ὁ ψαρᾶς μὲ τὰ δίκτυα, καὶ κρασὶ ποὺ ἀνέμειξα μὲ λίγο νερὸ, ὡς τὰ χείλη τοῦ 

δοχείου, καὶ ξερὸ κομμάτι ψωμιοῦ ποὺ ἔκοψα, τὴν θυσία ἑνὸς φτωχοῦ. Ὡς ἀνταπόδοση φέρνε 

μου τὰ δίκτυα παντοτεινὰ γεμάτα μὲ ἁλιεύματα· ὅλα σὲ σένα ἀφιερώνονται, μακαρία, τὰ δίκτυά 

μου.    

 

Στὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ δεσπόζει τὸ ῥητορικὸ σχῆμα τοῦ συναθροισμοῦ ἢ ἀλλιῶς 

enumeratio καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν μορφὴ τοῦ πολυσύνδετου· βλ. Lausberg §§ 686-687. 

Μάλιστα, ὑπάρχει καθυστέρηση τῆς παρουσίασης τοῦ ὅλου στὸ ὁποῖον ἀναφέρονται τὰ 

μέρη-εἴδη πρὸς σπονδήν (βλ. τὴν πενιχροῦ θυσίην στὴν κατάληξη τοῦ στ. 4· ἐπίσης Lausberg 

§ 671.3.a). Ἡ παράθεση τῶν ἀφιερωμάτων κατὰ σωρείαν ἐπιτείνει τὴν ἀντίθεση μὲ τὸν 

ἰσχυρισμὸ τοῦ ἀφιερωτῆ γιὰ «πενιχρὴ θυσία».81 Βλ. καὶ στὸν Lausberg, εἰδικὰ στὴν § 686 

τὴν παρατήρηση τοῦ Δημητρίου ὅτι τὰ ἀσήμαντα παίρνουν βαρύτητα ὅταν τὰ τοποθετήσει 

κανεὶς σὲ πλῆθος καὶ τὰ παραθέσει μὲ συνδέσμους δίπλα-δίπλα (Eloc. 2.54). Ἐπίσης, ὁ 

αὐτόβουλος χαρακτηρισμὸς τῆς θυσίας ὡς πενιχρῆς ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος captatio 

benevolentiae.  Παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο, συχνὸ στὸν Ἀπολλωνίδη, τῆς παραλλαγῆς 

σημασιολογικῶς κοντινῶν ὅρων (στ. 2 δικτυβόλος, στ. 6 δίκτυα, λίνα) σὲ σχέση μὲ τὸ 

παιχνίδι δόσεως-ἀντιδόσεως (στ. 2 δωρεῦμαι, στ. 5 δίδου, στ. 6 δέδοται). 

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας ποὺ ἀφοροῦν 

κατάθεση ἀπὸ ἐπαγγελματίες τῶν ἐργαλείων τῆς ἐργασίας τους μαζὶ μὲ τὸ «δικαίωμα 

                                                           
81 Γιὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἁλιέως στὴν κωμωδία ὡς λογοτεχνικὸ τόπο (εἶναι ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὴν φτώχεια 

καὶ στὴν δυσκολία ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀλαζόνας) βλ. Madden 1995, 23-24 ὑποσ. 58 καὶ σ. 169 καὶ Konstantakos 

2000, 65 μὲ παραπομπές.  
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ἄσκησης ἐπαγγέλματος» (ἐνδεικτικῶς βλ. Λεων. ΠΑ 6.204=7 ΗΕ, ἰδ. ΠΑ 6.205=8 ΗΕ, ἰδ. 

ΠΑ 6.296=50).82 Τὸ θέμα αὐτὸ συνδυάζεται μὲ τὸ θέμα τῆς φτωχικῆς θυσίας ὅπως συμβαίνει 

ἤδη στὰ ἑλληνιστικὰ ἐπιγράμματα, εἰδικὰ στὸν Λεωνίδα, στὸν ὁποῖον φαίνεται νὰ ὀφείλει 

πολλὰ ὁ Ἀπολλωνίδης· βλ. Λεων. ΠΑ 6.288=41 ΗΕ. Πάλι ὑπάρχει ἀναφορὰ σὲ φτωχικὴ 

θυσία, ἀλλὰ χωρὶς συμπερίληψη καταλόγου ἀφιερωμάτων, στὸ ἀπολλωνίδειο ΠΑ 6.238=2 

GP. 

Πιὸ κοντινὸ ὅμως στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε εἶναι ἕνα ἄλλο λεωνίδειο 

ἐπίγραμμα (ΠΑ 6.300=36 ΗΕ) διότι δὲν περιλαμβάνει μόνο τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἐργασίας ἀλλὰ 

καὶ πραγματικὴ σπονδή, μὲ ἀπαρίθμηση τροφῶν. Μία θεά, ἡ Ἄρτεμις (Beckby) ἢ ἡ Ἀφροδίτη 

(Gow-Page), ἔχει θεραπεύσει τὸν ἀναθέτη ἀπὸ ἀσθένεια· τὴν παρακαλεῖ τώρα νὰ τὸν 

θεραπεύσει ἀπὸ τὴν πενία.83 Στὸ ἴδιο θέμα βλ. Φαν. ΠΑ 6.299=5 ΗΕ (κοινὴ σπονδὴ φαγητοῦ 

καὶ κρασιοῦ, στὸν Ἑρμῆ καὶ στὴν Ἀφροδίτη), Κριν. 6.232=42 GP, Φίλ. ΠΑ 6.231=21 GP 

(πρὸς αἰγυπτιακὴ θεά, μᾶλλον τὴν Ἴσιδα, μετὰ ἀπὸ σωτηρία στὴν θάλασσα), καὶ τὴν 

ἀκολουθία Γαιτουλ. ΠΑ 6.190=2 FGE καὶ Κορν. Λόγγ. ΠΑ 6.191=1 FGE (οἱ δύο τελευταῖοι 

ἀναφέρονται σαφῶς στὴν Ἀφροδίτη). Ἑπομένως, ὁ Ἀπολλωνίδης συνδυάζει ἐδῶ δύο 

θέματα, αὐτὸ τῆς προσφορᾶς ἀπὸ ἐπαγγελματία καὶ αὐτὸ τῆς σπονδῆς. Ἀντὶ τῆς συνήθους 

προσφορᾶς ὠμῶν τροφίμων πρὸς θεότητες (πρβλ. τὴν προσφορὰ φρούτων καὶ μελιοῦ στὸν 

Πᾶνα στὸν Κριν. 6.232), ἐδῶ προσφέρεται στὴν θεὰ ψάρι ἀπὸ τὰ κάρβουνα (βλ. παρακάτω 

γιὰ τὶς «θυσίες» ἰχθύων).  

Ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα ποὺ ἀφοροῦν ψαράδες στὴν 

Ἀνθολογία, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πρόκειται γιὰ ἀφιέρωση ἐργαλείων ψαρέματος ἀπὸ 

ἁλιεῖς ποὺ διέκοψαν τὴν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός τους λόγῳ ἡλικίας.84 Ἐξαιρέσεις, ὅπου 

γίνεται λόγος γιὰ σπονδὴ ἀπὸ ἐνεργοὺς ψαράδες, ἀποτελοῦν τὰ ἑξῆς: Μακκ. ΠΑ 6.33=6 GP, 

ἰδ. ΠΑ 6.89=7 GP (καὶ τὰ δύο πρὸς τὸν Πρίαπο), Στατ. Φλάκκ. ΠΑ 6.196=2 GP (ἀφιερώνει 

ἕναν κάβουρα, ἄγρας ἀπαρχάν, στὸν Πᾶνα) καὶ ἴσως Ἀνων. ΠΑ 6.23=17 FGE.85 Αὐτὴ ἡ 

                                                           
82 Τὸ θέμα αὐτὸ βρίσκει τὴν κορύφωσή του σὲ ἐπιγράμματα ὅπως αὐτὸ τοῦ Ἀντιπάτρου Θεσσαλονικέως (ΠΑ 

6.109=54 GP) ὅπου οἱ ὀκτὼ πρῶτοι ἀπὸ τοὺς δέκα στίχους περιλαμβάνουν κατάλογο ἀφιερωμάτων 

συνδεόμενων συντακτικῶς μὲ τὲ ... καὶ.  
83 Βλ. Λεων. ΠΑ 6.300=36,3-6 ΗΕ ψαιστά τε πιήεντα καὶ εὐθήσαυρον ἐλαίην/ καὶ τοῦτο χλωρὸν σῦκον 

ἀποκράδιον/ κεὐοίνου σταφυλῆς ἔχ’ ἀποσπάδα πεντάρρωγον,/ πότνια, καὶ σπονδὴν τήνδ’ ὑποπυθμίδιον.  
84 Λεων. ΠΑ 6.4=52 HE (γιὰ τὸν Ποσειδῶνα), Ἀρχ. ΠΑ 6.192=10 GP (γιὰ τὸν Πρίαπο), Κοΐντ. ΠΑ 6.230=1 

GP (γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα), Φιλίππ. ΠΑ 6.5=8 GP (γιὰ τὸν Ἑρμῆ), ἰδ. ΠΑ 6.38=10 GP (γιὰ τὸν Ποσειδῶνα), ἰδ. 

ΠΑ 6.90=12 GP (παραλλαγὴ τοῦ προηγούμενου σὲ ἰαμβικὸ μέτρο), [Φλάκκ.] ΠΑ 6. 193 (Πρίηπος), Θεαιτ. 

Σχολ. ΠΑ 6.27,7 δαίμοσιν ἀγροδότῃσι, Ἰουλ. Αἰγ. ΠΑ 6.25-26 (γιὰ τὶς Νύμφες) καὶ ΠΑ 6.28-6.29 (γιὰ τὸν 

Ἑρμῆ), Ἀνων. ΠΑ 6.24 γιὰ τὴν Συρία θεὰ Ἀτάργατιν. Βλ. ἰδιαιτέρως ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Μακηδονίου (ΠΑ 

6.30=15 Madden) τὸ ὁποῖον συνδέει ἔξυπνα τὸ θέμα τῆς κατάθεσης ἐργαλείων ἁλιείας μὲ αὐτὸ τῆς πενίας 

κλείνοντας μὲ παράκληση τοῦ ἁλιέα πρὸς τὸν Ποσειδῶνα: κακοῦ δ’ ἐπὶ γήραος ἡμῖν/ ἄλλυτος ἡβάσκει γυιοτακὴς 

πενίη./ θρέψον ἔτι σπαῖρον τὸ γερόντιον, ἀλλ’ ἀπὸ γαίης,/ ὡς ἐθέλεις, μεδέων καὶ χθονὶ καὶ πελάγει. 
85 Τὸ τελευταῖο ἀποτελεῖ ἀφιέρωση στὸν Ἑρμῆ ἀλλὰ ἀποσιωπῶνται οἱ περιστάσεις τῆς θυσίας, ἂν καὶ 

παρουσιάζει καταπληκτικὴ ὁμοιότητα μὲ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀρχία ἀπὸ γέρο ψαρᾶ (ΠΑ 6.192=10 GP). 
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μικρὴ ὁμάδα ἐπιγραμμάτων ἀπὸ τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου εἶναι μᾶλλον variatio στὸ 

λεωνίδειο θέμα τῆς ἀφιέρωσης ἐργαλείων ἀπὸ ἡλικιωμένους ἐπαγγελματίες.  

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἀπευθύνεται στὴν Ἄρτεμιν γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἰδιότητές της πέραν 

ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστές. Πρόκειται γιὰ τὴν προστασία παραθαλασσίων περιοχῶν, στὸ πρότυπο 

τοῦ Καλλιμάχου ὁ ὁποῖος κλείνει τὸν Ὕμνο του στὴν θεὰ προσφωνῶντας την μὲ τὰ κύρια 

λατρευτικὰ ἐπίθετα: πότνια, Μουνυχίη, λιμενοσκόπε, χαῖρε Φεραίη (Ὕμν. 3.259)· βλ. 

παρακάτω, λ. λιμενῖτι καὶ Petrovic 2010, 226. Ἐξάλλου, κανένα ἄλλο ἐπίγραμμα, 

τουλάχιστον στὸ ἕκτο βιβλίο τῆς Ἀνθολογίας, δὲν ἀπευθύνεται ἀπὸ ψαρᾶ στὴν Ἄρτεμιν.86  

 

τρῖγλαν ἀπ’ ἀνθρακιῆς καὶ φυκίδα    Ἡ τρίγλη μπορεῖ γιὰ τὸν ψαρᾶ νὰ ἦταν μέρος πενιχρῆς 

θυσίας, ἀλλὰ εἶναι σίγουρο ὅτι στὰ ἑλληνιστικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ τραπέζια εἶναι ἀκριβὸ εἶδος. 

Ἀς σημειωθεῖ ὅτι γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ῥωμαίους ἡ τρίγλη ἴσως ἦταν ἀπὸ τὰ πιὸ ἀκριβὰ ψάρια 

γιὰ βρώση.87 Ἑπομένως, ἡ ἀφιέρωση ἀπὸ τὸν Μῆνι στὴν θεὰ ἑνὸς ψαριοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ 

πώληση θὰ του ἀπέφερε ἴσως ἕνα σεβαστὸ ποσό, δείχνει τὴν πίστη του ὅτι ἡ θεὰ θὰ τὸν 

ἀποζημιώσει πολλαπλάσια γιὰ τὴν γενναιοδωρία του αὐτή. Ἐπιπλέον, ἡ τρίγλη θεωρεῖται 

ἱερὸ ψάρι, ἄρα κατάλληλο γιὰ προσφορὰ σὲ θεά· βλ. Πλάτ. κωμ. ἀπ. 189,20-21 K-Α (=Ἀθήν. 

1.8.36-37 Kaibel) τρίγλη δ’ οὐκ ἐθέλει νεύρων ἐπιήρανος εἶναι·/ παρθένου Ἀρτέμιδος γὰρ ἔφυ 

καὶ στύματα μισεῖ (νεῦρον τὸ ἀνδρικὸ μόριο, στύματα ἀπὸ τὸ στύω· θεωρεῖται 

ἀντιαφροδισιακό ψάρι).88  

Ἡ παρουσία τρίγλης δίπλα σὲ φυκίδα στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε βρίσκει 

παράλληλα πάλι στὴν κωμῳδία: στὸν Μνησίμαχο, ἀπ. 4,38 K-Α (σὲ λόγο μαγείρου, 

ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ἐδέσματα) καὶ παρόμοια στὸν κωμικὸ Ἀντιφάνη (ἀπ. 130,8 K-Α) καὶ στὸν 

Ἔφιππο (ἀπ. 12,3 PCG)· πιὸ ἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὸν Μάχωνα (3ος αἰ. π.Χ.): τῶν μὲν 

σκάρων ἀπέλαυε τῶν τριγλῶν θ’ ἅμα/ καὶ φυκίδων ἐπὶ πλεῖον Ἀρχεφῶν πάνυ (ὀψοφάγος 

                                                           
86 Πρβλ. Κριν. ΠΑ 6.242=9 GP (ἀφιέρωση πρώτου γενείου στὴν Ἄρτεμι)· Φαιδίμ. ΠΑ 6.271=1 ΗΕ, Περσ. ΠΑ 

6.272=2 ΗΕ καὶ Νοσσ. ΠΑ 6.273=12 ΗΕ (βοήθεια κατὰ τὸν τοκετό)· Φίλ. ΠΑ 6.240=3 GP γιὰ θεραπεία· 

Λεων. ΠΑ 6.286=40 ΗΕ, Ἀντιπ. Σιδ. ΠΑ 6.287=52 ΗΕ, Ἡγησ. ΠΑ 6.266=3 ΗΕ (ἀφιερώματα ἀπὸ παρθένους)· 

Παγκρ. ΠΑ 6.356=2 ΗΕ (ἀφιέρωση δύο κοριτσιῶν ἀπὸ τὴν νεωκόρο μητέρα τους)· Ἀντιπ. Σιδ. 6.276=51 ΗΕ, 

Δαμαγ. ΠΑ 6.277=1 ΗΕ καὶ Ἀνων. ΠΑ 6.280=41 ΗΕ (ἀφιέρωση πλοκάμου ἢ παιδικῶν ἀντικειμένων ἀπὸ 

μελλόνυμφη)· Καλλιμ. ΠΑ 6.347=21 ΗΕ ἀπὸ γυναῖκα χωρὶς ἄλλες λεπτομέρειες· Μνασ. ΠΑ 6.268=2 ΗΕ καὶ 

Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 6.326=5 FGE ἀπὸ κυνηγό. 
87 Encyclopædia Britannica Online, λ. “goatfish”· πρόσβαση 7 Δεκεμβρίου 2015, 

http://www.britannica.com/animal/goatfish. Βλ. καὶ Lytle 2010, 291 ὑποσ. 152. Γιὰ κατάλογο κριτηρίων γιὰ 

τὸν χαρακτηρισμὸ ἑνὸς ζωϊκοῦ εἴδους ὡς πολυτελοῦς τροφῆς βλ. τὴν μελέτη τῶν Ervynck κ.ἄ. 2003, 431-437. 
88 Βλ. Pirrotta 2009, 365-366. Σχετικὸ εἶναι τὸ κείμενο τοῦ κωμικοῦ Κρατίνου, οὐδ’ Αἰξωνίδ’ ἐρυθρόχρων 

ἐσθίειν ἔτι τρίγλην (ἀπ. 236 K-Α). Τέτοιες ἀπαγορεύσεις περιορίζονται σὲ κύκλους ὅπως τῶν Πυθαγορείων. 

Ἑπομένως, δὲν εὐσταθεῖ ἡ γενίκευση τῆς Marchiori (στοὺς Braund-Wilkins 2000, 333 ὑποσ. 49) ὅτι ὁ 

Ἀθήναιος ἀγνοεῖ τοὺς ἀπαγορευτικοὺς κανόνες κατανάλωσης ψαριοῦ στὴν Ἑλλάδα· πρβλ. Αἰλ. (Ζῴων ἰδ. 9.51 

καὶ 9.65). Ἴσως τὴν ἰδέα περὶ θρησκευτικοῦ ῥόλου τῶν ψαριῶν τὴν κληρονομοῦν ἐπιγραμματοποιοὶ ὅπως ὁ 

Ἀπολλωνίδης ἀπὸ Σύριους ἐπιγραμματοποιούς,ὅπως ὁ Μελέαγρος, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τὸν Ὅμηρο Σύριο 

ἐπειδὴ στὰ ἔπη του οἱ ἥρωες δὲν καταναλίσκουν ψάρι (βλ. Ἀθην. Δ. 157b=4.45,34 κ.ἑξ. Kaibel καὶ Braund-

Wilkins 2000, 335 ὑποσ. 62).  
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παράσιτος τοῦ Πτολεμαίου· ἀπ. 5,33-34 Gow=Ἀθήν. 6.44.11-12 Kaibel)· βλ. καὶ Pelliccio 

2013, 80 ὑποσ. 120. Mάλιστα, στὸν Ἀντιφάνη (ἀπ. 27,9-11 PCG) οἱ τρίγλες ἴσως 

ἀναφέρονται μεταφορικῶς σὲ ἑταῖρες πρὸς πώληση ἀπὸ μία μαστροπό.89 Ἴσως λοιπὸν ὁ 

ἐπιγραμματοποιός μας εἶχε στὸν νοῦ του ἐδῶ τὴν κωμικὴ παράδοση.  

Στὴν Ἀνθολογία ὑπάρχει μόνο ἄλλη μία σαφὴς ἀναφορὰ σὲ τρίγλη, σὲ παρότρυνση 

γιὰ ἀσφαλὲς ταξίδι: ναυτίλε, ποντομέδοντι καὶ ὁρμοδοτῆρι Πριήπῳ/ τευθίδος ἢ τρίγλης 

ἀνθεμόεσσαν ἴτυν,/...παραὶ βωμοῖσι πυρώσας (Θεαίτ. Σχολ. ΠΑ 10.16,11-13· 6ος αἰ. μ.Χ.). 

Μὲ τὴν μετοχὴ πυρώσας ἴσως γίνεται μνεία στὸν τρόπο μαγειρέματος τοῦ ψαριοῦ· βλ. 

ἀμέσως παρακάτω, ἀπ’ ἀνθρακιῆς. Ἀναφορὰ σὲ τρίγλη ὑπάρχει μᾶλλον καὶ στὸν Σατύριο 

ὅπου, στὸ πλαίσιο θυσίας στὸν Πᾶνα «ἀπὸ γῆ, θάλασσα καὶ ἀέρα», τριγλοφόρους … χιτῶνας 

ὁ νυκτερέτης θέτο Κλείτωρ (ΠΑ 6.11=1,3 FGE). Πρόκειται μᾶλλον γιὰ δίκτυα ποὺ θηρεύουν 

ἢ φέρουν τρίγλες (βλ. καὶ Pelliccio 2013, 79)· μήπως ἐδῶ δωρίζονται τὰ δίκτυα γεμάτα μὲ 

ψάρια;90 

ἀπ’ ἀνθρακιῆς    γίνεται «συνομιλία» μὲ τὸν εὐριπίδειο Κύκλωπα, 244 ἀπ’ ἄνθρακος (ὁ 

λόγος ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ κύκλωπα) καὶ 358 ἐφθὰ καὶ ὀπτὰ καὶ ἀνθρακιᾶς ἄπο 

(ἐπαναλαμβάνει τελεστικὰ ὁ Χορός)· πρβλ. Κρατίν. ἀπ. 150,2 K-Α κἀπανθρακίσας (γιὰ 

ψάρια). Σὲ ὁρισμένους κωμικοὺς τῆς Μέσης κωμῳδίας ἡ τρίγλη ἐμφανίζεται σὲ καταλόγους 

τῶν μαγείρων ὡς εὔγευστο ἔδεσμα. Εἰδικὰ ὁ τρόπος μαγειρέματος στὰ κάρβουνα 

ἐμφανίζεται στὸν Σωτάδη, ἀπ. 1,11-12 K-Α, τρίγλας καλὰς ἠγόρασα καὶ κίχλας καλάς,/ 

ἔρριψα ταύτας ἐπὶ τὸν ἄνθραχ’ ὡς ἔχει (4ος αἰ. π.Χ.)· βλ. καὶ Ἀθήν. 8.52.3 κ.ἑξ. Kaibel. Γιὰ 

παρόμοια εἰκόνα βλ. καὶ Εὐ. Ἰω. 21.9 ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον 

(ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στοὺς μαθητὲς μετὰ τὴν ἀνάστασή του). Γιὰ τὴν ἰδέα ὅτι τὸ ἀφιέρωμα 

εἶναι «ζωντανό», προερχόμενο κατευθείαν ἀπό τὴν προηγούμενή του κατάσταση, πρβλ. 

Κριν. ΠΑ 6.100=8,3 GP ἔτ’ ἐκ χερὸς ἔμπυρον (λαμπάδα) και Φίλ. 6.38=10,2 GP κώπην, 

ἅλμης τὴν μεθύουσαν ἔτι.  

καὶ φυκίδα    ψάρι τῆς οἰκογενείας τῶν Λαυριδῶν (μικρὰ ψάρια τοῦ θαλασσινοῦ νεροῦ, 

γενικῶς χωρὶς ἐμπορικὴ ἀξία). Μαρτυρεῖται καὶ τὸ ἀρσενικὸ φύκης· βλ. Ἀθην. 

355b=8.51.15 Kaibel. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν τρίγλη, ἡ φυκίδα τρώγεται τηγανητή (Ἄλεξ. 

115,12 K-Α) ἢ βραστή (Ἀναξανδρ. ἀπ. 42,49 K-Α). Στὸν μῦθο 38 τοῦ Ἀβιανοῦ (584 Perry), 

Piscis fluvialis et phoecis, μία φυκίδα ταπεινώνει ἕνα ἄλλο, περήφανο ψάρι λέγοντάς του 

                                                           
89 Ὁ Konstantakos 2000, 63-64, θεωρεῖ ὅτι ἐκεῖ πρόκειται γιὰ ἰχθυοπώλη ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται σὲ πιθανοὺς 

ἀγοραστές· τὰ ψάρια μεταφορικῶς ἀντιπροσωπεύουν ἀνθρώπινους χαρακτῆρες καὶ Τρίγλη ἴσως εἶναι ὄνομα 

ἄγνωστης ἑταίρας. Βλ. καὶ Shaw 2014, 571. 
90 Ὁ Page μάλιστα χρονολογεῖ βάσει τοῦ ὕφους τὸ συγκεκριμένο ἐπίγραμμα στὸν 1ο αἰ. π.Χ. ἢ τὸ ἀργότερο 

στὸ α΄ μισὸ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. (FGE, σ. 89)· τότε ὁ Σατύριος θὰ ἦταν περίπου σύγχρονος τοῦ Ἀπολλωνίδη καὶ 

μὲ ὅμοια μὲ αὐτὸν θέματα. 
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πὼς τὴν ἴδια θὰ τὴν ἀγοράσει κάποιος πλούσιος, ἐνῷ ἐκεῖνο ἕνας ἀπλὸς ἄνθρωπος· θίγεται 

τὸ θέμα τῆς ἀληθινῆς ἀξίας ἔναντι τοῦ ἀρχοντοχωριατισμοῦ.91 

Ἀξιοσημείωτη ἐνδοκειμενικὴ ἠχὼ ἀποτελεῖ ἡ παρουσία τῆς φυκίδος σὲ ἄλλο 

ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα (ΠΑ 7.702=12 GP)· ἐκεῖ μετατρέπεται σὲ «φονικὴ 

πρωταγωνίστρια», ἡ ὁποία καταπίνεται καὶ ἀκολούθως πνίγει τὸν ψαρᾶ Μενέστρατο. Βλ. 

ἐξάλλου Ἀσκλ. ΠΑ 5.185=26,2 ΗΕ δέκα φυκίδια (μᾶλλον ὑποκοριστικὸ τοῦ φυκίς) ὡς 

ἔδεσμα γιὰ συμπόσιο. Πρβλ. Ἀντίπ. Θεσσ., ΠΑ 7.637=61,1-2 GP: ὀλίγῃ νεΐ λεπτὰ ματεύων/ 

φυκία (εὔκολη, ἄρα φτωχικὴ ἄγρα) καὶ Ἀνών. ΠΑ 6.24,3-4 πολλὰ δ’ ἐν αὐτῷ/ φυκί’ 

ἀπ’εὐόρμων εἵλκυσεν αἰγιαλῶν (γιὰ δίκτυ ποὺ ἀφιερώνει ὁ Ἡλιόδωρος στὴν Συρία θεά, στὴν 

ὁποίαν συνήθιζαν νὰ θυσιάζουν ψάρια· δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι πρόκειται γιὰ φυκίδα). Βλ. 

σχετικῶς ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Ἡδύλου γιὰ κάποιον ὀψοφάγο (Ἀθην. 344e-f=8.33-34 Kaibel): 

Φαίδων δὲ ... φύσκι’ ἐνείκαι (7 Gow-Page, HE)· ὁ Jacobs1 (13.900) διορθώνει σὲ φυκίδ’, ἐνῷ 

ὁ Gow (HE) σὲ φυκί’.  

 

λιμενῖτι/ Ἄρτεμι    Τόσο ὁ Ρ (λιμενῆτιν) ὅσο καὶ ὁ Pl (λιμενῖτιν) συνάπτουν τὸ ἐπίθετο μὲ 

τὴν φυκίδα. Ὁ Jacobs1 VIII.356 προτείνει νὰ γραφεῖ λιμενῖτι· ἡ πρόταση λιμενῆτι/ Ἄρτεμι 

ἐμφανίζεται σὲ παλαιότερον τοῦ Jacobs σχολιαστή (Meursius 1661, 6-8). Ἡ Ἄρτεμις 

σχετίζεται μὲ τοὺς ψαράδες καὶ τὰ λιμάνια· βλ. Καλλιμ. Ὑμν. Ἄρτ. 39 λιμένεσσιν ἐπίσκοπος, 

183-184, 259 λιμενοσκόπε καὶ σχόλια Bornmann 1968. Μὲ τὸ ἐπίθετο λιμενοσκόπος 

χαρακτηρίζει ὁ Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικέας τὸν Φοῖβο (ΠΑ 10.25=40,1 GP· εὐχὴ γιὰ 

ἀσφαλὲς ταξίδι). Τὸ ἐπίθετο λιμενῖτις χαρακτηρίζει πάλι τὴν Σελήνη (τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς 

Ἀρτέμιδος) σὲ ἀνώνυμο μαγικὸ παπυρικὸ ὕμνο: οὐρανία, λιμενῖτι, ὀρ<ε>ιπλάνε εἰνοδία τε· 

ἐκεῖ ἡ παράδοση τοῦ κειμένου διχάζεται ἀνάμεσα στὶς γραφὲς λιμενιτι καὶ λιμνιτι.92 Βλ. καὶ 

Farnell II, 427-428. 

Tὸ λιμενίτης συναντᾶται ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία γιὰ ἄνδρες θεούς: βλ. Λεων. ΠΑ 

10.1=85,7 HE Πρίηπος … ὁ λιμενίτας (πάλι στὸ τέλος ἑξαμέτρου), Ἀντίφιλ. ΠΑ 10.17=11,1 

GP ἀρχένεως λιμενῖτα (ἐπίκληση στὸν Πρίαπο ἢ τὸν Πᾶνα μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόλλωνα). Καὶ ὁ 

ἀδελφὸς τῆς Ἀρτέμιδος, Ἀπόλλωνας, συναντᾶται σὲ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ μὲ τὸ ἐπίθετο 

Βαθυλιμενίτης (SEG 33,1054· Μυσία Μ. Ἀσίας, 1ος αἰ. π.Χ.). Πρβλ. Κοΐντ. ΠΑ 6.230=1,1-2 

                                                           
91 Τὴν διόρθωση τοῦ ἀμάρτυρου phoecis τῶν κωδίκων σὲ phoca (φώκια) ὑποστηρίζει ὁ Liénard 1982, 470-

471. Βλ. Adrados-v.Dijk 1999-2003, III 542-543 (not-H. 261). Bλ. καὶ Encyclopædia Britannica Online, λ. 

“wrasse”, πρόσβαση στὶς 7 Δεκεμβρίου, 2015, http://www.britannica.com/animal/wrasse. 
92 Γιὰ τὸν ὕμνο αὐτὸ ἀπὸ πάπυρο τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ. βλ. Preisendanz-Henrichs 1974, τ. 1 σ. 152-153 (4.2562). Τὸ 

ἐπίθετο λιμενῖτις ἀποδίδεται ἐκεῖ ὡς προστάτις τῶν λιμανιῶν. Γιὰ τὸν ῥόλο τῆς πολιούχου Ἀρτέμιδος στὴν Μ. 

Ἀσία, εἰδικὰ στὴν Ἔφεσο καὶ στὴν Πέργη τῆς Παμφυλίας, βλ. Petrovic στοὺς Bremmer-Erskine 2010, 218. 
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GP Ἀκρείτᾳ Φοίβῳ, Βιθυνίδος ὃς τόδε χώρης/ κράσπεδον αἰγιαλοῖς γειτονέον συνέχει καὶ 

Θυΐλλ. ΠΑ 10.5=3,7-8 FGE Πρίηπος/ ὁ λιμενορμίτης.  

Τὸ ἐπίθετο Λιμενῖτις δὲν μαρτυρεῖται πουθενὰ ὡς λατρευτικὸ ἐπίθετο τῆς Ἀρτέμιδος. 

Σχετικὴ εἶναι ἡ προσφώνηση Λιμνᾶτι γιὰ τὴν ἴδια θεά (Ἀνών. ΠΑ 6.280=41,3 ΗΕ), ἡ ὁποία 

ὅμως δὲν ταιριάζει μετρικῶς στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε· πρβλ. Εὐρ. Ἱππ. 228 δέσποιν’ 

ἁλίας Ἄρτεμι λίμνας.93 Τὸ ἐπίθετο λιμνᾶτις (ἀπὸ τὸ λιμὴν ἢ τὸ λίμνη ποὺ εἶναι ὁμόρριζα) 

συναντᾶται στὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος στὸν Ταΰγετο, στὴν τοποθεσία Λίμναι, στὸ σύνορο 

μεταξὺ Λακωνίας καὶ Μεσσηνίας· πρβλ. Στράβ. 8.4.9, Παυσ. 3.2.6, 4.4.2 ἱερὸν Ἀρτέμιδος 

καλουμένης Λιμνάτιδος καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Beckby.94  

Τὴν παράδοση διασώζει καὶ ὁ Καλλίμαχος (Ὕμν. Ἄρτ. 170-172 αἱ νύμφαι σε χορῷ 

ἔνι κυκλώσονται/ .../ ... ἐνὶ Λίμναις) ἀλλὰ καὶ ὁ Τάκιτος (Ann. 4.43.1 de iure templi Dianae 

Limnatidis). Ὁ Ἀρτεμίδωρος πάλι συνδέει (ἢ συγχέει) τοὺς χαρακτηρισμοὺς λιμενῖτις καὶ 

λιμνᾶτις γράφοντας: [Ἄρτεμις] μάλιστα συμφέρει ... ἁλιεῦσι διὰ τὴν Λιμνᾶτιν (Ὀνειρ. 2.35.17-

18· 2ος αἰ. μ.Χ.). Ἑπομένως, ἡ ἐπίκληση Λιμνῆτις/Λιμνᾶτις ἴσως χαρακτηρίζει τὴν Ἄρτεμιν 

ὡς προστάτιδα τοῦ ὁρίου μεταξὺ ὑγροῦ στοιχείου καὶ στεριᾶς, δηλαδὴ τοῦ κυνηγιοῦ καὶ τῆς 

ἁλιείας, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀνέγερση ἱερῶν πρὸς τιμήν της κοντὰ σὲ λίμνες, ποταμούς ἢ ἀκτές ἀλλὰ 

καὶ ἡ ἀφιέρωση ὁμοιωμάτων θαλασσίων ζώων στὰ ἱερὰ αὐτά. Ἐπίσης, ἡ Ἴσις παρουσιάζεται 

νὰ ἔχει τὴν ἰδιότητα τῆς κυρίας τοῦ ὠκεανοῦ, κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὴν Ἄρτεμιν τὴν 

λιμενίτιδα ἢ λιμενοσκόπο.95  

Ἄρτεμι    γιὰ τὴν ἴδια προσφώνηση στὴν ἀρχικὴ θέση πενταμέτρου, ὅπως στὸ ἐπίγραμμα 

ποὺ ἐξετάζουμε, βλ. ἐπίσης τὸν Φίλιππο (ΠΑ 6.240=3,1-2 GP) θηροσκόπε τοξότι κούρη/ 

Ἄρτεμις (πάλι διασκελισμὸς ὅπως στὸ λιμενῖτι/ Ἄρτεμι). Γιὰ τὸ ὄνομα στὴν ἀρχὴ 

πενταμέτρου χωρὶς διασκελισμὸ βλ. Διότ. ΠΑ 6.267=1,2 ΗΕ, Διόδ. 6.348=16,6 GP. 

Ἐξάλλου, στὴν ἀρχὴ ἑξαμέτρου συναντᾶται ἡ ἐπίκληση Ἄρτεμι στὴν Νοσσίδα (6.273=12,1 

                                                           
93 Ἀνών. 6.280=41 ΗΕ: Τιμαρέτα πρὸ γάμοιο τὰ τύμπανα τάν τ’ ἐρατεινάν/ σφαῖραν τόν τε κόμας ῥύτορα 

κεκρύφαλον/ τάς τε κόρας, Λιμνᾶτι, κόρᾳ κόρα, ὡς ἐπιεικές,/ ἄνθετο καὶ τὰ κορᾶν ἐνδύματ’ Ἀρτέμιδι./ Λατῴα, 

τὺ δὲ παιδὸς ὑπὲρ χέρα Τιμαρετείας/ θηκαμένα σῴζεις τὰν ὁσίαν ὁσίως (κόρας Salmasius: κόμας P). Τὴν γραφὴ 

τοῦ κώδικα ὑποστηρίζει ἀρκετὰ πειστικὰ ὁ Daux 1973, 225-234. 
94 Τὸ ἱερὸ αὐτὸ ἴσως εἶναι συγγενὲς μὲ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Ὀρθίας, στὶς ὄχθες τοῦ Εὐρώτα, τὸ ὁποῖον 

ὀνομάζεται Λιμναῖον (Στράβ. 8.4.9, Παυσ. 3.16.7)· βλ. Gengler 2009 (53-54 καὶ ὑποσ. 2, σ. 64, σ. 66) καὶ 

Loube 2013 (59 καὶ ὑποσ. 302). Bλ. καὶ Σχόλ. Θουκ. 2.15.4 (P.Oxy. VI 853 X 7-8) στὸν Hollis 1990, ἀπ. 85 

(+ 305 Pf.) ἔσ]τι δὲ καὶ ἐν τῇ Λακωνί[ᾳ λίμνη τις / ὅπ]ου Λιμνᾶτ[ί]ς ἐστιν Ἄρτ[εμις. Βλ. καὶ Léger 2015, 214-

216.  
95 Ἡ Ἴσις Πελαγία ἦταν προστάτις τῶν ναυτικῶν· βλ. ἐνδεικτικῶς IIasos 203, στ. 5-9 βωμὸν … [Ἀ]νούβιδι καὶ 

Ἴσι[δι Πελα]γίᾳ καὶ Ἴσιδι Βου[βάστι … ἀνέ[θηκεν] (ἐπιγραφὴ τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς). Βλ. Witt 1997, 

144 καὶ ὑποσ. 10. Ἡ Ἄρτεμις ὡς προστάτιδα τῶν λιμένων σχετίζεται μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἀνάγκη τῆς ἀνάθεσης 

τῶν λιμένων ὑπὸ θεϊκὴ προστασία, καθὼς ἀπὸ ἐκεῖ ἔφευγαν οἱ στόλοι γιὰ τὶς ναυμαχίες, ἀφοῦ θυσίαζαν στὴν 

θεὰ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μποροῦσε νὰ εἰσβάλει ὁ ἐχθρός (Cole 2004: 182-185, 187-188 καὶ ὑποσ. 26, 28, 29, 

60). Ἐπίσης, ἡ λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος στὰ ὅρια γῆς καὶ ὑγροβιότοπων ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνάγκη νεροῦ γιὰ τὶς 

ποικίλες καθαρτήριες τελετές· βλ. Cole 2004 (180-181, 191-194 καὶ ὑποσ. 88) καὶ Loube 2013 (28-29 καὶ 

ὑποσ. 124, 55-56, 81-82, 94, 137-138).  
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ΗΕ· βοήθεια σὲ τοκετό), Ἀντίπ. Σιδ. 6.276=51,5 ΗΕ (ἀπὸ νύφη) καὶ ἴδ. 6.287=52,1 ΗΕ (ἀπὸ 

τρεῖς παρθένους), Δαμάγ. 6.277=1,1 ΗΕ (ἀφιέρωση πλοκάμου ἀπὸ Ἀρσινόη), καὶ δύο 

φορές, μὲ ἐπανάληψη, στὸν Φαίδιμο (6.271=1,1 καὶ 5 ΗΕ). Ἡ κλητικὴ προσφώνηση εἶναι 

μετρικῶς κατάλληλη στὴν ἀρχὴ στίχου· βλ. 110,1 Friedländer-Hoffleit (περ. 500 π.Χ.;) 

Ἄρτεμι, σοὶ τόδ΄ ἄγαλμα, ὅπου ἡ κλητικὴ βρίσκεται σὲ ἀρχὴ ἑξαμέτρου.  

 

Μῆνις ὁ δικτυβόλος    Tὸ ὄνομα τοῦ ψαρᾶ παραδίδεται ὡς Θῆρις στὴν ἔκδοση τοῦ 

Λασκάρεως, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση ἴσως τῆς Σούδας (Küster 1705, ΙΙΙ.642). Ἀκολουθοῦν ὅλοι 

οἱ μεταγενέστεροι ἐκδότες τοῦ Πλανούδειου κώδικα. Τὸ  ἴδιο ὄνομα ὕπάρχει σὲ συγγενὲς 

λεωνίδειο ἐπίγραμμα: 7.295=20,1 ΗΕ Θῆριν τὸν τριγέροντα. Τὸ ὄνομα Θῆρις εἶναι ὁμιλοῦν 

ὄνομα. Πρβλ. Λεων. (6.204=7,1 ΗΕ) Θῆρις ὁ δαιδαλόχειρ γιὰ ξυλουργό· βλ. καὶ Καλλίμ. 

7.447=11 Pf.=35,2 ΗΕ Θῆρις Ἀρισταίου Κρής (νεκρός), Ἀρχ. ΠΑ 7.278=12,1 GP (ναυαγός). 

Ὅσο γιὰ τὸ Μῆνις, στὴν Ἀνθολογία βλ. ξανὰ Δαμάγ. ΠΑ 7.540=7,3 ΗΕ (νεκρὸς 

στρατιώτης), Ἀνών. 9.514,3 Μῆνις ὁ κωμικός, ἀλλὰ καὶ Νικ. ΠΑ 6.122=1,3 ΗΕ Μήνιος 

(πολεμιστής). 

Ἐξάλλου, καὶ τὰ δύο ὀνόματα, Θῆρις καὶ Μῆνις, μαρτυροῦνται σὲ ἐπιγραφές. 

Συχνότερο εἶναι τὸ Μῆνις, τὸ ὁποῖον συναντᾶται στὴν Ἀττική, κυρίως στὸ Φάληρο (LGPN 

IΙ, σ. 310), στὴν Αἴγινα (LGPN IΙΙ.Α, σ. 299), στὴν Θήβα (LGPN IΙΙ.Β, σ. 283), πολὺ συχνὰ 

στὸν Βόσπορο, τὴν Ταυρίδα καὶ τὴν Θράκη (LGPN IV, σ. 234), στὴν Βιθυνία, συχνὰ στὸν 

Πόντο (LGPN V.Α, σ. 302), ἀρκετὲς φορὲς στην Καρία (LGPN V.Β, σ. 291-292), καὶ εἶναι 

ὑποκοριστικὸ ὀνομάτων ὅπως Μηνόδωρος ἢ Μηνοφάνης καὶ σχετιζόμενο ἴσως μὲ τὴν 

λατρεία τοῦ ἀνατολικοῦ θεοῦ Μήν (Masson, OGS II 600)· βλ. IνΡ 457 Μενέστρατον Μήνιδος 

(τιμητικὴ ἐπιγραφή· Πέργαμος, ἀρχὲς 1ου αἰ. μ.Χ.). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ Θῆρις συναντᾶται 

στὴν Κρήτη, Δῆλο, Ῥόδο καὶ Θήρα (LGPN I, σ. 225), στὴν Ἀρκαδία καὶ Λακωνία (LGPN 

IΙΙ.Α, σ. 210), καὶ εἶναι ὑποκοριστικὸ ἑνός σύνθετου τοῦ τύπου Θηραμένης ἢ Θηρίμαχος. 

Προτιμοῦμε τὸ Μῆνις τῶν κωδίκων τῆς Ἀνθολογίας· ἴσως ἡ συγγένεια μὲ τὸ 

λεωνίδειο ἐπίγραμμα (ΠΑ 7.295=20 ΗΕ) παρέσυρε τὸν συγγραφέα τῆς Σούδας νὰ 

υἱοθετήσει καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ψαρᾶ (Θῆρις ἀντὶ Μῆνις) ἢ ὁ συντάκτης τῆς Σούδας εἶχε ἄλλη 

πηγὴ ὑπ’ ὄψιν του. Ἡ Σούδα υἱοθετεῖ τὴν γραφὴ Θῆρις ἐνῷ τὸ Μῆνις προτιμᾷ καὶ ὁ 

Salmasius (σύμφωνα μὲ τὸν De Bosch 1822, 121). 

δικτυβόλος    Τὸ δικτυβόλος εἶναι σπάνιο, ἴσως κατασκευασμένο ἀπὸ τὸν Λεωνίδα, ΠΑ 

6.4=52,4 HE ἁλιπλάγκτων εὕρεμα δικτυβόλων (στὸ πλαίσιο ἀφιέρωσης ἀπὸ ψαρᾶ στὸν 

Ποσειδῶνα). Ἐπίσης ἀπεκατεστάθη ὁ τύπος αὐτὸς στὸν P.Ryl. Ι 15,2 (Lyrica Adespota (CA), 

Fragmenta lyrica 38.2). Βλ. Ὀππ. Ἁλ. 4.578 (παράκληση πρὸς τοὺς θεούς τῆς ἄγρας) καὶ 
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στὴν Ἀνθολογία Τιβ. Ἴλ. ΠΑ 9.370=2,4 FGE δικτυβόλων παγίδες (γιὰ ἐλάφι ποὺ 

ἀπροσδόκητα πιάστηκε σὲ δίκτυα). Ἴσως πρόκειται γιὰ παρατακτικὸ σύνθετο, 

κατασκευασμένο ἀπὸ τοὺς δύο τύπους ψαρέματος, τὸν βόλο (ῥίξιμο ἢ κάρφωμα μὲ κάποιου 

εἴδους καμάκι) καὶ τὸ δίκτυον (πρβλ. ἑξάμετρο χρησμό, Ἡρδτ. 1.62 ἔρριπται δ’ ὁ βόλος, τὸ 

δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται,/ θύννοι δ’ οἱμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτὸς)· βλ. Βaldwin 1983, 99· 

Shapiro 1989, 42-43. 

Ἐξάλλου, καὶ τὸ ῥ. δικτυβολεῖν φαίνεται νὰ εἶναι δημιούργημα ἐπιγραμματοποιοῦ: 

βλ. Διοκλ. ΠΑ 6.186=2,3 GP δικτυβόλει τούτῳ (ἢ θηροβόλει;· ἐπίκληση-παράκληση στὸν 

Πᾶνα). Κοντινὰ εἶναι τὰ ἰχθυβόλος καὶ ἰχθυβολεῖν, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν γενικῶς τὸν 

ψαρᾶ καὶ τὸ ψάρεμα (ὅπως καὶ τὰ δικτυβόλος καὶ δικτυβολεῖν) καὶ ὄχι εἰδικῶς τὴν βολὴ 

ἐναντίον ψαριῶν σύμφωνα μὲ τὸν Page (Ἀνών. ΠΑ 6.23=17,2 FGE). Ἐπιπλέον, τὸ α΄ 

συνθετικὸ θυμίζει τὴν Ἄρτεμιν Δίκτυνναν, τὴν θεὰ τοῦ κυνηγιοῦ καὶ ψαρέματος μὲ δίκτυα 

(Loube 2013, 145). 

 

καὶ ζωρὸν κεράσας ἰσοχειλέα    Ὁ Ἀπολλωνίδης ἀπηχεῖ τὸ ὁμηρικὸ ζωρότερον δὲ κέραιε 

(Ἰλ. 9.203· ὁδηγίες τοῦ Ἀχιλλέα πρὸς τὸν Πάτροκλο γιὰ δεξίωση τῶν πρεσβευτῶν)· βλ. καὶ 

Ξενοφῶντα, Ἀν. 4.5.26-27 οἶνος κρίθινος ... ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐταὶ αἱ κριθαὶ ἰσοχειλεῖς ... πάνυ 

ἄκρατος ἦν. Τὸ δοχεῖο τοῦ ζωροῦ οἴνου (δηλ. ἀναμεμειγμένου μὲ λιγοστὸ νερό) εἶναι γεμάτο 

ὡς τὰ χείλη· ὁ σκοπὸς εἶναι ὁ τονισμὸς τῆς γενναιοδωρίας τοῦ ἀφιερωτῆ παρόλη τὴν ἔνδειά 

του. Διάκριση ἀνάμεσα στὰ ζωρὸς καὶ ἄκρατος (=χωρὶς καθόλου νερό) κάνει ὁ Sommerstein 

1998, 150.  

Τὸ ζωρὸς συναντᾶται καὶ στὸν Διοσκορίδη (ΠΑ 7.456=29,1-2 HE) ὅτε πίνοι/ ζωρόν· 

βλ. καὶ Ἀσκληπ. ΠΑ 12.50=16,5 HE πίνωμεν Βάκχου ζωρὸν πόμα (καὶ Sens 2011, 107), 

Ἀργεντ. ΠΑ 11.28=30,3 GP. Mεταγενέστερη συγγένεια ὑπάρχει μὲ τὸν Ἀγαθία (ΠΑ 5.289,3-

4) θέλγεται .../ ζωροτέρῳ μείζονι κισσυβίῳ (δίαιτα ἑταίρας). Ἴσως ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἰσηγεῖται 

σὲ δεύτερο ἀναγνωστικὸ ἐπίπεδο μία μικρογραφία συμποσίου, ὅπου ὁ Μῆνις λαμβάνει γιὰ 

λίγο τὸν ῥόλο τοῦ οἰνοχόου ποὺ ἑτοιμάζει τὸ κρασὶ γιὰ νὰ τὸ προσφέρει (βλ. καὶ παραπάνω 

τὸ συμποτικὸ περικείμενο τῆς ἀναφορᾶς στὴν τρίγλη καὶ τὴν φυκίδα). 

 

καὶ τρύφος ἄρτου/ αὖον ἐπιθραύσας    Ὑπάρχει παρήχηση ὀδοντικῶν καὶ ὑγρῶν συμφώνων 

στὰ σημεῖα τρυφ-, αρτ-, θραυσ-, συνεχιζόμενη καὶ μετὰ στὸ πενιχρ-, θυσ-. Ἡ λέξη τρύφος, 

ὁμηρικὸ ἅπαξ (Ὀδ. 4.508, ἐκεῖ γιὰ κομμάτι πέτρας), ἐπεκτείνεται σημασιολογικῶς στὴν πορεία 

καὶ ἀναφέρεται σὲ φαγώσιμα. Τὸ οὐσιαστικὸ αὐτό, ἀπὸ τὸ ῥῆμα θρύπτω, εἶναι ἐτυμολογικῶς 

συγγενὲς μὲ τὸ θραύω (βλ. ἐπιθραύσας). Ἑπομένως, στὴν φράση τρύφος … ἐπιθραύσας ὑπάρχει 
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ἕνα κομψὸ καὶ ἔμμεσο ἐτυμολογικὸ σχῆμα. Βλ. καὶ παραπάνω, Γενικὴ Εἰσαγωγή (στὸ ἑξῆς 

Γεν. Εἰσαγ.), ὑποκ. 1.2, Νεολογισμοὶ καὶ ἅπαξ λεγόμενα. Τὸ ἐπιθραύω εἶναι σπανιότατο 

σύνθετο ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦ θραύω καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἐπιδίωξη τῆς χρήσης σπάνιων τύπων· 

συναντᾶται ξανὰ ἀργότερα, στὸν ῥήτορα Σώπατρο, στὸ ἔργο Διαίρεσις ζητημάτων 8.332 Walz 

τὴν … αὐτῶν τυραννοκτονιῶν φιλοτιμίαν οἱ τύραννοι παῖδες ὄντες ἐπιθραύουσιν (4ος αἰ. μ.Χ., 

μεταφορικὴ χρήση). Ἡ μετοχὴ ἐπιθραύσας βρίσκεται στὴν μέση τοῦ στίχου ὅπως καὶ τὸ 

κεράσας στὸν προηγούμενο στίχο, δημιουργῶντας ἁρμονία. 

Σὲ τελετὲς τῆς Ἀρτέμιδος δὲν ἦταν ἀσυνήθιστη ἡ προσφορὰ ἀναίμακτων θυσιῶν, στὶς 

ὁποῖες συμπεριλαμβανόταν ψωμί, φροῦτα καὶ γλυκά.96 Σὲ ἀντίθεση μὲ πλούσιες πίττες (βλ. 

Φαν. ΠΑ 6.299=5,2 ΗΕ καὶ τρύφος ἰπνεύτα πιαλέου φθόιος· Φερεκρ. ἀπ. 113,5 Κ-A ναστῶν 

τρύφη σὲ δεῖπνο νεκρῶν), ὁ φτωχὸς ψαρᾶς προσφέρει τρύφος ἄρτου/ αὖον· βλ. Φιλοστρ. Ἀπολλ. 

4.10.11-14 πτωχεύειν ... ἐδόκει γέρων ... καὶ πήραν ἔφερε καὶ ἄρτου ἐν αὐτῇ τρύφος, ῥάκεσί τε 

ἠμφίεστο καὶ Λουκιανοῦ, Δραπ. 31 (τὸ ἄρτου τρύφος ὡς δεῖγμα λιτότητας φιλοσόφου).97 Βλ. 

καὶ στὸν κωμικὸ Eὔβουλο, Γανυμ. ἀπ. *17 Κ-Α ἄρτοι τρυφῶντες· ἴσως πρόκειται γιὰ σκηνὴ 

στὸ πλαίσιο θεϊκοῦ συμποσίου. Ἐξάλλου, ὁ παράσιτος ἢ ὁ ζητιάνος στὰ συμπόσια ἀρκοῦνται 

πολλὲς φορὲς σὲ ψιχία (Ματθ. 15.27· Λουκ. 16.20). Ἐπίσης, ἄρτων τρύφη χρησιμοποιοῦνται 

καὶ ὡς τροφὴ ψαριῶν (Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 12.29,4). 

 

τὴν πενιχροῦ θυσίην    σὲ σύγκριση μὲ τὴν γραφὴ πενιχρὴν τῶν κωδίκων, ἡ γενικὴ πενιχροῦ, 

ἀναφερόμενη στὸν ψαρᾶ (πρόταση Page στοὺς Gow-Page), εἶναι προτιμητέα. Ἐκτὸς τῆς 

ἀποφυγῆς τοῦ «περιττοῦ καὶ δυσάρεστου» ὁριστικοῦ ἄρθρου τὴν πενιχρήν (βλ. Gow-Page 

1968), ἡ πρόταση τοῦ Page ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ παράδοση, ὅπου τὸ πενιχρὸς 

ἀναφέρεται σὲ ἄνθρωπο (μόνο στὴν Ὀδ. 3.348 παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ). Στὴν 

Ἀνθολογία τὸ ἐπίθετο πενιχρὸς χρησιμοποιεῖται ξανὰ γιὰ χαρακτηρισμὸ ἀνθρώπου: βλ. 

Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.355=39,1 ΗΕ ἁ μάτηρ ... πενιχρά, ἰδ. ΠΑ 6.288=41,7 ΗΕ πενιχραί C (μὲ 

ἀναφορὰ σὲ ὑφάντριες· πρβλ. πενιχρὰ Ρ, γραφὴ ποὺ δὲν ἐξυπηρετεῖ στὸ νόημα)·  βλ. καὶ 

Ἀδέσπ. ΠΑ 6.42,1 Ἀλκιμένης ὁ πενιχρός. Ὁ Καλλίμαχος γράφει γρηὶ πενιχρῇ, τὴν Ἑκάλην 

καλέεσκον (Ἑκ. ἀπ. 83 Hollis=260 Asper). 

 

ἀνθ’ ἧς μοι πλησθέντα δίδου θηράμασιν αἰέν/ δίκτυα … δέδοται    Πρβλ. τὴν παράκληση 

τοῦ ψαρᾶ Πάριδος τῷ σὺ δίδου μὴ (PSuid.: μοι Pl) πολλά, δι’ εὐάγρου δὲ λίνοιο,/ δαῖμον, 

ὑλακτούσης νηδύος ἡσυχίην (Μάκκ. ΠΑ 6.89=7 GP). Ὁ Ἡσίοδος γράφει θυμῷ γ’ ἐθέλουσα,/ 

                                                           
96 Βλ. Μερεντίτη 1952, 207-208 καὶ Loube 2013, 103. 
97 Bλ. καὶ Anonymi Historici, Alexandri Historia (P.Oxy. XV 1798, XLIV 21) προσ[ή]νεγκέ τις τῶν 

ὑπασπ[ι]στῶν λαβὼν παρὰ [βου]κόλου ἄρτου τρύφος (στὸν Jacoby, FGrH 2B, 816-818). 
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ἐξ ὀλίγων βριάει κἀκ πολλῶν μείονα θῆκεν γιὰ τὴν Ἑκάτη καὶ τὰ γεννήματα τῶν 

ἐπαγγελματιῶν (Θεογ. 446-447)· βλ. καὶ Ὁμ. Ὕμν. Ἄρτ. 8-9. Τὸ νόημα τῆς ἐπανάληψης 

δίδου … δέδοται εἶναι ὅτι ὁ ἀφιερωτὴς ἐμπιστεύεται ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θυσία του καὶ τὰ 

ἐπαγγελματικὰ ἐργαλεῖα του στὴν θεά, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ τοῦ τὰ ἐπιστρέψει πλήρη, μὲ πλούσια 

σοδειά. Γιὰ τὴν λογικὴ τῆς ἀνταλλαγῆς στὸ τέλος ἀφιερωματικῶν ἐπιγραμμάτων βλ. καὶ 

Ἀπολλωνίδ. 6.238=2,5-6 GP, Ἐρύκ. ΠΑ 9.237=2 GP, Ἀνών. ΠΑ 6.42,6, Ἰουλ. Αἰγ. ΠΑ 

6.25,5 Schulte δώρου ... δόσις καὶ Pelliccio 2013, 78-79. 

αἰέν    Οἱ Brunck (2.133) καὶ Jacobs1 διορθώνουν σὲ αἰεὶ ἀλλὰ ἀχρείαστα· γιὰ τὴν διάλεκτο 

τοῦ ἔργου τοῦ Ἀπολλωνίδη βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. 

πλησθέντα … θηράμασιν …/ δίκτυα    Ὁ Αἰλιανός (Ζῴων ἰδ. 14.25,13) ἀναφέρεται ἐπίσης 

σὲ θήραν ἰχθύων, ὁ Ὁππιανός (Ἁλ. 1.666) σὲ θήρην … ἰχθυόεσσαν. Πρβλ. τὸ ἅπαξ 

ἰχθυοθηρητήρ (Ἀπολλωνίδ. 7.702=12,1 GP). Ὁ σχηματισμὸς πίμπλημι + δοτ. ὀργάνου. 

χρησιμοποιεῖται ἐνίοτε σὲ ἐπικὰ ἔργα ἢ στὴν τραγῳδία· K-G II.1, § 417.1, ὑποσ. 1. 

Συνηθέστερη εἶναι ἡ χρήση συμπληρώματος σὲ γενική· βλ. Βάβρ. 1.61,2 Perry κύρτον 

ἰχθύων πλήσας καὶ K-G II.1, § 417.1. Τὸ σχῆμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ καὶ χάριν μέτρου 

(χρειάζεται βραχεῖα συλλαβὴ στὴν κατάληξη τοῦ οὐσιαστικοῦ θηράμασιν τῶν κωδίκων· ἡ 

γενικὴ θηραμάτων δὲν ἐξυπηρετεῖ τὸ μέτρο), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν θήρα ἀσυνήθιστων 

σχηματισμῶν ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Ἀπολλωνίδη καὶ τοὺς ὁμοτέχνους του, σὲ μία 

προσπάθεια δημιουργίας ὑψηλοῦ ὕφους.  

 

πάντα, μάκαιρα, λίνα    τὸ παμμάκαιρα τοῦ Ρ θὰ ἦταν ἅπαξ ἀλλὰ δὲν ταιριάζει μετρικῶς. 

Βλ. Νοσσ. ΠΑ 6.354=9,4 HE χαίροις πολλά, μάκαιρα γύναι (πάλι στὸ τέλος τοῦ 

καταληκτικοῦ πενταμέτρου τοῦ ἐπιγράμματος, γιὰ γυναῖκα τὸ ἄγαλμα τῆς ὁποίας 

περιγράφεται). Πρβλ. τὴν ἐπιγραφὴ CID 3.2=FD III 2:138, στ. 5 Φοῖβον, ὃν ἔτικτε 

Λατὼ μάκαιρα πα[ρὰ λίμνᾳ] κ̣λυτᾷ. Tὸ ἐμφατικὸ πάντα ... λίνα ἴσως ἔχει καὶ τὴν ἔννοια «ὅλα 

τὰ δίκτυα ἐν γένει», ὄχι μόνο τὰ κυνηγετικὰ δίκτυα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἁλιευτικά (Brodaeus 1549, 

547 λ. πάντα· Jacobs1 8.357). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἑνοποιεῖται ὁ ῥόλος τῆς Ἀρτέμιδος ὡς 

πότνιας θηρῶν· βλ. καὶ Ἰουλ. Αἰγ. ΠΑ 6.12,1 Schulte ἐκ τρισσατίης λίνα θήρης γιὰ τριπλὴ 

θυσία (ἀπὸ γῆ, νερὸ καὶ ἀέρα). Ἡ χρήση τοῦ ὅρου λίνα γιὰ τὰ δίκτυα εἶναι ἤδη ὁμηρική: βλ. 

Ἰλ. 5.487 λίνου ἁλόντε πανάγρου καὶ πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 9.244=16,7 ἀλίνου … θήρης (γιὰ 

κυνήγι στὴν ξηρά).   ΜΑ
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ΠΑ 6.238=2 GP 

 

Εὔφρων οὐ πεδίου πολυαύλακός εἰμ’ ὁ γεραιός   

  οὐδὲ πολυγλεύκου γειομόρος βότρυος 

ἀλλ’ ἀρότρῳ βραχύβωλον ἐπικνίζοντι χαράσσω 

  χέρσον καὶ βαιοῦ πίδακα ῥωγὸς ἔχω· 

εἴη δ’ ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις· εἰ δὲ διδοίης              5 

  πλείονα καὶ πολλῶν, δαῖμον, ἀπαρξόμεθα. 

 

Ρ Ἀπολλωνίδου     Caret Pl 

Suid. s.v. ἀπάρχεσθαι (5-6), κνίζων (3), πολυαύλακος (1), πολυγλεύκου (2) 

2 γειομόρος C: γειόμορος Ρ    3 χαράσσω Ρ: χαράσσων Suid.    4 πίδακα Ap.G.: πήδακα Ρ | ῥωγός Ρ: ῥωαγός 

(α superscr.) C    5 εἴη Hecker: εἰ μὶ δ’ Ρ, εἰ μὴ δ’ Suid.      

  

Ἐγὼ ὁ γέρος Εὔφρων οὔτε καλλιεργητὴς χωραφιοῦ μὲ πολλὰ αὐλάκια εἶμαι οὔτε σταφυλιοῦ 

(ἀμπελιοῦ) πλούσιου σὲ χυμὸ ἀλλὰ μὲ ἀλέτρι ποὺ ξύνει καλλιεργῶ ἕνα μέρος γῆς μὲ λίγο χῶμα 

καὶ μικρὴ πηγή ἀπὸ σταφύλια ἔχω. Ἀπὸ τὰ λίγα ὑπάρχοντα ἂς εἶναι λίγη καὶ ἡ ἀνταπόδοση. 

Ἂν ὅμως δώσεις περισσότερα, θὰ σοῦ προσφέρουμε, θεέ μου, πολλὰ ὡς ἀπαρχές.  

 

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀρκετὰ ἀφαιρετικὸ ἐπίγραμμα λείπει τὸ ὄνομα τῆς θεότητας στὴν 

ὁποίαν ἀφιερώνεται, ὁ λόγος τῆς ἀφιέρωσης (ἐννοεῖται ὅμως ὅτι εἶναι ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν 

πενία) καὶ τὸ ἀκριβὲς περιεχόμενο τῶν ἀφιερωμάτων (ὑποθέτουμε ὅμως ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ 

στὶς γεωργικὲς ἀσχολίες τοῦ ἀφιερωτῆ ὅτι πρόκειται γιὰ καρποὺς τῆς γῆς, σιτηρὰ καὶ 

σταφύλια). Τὸ συντακτικὸ σχῆμα οὐ … ἀλλὰ, τὸ ὁποῖον μεταχειρίζεται ἐδῶ ὁ ποιητής μας, 

ἐμφανίζεται ἀρκετὰ συχνὰ σὲ ἐπιγράμματα ὡς μία μορφὴ συσσώρευσης παραδειγμάτων 

(priamel) ποὺ κορυφώνει ῥητορικῶς τὴν τελικὴ καταφατικὴ πρόταση.98 Ὁ Ἀπολλωνίδης 

τοιουτοτρόπως τονίζει τὸ μέγεθος τῆς πενίας τοῦ ἀφιερωτῆ. Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ 

σχήματος δημιουργεῖ ἀντιθετικὰ λεκτικὰ σχήματα μὲ ἔντονο ῥητορικὸ ἀποτέλεσμα: οὐ 

πεδίου πολυαύλακος ἀλλὰ βραχύβωλον … χέρσον· οὐδὲ πολυγλεύκου γειομόρος βότρυος 

ἀλλὰ βαιοῦ πίδακα ῥωγὸς ἔχω. Τέλος, ἐμφανίζεται ἐδῶ ὅπως καὶ ἀλλοῦ στὸν 

ἐπιγραμματοποιό μας τὸ σχῆμα τῆς ὑπαλλαγῆς: βλ. στ. 4 βαιοῦ πίδακα ῥωγὸς ἀντὶ βαιὸν 

πίδακα ῥωγός.  

Προσπάθειες ἔχουν γίνει γιὰ ἀνασκευὴ ὀνόματος ἢ τιμητικοῦ ἐπιθέτου 

συγκεκριμένης θεότητας, τῆς Δήμητρος ἢ τοῦ Ἑρμοῦ, στὸ τέλος τοῦ στ. 1 ἢ στὴν ἀρχὴ τοῦ 

στ. 5. Ἐξάλλου, στὸ περιθώριο τοῦ Ap.G. (Paris. gr. 2742, 38v.) σημειώνεται τὸ σχόλιο γιὰ 

                                                           
98 Τὸ σχῆμα ἀρχικῶς συναντᾶται σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα: βλ. Εὐφορ. ΠΑ 7.651=2 ΗΕ, Ἀντιπ. Σιδ. 7.493=68 

ΗΕ, Γλαύκ. 7.285=2 ΗΕ, Ἀδ. 7.51=3 GP· ἀκολούθως σὲ ἄλλα εἴδη: Τιβ. Ἲλ. 9.370=2 FGE γιὰ ἐλάφι ποὺ δὲν 

πιάστηκε ἀπὸ κυνηγοὺς ἀλλὰ ἀπὸ ψαράδες. Βλ. κατάλογο στὸν Siedschlag 1977, 30-31. 
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τὸν τελευταῖο στίχο «o numen vol o fortuna»· δὲν μαρτυρεῖται ὅμως προσφορὰ στὴν 

θεοποιημένη Τύχη σὲ παρόμοια ἐπιγράμματα (βλ. ἀμέσως παρακάτω). Δὲν εἶναι ἀναγκαία 

ἡ ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ σὲ θεότητα, ἐφόσον τὸ ἴδιο ἀόριστος εἶναι ὁ Θεοδωρίδας (ΠΑ 

6.222=4,4 ΗΕ), ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τὴν ἀφιέρωση μιᾶς γιγάντιας σκολοπένδρας ἀπὸ 

ψαράδες δαίμοσι (στοὺς δαίμονες)· βλ. καὶ Gow-Page. Ἐκεῖ βέβαια πρόκειται γιὰ θαλάσσιες 

θεότητες, ὅπως εἰσηγεῖται καὶ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀντιπάτρου τοῦ Σιδωνίου, ΠΑ 6.223=50,7-

8 ΗΕ Παλαίμονι παιδὶ καὶ Ἰνοῖ,/ δαίμοσιν εἰναλίοις. Πιστεύουμε ὅτι παρομοίως τὸ ἐπίγραμμα 

ποὺ ἐξετάζουμε ἀποτελεῖ παραλλαγὴ ἄλλων σχετικῶν ἐπιγραμμάτων (βλ. ἀμέσως 

παρακάτω), ὁπότε ἴσως ἐννοεῖ ἕναν ἀπὸ ὅλους τοὺς δαίμονες στοὺς ὁποίους ἐκεῖνα 

ἀφιερώνονται.  

Τὸ πιὸ κοντινὸ ἐπίγραμμα σὲ αὐτὸ ποὺ μελετοῦμε εἶναι ἕνα τοῦ Λεωνίδα ἀπὸ τὸν 

Τάραντα (ΠΑ 6.226=87 ΗΕ). Τὸ λεωνίδειο αὐτὸ ἐπίγραμμα τονίζει τὴν πενία ἀλλὰ δὲν 

ἀναφέρει ῥητῶς ἀφιέρωση πρὸς θεό· ἴσως τὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε εἶναι 

μίμηση τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ (βλ. Gow-Page, ΗΕ στὸ 6.226).99 Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ 

ποιητής μας δὲν μιμεῖται δουλικὰ τὸ πρότυπό του ἀλλὰ τὸ μεταπλάθει πρωτότυπα.  

Ἐπιγράμματα ἀπὸ γεωργούς/ ἀμπελουργοὺς συνθέτουν ὁ Λεωνίδας ἀπὸ τὸν 

Τάραντα (ΠΑ 6.300=36 ΗΕ, πρὸς τὴν λαθρίαν Ἀφροδίτη), ὁ Ἀδαῖος (6.258=2 GP, πρὸς τὴν 

Δήμητρα), ὁ Ζωνᾶς (6.98=2,1 GP· σιτηρὰ καὶ ὄσπρια Δηοῖ λικμαίῃ καὶ ἐναυλακοφοίτισιν 

Ὥραις) καὶ ἴδ. 6.22=1,5 GP (ἀγροιώτῃ τῷδε μονοστόρθυγγι Πριήπῳ). Βλ. καὶ Kριν. 6.232=42 

GP (μία σειρὰ ταπεινῶν τροφίμων-ἀφιερωμάτων πρὸς τὸ δίδυμο Πανὸς καὶ Πριάπου), Φίλ. 

6.36=9,1-2 GP (ὦ φιλόπυρε/ Δηοῖ) καὶ ἴδ. 6.104=19 GP, Γαιτουλ. 6.190=2 FGE καὶ Κορνήλ. 

Λ. 6.191=1 FGE πρὸς τὴν Ἀφροδίτη (ἐκτὸς ἀπὸ σαφῆ ἀναφορὰ στὴν θεά, τὸ τελευταῖο 

ἀπευθύνεται πρὸς αὐτὴν μὲ τὸ γενικὸ δαῖμον· βλ. παρακάτω λ. δαῖμον). Τὸ θέμα τῆς 

πενιχρῆς θυσίας μᾶς ἀπασχόλησε καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 6.105=1 GP, ὅπου βλ. 

ἐπιπρόσθετα σχόλια. 

 

Εὔφρων οὐ πεδίου πολυαύλακος εἰμ’ ὁ γεραιός    τὸ Σώφρων τῶν ἀπογράφων, γιὰ 

παράδειγμα τοῦ Ap.G. (τὸ υἱοθετοῦν οἱ Reiske 1754, 37, Brunck, Jacobs1 II.119· ὁ Jacobs2 

1813, 263 καὶ οἱ ἑπόμενοι γράφουν Εὔφρων) δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει δεκτὸ διότι θὰ 

διέκοπτε τὴν ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία, ἴσως κατάλοιπο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο τοῦ Στεφάνου τοῦ 

Φιλίππου (ἀρχικὸ Α: ΠΑ 6.227-231, Β: ΠΑ 232, Γ: ΠΑ 6.233-234, Ε: ΠΑ 6.235-238). Βλ. 

καὶ τὰ σχόλιά μας παρακάτω, στὸν Ἀπολλωνίδη 6.239=3,1 GP ζμήνεος.  

                                                           
99 ΠΑ 6.226: τοῦτ’ ὀ<λίγον> (Jacobs) Κλείτωνος ἐπαύλιον ἥ τ’ ὀλιγαῦλαξ (Σούδα)/ σπείρεσθαι, λιτός θ’ ὁ σχεδὸν 

ἀμπελεών/ τοῦτο τε ῥωπεῖον (Lobeck) ὀλιγόξυλον· ἀλλ’ ἐπὶ τούτοις/ Κλείτων ὀγδώκοντ’ ἐξεπέρησ’ ἔτεα. Ὁ Gow 

1958, 118 προτείνει τὴν γραφὴ ἠδ’ ὀλιγαῦλαξ. 
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Ἴσως τὸ Εὔφρων εἶναι ὁμιλοῦν ὄνομα, ἐφόσον τονίζεται ἡ σωφροσύνη καὶ ὁ μόχθος 

τοῦ ἀφιερωτῆ· πρβλ. Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.740=75 ΗΕ καὶ Ἀδ. 6.258=2 GP γιὰ 

μεγαλογαιοκτήμονα μὲ τὸ ὄνομα Κρήθων. Τὸ Κρήθων καὶ τὸ Κρηθεὺς εἶναι μυθολογικὰ 

ὀνόματα, στὴν Ἰλ. 5.542 ὁ Κρήθων εἶναι γιὸς ἑνὸς Δαναοῦ ὁ ὁποῖος ἦταν ἀφνειὸς βιότοιο· 

βλ. Bechtel, HPN 574. Τὸ Κρίθων στὸν Λεωνίδα (ἂν ὑποθέσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ λάθος 

λόγῳ ἰωτακισμοῦ) ἔχει σχέση μὲ τὸ ἀνδρικὸ μόριο ποὺ λεγόταν κριθή, πρβλ. Πόσθων 

(Bechtel, HPN 482).   

οὐ πεδίου πολυαύλακος    Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ ἐντοπίζεται μόνο ἐδῶ καὶ σὲ σιβυλλικὸ χρησμό 

(Σιβυλλ. Χρ. 4.72 Geffcken ἐς Αἴγυπτον πολυαύλακα πυροφόρον τε). Παρόμοια ἐπίθετα 

συναντῶνται στὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα, ΠΑ 6.226=87,1 ΗΕ ὀλιγαῦλαξ, καὶ στὸν 

Φίλιππο τὸν Θεσσαλονικέα, 6.36=9,1 GP χώρου μικραύλακος· βλ καὶ Ἀντίστ. ΠλΑ 243=4,1 

GP πολυκτεάνοις ἐν ἀρούραις (ὁμοίωμα τοῦ Πριάπου φυλάσσει χωράφι· ἀσυνήθιστη χρήση 

τοῦ πολυκτέανος).100 Πρβλ. ἀντιστικτικῶς τὴν περιγραφὴ τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἀχιλλέα (νειὸν 

μαλακήν, πίειραν ἄρουραν,/ εὐρεῖαν τρίπολον· Ἰλ. 18.541-542). Tὸ οὐσιαστικὸ αὖλαξ 

ὑπάρχει στὸν Ὅμηρο σὲ συμφραζόμενα σπορᾶς: βλ. Ἰλ. 13.707 ἱεμένω κατὰ ὦλκα (γιὰ 

ζεῦγος βοδιῶν), Ὀδ. 18.375. Τὸ οὐσιαστικὸ πεδίον στὴν Ἀνθολογία ἀφορᾶ τὶς περισσότερες 

περιπτώσεις πεδία μαχῶν· στὰ συμφραζόμενα τοῦ ἐπιγράμματός μας βλ. Βιάν. 9.295=14,1 

GP πῶλον, τὸν πεδίων ἀλλ’ οὐχ ἁλὸς ἱππευτῆρα (ἵππος μεταφέρεται μὲ πλεούμενο)· πρβλ. 

Ἀνών. 9.788,10 θαλερῶν πεδίων. 

εἰμ’ ὁ γεραιός    Συνήθως τὸ σύνταγμα ὁ γεραιὸς βρίσκεται, ὅπως ἐδῶ, σὲ τέλος στίχου στὴν 

Ἀνθολογία (βλ. Κόιντο 6.230=1,5 GP, Ἀντίφιλο 9.242=20,7 GP, «Σιμων.» 7.24=66,9 FGE). 

Ὁ στίχος κλείνει κυκλικὰ μὲ τὴν ἡλικιακὴ κατάσταση τοῦ προσώπου (Εὔφρων … ὁ γεραιός), 

ὄχι μὲ τὸ ἔπαγγελματικό του ὅπως συμβαίνει συνήθως ἐπὶ ἐπαγγελματιῶν (βλ. στ. 2 

γειομόρος). Ἑπομένως, τονίζεται ἡ δεινὴ κατάσταση τοῦ ἀδύναμου καλλιεργητῆ νὰ 

προσφέρει περισσότερα στὸν θεό.  

 

οὐδὲ πολυγλεύκου γειομόρος βότρυος    τὸ πολύγλευκος εἶναι ἅπαξ. Τὸ γλεῦκος εἶναι τὸ 

νέο κρασί στὴν ἐπιστημονικὴ ὁρολογία: βλ. Ἱπποκρ. Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν 25,4 βοτρύων 

πολλῶν καὶ πολλοῦ γλεύκους, Ἀριστοτ. Μετεωρ. 379b30 καὶ Ἡσύχ. λ. γλεῦκος. Τὸ γλεῦκος 

χρησιμοποιεῖται σὲ ποιητικὸ κείμενο πρῶτα ἀπὸ τὸν Καλλίμαχο (Αἴτ. ἀπ. 93,4 Pfeiffer διὰ 

γλῶσ[σαν γλεύ]κεος ὅσσα πέρα) καὶ στὸν Νίκανδρο (Ἀλ. 184, 299). Ὁ  ἐπιγραμματοποιός 

μας προχωρεῖ ἕνα βῆμα παραπέρα, χρησιμοποιῶντας αὐτὸ τὸν ὅρο τεχνικῆς φύσεως γιὰ 

                                                           
100 Βλ. καὶ τὸ ἐπίθετο τῆς Ἀρτέμιδος Εὐλακίας (αὐτῆς ποὺ προετοιμάζει τὴν γῆ γιὰ τὴν σπορὰ καὶ τὶς παρθένους 

γιὰ τὸν γάμο) ἡ ὁποία λατρεύεται στὴν Σπάρτη (Loube 2013, 51-53 καὶ 146).  
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δημιουργία ποιητικοῦ ἐπιθέτου. Μὲ τὸ ἴδιο α΄ συνθετικὸ βλ. Εὐρ. Φοίν. 230-231 

πολύκαρπον/ … βότρυν. 

Στὸν Ὅμηρο συναντᾶται τὸ σύνταγμα μέλανες … βότρυες (Ἰλ. 18.562). Βλ. Eὐρ. 

Ὑψιπ. ἀπ. F759a, 1632 TrGF οἰνωπὸν βότρυν (καὶ Ἀνών. ἢ «Σιμων.» ΠΑ 7.20=«Σιμων.» 

51,2 FGE γιὰ τὸν Σοφοκλῆ), Ἀρχέστρ. 37,2 Olson-Sens μήτηρ οἰνοφόρου βότρυος, Νόνν. Δ. 

12.24 οἰνοτόκον … βότρυν. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Kριν. 6.232=42,1 GP βότρυες οἰνοπέπαντοι 

καὶ τὸ σχόλιό μας παρακάτω (βαιοῦ … ἔχω)· ἀντίθετα βλ. Φίλ. ΠΑ 9.561=55,5-6 GP τοὺς 

ἀπεπάντους/ βότρυας, οἳ στυφελὴν ἐξέχεον σταγόνα. Ὁ ἐνικὸς βότρυς χρησιμοποιεῖται ξανὰ 

ὡς περιληπτικὸ στὸν Ἀγαθία, ΠΑ 6.72,2 πουλὺν βότρυν ἀμεργόμενον (γιὰ λαγό). 

γειομόρος    Ἡ λέξη εἶναι ποιητικὴ καὶ ἀρκετὰ σπάνια. Μὲ τὴν μορφὴ γαμόρος συναντᾶται 

πρῶτα στὸν Αἰσχύλο μὲ τὴν σημασία τοῦ γαιοκτήμονα (Ἱκ. 613, Εὐμ. 891)· βλ. καὶ Τrag. 

Ad. 208 TrGF ἐμπεδὴς <δὲ> γαμόρος/ <ἔ>μαρψεν Ἅιδης. Στὴν ἑλληνιστικὴ ποίηση 

προσδίδεται στὴν λέξη ἡ ἔννοια τοῦ γεωργοῦ-καλλιεργητῆ: Καλλίμ. Αἴτ. ἀπ. 22 Pfeiffer 

τέμνοντα σπορίμην αὔλακα γειομόρον καὶ Ὕμν. 1,74, Ἀπ.Ῥόδ. 3.1387 (σὲ παρομοίωση γιὰ 

τὴν μάχη Ἰάσονος καὶ γηγενῶν δρακόντων). Ἴσως ἡ σημασία γεωμόρος=γεωργός 

διαμορφώνεται κατ’ ἐπίδρασιν τῆς εἰκόνας γεωργικῶν ζώων ἢ ἐργαλείων: πρβλ. Ἀπ.Ῥοδ. 

1.1214 βοὸς … γεωμόρου, 4.1453 γειομόροι μύρμηκες· Διον. Περιηγ. 190 γειομόροιο … 

ἀρότρου.  

Στὴν Ἀνθολογία τὸ γειομόρος ὡς οὐσιαστικὸ ἐντοπίζεται ξανὰ στὸν Φίλιππο, ΠΑ 

9.438=53,2 GP γειομόρου μελιχρὴν σμηνοδόκου χάριτα  (γιὰ μυρμήγκια ποὺ ἐπιτίθενται στὸ 

μέλι γεωργοῦ) καὶ ἴδ. 9.274=47,5 GP μὴ θλίψῃς αὐτὴν ὁ γεωμόρος (γιὰ ἀγελάδα ποὺ θηλάζει 

ἐνῷ ὀργώνει)· βλ. καὶ Peek 1288,8=IG IX1
 880, 8 γεωμόρον τέχναν (ἀπὸ μνῆμα ἀστρονόμου· 

Κέρκυρα, 1ος αἰ. π.Χ. ἢ 1ος αἰ. μ.Χ.). Ἐξάλλου, τὸ ἐπίσης σπάνιο οὐσ. γεωμορία βρίσκουμε 

στὸν Ἀδαῖο, ΠΑ 6.258=2,7 GP λιπαρὰν … γεωμορίαν (=ἐσοδεία· βλ. καὶ σημ. Gow-Page) 

καὶ στὸν Ἰσίδωρο, 7.532=4,1 GP. Συχνότερο ἀλλὰ κυρίως πεζολογικὸ εἶναι τὸ γεωπόνος 

(βλ. ὄμως τὰ σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 6.239=3,2 GP μελισσοπόνος). Τέλος, τὸ  

συνώνυμο γειοτόμος (Ἀνων. ΠΑ 9.741,1 γεωτόμος εἷλκεν ἄροτρον) ἔχει πιθανὴ ἐπίδραση 

ἀπὸ τὸ γειοτόμον ἄροτρον (στὸν Ἀπ.Ῥόδ. 1.687, [Ὀππ.] Κυν. 1.137· βλ. καὶ παραπάνω, 

γειομόρον ἄροτρον). 

 

ἀλλ’ ἀρότρῳ βραχύβωλον ἐπικνίζοντι χαράσσω/ χέρσον    Ὁ Ρ γράφει χαράσσω ἀλλὰ 

στὴν Σούδα, λ. κνίζων (Κ 1874) παραδίδεται ἡ γραφὴ χαράσσων· ἕνας κώδικας τῆς Σούδας 

παραδίδει τὸ χαράσσω (βλ. Adler). Ἐντούτοις, γιὰ νὰ υἱοθετούσαμε τὸ χαράσσων θὰ ἔπρεπε 

νὰ ἀλλάξουμε τὸ ἔχω τοῦ ἑπόμενου στίχου σὲ ἔχων. Χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι ἡ μετοχικὴ 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

61 
 

πρόταση δὲν ἀποδίδει καλὰ τὸ νόημα τοῦ ποιήματος («εἶμαι ὁ Εὔφρων, ὁ γεωργός, ποὺ 

ξύνει… καὶ ποὺ ἔχει…»), προτιμοῦμε νὰ κρατήσουμε τὸν τύπο χαράσσω γιὰ νὰ μὴν 

ἀλλοιώσουμε τὸ ἔχω τοῦ Ρ.  

ἀρότρῳ … ἐπικνίζοντι χαράσσω   πάλι χρησιμοποιεῖται τεχνικὸ λεξιλόγιο· ὁ Ὅμηρος 

χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπίσης σπάνιο ὁμόρριζο ἐπικνάω σὲ εἰκόνα τριψίματος τυριοῦ (Ἰλ. 11.639-

640) καὶ ὁ Ἀριστοφάνης παρομοίως (Ὄρν. 533, 1579-1586)· βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 

6.306=56,6 ΗΕ (κνῆστιν προσφέρει ἀδηφάγος). Τὸ σπάνιο ἐπικνίζω πλάθεται ἀπὸ τὸν 

Θεόφραστο (Φυτ. ἱστ. 4.2.1.14-15) γιὰ κόψιμο σύκων: ἀλλὰ πέττειν οὐ δύναται μὴ 

ἐπικνισθέντα· ἀλλ’ ἔχοντες ὄνυχας σιδηροῦς ἐπικνίζουσιν· ἃ δ’ ἂν ἐπικνισθῇ τεταρταῖα 

πέττεται  (καὶ Φυτ. αἰτ. 1.17.9.8, 2.8.4.5, 5.2.4.7). Παρόμοια στὴν Ἀνθολογία βλ. Ζωνᾶ 

9.226=6 GP θυμέων ῥικνὰ περικνίδια (στ. 2· ἅπαξ τὸ περικνίδια), πάντα περικνίξασθε (στ. 

5· ἀναφέρεται στὴν ἁπαλὴ κίνηση τῶν μελισσῶν ὅταν συλλέγουν τὸ νέκταρ).  

Ἐδῶ τὸ ἐπικνίζω δὲν μπορεῖ νὰ δηλώνει ἁπαλότητα στὴν κίνηση. Γενικὰ σημαίνει 

ξύνω, καὶ ἐδῶ ἡ συνωνυμία του μὲ τὸ χαράσσω τονίζει τὴν σκληρότητα τοῦ ἐδάφους, καὶ 

συνεπῶς τὴν φτώχεια καὶ τὸν μόχθο τοῦ γεωργοῦ· πρβλ. Μέν. Δύσκ. 3-4 Φυλασίων καὶ τῶν 

δυναμένων τὰς πέτρας/ ἐνθάδε γεωργεῖν (ἡ ἔμφαση δική μας). Ἡ γῆ ὡς «χαρασσόμενη» ἀπὸ 

τὸ ἄροτρο φαίνεται παραλλαγὴ τοῦ Ὁμηρικού τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης (Ίλ. 13.707), ἀπὸ 

ὅπου καὶ τὸ τέμνει δίκελλ’ ἄρουραν (Αἰσχ. ἀπ. 196,4 TrGF)· βλ. Φίλ. ΠΑ 9.274=47,1 GP τὸν 

ἀρουραῖον γυρητόμον αὔλακα τέμνει (σκηνὴ ὀργώματος). Τὸ ἄροτρον ἀποκαλεῖ 

ἀριστοτεχνικὰ ὁ Ἀγαθίας χαλκὸν ἀροτρητὴν κλασιβώλακα νειοτομῆα (ΠΑ 6.41,1). Τὸ 

χαράσσω δηλώνει ἐπιφανειακὴ κίνηση σὲ σχέση μὲ τὸ τέμνω ἄρα ὑπογραμμίζεται μὲ 

ὑπερβολὴ ἡ δυσκολία τῆς κίνησης, συνεπῶς τὸ ἄγονο τοῦ ἐδάφους. Πρβλ. Νόννου Δ. 7.83 

γαῖα χαρασσομένη, ἰδ. Δ. 2.64-5 οὐ σπόρον ἀμφεκάλυψε πέδῳ ταλαεργὸς ἀροτρεὺς / ῥαίνων 

ἀρτιχάρακτον ὀπισθοβόλῳ χθόνα καρπῷ. 

βραχύβωλον … χέρσον    τὸ ἐπίθετο ἐμφανίζεται μόνο ἐδῶ καὶ στὸν Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο 

(ΠΑ 7.2=8,9-10 GP) εἰ δ’ ὀλίγα κρύπτω τὸν ταλίκον ἴσθ’ ὄτι κεύθει/ καὶ Θέτιδος γαμέταν ἁ 

βραχύβωλος Ἴκος (γιὰ ἐπιτάφιο στὸν Ὅμηρο σὲ μικρὸ νησί). Ὁ Ἀπολλωνίδης μᾶλλον 

δανείζεται τὸ συγκεκριμένο ἐπίθετο γιὰ νὰ ἀναφερθεῖ πάλι σὲ μικρὸ χῶρο (βλ. στ. 5 ἐξ 

ὀλίγων ὀλίγη χάρις) ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος μὲ τὴν ἀξία τοῦ κατόχου 

του, τοῦ φιλόπονου Εὔφρονος. Βλ. καὶ Pelliccio 2013, 87-88 γιὰ τὴν σύγκριση μὲ τὰ 

ὁμηρικὰ ἐρίβωλος καὶ ἐριβώλαξ. Ἐπίσης, τὸ βραχύβωλος συνδέεται καὶ νοηματικῶς μὲ τὸ 

ἐπικνίζων δηλώνοντας πάλι τὸ ἀβαθὲς καὶ ἄφορο τοῦ ἐδάφους (amplificatio). 
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καὶ βαιοῦ πίδακα ῥωγὸς ἔχω     Τὸ οὐσιαστικὸ πῖδαξ εἶναι ἅπαξ ὁμηρικό (Ἰλ. 16.825), βλ. 

Pelliccio 2013,88.  Ὁλόκληρη ἡ φράση σημαίνει εἴτε ῥοὴ κρασιοῦ ἀπὸ λίγα σταφύλια (ἀπὸ 

μικρὰ σταφύλια κατὰ τοὺς Gow-Page· ἴσως ἔχουν δίκαιο, ἂν συνυπολογίσουμε τὸ οὐδὲ 

πολυγλεύκου … βότρυος τοῦ στ. 2 καὶ τὸν Ἡσύχιο, λ. μικρόρωξ· μικρόβοτρυς), εἴτε βαιὸς 

πῖδαξ ῥωγὸς, λίγο κρασὶ ἀπὸ σταφύλια, ἂν θέλουμε νὰ ὑποθέσουμε ὄτι ἐντοπίζεται τὸ 

φαινόμενο τῆς ὑπαλλαγῆς (βλ. καὶ παραπάνω στὸ Εἰσαγ. Σημ.). Μᾶλλον πρόκειται γιὰ 

ψευδοδίλημμα· πάντως τὸ Ap.G. ἔχει τὴν παρασελίδια σημείωση «ὀλίγην ἄμπελον 

κέκτημαι».   

Ἡ μεταφορικὴ εἰκόνα τῆς πηγῆς οἴνου βρίσκεται σὲ συνάφεια μὲ τὸν Εὐριπίδη, 

Κύκλ. 495-497 μάκαρ ὅστις εὐιάζει/ βοτρύων φίλαισι πηγαῖς/ ἐπὶ κῶμον ἐκπετασθείς· βλ. καὶ 

Φιλοστρ. Εἰκ. 1.19.4.17 ἡ πηγὴ τοῦ οἴνου, 1.25.3.1 ποταμὸς ἐκ βοτρύων. Στὴν Ἀνθολογία 

ὑπάρχει στενὴ συγγένεια μὲ τὸν Ζωνᾶ (6.22=1,3 GP): πορφύρεόν τε βότρυν μεθυπίδακα 

πυκνόρρωγα. Πηγὴ ἄλλου ὑγροῦ ἐκτὸς τοῦ νεροῦ συναντᾶται στὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ῥόδιο, 

4.1735 ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος (γιὰ συμβολικὴ εἰκόνα θηλασμοῦ στὰ 

πλαίσια ἀποκαλυπτικοῦ ὀνείρου)· βλ. καὶ  Ἀνων. ΠΑ 9.585,2 χεῖλος ἔχει ποτὶ πίδακι μαζοῦ 

(Ἔρωτας θηλάζει τὴν Ἀφροδίτη· σὲ εἰκόνα ἀπὸ πινάκιο κατὰ τὸν Paton). Γιὰ τὸ μεθομηρικὸ 

βαιὸς ἐπὶ δήλωσης φτωχικῶν φαγητῶν πρβλ. Ἀνάν. ἀπ. 3,2 West=Ἀθήν. 3.15 Kaibel σῦκα 

βαιά (ἰαμβ. 6ου αἰ. π.Χ.). 

ῥωγὸς    Τὸ Ap.G. ἔχει τὴν διόρθωση ῥαγός. Τὸ ῥαγὸς γράφουν οἱ περισσότεροι ἐκδότες 

(Brunck, Jacobs1 II.119 καὶ Jacobs2 1813, 263, Meineke 1842, 198· Ηecker 1843, 138· 

Dübner, Holtze, Paton). Ἀντιθέτως, ῥωγὸς γράφουν οἱ Beckby καὶ Gow-Page. Ἡ ἴδια 

διάσταση στοὺς κώδικες (-πιδ-: -πηδ- καὶ  -ρωγ-: -ραγ-) ὑπάρχει καὶ στὸν Ζωνᾶ, ΠΑ 

6.22=1,3 GP βότρυν … πυκνόρρωγα (πυκνόρρωγα Ρ: πυκνορρᾶγα Σούδα) καὶ ἴδ. 9.226=6,3 

GP ἀσταφίτιδα ῥῶγα (ῥῶγα Ρ: ῥᾶγα Pl). Ὁ Jacobs2 (1817) στὰ δύο ἐπιγράμματα τοῦ Ζωνᾶ 

συζητᾷ ποιός ἀπὸ τοὺς δύο τύπους εἶναι ὁ περισσότερο ἀποδεκτός, ὁ ἀρχαιοπρεπὴς ῥάξ ἢ ὁ 

νεώτερος ῥώξ, στὰ πλαίσια τοῦ κειμένου τοῦ Εὐστάθιου τοῦ Θεσσαλονικέως (Σχόλ. Ὀδ. 

9.359).101  

Πρβλ. Λεων. ΠΑ 6.300=36,5 ΗΕ κεὐοίνου σταφυλῆς ἔχ’ ἀποσπάδα πεντάρρωγον· 

Γαιτουλ. ΠΑ 6.190=2,3 FGE πεντάδα τὴν σταφυλῆς εὐρωγέα· παρόμοια βλ. Κορνήλ. Λ. ΠΑ 

6.191=1,3 FGE πορφυρέην ταύτην ἐπιφυλλίδα (γιὰ σταφύλια τὰ ὁποῖα ἀφέθηκαν πάνω στο 

                                                           
101 Ὀδ. 9.359: ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀπορρώξ (γιὰ τὸ κρασί). Ὁ Εὐστάθιος σχολιάζει: τὸ δὲ ἀποῤῥὼξ 

καὶ ἐπὶ πετρῶν τίθεταί ποτε. (…) ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἁπλοῦν τοῦ ἀποῤῥὼξ ἤγουν τὸ ῥὼξ οὐ χεῦμά τι δηλοῖ καὶ 

ἀπόῤῥοιαν, ἀλλὰ φαλαγγίου εἶδός ἐστι (βλ. καὶ Σχόλ. Νικ. Θηρ. 717c, γιὰ δηλητηριώδη ἀράχνη μὲ τὴν ἐπωνυμία 

ῥώξ). καὶ ὅτι ἐπὶ βότρυος ῥῶγας εἰπεῖν βάρβαρόν ἐστι. ῥῶγες γὰρ μεγάρου μέρος καθ’ Ὅμηρον (Ὀδ. 22.143). 

ἐπὶ δὲ σταφυλῆς ῥάγας φαμέν. 
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κλῆμα). Ὁ Ἀπολλωνίδης μὲ τὸ σχῆμα ἄρνησης τοῦ στ. 2 δημιουργεῖ variatio ἀλλὰ κινεῖται 

στὴν γραμμὴ τῆς ταπεινῆς προσφορᾶς κρασιοῦ ποὺ παρουσιάζουν ἄλλοι ἐπιγραμματοποιοί. 

 

εἴη δ’ ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις    τὸ ἐπίθετο ὀλίγος καὶ τὰ συνώνυμά του (Κόιντ. ΠΑ 6.230=1,5 

GP γέρας λιτόν, Γαιτουλ. 6.190=2,2 FGE λιτὰ … ἐκ λιτοῦ δῶρα Λεωνίδεω) εἶναι 

χαρακτηριστικὰ τέτοιων ἐπιγραμμάτων, μὲ τὴν ἀνάλογη βέβαια ἔκφραση τῆς ἐπιθυμίας γιὰ 

ὑλικὴ βοήθεια ἐκ μέρους τοῦ θεοῦ.     

Τὸ εἰμὶ δ’ τοῦ Ρ, τὸ ὁποῖο θὰ δεχόταν ὡς κατηγορούμενό του τὸ χάρις (τὴν ἴδια τὴν 

προσφορά), δὲν ταιριάζει οὔτε μετρικῶς οὔτε μὲ τὸ νόημα τῶν προηγούμενων στίχων, ὅπου 

ὡς ὑποκείμενο ἐμφανίζεται ὁ Εὔφρων ἀλλὰ ὄχι ἡ ἴδια ἡ θυσία. Οἱ παρακάτω προτάσεις 

παρουσιάζουν κατὰ περίπτωσιν προβλήματα: Τὸ Ap.G. γράφει εἰμὶ δ’ ἐξ ὀλίγων ἀλλὰ σὲ 

σημείωση «L (=lege) σοὶ νῦν» (βρίσκουμε τὴν γραφὴ στοὺς Brunck καὶ Jacobs1 II.119).102 

Γιὰ τὸ Ap.G. καὶ τὶς πηγές του βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4. Τὸ δεικτικὸ ἐπιφώνημα ἠνίδε δ’ 

(Hermann στὸν Stadtmüller) εἶναι ἐνδιαφέρον ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ ὕφος τοῦ Ἀπολλωνίδη. 

Ἐξάλλου, δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σαφὴς δήλωση ὀνόματος θεότητας στὸν τελευταῖο στίχο, 

ὁπότε προτάσεις ὅπως τοῦ Ηecker 1843, 139 Ἑρμῇ δ’ ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις ἢ τοῦ Wilhelm 

δεξ’· ὀλίγων ὀλίγη χάρις δὲν εἶναι ἑλκυστικές· βλ. παραπάνω, στὸ Εἰσαγ. Σημ., καὶ 

παρακάτω, λ. δαῖμον.103  

Ὁ Meineke (βλ. Ηecker 1852, 246-247) προτείνει τὴν γραφὴ ἦ μήν, ἡ ὁποία εἶναι 

ὁμηρικὴ καὶ συναντᾶται στὴν ἀρχὴ προτάσεως (Ἰλ. 7.393, 13.354 στὴν ἀρχὴ ἑξαμέτρου).104 

Τὸ νόημα ὅμως (ἦ μὴν ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις ἐνν. ἐστί, «πράγματι ἀπὸ λίγα ποὺ ἔχω λίγη εἶναι 

καὶ ἡ προσφορά· ἂν ὅμως μας δώσεις περισσότερα, θὰ σου ἀντιχαρίσουμε πολλά») δὲν 

ἰκανοποιεῖ πλήρως τὸ νόημα τοῦ στίχου. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ γραφὴ ἡμῖν σὲ ἕναν κώδικα 

τῆς Σούδας· θὰ δήλωνε τὸ ποιητικὸ αἴτιο (ἡμῖν=ἀπὸ τὸν οἶκο τοῦ Εὔφρονα) καὶ θὰ 

συμφωνοῦσε μὲ τὸ ἀπαρξόμεθα τοῦ στ. 6 (γιὰ τὸ ὁποῖο βλ. τὸ σχόλιό μας παρακάτω). Τὰ 

διάφορα γραφήματα γιὰ δήλωση τοῦ φωνήματος ι (ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ ει, η καὶ ι) 

                                                           
102 Ὁ Jacobs2 προτείνει οὗ μὲν ἴδ’ ἐξ ὀλίγων, ἀπομακρυνόμενος ἀπὸ τὸ παραδεδομένο κείμενο (τὸ υἱοθετεῖ ὁ 

Holtze)· παρόμοια ἀπομακρύνονται οἱ Reiske 1754 (ἐστὶ μὲν ἐξ ὀλίγων· ἀπαλείφει μερικῶς τὸ πρόβλημα) καὶ 

Stadtmüller 1894, 355 εἶσιν δ’ (ὁ τελευταῖος συγκεντρώνει παλαιότερες προτάσεις). Ἀνάξια λόγου εἶναι ἡ 

πρόταση τοῦ Waltz, εἰ μήδ’ ἐξ ὀλίγων, ὀλίγη χάρις· τὴν υἱοθετεῖ ὁ ὁ Beckby, παρόλο ποὺ τὴν κρίνει αὐστηρὰ 

ὁ Wilhelm 1935, 449-450. 
103 Βλ. Wilhelm 1935, 452 κ.ἑξ. Οἱ Gow-Page σχολιάζουν ὀρθῶς ὅτι οἱ μικρὲς αὐτὲς φράσεις δὲν ταιριάζουν 

μὲ τὸ ὕφος τοῦ ἐπιγράμματος καὶ ὅτι τότε θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποθέσουμε μία γραφὴ σὰν τὴν παρακάτω: Ἑρμῆ, δεξ’ 

ὀλίγων ὀλίγην χάριν (παλαιογραφικῶς ἀπομακρυσμένη). Μόνο σὲ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη (ΠΑ 

11.25=27 GP) συναντῶνται μικρές, βιαστικὲς φράσεις, μὲ κορύφωση τὴν πρόταση ἀλλ’ ἄγ’ ἐπείγου τοῦ στ. 5, 

ἀλλὰ ἐκεῖ ὁ ἰδιαίτερος, παραινετικὸς τόνος τὶς ἐπιβάλλει. 
104 Βλ. Κühner-Gerth II.2 § 502.4a καὶ Schwyzer-Debrunner 2002, 710-711.  
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ἐναλλάσσονται στὰ χειρόγραφα καὶ στοὺς παπύρους λόγῳ τῆς σύγχυσης ποὺ ἐπέφερε τὸ 

φαινόμενο τοῦ ἰωτακισμοῦ κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή.105 

Τέλος, ὀρθότερη θεωροῦμε τὴν πρόταση εἴη τοῦ Hecker (1852, 247), τὴν ὁποία 

υἱοθετοῦν κυρίως νεώτεροι ἐκδότες: Dübner, Paton, Gow-Page. Μὲ αὐτὴ τὴν εὐκτικὴ τῆς 

παραχώρησης  ὁ γεωργὸς θὰ ζητοῦσε τὴν ἐπιείκια ἐκ μέρους τοῦ θεοῦ· πρβλ. Ἀργεντ. ΠΑ 

6.248=23,7 GP εἴης ἐκ Μάρκου γέρας ἀγλαόν (ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Ἀφροδίτη) ἀλλὰ καὶ 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 6.239=3,5 GP θείης ἑσμοτόκον χορὸν ἄπλετον (εὐχὴ γιὰ ἀνταπόδωση). Ἡ 

μόνη ἔνσταση εἶναι ὅτι ἡ πρόταση αὐτὴ ἀγνοεῖ τὸ μ τῶν κωδίκων. 

Σὲ ὅμοια συμφραζόμενα βλ. Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.288=41,8 ΗΕ ἐξ ὀλίγων ὀλίγαν μοῖραν 

ἀπαρχόμεθα (τέσσερεις ἀδελφὲς ἀφιερώνουν στὴν Ἀθηνᾶ μέρος τῶν ὑφαντῶν τους μαζὶ μὲ 

ἐργαλεῖα τῆς ἐργασίας τους), Ἄγ. ΠΑ 6.152=1,3-4 ΗΕ ἔργων ἐξ ὀλίγων ὀλίγην δόσιν· ἢν δέ 

τι μεῖζον/ δωρήσῃ, τίσει τῶνδε πολυπλάσια (ἀφιέρωση κυνηγοῦ πρὸς τὸν Ἀπόλλωνα), Ἰουλ. 

Αἰγ. ΠΑ 6.25,5-6 εἰ δ’ ὀλίγου δώρου τελέθει δόσις, οὐ τόδε, Νύμφαι, μέμψις (καὶ τὰ σχόλια 

τοῦ Schulte). Σχῆμα λιτότητος συναντᾶται στὸν Ἀντίφιλο, ΠΑ 6.199=16,4 GP οὐ πολλὴ δ’ 

ἡ χάρις, ἀλλ’ ὁσίη.  

 

εἰ δὲ διδοίης … ἀπαρξόμεθα    Tὸ ἀπάρχομαι καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ἀπαρχαί, ἂν καὶ ἀνήκει στὸ 

τεχνικὸ λεξιλόγιο τῆς ἀφιέρωσης καρπῶν ἢ μέρους ἄλλων γεννημάτων, εἶναι σπάνιο στὴν 

Ἀνθολογία. Οἱ σχετικὲς περιπτώσεις εἶναι ἀπὸ τὸν Λεωνίδα τὸν Ταραντῖνο, ΠΑ 6.288=41,8 

ΗΕ ἀπαρχόμεθα (βλ. τὸ κείμενο παραπάνω) καὶ Ἀνων. 10.9=21,6 FGE τίετ’, ἀπ’ οὐκ ὀλίγων 

βαιὸν ἀπαρχόμενοι (ὁ ἴδιος ὁ Πρίαπος ζητᾷ μικρὸ μερίδιο ἀπὸ τὴν ἁλιευτικὴ σοδειά). Βλ. καὶ 

Στατ. Φλ. ΠΑ 6.196=2,5 GP ἄγρας ἀπαρχάν (ἀφιέρωση καβουριοῦ ἀπὸ ἁλιέα στὸν Πᾶνα).  

 Καὶ στὶς ἄλλες δύο περιπτώσεις ὅπου συναντᾶται παρόμοιος ῥηματικὸς τύπος 

(ἀπαρχόμεθα, ἀπαρχόμενοι), αὐτὸς εἶναι πεντασύλλαβος γιὰ να καλύψει τὸ τέλος πενταμέτρου 

στίχου, ὅπως συμβαίνει καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη (ἀπαρξόμεθα). Βέβαια, εἶναι παράδοξος ὁ τύπος 

πληθυντικοῦ στὸ ἐπίγραμμά μας διότι ὁ ἀφιερωτὴς εἶναι ἕνας καὶ δηλώνει τὶς ἐνέργειές του μὲ 

ῥήματα στὸν ἑνικὸ στοὺς προηγούμενους στίχους. Ἴσως ὁ ποιητής μας χρησιμοποιεῖ ποιητικῇ 

ἀδείᾳ τὸν τύπο πληθυντικοῦ ἀντὶ ἑνικοῦ. Ἐπιπλέον, ἴσως ὁ γεωργός μας δείχνει ὅτι νοιώθει ὡς 

μέλος μιᾶς κοινότητας, παρόμοιας μὲ αὐτὴν τῶν ψαράδων στοὺς ὁποίους ἀπευθύνεται 

συλλογικῶς ὁ Πρίαπος σὲ ἀνώνυμο ἐπίγραμμα (ΠΑ 10.9=21,6 FGE), βλ. ἀμέσως παραπάνω). 

Παρόμοια συνύπαρξη συλλογικοῦ πληθυντικοῦ καὶ προσωπικοῦ ἑνικοῦ παρατηρεῖται στὸν 

Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.281=22 GP, ὅπου βλ. τὰ σχόλιά μας.  

                                                           
105 Βλ. Πετρούνια 2001, 443-444.  
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 Ὅσο γιὰ τὸν ὑποθετικὸ λόγο, ὁ τύπος του δὲν εἶναι σπάνιος (ἡ ὑπόθεση μὲ εἰ + εὐκτικὴ 

δείχνει πιθανότητα, ἀβεβαιότητα, ἐνῷ ἡ ἀπόδοση μὲ ὁριστικὴ μέλλοντος εἶναι γιὰ δήλωση τοῦ 

πραγματικοῦ καὶ ἀναμφισβήτητου).106 Ἑπομένως, μὲ τὸ σχῆμα αὐτὸ δηλώνεται τὸ ἑξῆς: ἡ 

προσφορὰ περισσοτέρων ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν θεότητα ἐπαφίεται στὴν βούλησή της ἀλλὰ, ἂν ὁ 

θεὸς εὐεργετήσει τὸν ἀμπελουργό μας με περισσότερα γεννήματα, τότε ὁ ἴδιος ὁ γεωργὸς θὰ 

σπεύσει σίγουρα νὰ εὐχαριστήσει τὴν θεότητα μὲ μεγαλύτερες ἀπαρχές.  

δαῖμον     Oἱ Dübner, Waltz καὶ Gow-Page πιστεύουν ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ἀνώνυμη θεότητα ἴσως 

κρύβεται γυναικεῖα θεότητα, ἡ Δήμητρα· αὐτὸ φαίνεται στὴν μετάφρασή τους (Dübner o 

Ceres, Waltz déesse, Gow-Page Goddess)· βλ. Wilhelm 1935, 453-455, ὅπου 

συγκεντρώνονται ἄλλα ἐπιγράμματα στὰ ὁποῖα ἡ θεότητα κατονομάζεται στοὺς πρώτους 

στίχους ἀλλὰ καλεῖται ἐπιπρόσθετα δαῖμον στὸ καταληκτήριο δίστιχο.  

   

                                                           
106 Βλ. Κühner-Gerth II.2 § 571.2.ΙΙΙ.b καὶ § 576.b γιὰ τὴν ὑπόθεση μὲ εἰ+ εὐκτ. καὶ ἀπόδοση μὲ ὁριστικὴ 

μέλλοντος (καὶ § 572.1.a γιὰ ἀπόδοση γενικῶς μὲ ὁριστική). 
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ΠΑ 6.239=3 GP 

 

 ζμήνεος ἔκ με ταμὼν γλυκερὸν θέρος ἀμφὶ νομαίῳ  

  γηραιὸς Κλείτων σπεῖσε μελισσοπόνος 

ἀμβροσίων ἔαρος κηρῶν μέλι πολλὸν ἀμέλξας, 

  δῶρον ἀποιμάντου τηλοπέτευς ἀγέλης. 

θείης ἑσμοτόκον χορὸν ἄπλετον, εὖ δὲ μελιχροῦ            5 

  νέκταρος ἐμπλήσαις κηροπαγεῖς θαλάμας. 

 

P τοῦ αὐτοῦ [Ἀπολλωνίδου]    Caret Pl      

Suid. svv. θαλάμη (5-6), θεσμοτόκον (5), σμήνη (1-2), τηλοπέτευς (3-4)     

1 ζμήνεος Gow-Page alphaticae ordinis gratia: σμήνεος PSuid. | ἀμφὶ νομαίῳ scripsi: ἀμφινομέων P: -αι- 

superscr. C (= ἀμφινομαίων): ἀντινομαίων et ἀντινομένων Suid.    5 ἑσμοτόκον Salm.: θεσμοτόκον PSuid. | εὖ 

Ρ: ἐκ Suid.  

 

Ἀφοῦ μὲ ἔκοψε ἀπὸ τὸ σμῆνος, γλυκιὰ σοδειὰ γιὰ τὸν νομαῖο (Πᾶνα), ὁ γέρος Κλείτων ὁ 

μελισσοπόνος μὲ προσέφερε ὡς σπονδή, ἐμένα τὸ μέλι, ἀρμέγοντάς με ἀπὸ τὶς ἀμβρόσιες 

κηρῆθρες τῆς ἄνοιξης, ὡς δῶρο μιᾶς ἀγέλης χωρὶς βοσκὸ ἡ ὁποία πετάει μακρυά. Δῶσε νὰ 

εἶναι ἀσταμάτητος ὁ χορὸς ποὺ γεννᾷ τὸ ὑγρὸ μέλι ἀλλὰ καὶ γέμισε μὲ τὸ μελένιο νέκταρ τὶς 

κηρόδετες κυψέλες.   

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἔχει μία ἑλκυστικὴ ἀρχικὴ φράση, ζμήνεος ἔκ με ταμὼν. Ἡ 

ἔκφραση διανθίζεται μὲ δύο περιπεπλεγμένα φαινόμενα, δηλαδὴ τὴν τμήση τοῦ τύπου 

ἐκταμὼν μετὰ τὸ συμπλήρωμα ζμήνεος, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν συμπερίληψη τοῦ ἐγκλιτικοῦ 

με ἀνάμεσα στὰ δύο συνθετικὰ τῆς μετοχῆς ἐκταμών. Ἐπίσης, ἀξιοσημείωτος εἶναι ὁ φόρτος 

περιφράσεων γιὰ τὴν δήλωση ἐννοιῶν (μέλισσες=τηλοπέτης ἀγέλη καὶ ἑσμοτόκος χορός, 

μέλι=σμήνεος γλυκερὸν θέρος, κυψέλη=ἀμβρόσιος κηρός, κηροπαγεῖς θαλάμαι). Αὐτὸς ὁ 

στολισμὸς εἶναι συνήθης στὰ λογοτεχνικὰ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα· βλ. παρακάτω στὰ 

σχόλια γιὰ τὴν κάθε ξεχωριστὴ περίπτωση. 

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ προσωποποιία, καθὼς τὸ ὁμιλοῦν ἀντικείμενο εἶναι τὸ 

μέλι, δηλαδὴ τὸ ἴδιο τὸ δῶρο, καὶ κατονομάζει ὡς προσφοροδότη του ὄχι τὸν μελισσοκόμο 

ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν τὶς ἴδιες τὶς μέλισσες (στ. 4). Ἑπομένως, οἱ μέλισσες ἀναλαμβάνουν ὡς 

ἱερὰ ζῷα νὰ τελεσφορήσουν τὴν προσφορὰ καὶ νὰ αἰτηθοῦν τὸ ἀντίδωρο, τὴν καλὴ σοδειά. 

Βλ. καὶ πιὸ κάτω, λ. δῶρον. Γενικὰ γιὰ τὰ ὁμιλοῦντα ἀντικείμενα βλ. καὶ παρακάτω, στὸν 

σχολιασμὸ τοῦ Ἀπολλωνίδη, 11.25=27,1 GP σκύφος … βοᾷ σε.   

Ἐπιπλέον, ἡ πιθανὴ ἔλλειψη ὀνόματος συγκεκριμένης θεότητας, στὴν ὁποίαν 

προσφέρεται τὸ μέλι (βλ. παρακάτω), θὰ ἀποτελοῦσε variatio σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα 

τάση στὰ ἑλληνιστικὰ ἐπιγράμματα καὶ σὲ ἐκεῖνα τῆς αὐτοκρατορικῆς περιόδου, δηλαδὴ 
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τὴν ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὸν ἀποδέκτη (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 6.105=1,2 GP Ἄρτεμι). Σὲ 

ἔμμετρες ἀναθηματικὲς ἐπιγραφὲς τοῦ 6ου-5ου αἰ. π.Χ. συχνὰ δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα τοῦ 

ἀποδέκτη τῆς ἀφιέρωσης, καθὼς ἡ θέση τοῦ ἀναθήματος σὲ συγκεκριμένο λατρευτικὸ 

περιβάλλον ἢ ἡ εἰκόνα τοῦ συγκεκριμένου θεοῦ ὑπεδείκνυαν τὴν ταυτότητα τῆς θεότητας 

(βλ. «Ἀνακρ.» ΠΑ 6.136=7 FGE καὶ «Ἀνακρ.» 6.138=9 FGE· τὸ δεύτερο συναντᾶται ὄντως 

ὡς ἐπιγραφὴ πάνω σὲ μία ἑρμαϊκὴ στήλη· Page, FGE 139-140). Ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. π.Χ. οἱ 

ἔμμετρες ἐπιγραφὲς εἶναι γενικῶς πιὸ ἐκτεταμένες καὶ ἀναφέρουν τὰ ὀνόματα τῶν 

ἀφιερωτῶν, τὴν θεότητα ἤ/καὶ τὴν φύση τοῦ ἀφιερώματος (βλ. Preger 1891, ἐπιγρ. 88 

κ.ἑξ.).107  

Ἐναλλακτικῶς, ἴσως εἶναι αὐτονόητη ἡ ταυτότητα τοῦ θεοῦ γιὰ τοὺς ἀποδέκτες τοῦ 

ἐπιγράμματος, ὁπότε ὁ ἐπιγραμματοποιὸς παραλείπει τὸ ὄνομά του. Θεότητες οἱ ὁποῖες 

σχετίζονται μὲ τὶς μέλισσες εἶναι ὁ Πὰν καὶ ὁ Πρίαπος· πρβλ. Κριν. ΠΑ 6.232=42,3-4 GP ἥ 

τε μελισσῶν/ ἀμβροσίη ἀνάμεσα στὰ δῶρα πρὸς τοὺς Πᾶνα καὶ Πρίαπο· Ζων. 9.226=6 GP 

(ἀφιέρωση μελιοῦ στὸν Πᾶνα ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖται μελισσοσόος ... ἐπικυψέλιος). Ἐξάλλου, 

ἡ Ἄρτεμις Ἀγροτέρα ὡς χθόνια θεότητα συνδέεται λατρευτικὰ μὲ τὶς μέλισσες, τὸ μέλι καὶ 

τὸν θάνατο (βλ. Παυσ. 5.15.9-10 καὶ Elderkin 1939, passim). Ὁ Ἀπολλωνίδης παρουσιάζει 

ἀναθήματα τόσο στὴν Ἄρτεμιν (6.105=1 GP) ὅσο καὶ στὸν Πρίαπο (ΠλΑ 239=30 GP), 

ὁπότε οἱ δύο αὐτὲς θεότητες, μαζὶ μὲ τὸν Πᾶνα, εἶναι ὑποψήφιες γιὰ τὸν ῥόλο αὐτὸ στὸ 

ἐπίγραμμά μας· βλ. καὶ παρακάτω, ἀμφὶ νομαίῳ.108  

Σὲ ἐπίγραμμα τοῦ Φιλίππου (ΠΑ 6.236=2,3-4 GP), μὲ παρόμοιο λεξιλόγιο γίνεται 

λόγος γιὰ πολεμικὰ ἔμβολα ἀπὸ τὴν ναυμαχία στὸ Ἄκτιο, ὅπου σιμβλεύει κηρότροφα δῶρα 

μελισσῶν/ ἑσμῷ βομβητῇ κυκλόσε βριθόμενα· οὔτε ἐκεῖ κατονομάζεται τὸ ὄνομα τῆς 

                                                           
107 Βλ. καὶ Wilhelm 1935, passim. Τὸ φαινόμενο τῆς ἀπουσίας ὀνόματος θεοῦ ἀπὸ ἐγχάρακτα ἐπιγράμματα 

εἶναι σπάνιο, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ συντάγματος ἐπιγραφῶν· βλ. Preger 1891, ἐπίγρ. 79 (6ου 

αἰ. π.Χ., ἀπὸ τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Ἰσμηνίου) Ἀμφιτρύων μ’ ἀνέθηκεν ἑλὼν ἀπὸ Τηλεβοάων (=Ἡρδτ. 5.59)· 

ἐπιγρ. 55, 59-61 (Ὀλυμπία), ἐπίγρ. 66 (4ου αἰ. π.Χ., Ἀρκαδία), ἐπιγρ. 65 καὶ 73 (σὲ ἑρμαϊκὲς στῆλες), ἐπιγρ. 83 

καὶ 85 (Δελφοί, 5ου αἰ. π.Χ.)· ἐπίγρ. 108 (ἐνν. γιὰ τὴν Ἥρα). Βλ. καὶ CEG 780 (Ἀκρόπολη). Τὸ ἴδιο ἀρχαῖες 

εἶναι οἱ πεζὲς ἐπιγραφὲς χωρὶς ὄνομα θεότητας κατὰ τὴν Lazzarini 1976 (ἀρ. 210-345) καὶ τὸν Day 2010, 136 

καὶ ὑποσ. 20-21. Σὲ ἐγχάρακτα ἐπιγράμματα ὅπου τὸ ὄνομα τῆς θεότητας δὲν εἶναι συμβατὸ μὲ τὸ μέτρο, αὐτὸ 

τοποθετεῖται σὲ ξεχωριστὸ τμῆμα καὶ σὲ πεζὴ μορφή (CEG 778· Ἀττική, 4ος αἰ. π.Χ.). Τὸ ἴδιο συμβαίνει ὅπου 

ἡ συμπερίληψη τοῦ ἐπαγγελματικοῦ τοῦ ἀφιερωτῆ (γιὰ λόγους ἐξύψωσης τοῦ κύρους του) δὲν ἀφήνει χῶρο 

γιὰ ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὴν θεότητα (καὶ στὸ ἐπίγραμμά μας τὸ ἐπαγγελματικὸ μελισσοπόνος καταλαμβάνει 

σχεδὸν ὅλο τὸ δεύτερο ἡμιεπὲς τοῦ πενταμέτρου)· βλ. Friedländer-Hoffleit, ἐπίγρ. ἀρ. 19 Διογένη[ς] ἀνέθηκεν 

Αἰσσχύλου ὑὺς Κεφ[α]λῆος (Ἀκρόπολη Ἀθηνῶν, 460-450 π.Χ.· συνδυασμὸς πατρωνυμικοῦ καὶ δημοτικοῦ τοῦ 

ἀφιερωτῆ) καὶ ἴδ., ἐπίγρ. ἀρ. 21 (περίληψη τοῦ ἐπαγγελματικοῦ κεραμεὺς ἀλλὰ ἀπουσία θεωνυμίου), ἐπιγρ. 

120 καὶ 142. 
108 Ἡ μέλισσα σχετίζεται μὲ τὴν λατρεία πλήθους θεοτήτων: Ῥέας, Ἀπόλλωνος, Ἄρτεμης, ἴσως τῆς Ἀφροδίτης, 

σίγουρα τῆς Δήμητρος καὶ τῆς Περσεφόνης (μέλι στὴν λατρεία τῶν Θεσμοφορίων: IG II2 1184 στ. 10-11 δύο 

κοτύλας μέλιτος καὶ SEG 21:518· 4ος αἰ. π.Χ., Δῆμος Χολαργέων), Διονύσου (IG II2 1356 στ. 13-14 καὶ SEG 

25:161· 4ος αἰ. π.Χ., Ἀττική, Ἁλικαί), Εἰλείθυια. Ὁ Douglas 1928, 182 γράφει, χωρὶς νὰ παίρνει σαφῆ θέση, 

ὅτι «Statues of Pan were set up, as guardian of the hives. Cliton, the bee-keeper, is described as dedicating to 

the gods a honeycomb in place of the usual warm-blooded sacrifice» (ἡ ἔμφαση δική μας). 
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θεότητας στὴν ὁποίαν ἀφιερώνονται τὰ ἔμβολα. Πρόκειται ἴσως γιὰ μία πλειάδα θεοτήτων, 

ὅπως στὸ πιὸ πάνω στὴν σειρὰ ἐπίγραμμα στὸν Παλατινὸ κώδικα (Θαλλ. ΠΑ 6.235=2,4 GP 

γηθοσύνους λοιβὰς σπένδομεν ἀθανάτοις). Τὸ ἐγκώμιο πρὸς τὶς μέλισσες ἀπὸ τὸν Ἀντίφιλο 

(ΠΑ 9.404=42 GP) ἔχει φραστικὲς συγγένειες μὲ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε (βλ. 

παρακάτω).109 

 

ζμήνεος ἔκ με ταμὼν γλυκερὸν θέρος ἀμφὶ νομαίῳ         

ζμήνεος    Γιὰ τὸ ζμ- τῶν Gow-Page στὴν θέση τοῦ σμ- τῆς παράδοσης βλ. καὶ Σαβίνου ΠΑ 

9.410=1,1 GP ζμίνθος, πάλι ἀπὸ διόρθωση χάριν τῆς ἀλφαβητικῆς σειρᾶς (Gow-Page 1968, 

2.404), Κατούλλου 95,1 Zmyrna mei Cinnae (πάλι στὴν πρώτη θέση τοῦ ποιήματος). Σὲ 

ἐπιγραφὲς συναντᾶται τὸ ἴδιο φαινόμενο: βλ. Peek 117,1=IG II/III2 12628 (στήλη· Ἀθήνα, 

2ος αἰ. μ.Χ.· σὲ κύριο ὄνομα) [Ζμύ]ρνης οὖτος ὁ τύμβος· Peek 555,1=IG XII1
 148 (Ῥόδος, 

2ος αἰ. π.Χ.· κοινὸς τάφος γιὰ ζεῦγος) Ζμυρναῖον κεύθω Δημήτρι[ον· IG II2 967 στ. 14/32 

[Ἀρισ]ταῖος Σωπόλιδος Ζμυρναῖος (κατάλογος νικητῶν ἀγώνων). Ἀντίθετα, ὁ Φανίας (ΠΑ 

6.295=3 ΗΕ) ἀρχίζει μὲ τὴν λέξη σμῖλαν, μὲ τὸ ἀρχικὸ σμ- νὰ διατηρεῖται, ἴσως λόγῳ 

ἀλφαβητικῆς ἀκολουθίας μὲ τὸ προηγούμενο ἐπίγραμμα (Φαν. ΠΑ 6.294=2,1 ΗΕ σκίπωνα). 

Γιὰ τὴν γενικὴ τῆς προέλευσης ζμήνεος πρβλ. Ἀπ.Ῥοδ. 1.880 ἀλλὰ καὶ Κόιντ. Μεθ. 6.325 

διηρεφέος σίμβλοιο καὶ Maciver 2012, 53-69 (πιθανὴ ἐπίδραση ἀπὸ ἐπικὲς παρομοιώσεις).   

ἔκ με ταμὼν    παράδειγμα τμήσεως ῥήματος (ἀντὶ με ἐκταμών). Τὸ τέμνω συνδέεται 

σίγουρα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ θέρους τῶν σιτηρῶν (βλ. παρακάτω γλυκερὸν θέρος), ἡ ὁποία 

χρησιμοποιεῖται ὡς βάση γιὰ τὴν μεταφορικὴ ἐκφραση «θέρος ἐκ σμήνους» γιὰ τὸ μέλι (οἱ 

LSJ δὲν συμπεριλαμβάνουν αὐτὸ τὸ χωρίο στὶς μεταφορικὲς χρήσεις τοῦ θέρος). Τὸ τέμνειν 

χρησιμοποιεῖται βέβαια καὶ γιὰ τὸν σῖτον ἢ τοὺς στάχυας (Ἀντίμ. Κολ. ἀπ. 82 Wyss καὶ 

ἀσταχύων τέμνου, Νόνν. Δ. 18.228), ὁπότε ἴσως λανθάνει ἡ παρομοίωση τοῦ μελιοῦ με 

καρπό.  

Εἶναι ἔντονο τὸ παράδοξο ποὺ δημιουργεῖται μὲ τοὺς ὅρους ταμὼν καὶ σπεῖσε: τὸ 

τέμνω παραπέμπει σὲ στερεὰ οὐσία ποὺ κόβεται ἐνῷ τὸ σπένδω σὲ ὑγρό. Δικαιολογεῖται 

ὅμως ἡ «παραδοξότητα» αὐτὴ στὸ μέλι ποὺ εἶναι παχύρευστο· πρβλ. Γαλην. 6,760 Kühn 

τέμνειν … καὶ λεπτύνειν τὰ παχέα τῶν ὑγρῶν. Ἐξάλλου, ἡ συγκομιδὴ τοῦ μελιοῦ εἶναι 

πράγματι ἕνα εἶδος κοπῆς: σύμφωνα μὲ τὸν Κόιντο ὁ μελισσοκόμος κηροὺς ἐκτάμνῃσι 

μελίχροας γιὰ συγκομιδὴ τοῦ μελιοῦ (Μεθ. 3.224). Ὁ Ἡσύχιος γράφει ὑριατόμος· ὁ τὰ κηρία 

                                                           
109 Ἀντιφίλου, ΠΑ 9.404=42 GP: ἆ καλὸν αὐτοπόνητον ἐν αἰθέρι ῥεῦμα μελισσῶν,/ ἄπλαστοι χειρῶν αὐτοπαγεῖς 

θαλάμαι,/ προίκιος ἀνθρώπων βιότῳ χάρις, οὐχὶ μακέλλας,/ οὐ βοός, οὐ γαμψῶν δευομένα δρεπάνων,/  γαυλοῦ 

δὲ σμικροῖο, τόθι γλυκὺ νᾶμα μέλισσα/ πηγάζει σκήνευς δαψιλὲς ἐξ ὀλίγου./ χαίροιτ’, εὐαγέες, καὶ ἐν ἄνθεσι 

ποιμαίνεσθε,/ αἰθερίου πτηναὶ νέκταρος ἐργάτιδες. 
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τέμνων τῶν μελισσῶν. Ὁ Καλλίμαχος γράφει γλυκὺ κηρίον ἔβρως (Ὕμν. 1.49), ἐννοῶντας 

ὅτι ὁ μικρὸς Δίας ἔφαγε μέλι, ὄχι τὴν κηρήθρα (τὸ κηρίον εἶναι ἅπαξ ὁμηρικὸ καὶ 

χρησιμοποιεῖται πάλι μετωνυμικῶς στὸν Ὁμ. Ὕμν. Ἑρμ. 559· βλ. McLennan 1977, 82). Ἄρα 

στὸν Ἀπολλωνίδη ἴσως περιγράφεται τὸ μέλι σὰν νὰ εἶναι ἡ κηρήθρα ποὺ τέμνεται. 

γλυκερὸν θέρος    τὸ θέρος ἐμφανίζεται στὴν ἴδια μετρικὴ θέση στὸν Ἀπολλωνίδη 

(10.19=26,1-2 GP) παρηιάδων πρῶτον θέρος .../ κείρεο. Ἴσως πρόθεση τοῦ 

ἐπιγραμματοποιοῦ εἶναι ἡ ἔξυπνη σύνδεση τῶν δύο ἐπιγραμμάτων, ἀφοῦ ἀφοροῦν 

ἀφιέρωση ἑνὸς ἱεροῦ θέρους σὲ θεούς. Βλ. ἐπίσης Φιλοδ. ΠΑ 5.124=10,1 GP καλύκων 

γυμνὸν θέρος (ἐκεῖ τὸ θέρος ἔχει σχέση μὲ τὴν νεότητα). Ἡ φράση γλυκερὸν θέρος κινεῖται 

ἀνάμεσα στὰ ὁμηρικὰ γλυκερὸν φάος (Ὀδ. 16.23 καὶ 17.41 γιὰ τὸν Τηλέμαχο) καὶ μέλιτι 

γλυκερῷ (Ὀδ. 20.69 καὶ 24.68 καὶ McLennan 1977, 82-83)· στὴν Ὀδ. 20.69 ἡ Ἀφροδίτη 

εἶναι αὐτὴ ποὺ κομίζει σὲ κάποιον τὸ μέλι, ὁπότε ἴσως θὰ μπορούσαμε νὰ μιλήσουμε γιὰ 

ἀντιστροφὴ τοῦ ὁμηρικοῦ θέματος ἀπὸ τὸν ποιητή μας. Βλ. στὴν Ἀνθολογία Βιάν. 

9.548=17,6 GP γλυκερῆς ἀντίπαλοι χάριτος (οἱ μέλισσες θανατώνουν βρέφος)· Νόνν. Δ. 

47.85 μέλιτος γλυκεροῖο καὶ Pelliccio 2013, 95. 

ἀμφὶ νομαίῳ    τὸ *ἀμφινομαίων τοῦ Ρ (ἀπὸ τὴν χεῖρα τοῦ C) καθὼς καὶ τὸ ἀντινομαίων τῆς 

Σούδας δὲν δίνουν αὐτόματα νόημα. Πολὺ πρόσφατα οἱ συντάκτες τοῦ Suda On Line 

κρατοῦν μὲ ἐπιφύλαξη τὸ *ἀντινομαίων καὶ τὸ ἀποδίδουν ὡς «a sweet harvest of discordant 

things».110 Πρῶτος ὁ Toup 1790 διαιρεῖ σὲ ἀντὶ νομαίων (II.177-178 λ. σμήνη, μὲ τὴν ἔννοια 

loco victimarum)· βλ. Θεοδωρίδ. ΠΑ 6.157=3,3 ΗΕ χιμάροιο νομαίης (νομαῖος=νομαδικός). 

Τὴν πρότασή του υἱοθετοῦν οἱ Brunck καὶ Paton ἀλλὰ οὔτως ἢ ἄλλως ὁ μελισσοκόμος εἶναι 

δύσκολο νὰ θεωρηθεῖ καὶ βοσκός. Ὁ Beckby γράφει ἀντὶ νομαίων μὲ τὴν σημασία ἀντὶ γιὰ 

συνηθισμένα δῶρα (νόμαιος=συνηθισμένος). Τὸ *ἀντινομαίων τῆς Σούδας προσεγγίζει τὸ 

*ἀνθονομαίων τοῦ Reiske 1754 (Notae σ. 64, ἀναφερόμενο στὶς μέλισσες)· πρβλ. Μελ. ΠΑ 

5.163=50,1 ΗΕ ἀνθοδίαιτε μέλισσα.111 Τὸ ἐρχομενάων τῆς Ἰλ. 2.88, ἀναφερόμενο πάλι στὶς 

μέλισσες, καταλαμβάνει τὴν καταληκτικὴ θέση τοῦ ἑξαμέτρου. 

Ἴσως εἶναι πιθανότερο νὰ κρύβεται κάποια ἀπὸ τὶς θεότητες οἱ ὁποῖες ἐπιστατοῦν 

τὶς γεωργικὲς ἐργασίες (ὁ Πὰν ἢ ὁ Ἑρμῆς, πατέρας τοῦ Πανός). Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση 

ὁ Κüster 1705, ΙΙ.161 προτείνει τὸ ἴσως ἅπαξ λεγόμενο ἀμφινομαίῳ (ἐνν. Πανί).112 Ὁ Hecker 

1843, 140 παραλλάσσει τὴν φράση σὲ γλυκερὸν θέρος ἀμφὶ, νομαίῳ (ἐνν. Πανί· συντάσσει 

                                                           
110http://www.stoa.org/sol-

bin/search.pl?db=REAL&search_method=QUERY&login=guest&enlogin=guest&user_list=LIST&page_nu

m=1&searchstr=sigma,734&field=adlerhw_gr&num_per_page=1· πρόσβαση στὶς 29/10/2015. 
111 Μαρτυρεῖται βέβαια τὸ σπάνιο ἀνθονόμος στὸν Αἰσχύλο, Ἱκ. 539· βλ. καὶ ἴδ. 44 ἀνθονομούσας ... βοός.  
112 Δὲν μαρτυρεῖται ἐπίθ. *ἀμφινομαῖος ἀλλὰ συναντᾶται νύμφη μὲ τὸ ὄνομα Ἀμφινόμη: Ἀμφινόμη δὲ διά τε 

τὰς κύκλῳ ἀπὸ γλυκέων ὑδάτων νομὰς καὶ τὰ ἐν ὑγροῖς δὲ νεμόμενα (Εὐστ. Θεσσ. Σχόλ. Ἰλ. 18.44· τόμ. 4.136.3-

4). 
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τὸ ἀμφὶ μὲ τὸ γλυκερὸν θέρος), ὅμως μὲ τὴν πρόταση τοῦ Hecker τὸ θέρος παίρνει τὴν 

σημασία καλοκαίρι ἀντὶ σοδειά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χαθεῖ μέρος τῆς οὐσίας τοῦ κειμένου. Ὁ 

Πὰν ἀποκαλεῖται νόμιος στὸν Ἐρύκιο (ΠΑ 6.96=1,6 GP νομίῳ ... θεῷ). Τὸ ἴδιο ἐπίθετο 

χαρακτηρίζει τὶς Νύμφες, συνοδοὺς τοῦ Πανός (Ὀρφ. ὕμν. 51.12 αἰπολικαί, νόμιαι, θηρσὶν 

φίλαι, ἀγλαόκαρποι).113  

Ἐξάλλου, στὴν ἔκδοση τοῦ Βαβρίου (1.23,3-4 Perry 1965· 2ος αἰ. μ.Χ.) διαβάζουμε 

ἔθηκε δ’ εὐχὴν ταῖς ὀρεινόμοις νύμφαις/ [Ἑρμῇ νομαίῳ, Πανί, τοῖς πέριξ ...]. Ἂν καὶ ὁ 

τελευταῖος στίχος θεωρεῖται ὡς παρέμβαση-ὑπερδιόρθωση ἑνὸς ἀρχαίου διασκευαστῆ (βλ. 

σχετικῶς Perry 1957, 18-19), ἐντούτοις μαρτυρεῖ τὴν παράδοση γιὰ τὸν νομαῖο Ἑρμῆ. Στὸν 

Ἑρμῆ ἀφιερώνεται μέλι καὶ σὲ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀντιπάτρου τοῦ Θεσσαλονικέως (ΠΑ 9.72=95 

GP, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ ἓν θύος· βλ. καὶ Pelliccio 2013, 91). Ἡ 

ἀναφορὰ Περσία, νομαῖε, Ἀλκυόνη πρὸς τὴν Ἄρτεμι/Σελήνη (στὸν μαγικὸ παπυρικὸ ὕμνο 

4.2266 Henrichs-Preisendanz) ἐνισχύει τὸ ἐπιχείρημά μας ὅτι τὸ νομαῖος μπορεῖ νὰ 

χαρακτηρίσει θεότητες. Μία ἀναφορὰ σὲ θεὸ στὴν δοτικὴ θὰ λειτουργοῦσε ὡς ἔμμεσο 

ἀντικείμενο στὸ σπεῖσε καὶ θὰ ὑποστήριζε τὴν ἐπίκληση στὸ τελευταῖο δίστιχο. Ἴσως 

μποροῦμε νὰ τολμήσουμε τὴν γραφὴ ἀμφὶ νομαίῳ (ἐνν. Πανὶ) μὲ τὴν σημασία γιὰ χάρη τοῦ 

νομαίου Πανός· γιὰ τὴν σύνταξη βλ. Ἰλ. 3.70 ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι 

(πρόταση Πάριδος γιὰ μονομαχία μὲ τὸν Μενέλαο, βλ. καὶ LSJ ἀμφὶ Β IV). 

 

γηραιὸς Κλείτων σπεῖσε μελισσοπόνος      

Κλείτων    εἶναι ὄνομα ἀρκετὰ σπάνιο· συναντᾶται μόνο τριάντα δύο φορές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες 

οἱ ἐννέα εἶναι ἀπὸ τὴν περιφέρεια τῆς Ῥόδου· πρβλ. τά «ῥοδιακά» ἐπιγράμματα τοῦ 

Ἀπολλωνίδου (23, 28 καὶ 29 GP).114 Τὸ ὄνομα αὐτὸ συναντᾶται καὶ στὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν 

Τάραντα (ΠΑ 6.226=87 ΗΕ· ἐκεῖ πρόκειται γιὰ γεωργό-ἀμπελουργό). Τὸ Κλεῖτος εἶναι πιὸ 

συχνό, ὅπως παρατηροῦν οἱ Gow-Page· μάλιστα ὑπάρχουν ὁμοιότητες ἀνάμεσα στὸ 

ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε καὶ σὲ ἕνα, ἐπίσης χωρὶς σαφῆ ἀναφορὰ σὲ θεότητα, ἐπίγραμμα 

τοῦ Μνασάλκου (ΠΑ 6.125=4 ΗΕ). Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ ὄνομα Κλεῖτος (στ. 5) καὶ τὸ σπάνιο 

τηλεβόλους ἰοὺς (στ. 3) τὸ ὁποῖο θυμίζει τὸ τηλοπέτευς ἀγέλης (βλ. Pelliccio 2013, 93-94 καὶ 

παρακάτω). 

                                                           
113 Ὁ Νικίας γράφει φρουρὸς ἐπὶ σμήνεσσι περιστράτου εἵνεκα μίμνω/.../ κλῶπα μελισσάων δεδοκημένος (ΠλΑ 

189=8,1-3 ΗΕ) γιὰ ἄγαλμα τοῦ Πανὸς σύμφωνα μὲ τοὺς Beckby καὶ Paton, ἢ τοῦ Ἑρμοῦ κατὰ τοὺς Gow-Page. 

Ἐξάλλου, προτάσεις τοῦ τύπου αἰγινομεῦ Πάν (Jacobs2 1817, 182), ἀγρονόμ’ ὦ Πάν (Stadtmüller), αἰγινόμ’ ὦ 

Πάν (Wilhelm 1935, 451) δὲν δικαιολογοῦνται εὔκολα παλαιογραφικῶς. Γιὰ τὸν Ὀρφικὸ Ὕμνο βλ. καὶ 

Athanassakis-Wolkow 2013, 42. Γιὰ τὴν σχέση νυμφῶν καὶ μελισσῶν βλ. ἤδη στὴν Ὀδύσσεια, 13.104. Βλ. καὶ 

Douglas 1928, 184, Davies-Kathirithamby 1986, 52. Βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 7.717=50,1-2 HE (ἐπιτύμβιο γιὰ 

κυνηγό/μελισσοκόμο). 
114 LGPN Ι, μὲ ἀναφορὰ στὴν Ῥόδο: βλ. εἰδικὰ τὴν ἐπιγραφὴ IG XII1 στ. 33, Lindos II 51 καὶ SEG 39:728 

(Ῥόδος, 3ος αἰ. π.Χ.)· SEG 39:732 (Ῥόδος· περ. 100-68 π.Χ.). 
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μελισσοπόνος    εἶναι ἅπαξ, ἴσως παραλλαγὴ τοῦ μελισσοπόλος ([Ἀριστοτ.] Θαυμ. 835a23), 

μὲ τὸ ὁποῖο μοιάζει πολύ. Πρβλ. τὶς φράσεις Σωσικλέης θῆκεν ἀρουροπόνος (Φίλ. ΠΑ 

6.36=9,2 GP· πάλι τὸ σύνηθες σχῆμα «ὄνομα + ῥῆμα ἀφιέρωσης + ἕνα κατασκευασμένο 

ἐπαγγελματικό»), Καλλιμένης ἄνθετο γειοπόνος (Ἀγαθ. ΠΑ 6.41,4, στὴν ἴδια θέση). Γιὰ 

ἀντιστροφὴ τοῦ σχήματος αὐτοῦ βλ. Ἀρίστ. ΠΑ 6.306=1,9-10 ΗΕ (οὐψοπόνος Σπίνθηρ .../ 

θήκατο μὲ τὸ ἐπαγγελματικὸ στὴν ἀρχὴ πενταμέτρου). Ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος ἐφευρίσκει 

παρόμοια τὸ μελισσοκόμος (2.130), ἀλλὰ ἐντοπίζεται καὶ τὸ μελισσονόμος (Ἀριστοφ. Βάτρ. 

1273-74, γιὰ ἱέρειες τῆς Ἀρτέμιδος).115  

 

ἀμβροσίων ἔαρος κηρῶν μέλι πολλὸν ἀμέλξας     

ἀμβροσίων ἔαρος κηρῶν    τὸ ἐπίθετο ἀμβρόσιος συνηγορεῖ γιὰ τὴν θεϊκὴ φύση τῶν 

μελισσῶν, ἀφοῦ ἡ ἀμβροσία (Ὀδ. 5.93) ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένα τὸ μέλι εἶναι ἡ τροφὴ τῶν 

θεῶν (βλ. Καλλίμ. Ὕμν. 1.49 καὶ παραπάνω, λ. ἔκ με ταμών). Ἐπιπλέον, οἱ κηροὶ ἴσως 

ἀποκαλοῦνται  ἀμβρόσιοι λόγω τῆς εὐοσμίας τους· πρβλ. Ἰλ. 14.171-172 ἐλαίῳ/ ἀμβροσίῳ 

ἑδανῷ καὶ 23.186-187 ῥοδόεντι … ἐλαίῳ/ ἀμβροσίῳ καὶ Janko 1992, 174-175 γιὰ τὸ ἔνδυμα 

τῆς Ἥρας, τὸ ἀρωματισμένο καὶ χρισμένο μὲ ἔλαιο (καὶ στὸν ὁμηρικὸ αὐτὸ στίχο τὸ 

ἀμβρόσιος εἶναι ἐμφατικῶς τοποθετημένο στὴν ἀρχὴ τοῦ στίχου). Πρβλ. Κριν. ΠΑ 

6.232=42,3-4 GP ἥ τε μελισσῶν/ ἀμβροσίη (ἀφιέρωμα στὸν Πᾶνα καὶ στὸν Πρίαπο). 

 Ἐξάλλου, ἡ φράση ἔαρος κηρῶν (ἔαρος ὡς γενικὴ κτητικὴ στὸ κηρῶν) εἶναι 

νεότευκτο σχῆμα τὸ ὁποῖο δηλώνει ἐναργῶς ὅτι οἱ κηρῆθρες εἶναι κτῆμα τῆς ἄνοιξης, 

δηλαδὴ ἡ δραστηριότητα τῶν μελισσῶν σὲ αὐτὲς εἶναι ἔντονη κυρίως κατὰ τὴν ἄνοιξη. 

Πρβλ. Εὐρ. Ἱππ. 77 μέλισσα … ἠρινή· στὴν Ἀνθολογία Νικ. ΠΑ 9.564=6,1 HE, Μακ. Ὑπ. 

ΠΑ 5.240,2-3 ἔργα μελισσάων …/ … ἔαρι δροσερῷ.  

μέλι πολλὸν ἀμέλξας    Ἔχουμε παρήχηση του μελ και του λ.  Εἶναι σπάνια ἡ εἰκόνα τῆς 

ἄμελξης γιὰ κηρῆθρες (βλ. καὶ παραπάνω τὸ σχόλιο στὸ ἔκ με ταμών). Βλ. καὶ Lyrica 

Adespota (PMG), ἀπ. 61 ἐκ Σαπφοῦς τόδ’ ἀμελγόμενος μέλι τοι φέρω (σὲ ποιητολογικὰ 

συμφραζόμενα). Τὸ ἀμέλγω χρησιμοποιεῖται μεταφορικῶς καὶ γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ οἴνου: βλ. 

τὴν φράση νέκταρ ἀμέλγονται ἀπὸ τὴν Ἐλεγεία 1 τοῦ Ἴωνος, στ. 9 καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία 

Μακηδ. Ὑπ. 9.645,8 ἐκ βοτρύων ξανθὸν ἄμελξε γάνος.  

                                                           
115 Γεωπόνος: Ὀππ. Ἁλ. 1.309 γηπόνος γιὰ γεωργὸ ποὺ ἁλιεύει ψάρια ποὺ βγαίνουν στὰ παράλια, Βάβρ. 108,14 

μῦν … γεηπόνον, Τρυφ. 355, Νόνν. Δ. 42.280, Παράφρ. 15,5 (ἀποκαλεῖται ἔτσι ὁ Θεὸς Πατήρ). Ἀπὸ τὴν 

Ἀνθολογία βλ. Ἀντίφιλ. ΠΑ 7.175=24,1 GP, Ἡρακλείδ. 7.281=1,1 GP καὶ ὑποσ. Gow-Page, Φίλ. 9.742=79,1 

GP, Ἀγαθ. 6.41,4 καὶ Ἀγαθ. 6.72,5, Ἰουλ. Αἰγ. 9.797,2 (καὶ Schulte 1990, 108), Ἀνών. 9.384,14. Βλ. καὶ τὸ 

κατασκευασμένο ἀροτροπόνος (Φίλ. ΠΑ 9.274=47,3 GP ἀροτροπόνους ζεύγλας). 
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πολλὸν    πρόκειται γιὰ ἰωνικὸ τύπο· βλ. τὴν συζήτηση στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2 γιὰ τὶς 

διαλεκτικὲς ἐπιλογὲς τοῦ Ἀπολλωνίδη. 

 

δῶρον ἀποιμάντου τηλοπέτευς ἀγέλης    τὸ δῶρο τὸ ὁποῖο λαμβάνεται ἀπὸ τὶς μέλισσες 

γιὰ να προσφερθεῖ ἀπὸ τὸν ἀφιερωτὴ ἐμφανίζει συγγένειες μὲ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Φιλίππου, 

τὸ ὁποῖον ἀναφέραμε καὶ στὸ Εἰσαγ. Σημ.: ΠΑ 6.236=2,3 GP κηρότροφα δῶρα μελισσῶν. 

Ἐπίσης ἀπήχηση βρίσκουμε στὸν Νόννο, Δ. 5.272 (ἐπιβώμια δῶρα μελίσσης), ὅπου φαίνεται 

ἡ τάση σύγκρισης τῆς σπονδῆς μελιοῦ μὲ θυσία ζῶων σὲ βωμό, ὅπως ἴσως συμβαίνει στὸ 

ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε (βλ. Pelliccio 2013, 99). 

ἀποιμάντου    τὸ ἐπίθετο ἀποίμαντος μαρτυρεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Ἀπολλωνίδη ἀλλὰ 

παίρνει ἀργότερα μεταφορικὴ χροιὰ στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Πατέρες (ὁ ἐκτὸς τοῦ ποιμνίου 

τῆς Ἐκκλησίας ἢ τὸ ποίμνιο χωρὶς ἱεράρχη)· βλ. ἐνδεικτικῶς Γρηγ. Ναζιανζηνοῦ (37, 257 

Migne) τὸ τοῦ Θεοῦ ποίμνιον, ἀποίμαντον ὂν καὶ ἀνεπίσκεπτον. Εἶναι ὀξύμωρον τὸ ὅτι ἀπὸ 

τὴν μία παρουσιάζεται κάποιος μελισσοπόνος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀγέλη τῶν μελισσῶν 

χαρακτηρίζεται ὡς ἀποίμαντος. Ἴσως θέλει πάλι νὰ τονίσει ὁ ἐπιγραμματοποιὸς τὴν θεϊκὴ 

φύση τῶν μελισσῶν, οἱ ὁποῖες μόνο τυπικὰ ὑποτάσσονται σὲ κάποιον ἐπαγγελματία. Δὲν 

ταιριάζει ἐδῶ νοηματικῶς ἡ γραφὴ ἀπημάντου τοῦ Küster 1705 (ΙΙ.161, λ. θαλάμη, ὑποσ. 

10), τὴν ὁποίαν ἐντοπίζουμε στὸ Αp.L. (50r) καὶ Αp.B. (βλ. Jacobs1 8.355). 

τηλοπέτευς ἀγέλης    εἶναι ἅπαξ τὸ τηλοπέτης· σχηματίστηκε ἴσως κατὰ τὸ ὁμηρικὸ ὑψιπέτης 

(Ἰλ. 12.201· βλ. παρακάτω, σχόλια Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.287=23,3 GP ὑψιπετῆ … ταρσόν). Δὲν 

ὑπάρχει ἄλλο σύνθετο μὲ α΄ συνθετικὸ τὸ τηλο-· ἐναλλακτικὲς ἐπιλογὲς εἶναι εἴτε τὸ 

τηλεπέτευς τοῦ Ap.B., τὸ ὁποῖο προτιμᾷ ὁ Dübner 1864 (202 καὶ 253), εἴτε τὸ τηλυπέτευς τοῦ 

Döderlein 1825, 12-13· πρβλ. ἐπίθετα ὅπως τηλυγέτης ἢ τηλύγετος (Ἰλ.13.470 κ.ἀ.).116 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ τὸ ἐπίρρημα τηλοῦ (Σούδ. λ. τῆλε καὶ τηλοῦ: πόρρω), καθὼς καὶ τὰ τηλόθι 

καὶ τηλόσε, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἴσως κατεσκεύασε τὸν τύπο τηλοπέτευς. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν κατάληξη καὶ τὸν τονισμό, τὰ ἐνεργητικὰ ἐπίθετα εἰς -πέτης (μὲ β΄ 

συνθετικὸ τὸ πέτομαι: Ἰλ. 12.201 αἰετὸς ὑψιπέτης, Ἡσ. Ἔργ. 212 ὠκυπέτης ἴρηξ) 

συμπεριφέρονται ὡς πρωτόκλιτα: βλ. Ἰλ. 8.41-42 καὶ 13.23-24 ἵππω/ ὠκυπέτα (δυϊκ.), Πίνδ. 

Πυθ. 3.105 ὑψιπετᾶν ἀνέμων, Σοφ. Τρ. 1042. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀρχ. ΠΑ 9.19=19,4 GP 

πτανοῖς ὠκυπέταις (sic) ἴκελον (γιὰ ἵππο) καὶ Σιμ. 15.24,8-9 Κύπριδος παῖς/ ὠκυπέτας. 

Ἀντίθετα, ἐδῶ τὸ τηλοπέτης ἔχει γενικὴ -πέτους δίκην τριτοκλίτου λόγῳ σύγχυσης 

                                                           
116 Ὄχι Doederlin ὅπως γράφει ὁ Pelliccio. Ὁ Stadtmüller, ἀπὸ τὸν ὁποῖον παίρνει τὴν ἀναφορά, γράφει 

συντομογραφημένα τὴν λατινική μορφὴ τοῦ ὀνόματος, Doederlin(ius).  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ

javascript:%20void%200;


 
 

73 
 

πρωτοκλίτων καὶ τριτοκλίτων σὲ -ης. Βλ. Εὐστάθ. Θεσσ. Σχόλ. Ἰλ. 12.201 (3.374,28-30) καὶ 

ἴδ. Σχόλ. Ὀδ. 5.27 (1.196,4-6). 

 

θείης ἑσμοτόκον χορὸν ἄπλετον    γιὰ τὸ ὑποκείμενο τῶν εὐκτικῶν θείης καὶ ἐμπλήσαις τοῦ 

ἑπόμενου στίχου ἔχουμε διατυπώσει ἀρκετὲς ὑποψήφιες θεότητες παραπάνω, ἀπὸ τὶς ὁποῖες 

προτιμοῦμε τὸν Πᾶνα (βλ. παραπάνω, λ. ἀμφὶ νομαίῳ). 

ἑσμοτόκον    Ὁ P περιέχει τὴν γραφὴ θεσμοτόκον, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἑρμηνεύσιμη. Εἶναι 

εὐφυὴς ἡ πρόταση ἑσμοτόκον ποὺ ἀποδίδεται παραδοσιακὰ στὸν Salmasius (ἐντοπίζεται στὸ 

Supp.Gr.557 καὶ στὸ Ap.B., 113· βλ. Küster 1705, ΙΙ.161, λ. θαλάμη καὶ Jacobs2 

ΙΙΙ.182/185)· πρβλ. Ἀνών. ΠΑ 7.12=39,1 FGE μελισσοτόκων ἔαρ ὕμνων (εἶναι ἅπαξ τὸ 

μελισσοτόκος, γιὰ τὴν ποίηση τῆς Ἤριννας)· Ἀντίπ. Θεσσ. ΠλΑ 305=75,3-4 GP ἑσμός/ 

ἔπλασε κηρόδετον … μέλι. Ἡ ἀκριβὴς ἔννοια τοῦ ἑσμοτόκος χορὸς εἶναι τὸ μελίσσι ποὺ γεννᾷ 

μέλι· πρβλ. τὸν Ἐπίνικο (ἀπ. 1.7 PCG), ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀντίφιλο (ΠΑ 9.404=42,5-6 GP) γλυκὺ 

νᾶμα μέλισσα/ πηγάζει σκήνευς δαψιλὲς ἐξ ὀλίγου (καὶ Μελ. ΠΑ 12.164=80,1 ΗΕ· Pelliccio 

2013). Τὰ παροξύτονα ἐπίθετα εἰς -τόκος εἶναι συνήθως ἐνεργητικά, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ 

προπαροξύτονα εἰς -τοκος· βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 7.742=13,2 GP δοιοτόκῳ νηδύι. Πρέπει νὰ 

θεωρήσουμε ὅτι ὁ τύπος θεσμοτόκον τοῦ Ρ προῆλθε ἀπὸ προσκόλληση τοῦ θ- ἐκ 

παραδρομῆς στὸ ἑσμοτόκον «as a repetition of the initial letter of the previous word in the 

line θείης».117  

χορὸν ἄπλετον    ἡ φράση αὐτὴ εἶναι πιθανῶς ἀρχαιογνωστικὸ σχόλιο γιὰ τὸν χορὸ τῶν 

μελισσῶν, τὸν ὁποῖον ἴσως ἔχει ὑπ’ ὄψιν ὁ Ἀριστοτέλης (Ζῷα ἱστ. 624b) καὶ ὑμνεῖ ὁ 

Αἰλιανός: φιλῳδίας τε καὶ φιλομουσίας ... τῶν μελιττῶν χοροῦ (Ζῴων ἰδ. 5.13).118 Μάλιστα, 

ἡ Lawler 1954, 104-106, θεωρεῖ πολὺ πιθανὴ τὴν μίμηση τοῦ «χοροῦ» τῶν μελισσῶν ἀπὸ 

τὶς ἱέρειες μυστηριακῶν θρησκειῶν κατὰ τὶς τελετές τους. Τὸ ἐπίθετο ἄπλετος εἶναι 

πεζολογικό· χρησιμοποιεῖται πρῶτα ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ πολύτιμων 

μετάλλων (1.215, 3.106). Συναντᾶται μὲ ἀναφορὰ σὲ φυσικὰ φαινόμενα στὸν Ξενοφῶντα 

(Ἀν. 4.4.11, χιών), ἐνῷ γιὰ πληθυσμιακὲς ὁμάδες στὸν Νόννο, Δ. 27.139 πρυλέων στρατὸς 

ἄπλετος (πολεμικὰ συμφραζόμενα). Μαζὶ μὲ τὸ μέλι πολλὸν τοῦ στ. 3 καὶ τὸ ἐμπλήσαις τοῦ 

                                                           
117http://www.stoa.org/sol-

bin/search.pl?login=guest&enlogin=guest&db=REAL&field=adlerhw_gr&searchstr=theta,269 (Suda On 

Line), πρόσβαση στὶς 29/10/2015. Εἶναι ἀχρείαστη εἶναι ἡ προσθήκη τοῦ δ’ ἀπὸ τὸν Reiske, θείης δ’ ἐσμ- (ἂν 

καὶ συναντᾶται συχνὰ μὲ ψιλὴ τὸ ἐσμὸς στοὺς κώδικες, ὅπως σημειώνουν οἱ LSJ)· τὴν γραφὴ τοῦ Reiske 

ἀκολουθοῦν ὁ Brunck καὶ ὁ Jacobs1.  
118 Ἐνστάσεις γιὰ τὴν ὀρθὴ ἑρμηνεία τοῦ χοροῦ τῶν μελισσῶν ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη (ὁ φιλόσοφος πιστεύει ὅτι 

ἡ μέλισσα «χορεύει» γιὰ νὰ ξεφορτώσει τὴν τροφή, ὄχι γιὰ νὰ πληροφορήσει γιὰ τὴν ἀπόσταση ἀπὸ τὸ μέρος 

ὅπου βρῆκε τὴν τροφή) στοὺς Davies-Kathirithamby 1986, 55-56. Βλ. Engel 2013, 1-2. 
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στ. 6 δημιουργοῦν μία ὁμάδα ἐτυμολογικῶς συγγενῶν λέξεων ποὺ τονίζουν τὴν ἔννοια τῆς 

πλησμονῆς. 

 

εὖ δὲ μελιχροῦ/ νέκταρος ἐμπλήσαις κηροπαγεῖς θαλάμας     

εὖ    αὐτὴ εἶναι ἡ γραφὴ τῶν κωδίκων καὶ εἶναι εὔληπτη. Ἀντιθέτως, δὲν ἐξυπηρετεῖ τὸ 

νόημα τὸ  ἐκ τοῦ Küster 1705, ΙΙ.161 (ἀπὸ τὸ Ap.B., σ. 113· βλ. καὶ Brunck, Jacobs1 2.119), 

καθὼς τὸ κείμενο δὲν ἀπαιτεῖ  ἐμπρόθετη γενικὴ τῆς προέλευσης ἐκ … νέκταρος (στὸν στ. 3 

ἐντοπίζουμε ἀπρόθετη γενικὴ τῆς προέλευσης, κηρῶν μέλι … ἀμέλξας). 

μελιχροῦ/ νέκταρος    ἡ χρήση τοῦ μελιχρὸς γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὸ μέλι εἶναι ἕνα οἰονεὶ 

ἐτυμολογικὸ σχῆμα· βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Νεολογισμοὶ καὶ ἅπαξ λεγόμενα. Ἡ φράση 

θυμίζει τὶς Βάκχες τοῦ Εὐριπίδη, 143 ῥεῖ (ἐνν. πέδον) … μελισσᾶν νέκταρι (κατὰ τὴν ἔλευση 

τοῦ Διονύσου). Στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Ἀντιφίλου 9.404=42,8 GP αἰθερίου … νέκταρος 

(πάλι γιὰ τὸ μέλι), Φίλ. 9.438=53,2 GP μελιχρὴν σμηνοδόκου χάριτα. Τὸ νέκταρ ὡς ὑγρὴ 

οὐσία θὰ μποροῦσε νὰ συμφωνεῖ μὲ τὸ σπεῖσε τοῦ στ. 2 καὶ νὰ ἀντιβαίνει στὸ ταμὼν τοῦ στ. 

1, ἀλλὰ τὸ οὐσιαστικὸ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρακτηρίσει στερεὲς τροφὲς (γιὰ παράδειγμα 

στὸν Ἀρχέστρατο, ἀπ. 16,4 Olson-Sens, στὴν φράση νέκταρος ἄνθος, γιὰ εἶδος ψαριοῦ· βλ. 

καὶ σχόλια Olson-Sens).  

ἐμπλήσαις    τὸ πίμπλημι ὡς ἐνδεικτικὸ ἀφθονίας χρησιμοποιεῖται στὸν Ὅμηρο (Ὀδ. 5.93 

γιὰ τὸ γεῦμα τῆς Καλυψοῦς πρὸς τὸν Ἑρμῆ καὶ ἴδ. 17.411). Εἶναι τόπος στὸ τέλος 

ἀναθηματικῶν ἐπιγραμμάτων ἡ λογικὴ τῆς πλούσιας ἀνταμοιβῆς ἐκ μέρους τῶν ἀντίστοιχων 

θεοτήτων: παράλληλα βλ. Ἀπολλωνίδου 6.105=1,5-6 GP πλησθέντα…/ δίκτυα, Μακηδ. Ὑπ. 

6.40,3-4 δὸς δὲ βόε ζώειν ἐτύμω καὶ πλῆσον ἀρούρας/ δράγματος, ὀλβίστην ἀντιδίδουσα χάριν 

(πρὸς τὴν Δήμητρα) καὶ Μόσχου ΠλΑ 200=1,5 ΗΕ (μὲ κωμικὸ τόνο).  

κηροπαγεῖς θαλάμας    Τὸ σπάνιο αὐτὸ ἐπίθετο ἐντοπίζεται ξανὰ στὸν Νικία (ΠΑ 9.564=6,4 

ΗΕ): ὄφρα τεὸς πλήθῃ κηροπαγὴς θάλαμος (ὕμνος πρὸς τὴν μέλισσα)· πρβλ. Ἀντιφίλ. 

9.404=42,2 GP αὐτοπαγεῖς θαλάμαι. Ἴσως κατὰ μίμησιν τοῦ Νικία ὁ Ἀπολλωνίδης μὲ 

δίσημο τρόπο ἀναφέρεται μὲ τὸ β΄ ἐνικὸ καὶ στὴν μέλισσα ἀλλὰ καὶ στὸν θεὸ στὸν ὁποῖον 

ἀφιερώνεται τὸ μέλι. Παλαιότεροι ἐκδότες τῆς Σούδας γράφουν σκηνοπαγεῖς θαλάμας, 

γραφὴ ποὺ ἀπορρίπτει ὁ Küster 1705 (ΙΙ.161). Παρόμοια διαβάζουμε στὸν Βεργίλιο, Γεωργ. 

4.161-163, tenacis/ suspendunt ceras … / aliae purissima mella stipant et liquido distendunt 

nectare cellas (παρομοίωση ἐργασιῶν τοῦ μελισσιοῦ μὲ τὶς ἀσχολίες τῶν Κυκλώπων). 

Κοινὸ πρότυπο ἴσως εἶναι ὁ Καλλίμαχος (Ὕμν. Ἀπ. 110-112 γιὰ τὶς μέλισσες ὡς ἱέρειες τῆς 

Δήμητρας).  
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ΠΑ 7.180=4 GP 

 

ἠλλάχθη θανάτοιο τεὸς μόρος, ἀντὶ δὲ σεῖο, 

  δέσποτα, δοῦλος ἐγὼ στυγνὸν ἔπλησα τάφον· 

ἡνίκα σεῦ δακρυτὰ κατὰ χθονὸς ἠρία τεῦχον,  

  ὡς ἂν ἀποφθιμένου κεῖθι δέμας κτερίσω, 

ἀμφὶς ἔμ’ ὤλισθεν γυρὴ κόνις. οὐ βαρὺς ἡμῖν         5 

  ἔστ’ Ἀίδης· ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον. 

 

P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς ἕτερον δοῦλον ἀντὶ τοῦ δεσπότου τελευτήσαντος (sic)    Pl Ἀπολλωνί(δου)   

Suid. s.v. ἠρία (3-4) 

1 θανάτοιο Pl : -του P    3 σεῦ δακρυτὰ Pl: σου δακρυτὰ P, σοι δακρυτὰ C: ἠνίκα (καὶ) δυσδάκρυτα Suid. | 

τεῦχον PPl: τεύχων Suid.    5 ἀμφὶς Paton: ἀμφὶ δ’ PPl | ὤλισθεν γυρὴ P: ὤλισθε ξυνὴ Pl 

 

Ἡ μοῖρα τοῦ θανάτου σου ἀνταλλάχθηκε, καὶ ἀντὶ γιὰ σένα, ἀφέντη μου, ἐγώ, ὁ δοῦλος, γέμισα 

τὸν ζοφερὸ τάφο· καθὼς ἔσκαβα μέσα στὴν γῆ τὸ θλιβερὸ μνῆμά σου, ἐκεῖ γιὰ νὰ κηδεύσω μὲ 

τιμὲς τὴν σορό σου ὅταν θὰ εἶχες πεθάνει, γύρω μου κατωλίσθησε τὸ κυκλοφερὲς χῶμα. Δὲν 

θὰ εἶναι δυσβάστακτος γιὰ μένα ὁ Ἅδης· θὰ ζήσω κάτω ἀπὸ τὸ δικό σου φῶς.  

 

Ὁ Ἀπολλωνίδης ἀγγίζει σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα τὸ θέμα τοῦ πρόωρου θανάτου ἑνὸς 

δούλου κατὰ τὴν διαδικασία τῆς ἀνόρυξης τοῦ τάφου τοῦ κυρίου του. Ὁλόκληρο τὸ ποίημα 

βρίθει ὅρων σχετικῶν μὲ τὸν θάνατο καὶ τὸν τάφο (θανάτοιο μόρος, τάφον, ἠρία, 

ἀποφθιμένου, κτερίσω, κόνις, Ἀίδης). Εἰδικὰ οἱ φράσεις στυγνὸν… τάφον καὶ δακρυτὰ… ἠρία 

σὲ δύο διαδοχικοὺς στίχους εἶναι σχεδὸν ταυτόσημες· ἡ ἴδια ἐμμονὴ τῆς σώρευσης 

περιφράσεων συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ στὸν Ἀπολλωνίδη (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 3 GP καὶ Γεν. 

Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2). Ἡ εἰκόνα τοῦ θανάτου ἀνατρέπεται μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ φωτός (στ. 5-6), 

τὸ ὁποῖο σὰν νὰ εἰσχωρεῖ στὸν Ἅδη γιὰ νά «ἐλαφρύνει» τὴν ἐκεῖ διαμονὴ τοῦ δούλου. 

Ἐπίσης, τὴν ἔννοια τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν δύο μοιρῶν (ἠλλάχθη) ὑπογραμμίζει ἡ παράθεση 

τῶν ἀντιθέτων τοῦ β’ στίχου δέσποτα δοῦλος, καὶ τὸ χιαστὸ σχῆμα στὸ ὁποῖο εἶναι 

ἐντεταγμένα: σεῖο/ δέσποτα δοῦλος ἐγώ· βλ. καὶ παρακάτω τὰ σχόλιά μας. 

Ὁ κύριος τοῦ δούλου αὐτοῦ μᾶλλον εἶναι ζωντανὸς καὶ θάβει τὸν δοῦλο (ἀντίθετη 

ἄποψη ἔχουν οἱ Waltz-Desrousseaux καὶ ὁ Pelliccio 2013, 106-109, μὲ ἀρκετὰ πειστικὰ 

ἐπιχειρήματα). Μὲ μία πρώτη ματιὰ μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι ὁ κύριος ἔχει 

ἀποβιώσει (βλ. δακρυτὰ … ἠρία, ἀποφθιμένου) ἀλλὰ τότε τὸ τελευταῖο δίστιχο θὰ ἦταν 

δύσκολο νὰ ἑρμηνευθεῖ (ἡ φράση ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον πρέπει νὰ σημαίνει ὅτι ὁ κύριος 

εἶναι ἀκόμη ζωντανός, βλέπει τὸ φῶς τοῦ ἥλιου· βλ. καὶ Gow-Page). Ἡ πρόνοια τοῦ ἰδίου 

τοῦ ἰδιοκτήτη γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ τάφου του ἐνόσῳ αὐτὸς βρίσκεται ἐν ζωῇ εἶναι ἴσως 

διαδεδομένη συνήθεια· βλ. Σιλεντ. ΠΑ 7.609,2 θυμῷ θαρσαλέῳ ζῶν ἐλάχηνε τάφον (6ος αἰ. 
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μ.Χ.). Βλ. καὶ GVI 247-274 (πρόκειται γιὰ ἐπιγραφὲς οἱ ὁποῖες χρονολογοῦνται ἀνάμεσα 

στὸν 1ο αἰ. π.Χ. καὶ στὸν 4ο αἰ. μ.Χ.), ἀλλὰ καὶ GVI 1430 (Κόρυκος Κιλικίας, 2ος-3ος αἰ. 

μ.Χ.) γιὰ τὴν ἀνέγερση βωμοῦ ἀπὸ θεράποντα πρὸς τιμὴν τοῦ ἐκλιπόντος κυρίου του (καὶ 

Raffeiner 1977, 81). 

Στὴν Ἀνθολογία ἐντοπίζονται καὶ ἄλλα ἐπιγράμματα ὅπου δοῦλος μιλᾷ γιὰ τὸν 

θάνατό του: βλ. Διοσκ. 7.162=28 καὶ 7.178=38 ΗΕ (Πέρσης καὶ Λυδὸς δοῦλος), Κριν. 

7.371=15,6 GP εὐπειθὴς Κριναγόρου θεράπων· Ἀνών. 7.179=25 FGE καὶ Ἀνών. ΠΑ 7.676. 

Παράδοξο εἶναι καὶ τὸ κλείσιμο ἑνὸς ἐπιγράμματος τοῦ Ποσειδίππου (48,3-4 Α-Β) γιὰ 

δούλη ποὺ θάβεται δίπλα στοὺς κυρίους της: εὖ χαριτοῦμ[αι,/ ἥτις ἔ]χω στήλην κρέσσον’ 

ἐλευθερίης (καὶ Pelliccio 2013, 104, Petrovic στοὺς Seidensticker κ.ἄ. 2015, 203). Ἡ 

ἰδιοτυπία τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι ἡ παραδοξότητα τοῦ τρόπου θανάτου τοῦ δούλου· ὁ δοῦλος 

καταπλακώνεται στὴν προσπάθειά του νὰ ἀνορύξει τὸν τάφο τοῦ κυρίου του. Αἰφνιδίῳ 

θανάτῳ χάνεται καὶ ἕνας ἄλλος δοῦλος (GVI 1576,4· 1ος-2ος αἰ. μ.Χ.).119 Ὁ Θεαίτητος (ΠΑ 

7.444=5 ΗΕ) ἀναφέρεται σὲ πυρκαγιά ποὺ κατακαίει ἐλεύθερους καὶ δούλους σὲ ἀγροικία. 

Εἰδικὰ γιὰ ἀσυνήθιστους θανάτους ἀπὸ μοιραία καταπλάκωση στέγης βλ. καὶ παρακάτω, 

Ἀπολλωνίδ. 11 GP (Εἰσαγ. Σημ.). 

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες περιπτώσεις ἐπιτυμβίων γιὰ δούλους. Ὁ Peek ἐκδίδει ἐπιγραφὴ 

σὲ μάρμαρο (GVI 514) ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Ζωσίμης, δούλης τῶν βασιλήων· βλ. καὶ Δαμάσκ. 

7.553 (πάλι γιὰ κάποιαν Ζωσίμη, δούλην ἐνόσῳ ζοῦσε, τώρα ἀπελευθερωμένη χάρη στὸν 

θάνατό της). Παραμένει φυσικὰ ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα ποιὸς συντάσσει τὶς ἐπιγραφὲς 

αὐτὲς γιὰ λογαριασμὸ τῶν δούλων καὶ ποιὰ εἶναι τὰ κίνητρά του (γιὰ παράδειγμα, ἐὰν 

ἀποτελοῦν αὐτὲς ἕναν ἔμμεσο τρόπο ἐγκωμιασμοῦ τῶν εὐπόρων κυρίων τους, οἱ ὁποῖοι 

τιμοῦν τοὺς νεκροὺς δούλους τους).120 Ἡ κλασικὴ ἀρετὴ τῶν δούλων ποὺ ἐπαινεῖται στὰ 

ἐπιτύμβια εἶναι ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ πίστη στὸ ἀφεντικό τους. Μάλιστα, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις 

δημιουργεῖτο μία ἰδιότυπη προσκόλληση τοῦ δούλου πρὸς τὸν κύριό του, σὲ σημεῖο ὥστε ὁ 

δοῦλος νὰ του εἶναι πιστὸς μέχρι θανάτου καὶ μετὰ θάνατον (ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ δοῦλος τοῦ 

ἐπιγράμματος ποὺ μελετοῦμε). 

 

                                                           
119 Γιὰ τὴν χρονολόγηση τῶν ἐπιγραμμάτων τῆς μικρῆς αὐτῆς θεματικῆς κατηγορία (7.178-7.180) βλ. 

παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4. 
120 Γιὰ τὸ πρότυπο τοῦ ἱκανοῦ δούλου βλ. Πλούτ. Περικλ. 16.4 κ.ἑξ. Γενικὰ γιὰ τὴν δουλεία αὐτὴ τὴν ἐποχὴ 

βλ. Harper 1972, 341-342· γιὰ ἐπιτύμβια γιὰ δούλους βλ. Lattimore 1962, 280-285 (παράλληλη  ἀναφορὰ σὲ 

ἑλληνικὲς καὶ λατινικὲς ἐπιγραφές)· Raffeiner 1977 (εἰδικὰ σ. 20-26 καὶ 35-37 γιὰ τὰ ἐπιγράμματα τῆς 

Ἀνθολογίας). Στὸν Beavis 1992, 39 διαβάζουμε: «virtually all of the ancient literature on slavery is written 

from the perspective of slave owners». Γιὰ νεώτερη βιβλιογραφία γιὰ τὴν δουλεία κατὰ τὰ ἀρχαῖα καὶ 

βυζαντινὰ χρόνια βλ. ἐνδεικτικῶς Rotman 2004, Heinen-Binsfeld 2010, Morris 2018. 
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ἠλλάχθη θανάτοιο τεὸς μόρος    Τὸ θέμα τῆς ἀναπάντεχης ἐναλλαγῆς τῆς μοίρας 

συναντᾶται και ἐνωρίτερα στὴν τραγικὴ ποίηση· βλ. Σοφ. Ἀντ. 944 κ.ἑξ.· Εὐρ. Ἑκ. 481-483 

λιποῦσ’ Ἀσίαν,/ Εὐρώπας θεραπνᾶν ἀλλά-/ ξασ’ Ἅιδα θαλάμους, Ἰφ. Τ. 193 κ.ἑξ. Ἀπὸ τὴν 

Ἀνθολογία βλ. καὶ Ἀντίπ. Θεσσ. 9.269=109 GP,  Κριν. 7.638=45 GP παίδων ἀλλαχθέντι 

μόρῳ, Ἀντιφίλου 7.634=19 GP (νεκροθάφτης παθαίνει ἀτύχημα καθὼς κουβαλᾷ 

νεκροφόρα, ἡ ὁποία τελικὰ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ μεταφέρει τὴν δική του σορό), 

Ἀπολλωνίδ. 9.228=14,3 GP ἁλίκλυστον δέμας ἄλλου. Μὲ ἥρωες ζῷα βλ. Πολυαίνου 

(9.1=1,5 GP) Ἅιδην δ’ ἠλλάξαντο,… νηλέι μοίρῃ (μέσῳ δηλητηρίου ὁ θάνατος μεταφέρθηκε 

ἀπὸ ἐλαφίνα στὸ μικρό της), Ἀντίφιλ. 9.222=37 GP. Τὸ ἴδιο θέμα συναντᾶται καὶ σὲ 

ἐπιγραφές· βλ. GVI 1237,9-10 ἐλπίδα καί μοι πᾶσαν ἐνηλλάξαντο τοκῆες,/ κατθέμενοι τύμβῳ 

χερσὶν ἑῇσι νέκυν (Mάδυτος, 1ος αἰ. μ.Χ.· ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ γιὰ θυγατέρα δούλων)· CEG 

10 (iii) στ. 11-12 φσυχὰς δ’ ἀντίρρο[π]α θέντες/ ἐ[λλ]άχσαντ’ ἀρετέν (ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ 

γιὰ Ἀθηναίους νεκροὺς στὴν Ποτείδαια· χρονολογεῖται μετὰ τὸ 450 π.Χ.). 

Γιὰ παρόμοια φρασεολογία στὴν Ἀνθολογία βλ. Θαλλ. 7.373=4,3 GP πένθεα δὲ 

στεφάνων ἠλλάξαο (δύο ἀθλητὲς μᾶλλον ἔχασαν αἰφνιδίως τὴν ζωή τους κατὰ τὴν 

ἐπιστροφή τους ἀπὸ νικηφόρους ἀγῶνες), Ἀνών. 7.336=49,5-6 FGE ἠλλάχθη δ’ επ’ ἐμοὶ 

νεκύων νόμος· οὐ γὰρ ἔθνῃσκον/ πρῶτον ἔπειτ’ ἐτάφην, ἀλλὰ ταφεὶς ἔθανον (ἡλικιωμένος 

ἠθελημένα θάβεται σὲ τύμβο, βλέποντας στὸν θάνατο τὴν λύτρωση).   

θανάτοιο… μόρος    βλ. Ὀδ. 9.61 οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε (βλ. καὶ Ὀδ. 9.52-

53). Ὅμοιες φράσεις συναντῶνται στὴν τραγῳδία: Αἰσχ. Πέρσ. 917 θανάτου … μοῖρα (πρβλ. 

Ἑπτ. 906 θανάτου τέλος), Σοφ. Ἀντ. 1266 νέος νέῳ ξὺν μόρῳ ἔθανες. Ἐξάλλου, ἡ λέξη μόρος 

παρουσιάζεται καὶ μόνη της, ὡς συνώνυμη τῆς λέξης θάνατος: βλ. Ἰλ. 18.465 καὶ 21.133 

ὀλέεσθε κακὸν μόρον. 

Γιὰ ἐναλλακτικὲς φράσεις στὴν Ἀνθολογία, βλ. Δαμάγ. 7.541=6,2 ΗΕ μόρον… 

πολέμοιο, Ἀλκ. 7.495=15,2 ΗΕ πικρὸν … μόρον, ἴδ. 6.218=21,9 ΗΕ ἐκπροφυγὼν ὀλοὸν 

μόρον (Γάλλος γλυτώνει ἀπὸ τὰ δόντια λιονταριοῦ), Ζων. 7.404=5,4 GP μόρον εἰνάλιον 

(ἐκεῖ μόρος σημαίνει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ θανάτου, τὸ ἴδιο τὸ πτῶμα), Ἀρχ. 9.111=18,4 GP 

ἔμαρψε μόρος, Ἀνών. 7.152,8, Ἀγαθ. 11.372,5.  

 

ἀντὶ δὲ σεῖο,/ … δοῦλος ἐγὼ    τὸ δοῦλος εἶναι γενικότατος ὅρος γιὰ κάποιον ποὺ εἶναι 

ὑπόδουλος σὲ ἕναν κύριο· βλ. Chantraine, Dictionnaire, λ. δοῦλος. Σπάνια εἶναι ἡ λέξη στὸν 

Ὅμηρο, ὅπου συναντᾶται μόνο τὸ θηλυκὸ δούλη (Ἰλ. 3.409, Ὀδ. 4.12). Συχνὰ εἶναι διάφορα 

συνώνυμα, ὅπως τὸ ὁμηρικὸ οὐσιαστικὸ δμώς (Ἰλ. 19.333, Ὀδ. 1.398 καὶ στὸν Σοφ. Ἀντ. 

578) καὶ τὸ συνώνυμο οἰκέτης, ποὺ συναντᾶται κυρίως στὴν τραγῳδία (βλ. Αἰσχ. Ἀγ. 732-
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733, Χοηφ. 737, Σοφ. Τραχ. 908).121 Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία πρβλ. Ἀντίπ. Θεσσ. 9.407=34,1 GP 

δμώιον Ἱπποκράτευς ἔθανε βρέφος (ὁ Ἱπποκράτης εἶναι ὁ κύριος, πρόκειται γιὰ οἰκογενὲς 

βρέφος· βλ. Gow-Page), Διόδ. 7.632=7,5 GP νηπιάχου δμωός, κόνι, Ἀνών. 7.179=25,6 FGE 

ἕξεις ἐν χρείῃ δμῶας ἑτοιμοτέρους (ὅλα τὰ παραπάνω σὲ συμφραζόμενα θανάτου δούλου). 

Τὸ οὐσ. δοῦλος συναντᾶται ξανὰ στὴ Ἀνθολογία· βλ. παραπάνω στὸ οἰκεῖο Εἰσαγ. Σημ. 

δοῦλος ἐγὼ    Πρόκειται γιὰ ἐμφατικὴ σύνταξη ὅπου αὐτοσυστήνεται κανεὶς 

παρουσιάζοντας τὴν ἰδιότητά του· βλ. καὶ Ἀντίπ. Σιδ. 6.47=43,3 ΗΕ χήρη  ἐγώ, Διοσκ. 

7.178=38,1 ΗΕ Λυδὸς ἐγώ, ναὶ Λυδός (πάλι «μιλᾷ» νεκρὸς δοῦλος). Συγκεκριμένα, στὸ 

ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε μὲ τὴν ἐμφατικὴ ἀντίθεση ἴσως τονίζεται η σχέση κυρίου-

δούλου.122  

 Καὶ ἄλλοι δοῦλοι θάβονται σὲ τάφο ποὺ ἁρμόζει σὲ ἐλεύθερο ἄνδρα ἢ γυναῖκα, 

ὅμως ἐκεῖ γιὰ νὰ τους ἀποδοθεῖ τιμή· βλ. Διοσκ. 7.178=38,1-2 ΗΕ ἐλευθερίῳ δέ με τύμβῳ/… 

τὸν σὸν ἔθευ τροφέα (καὶ σχόλια τῶν Gow-Page), Ἀντίπ. Θεσσ. 7.185=16,3-4 GP ἡ δέ με 

θρεψαμένη Πομπηίη…/ κλαυσαμένη τύμβῳ θηκεν ἐλευθερίῳ (βλ. Gow-Page). Στὸ ἐπίγραμμα 

48 Α-Β τοῦ Ποσειδίππου δούλη θάβεται δίπλα στοὺς κυρίους της.123   

 

στυγνὸν ἔπλησα τάφον    Tὸ στυγνὸς εἶναι μεθομηρικὸ ἐπίθετο· τίθεται ἐπὶ ἀψύχων καὶ 

στὸν Εὐριπίδη, Τρῳ. 126 αὐλῶν παιᾶνι στυγνῷ καὶ 781 λέχους στυγνοῦ. Bλ. καὶ ἴδ. Ἱππ. 1355 

στυγνὸν ὄχημ’ ἵππειον (ἐκεῖ ὅμως χρησιμοποιεῖται συνεκδοχικῶς γιὰ τοὺς ἵππους· βλ. Barrett 

1992, 403), [Θεόκρ.] 23,17 στυγνοῖσι μελάθροις, [Μόσχ.] Ἐπιτ. Βί. 4 ἄνθεα στυγνοῖσιν … 

κορύμβοις (ἐρωτικά – θρηνητικὰ συμφραζόμενα), Νόνν. Δ. 9.295 στυγνὸς … ὄνυξ. Ἐξάλλου, 

τὸ ἐπίθετο ἐντοπίζεται καὶ στὴν Ἀνθολογία, στὸ σύνταγμα στυγνά …/ ἔντεα (Ἀντιμάχου ΠΑ 

9.321=1,2-3 FGE)· βλ. καὶ Λεων. Ταρ. 7.472=77,12 ΗΕ ἀραχναίου στυγνότερον σκελετοῦ, 

Ἀνών. 9.451,1 στυγνὰ … ἕδνα πολυτλήτοιο γάμοιο (μῦθος τῆς Φιλομήλας). Πρβλ. AApp 

2.739,2 Ἑλένην ἔκρυψεν ὁ στυγνὸς τάφος (δὲν περιλαμβάνεται στὴν ἔκδοση τοῦ Kaibel ἢ 

τοῦ Peek) καὶ GVI 1164,16 ζοφερὸς τάφος. 

Τὸ ῥῆμα πίμπλημι χρησιμοποιεῖ ἀργότερα ὁ Παλλαδᾶς σὲ ὅμοια συμφραζόμενα: ΠΑ 

7.610,3 εἷς γάμος εἰκοσιπέντε τάφους ἔπλησε θανόντων (γιὰ τοὺς γάμους τῆς Πενθεσίλειας). 

Πρβλ. Λιβάν. Μελ. 19.13 οἱ τὸν ἐκεῖ πεπληρωκότες τάφον (γιὰ τοὺς νεκροὺς τοῦ Μαραθῶνα). 

                                                           
121 Βλ. καὶ Πλάτ. Νόμ. 763α γιὰ τὶς λεπτὲς σημασιολογικὲς διαφορὲς μεταξὺ συνωνύμων. 
122 Γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἐμφατικῆς χρήσης τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας ἀπὸ τοὺς τραγικοὺς ποιητὲς βλ. Thumiger 

2008: 143-144, 155, 157. 
123 Τὸ ἐλευθέριος εἶναι ἐπίθετο πεζολογικό· γιὰ ἄλλες χρήσεις του μὲ τὴν ἔννοια αὐτὸς ποὺ ἁρμόζει σὲ ἐλεύθερο 

ἄνθρωπο, βλ. τὴν παροιμιώδη φράση ὕδωρ πίοιμι ἐλευθέριον, Ἀντιφάν. ἀπ. 26,4 K-Α ὕδωρ …/ ἐλευθέριον, καὶ 

στὴν Ἀνθολογία Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 7.493=68,8 ΗΕ πότμος ἐλευθέριος. Ἡ ἐλευθερία δίδεται σὲ ὁρισμένες 

περιπτώσεις ὡς ἀνταμοιβὴ σὲ πιστὸ δοῦλο· βλ. Ἀνών. ΠΑ 14.123,7. 
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Πρβλ. τὴν μεταφορικὴ χρήση τοῦ πληρόω στὸν Λεων. Ταρ. 7.504=66,11 ΗΕ νήματ’ 

ἀναπλήσας ἐπιμοίρια καὶ Τιβέρ. Ἴλ. 9.370=2,2 FGE πλῆσα μόρον.124 

  

ἡνίκα… δακρυτὰ … ἠρία τεῦχον    πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 9.271=10,5-6 GP ἡνίκα…/ αὐχεῖς. 

Γιὰ μία ἴσως καινούργια χρήση τοῦ συνδέσμου, συγκεκριμένα αἰτιολογική, βλ. Καλλίμ. 

7.519=44(14),1-3 HE δαίμονα τίς δ’ εὖ οἶδε τὸν αὔριον, ἁνίκα καὶ σέ/ … ἐθάπτομεν; (καὶ 

συζήτηση στοὺς Gow-Page).   

δακρυτὰ ἠρία   ἡ γραφὴ τῆς Σούδας δυσδάκρυτα θὰ δημιουργοῦσε μετρικὲς δυσκολίες ἂν 

υἱοθετεῖτο· μόνο ὁ κώδικας G τῆς Σούδας παραδίδει ἀποδεκτὴ μετρικῶς γραφή, τὸ ἡνίκα 

δυσδάκρυτα … ἠρία τεῦχον. Τὸ σπάνιο ἐπίθετο δακρυτὸς προέρχεται ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῆς 

τραγῳδίας: βλ. Αἰσχ. Χοηφ. 236 δακρυτὸς ἐλπὶς σπέρματος σωτηρίου (ὁ Ὀρέστης), Εὐρ. Ἠλ. 

1182 δακρύτ’ ἄγαν, … αἰτία δ’ ἐγὼ (θρῆνος Ἠλέκτρας γιὰ τὸν θάνατο τῆς μητέρας της). Σὲ 

ἐπίγραμμα τοῦ Ἀλκαίου τοῦ Μεσσηνίου συναντᾶται ἡ φράση ἠιθέων δακρυτὸς ἅπας μόρος 

(ΠΑ 7.495=15,5 ΗΕ). 

Παρόμοιες φράσεις συναντοῦμε στὸν Ἀριστοτέλη, ἀπ. 640, 22 Rose Εὐρύπυλον 

καλύπτει δακρυόεσσα κόνις, Καλλίμ. Ὕμν. Ἀπ. 22 δακρυόεις … πέτρος. Τὸ 

δακρυσμένο/δακρύβρεχτο μνῆμα εἶναι τόπος σὲ ἐπιτύμβια: πρβλ. Ἀνών. 7.48,3 τάφῳ 

πολυδακρύῳ· Ἠρίνν. 7.712=2,1-2 ΗΕ πολυκλαύταν…/ στάλαν, «Ὅμηρο» (ΠΑ 7.153,3), Μελ. 

7.476=56,2 ΗΕ πολυκλαύτῳ…τύμβῳ (καὶ τὸ σχόλιο τῶν Gow-Page· τὸ ἴδιο σύνταγμα καὶ 

στὸν Κόιντο, Μεθ. 1.806). Βλ. καὶ Διότ. 7.475=5,7-8 ΗΕ πολύκλαυτον …/ … μνῆμα.  

Ἀπὸ ἐπιγραφὲς βλ. τὸ ἀρχαϊκὸ ἐπίγραμμα IG I3 1357, 1-2 δακρυόεν πολυπενθὲς 

Ἀναχσίλα ἐδ’ ὀλοφυδνὸν/ λάινον ἕστεκα μνε͂μα, GVI 925,1 οὐκ ἀδάκρυτος ὁ τύμβος (ΙG XII3 

107· Νίσυρος, Αὐτοκρατορικὴ ἐποχή), GVI 128 σῆμά με…/ … δακρυόεν τοκέων καὶ GVI 

633,1 δακρυόεν τόδε σῆμα (Δῆλος, 2ος αἰ. π.Χ.), IThess I 39 πολυδάκρυτον στήλλην (2ος αἰ. 

μ.Χ.), IG II2 12516 τύμβος … στονόεις (Ἀττική, 2ος αἰ. μ.Χ.). Πρβλ. GVI 1248,1 ἠρία καὶ 

στῆλλαι δακρύσατε (Ῥόδος, 3ος -2ος αἰ. π.Χ.). 

Τὸ οὐσιαστικὸ ἠρίον εἶναι ὁμηρικὸ ἅπαξ, βλ. Ἰλ. 23.125-126 Ἀχιλλεὺς/ φράσσατο 

Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον. Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας θέτει τὸ οὐσιαστικὸ σὲ πληθυντικό, ἂν καὶ 

ἀναφέρεται σὲ ἕνα τάφο, γιὰ νὰ προσδώσει ἀρχαιοπρεπῆ τόνο στὸν στίχο· πληθυντικὸ ἀντὶ 

ἐνικοῦ ἔχουμε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ «σιμωνίδειου» ΠΑ 7.496=68,6 (981) FGE κενεοί … 

τάφοι (βλ. τὰ σχόλια τοῦ Page). 

 

                                                           
124 Πρβλ. Ὀππ. Ἁλ. 5.346-347 ἀτυμβεύτου δὲ τάφοιο/ θηρείου λαιμοῖο μυχοὺς πλήσαντο τυχόντες (ναυαγοὶ 

«θάβονται» στὰ σαγόνια ἰχθύων)· Γαιτουλ. ΠΑ 7.275=6,4 FGE. 
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δέμας    καὶ σὲ ἄλλο ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα σημαίνει τὸ νεκρὸ σῶμα· βλ. Ἀπολλωνίδ.  

9.228=14,3 GP (ἐκεῖ σὲ διαφορετικὴ μετρικὴ θέση). Βλ. ἐπίσης τὸν Φίλιππο, 7.362=78,3-4 

GP ἦλθεν δ΄/ εἰς Ἀίδαο δέμας (μέση τοῦ στίχου), Ἀνών. ΠλΑ 4,2, Ἀνών. ΠλΑ 358,6 δέμας 

ἀθάνατον (γιὰ τὴν Καλλιόπη)· πρβλ. GVI 514,1 Zωσίμης … σορὸς … δέμας κατακρύβει. 

Γιὰ ὁλόκληρη τὴν φράση τοῦ στ. 4 ὡς ἂν ἀποφθιμένου κεῖθι δέμας κτερίσω βλ. καὶ 

Ἰλ. 11.455 αὐτὰρ ἔμ’, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί (καὶ Ἰλ. 22.336, Ὀδ. 1.291), Σοφ. 

Ἀντ. 203-204 τάφῳ/ … κτερίζειν, Εὐρ. Ὀρ. 1066-67 καὶ κατθανόντοιν εὖ περίστειλον δέμας/ 

θάψον τε κοινῇ πρὸς πατρὸς τύμβον φέρων. Ὁ Ἀντίφιλος (ΠΑ 7.635=28,5-6 GP) 

χρησιμοποιεῖ μεταφορικῶς τὸ κτερίζω γράφοντας ὅτι μία βάρκα, ἀφοῦ ὑπηρέτησε τὸν ψαρᾶ 

σὲ ὅλη του τὴν ζωή, εἶτα θανόντα/ ἐκτέρισεν, δηλαδὴ χρησίμευσε ὡς νεκρικὴ πυρά του (βλ. 

σχόλιο τῶν Gow-Page). 

 

ἀμφὶς ἔμ’ ὤλισθε γυρὴ κόνις   Οἱ κώδικες παραδίδουν τὴν γραφὴ ἀμφὶ δ’ ἐμ΄ καὶ δὲν εἶναι 

ξεκάθαροι ὡς πρὸς τὰ σημεῖα στίξης τοῦ ἐπιγράμματος. Ὁ Paton προτείνει τὴν γραφὴ ἀμφὶς 

ἔμ’ καὶ υἱοθετεῖ τὴν στίξη τῶν ἀρχαιότερων ἐκδοτῶν, δηλαδὴ ἰσχυρὴ στίξη στὸ τέλος τοῦ 

δευτέρου στίχου (ἔπλησα τάφον·). Μὲ αὐτὴν τὴν λύση, ἡ σύνταξη ἐξομαλύνεται καθὼς οἱ 

δύο πρῶτοι στίχοι προοιμιακῶς ἐκθέτουν τὸ ἀτυχὲς γεγονὸς καὶ τὸ τετράστιχο ποὺ 

ἀκολουθεῖ περιγράφει λεπτομερέστερα τὶς συνθῆκες τοῦ ἀτυχήματος. Ἀξιοσημείωτη εἶναι 

ἡ ἀπουσία συνδέσμου στὴν ἀρχὴ τοῦ στ. 5, γεγονὸς ποὺ ὑποστηρίζει τὴν διόρθωση τοῦ 

Paton. Τὸ ἀμφί(ς) συντάσσεται μὲ αἰτιατικὴ ὅπως στὴν Ἰλ. 14.274 καὶ Ὀδ. 6.266. Ἡ σύνταξη 

αὐτὴ συναντᾶται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη: βλ. ΠΑ 9.791=25,3 GP ἀμφί σε πόντος (γιὰ τὴν 

Ἀφροδίτη). 

γυρὴ κόνις    Προτιμᾶται ἡ γραφὴ τοῦ Ρ γυρὴ ἀντὶ τῆς γραφῆς τοῦ Pl ξυνὴ διότι πιστεύουμε 

ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ κοινὸ τάφο, ἄρα ὅτι τὸ ἐπίθετο ξυνὸς δὲν θὰ έξυπηρετοῦσε. Οἱ ἐκδότες 

μετὰ τὸν Jacobs1 υἱοθετοῦν τὸ γυρή. Οἱ Gow-Page θεωροῦν ὅτι ἡ γραφὴ ξυνὴ ἀποτελεῖ 

παρέμβαση τοῦ γραφέως· ἴσως ὅμως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πλανούδης νὰ ἔγραψε ξυνὴ ἐπειδὴ εἶχε 

θεωρήσει ὅτι τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἀναφέρεται σὲ κοινὸ τάφο κυρίου καὶ δούλου.  

Τὸ ἐπίθετο γυρὸς εἶναι ὁμηρικὸ καὶ ἀναφέρεται σὲ κυρτὰ ἢ στρογγυλὰ ἀντικείμενα· 

βλ. Ὀδ. 4.500-501 (γυρῆσιν… / πέτρῃσιν· γιὰ πέτρες τῆς θάλασσας). Ἐδῶ τὸ ἐπίθετο πρέπει 

νὰ ἀναφέρεται στὸ χῶμα γύρω-γύρω ἀπὸ τὸν τάφο (βλ. Beckby, Pelliccio), μὲ ἐπιρρηματικὴ 

χροιά, ὅπως στὸν Μούκιο Σκευόλα (ΠΑ 9.217=1,3 GP) γυρὰ … σκιρτήματα (ἐννοεῖται ἡ 

κυκλικὴ κίνηση ζώων)· βλ. καὶ Γεωπον. 5.26,1-3 (γυρόω καὶ γυρὸς ὡς οὐσιαστικό, γιὰ 

σκάμμα). Δὲν πιστεύουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη ὀροφὴ τοῦ τάφου ἡ ὁποία 

πέφτει πάνω στὸν ἐκσκαφέα του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς παράλληλο τὸ κείμενο τοῦ 
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Θεοδωρίδα (ΠΑ 7.479=16,1 ΗΕ) πέτρος … γυρή καὶ ἄτριπτος ἐπιβλὴς (βαθουλὸ κάλυμμα 

σαρκοφάγου κατὰ τοὺς Gow-Page). 

ὤλισθε … κόνις    τὸ οὐσιαστικὸ εἶναι ὁμηρικό (Ἰλ. 18.23 σὲ περικείμενο θρήνου) ἀλλὰ σὲ 

ταφικὰ συμφραζόμενα συναντᾶται στὸν Πίνδαρο: κατακρύπτει δ’ οὐ κόνις/ συγγόνων κεδνὰν 

χάριν (Ὀλ. 8.79)· βλ. καὶ Σοφ. Ἠλ. 435. Σὲ σύνδεση μὲ τὴν πρόθεση ἀμφὶ βλ. Μνασ. 

7.242=7,2 ΗΕ δνοφερὰν ἀμφεβάλοντο κόνιν, Θαλλ. 7.373=4,2 GP, Ἀνων. 14.114,2 κόνις 

νέκυν ἀμφικαλύπτει. 

Τὸ γλίστρημα μέσα στὸν τάφο θυμίζει τὸ θέμα τοῦ ἀπότομου ὀλισθήματος τῆς 

Περσεφόνης στὸν Ἅδη. Bλ. καὶ τὴν ἀλληγορικὴ εἰκόνα στὸν Εὐριπίδη, Ἱππ. 829 πήδημ’ ἐς 

Ἅιδου κραιπνὸν ὁρμήσασά μοι (γιὰ τὸν θάνατο τῆς Φαίδρας· βλ. Barrett 1992). Γιὰ 

κυριολεκτικὴ καταπλάκωση ἀπὸ κατολίσθηση χώματος δὲν γίνεται ἀλλοῦ λόγος στὴν 

Ἀνθολογία.  

 

οὐ βαρὺς ἡμῖν/ ἔστ’ Ἀίδης· ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον    Ὑπάρχει ἐννοιολογικὸ παιγνίδι 

μεταξὺ κυριολεξίας (βαρεῖα εἶναι ἡ γῆ τοῦ πραγματικοῦ τάφου, εἰδικὰ στὶς παροῦσες 

συνθῆκες ὅπου αἰτία τοῦ θανάτου εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ βάρος), καὶ μεταφορᾶς (βαρὺς ὁ 

θάνατος, ὡς ἰδέα). Τὸ κλασικὸ ἐπιτύμβιο θέμα τῆς εὐχῆς κούφη κόνις, terra levis, 

χρησιμοποιεῖται ἐδῶ μὲ variatio.125 Τὸ θέμα αὐτὸ συνδυάζεται μὲ αὐτὸ τοῦ σκότους τοῦ 

θανάτου, τὸ ὁποῖο ἐπίσης ἀνατρέπεται στὴν σκέψη τοῦ δούλου (ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον).  

βαρὺς … Ἀίδης    βλ. Ἰλ. 21.548 ὅπως θανάτοιο βαρείας χεῖρας ἀλάλκοι, Σοφ. Οἰδ. Κ. 402 

ὁ τύμβος… βαρύς, Ἀριστοφ. Βάτρ. 1394 θάνατον γὰρ εἰσέθηκε βαρύτατον κακόν (γιὰ τὸν 

Αἰσχύλο). Τὸ βαρὺς μὲ ἄλλα προσωποποιημένα οὐσιαστικὰ συναντᾶται στὴν Ὀδύσσεια, 

2.111 και 15.233 (ἄτη)· βλ. καὶ Βακχυλ. 17.96 (ἀνάγκα), Σοφ. Αἴ. 656 μῆνιν βαρεῖαν… θεᾶς, 

Εὐρ. Ἑκ. 722 δαίμων … ὅστις ἐστί σοι βαρύς (δαίμων=τύχη).  

Παιγνιώδης ἀντιστροφὴ τοῦ θέματος τῆς terra levis συναντᾶται στὸν Ἀγαθία (ΠΑ 

7.204): νῦν δέ σε μὴ κούφη κρύπτοι κόνις, ἀλλὰ βαρεῖα (ταφὴ πέρδικας τῆς ὁποίας τὴν 

κεφαλὴ εἶχε φάει γάτα· εὐχὴ ὥστε νὰ μὴν καταφέρει ἡ γάτα νὰ ξεθάψει τὸ ὑπόλοιπο σῶμα 

τοῦ πτηνοῦ. Ὁ Μαρτιάλης (6.68,12) δίνει ἀκόμη μία παραλλαγή: ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ 

πνιγμένον, ἡ εὐχὴ εἶναι sit, precor, et tellus mitis et unda tibi. 

ἡμῖν    θὰ περιμέναμε τὸ ἐμοὶ ἀφοῦ ὁ δοῦλος μᾶλλον ὁμιλεῖ γιὰ τὴν προσωπική του 

περιπέτεια. Ἴσως πρόκειται γιὰ πληθυντικὸ εὐγενείας/ μετριοφροσύνης ποὺ μαρτυρεῖ 

                                                           
125 Τὸ ἴδιο θέμα ἐντοπίζουμε καὶ σὲ ἐπιγραφές· βλ. GVI 1407,1 κούφη σοῦ χθὼν ἥδε … τὀστέα κεύθοι (Νίκαια, 

1ος αἰ. μ.Χ.· παιγνιώδης ἐπιγραφὴ γιὰ δοῦλο μὲ τὸ ὄνομα Μύρμηξ· βλ. Raffeiner 1977, 65-66) καὶ περισσότερα 

παραδείγματα στὸν Lattimore 1962, 65-72. Ἐξάλλου, ὁ Ἀμμιανὸς σὲ ἐπίγραμμα χρησιμοποιεῖ εἰρωνικῶς τὴν 

φράση γιὰ ἐχθρό του: εἴη σοι κατὰ γῆς κούφη κόνις …/ ὄφρα σε ῥηιδίως ἐξερύσωσι κῦνες (ΠΑ 11.226).  
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παράλληλα ἔντονα συναισθήματα ἀνακούφισης τοῦ δούλου ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ Ἅδη καὶ 

ταπείνωσης πρὸς τὸ ἀφεντικό του. Μάλιστα, ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ α΄ πληθυντικὸ σὲ α΄ ἐνικὸ στὸν 

ἑπόμενο στίχο (ζήσω) δημιουργεῖ ἔμφαση. Ἀλλοῦ στὸν Ἀπολλωνίδη συναντοῦμε 

περιληπτικὸ πληθυντικὸ ἀντὶ ἑνικοῦ ποὺ καθιστᾷ ἕνα ἄτομο ὡς μέλος μιᾶς ὁμάδας· βλ. 2,6 

GP ἀπαρξόμεθα, 22,1 GP θαῦμα κατείδομεν.126  

ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον    γιὰ παρόμοιες ἐκδηλώσεις πίστεως δούλου πρὸς τὸν κύριό του 

καὶ μετὰ θάνατον βλ. Διοσκ. 7.178=38,4 ΗΕ σὸς ἐγώ, δέσποτα, κἠν Ἀίδῃ, Ἀνών. 7.179=25,1 

FGE σοὶ καὶ νῦν ὑπὸ γῆν, ναί, δέσποτα, πιστὸς ὑπάρχω. Γιὰ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ νεκρὸς 

συνεχίζει νὰ ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθὰ τοῦ ἐπίγειου κόσμου χάρη στὰ ἄτομα ποὺ ἀφήνει πίσω 

του πρβλ. SP 296, 10-11 ἀτρ]εκέως Πάνταρχος ἐγὼ νῦν [ὥστε καλέεσθαι·/ γη]θῶ τ’ ἐν 

παίδεσ<σ>ιν ἐμοῖς (ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ σὲ μάρμαρο γιὰ κάποιον Πάνταρχο, ἀπὸ τὴν 

Σεβαστούπολη τῆς Γαλατίας, τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ. σύμφωνα μὲ τὸν Mitford 1991, 215-217). 

Ὁμοίως, στὸ τέλος τοῦ ὑπὸ μελέτην ἐπιγράμματος ἀνατρέπεται το κοινὸ θέμα τῆς 

θεώρησης τοῦ Ἅδη ὡς ἑνὸς σκοτεινοῦ χώρου· βλ. Ἰλ. 18.11 λείψειν φάος ἠελίοιο, Σοφ. Τραχ. 

1144, Εὐρ. Ὀρ. 954 δεῖ λιπεῖν σε φέγγος, καὶ στὴν Ἀνθολογία Λεων. Ταρ. 7.67=59,7-8 ΗΕ, 

ἴδ. ΠΑ 7.466=71,5 ΗΕ βαίην εἰς Ἄιδος σκιερὸν δόμον, Ἀπολλωνίδ. 7.389=6,6 GP κοινή που 

νὺξ μία πάντας ἔχει, «Σαπφ.» 7.489=2,2 FGE Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος, «Σιμων.» 

7.25=67,5-6 FGE, Ἰουλ. Αἰγ. 7.70,3 Schulte φέγγος ἔλειπον (καὶ ἴδ. 7.601,3 Schulte)· βλ. καὶ 

GVI 696,5 φῶς … ἐλεύθερον καὶ ἄλλα ἐπιγραφικὰ παράλληλα στὸν Raffeiner 1977, 39-40. 

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ κυρίου εἶναι γιὰ τὸν δοῦλο εὐλογία, καθὼς ὁ δοῦλος θὰ μπορεῖ νὰ 

«ζεῖ» μέσῳ τοῦ κυρίου του· ὅσο ὁ κύριος θὰ ζεῖ κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ θὰ σκέφτεται 

τὸν δοῦλό του, ὁ Ἅδης θὰ εἶναι φωτεινὸς γιὰ τὸν δοῦλο (Paton)· βλ. καὶ Λαυρ. 7.17=1,7-8 

GP Ἀίδεω σκότον ἔκφυγον, οὐδέ τις ἔσται/ τῆς λυρικῆς Σαπφοῦς νώνυμος ἠέλιος 

(«ἀπόδραση» τῆς ποιήτριας ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ Ἅδη λόγῳ προσωπικῶν πνευματικῶν 

ἐπιτευγμάτων).    

  

                                                           
126 Βλ. Katsouris 1977: 232-33, 235, 236 (pluralis modestiae καὶ αὔξησις ἐκφράσεως συναισθημάτων), 230-

31, 233-34 (plural of representation: ὁμιλεῖ ἢ καλεῖται ἕνα ἄτομο ἀλλὰ μὲ τύπο πληθυντικοῦ, ὡς εκπρόσωπος 

μιᾶς ὁμάδας), 238 (συνδυασμὸς πληθυντικοῦ-ἐνικοῦ). 
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ΠΑ 7.378=5 GP 

 

ἔφθανεν Ἡλιόδωρος, ἐφέσπετο δ’ οὐδ’ ὅσον ὥρῃ  

  ὕστερον ἀνδρὶ φίλῳ Διογένεια δάμαρ· 

ἄμφω δ’ ὡς ἅμ’ ἔναιον ὑπὸ πλακὶ τυμβεύονται 

  ξυνὸν ἀγαλλόμενοι καὶ τάφον ὡς θάλαμον. 

 

P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς Ἰλιόδωρον (sic) καὶ Διογένειαν τὴν αὐτοῦ γαμετήν    PlAB Ἀπολλωνίδου 

1 ἔφθανεν PPlΒ: κάτθανεν PlA | ὤρῃ CPlA: ὥρη PPlB    3 ὡς ἅμ’ ἔναιον Tyrwitt: ὡς ὑμέναιον PPlAΒ | ὑπὸ πλακὶ 

Jacobs: ἐπὶ πλακὶ PPlAΒ | τυμβεύονται PPlΒ : τυμβεύοντο  PlA    4 θάλαμον CPlAΒ : θάνατον P 

 

Ἔφυγε πρῶτος ὁ Ἡλιόδωρος καὶ μετὰ ἀπὸ λιγότερο ἀπὸ μία ὥρα ἀκολούθησε ἡ σύζυγός του 

Διογένεια· ὅπως λοιπὸν μαζὶ ζοῦσαν, ἔτσι βρίσκονται θαμμένοι κάτω ἀπὸ μία πλάκα, 

ἀπολαμβάνοντας κοινὸ τάφο ὅπως (προηγουμένως ἀπελάμβαναν) κοινὸ νυφικὸ θάλαμο.  

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἔχει κάτι τὸ ξεχωριστό, καθὼς ἀφορᾷ σὲ ἕνα ζευγάρι τὸ ὁποῖο 

δὲν χωρίζει οὔτε κἂν ὁ θάνατος· ἡ Διογένεια πεθαίνει λίγα λεπτὰ μετὰ ἀπὸ τὸν σύζυγό της 

καὶ θάβεται μαζί του, στὸ ἴδιο μνῆμα.127 Βασικὸς ἄξονας τοῦ ἐπιγράμματος εἶναι ὁ 

παραλληλισμὸς τῆς κοινῆς ζωῆς τοῦ ζεύγους μὲ τὸν κοινό τους θάνατο· ὁ παραλληλισμὸς 

αὐτὸς ἐπιτυγχάνεται μὲσα ἀπὸ τὸ σχῆμα τῆς παρομοίωσης ὡς ἅμ’ ἔναιον ὑπὸ πλακὶ 

τυμβεύονται (στ. 3) καὶ ξυνὸν ἀγαλλόμενοι καὶ τάφον ὡς θάλαμον (στ. 4)· βλ. Lausberg § 

732, 739 (παρομοίωση μέσῳ σύγκρισης). Ὑπάρχει βέβαια καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς ὑπερβολῆς, 

καθὼς ὁ χρόνος ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στοὺς δύο θανάτους εἶναι ἀπίστευτα μικρός· βλ. 

Lausberg §§ 909-910. Παρατηρεῖται παρήχηση τοῦ δ καὶ τοῦ ρ στὸν στ. 2, ὕστερον ἀνδρὶ 

φίλῳ Διογένεια δάμαρ· βλ. Lausberg §§ 975 καὶ 1246 (alliteration).  

Ὁ Peek θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπιγραφή (GVI 1718) καὶ κατατάσσει τὸ ποίημα 

στὴν κατηγορία τῶν ἐπιγραφῶν ὅπου παρατηρεῖται συσχετισμὸς τῆς κατάστασης τῶν 

νεκρῶν μὲ αὐτὴν τῶν ζωντανῶν· συγκεκριμένα, ἐπισημαίνει ὅτι ἐντοπίζεται τὸ σχῆμα 

ζήσαμε μαζί – ταφήκαμε μαζί· βλ. παρακάτω γιὰ παραδείγματα. 

Ἤδη στὸν Ὅμηρο ἡ Ἀνδρομάχη τονίζει στὸν Ἕκτορα ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη/ σεῦ 

ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι (Ἰλ. 6.410-411)· βλ. καὶ Σοφ. Ἠλ. 1165-1170 (ἡ Ἠλέκτρα 

ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκολουθήσει τὸν ἀδελφό της στὸν τάφο), Εὐρ. Ἑλ. 839-840· βλ. καὶ Εὐρ. Ἱκέτ. 

1039-1040 Καπανέως δάμαρ,/ θανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀνών. 7.228=44 

ΗΕ, ἀλλὰ καὶ Ἀνών. 7.330,3-4 σύν τε γυναικὶ Καληποδίῃ τεῦξεν τόδε σῆμα,/ ὣς ἵνα τὴν 

                                                           
127 Εἶναι εὐχὴ νὰ πεθαίνει κανεὶς στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ συντρόφου του καὶ δυστυχία νὰ πεθαίνει μακριά του· βλ. 

καὶ Εὐρ. Τρ. 377-378 οὐ παῖδας εἶδον, οὐ δάμαρτος ἐν χεροῖν/ πέπλοις συνεστάλησαν, καὶ Δαμαγ. ΠΑ 

7.735=10,5-6 ΗΕ. 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

84 
 

στοργὴν κἠν φθιμένοισιν ἔχοι.128 Γιὰ διαδοχικοὺς θανάτους στὴν Ἀνθολογία βλ. Διότ. 

7.475=5,5-6 ΗΕ, ὅπου, μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο ἀνδρός, ἡ σύζυγος τριτάτῳ δὲ κατέφθιτο μηνὶ 

δυσαίων/ οὐλομένη ψυχῆς δύσφρονι τηκεδόνι, Ἀσκληπ. 5.209=36 ΗΕ (ζευγάρι ἐρωτευμένων 

πνίγεται ταυτόχρονα, στὴν προσπάθεια τῆς συνάντησης)· βλ. καὶ Καλλίμ. 7.517=32 ΗΕ, 

ὅπου παρουσιάζεται νὰ πεθαίνει κάποιος τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἴδιο ἀπόγευμα νὰ αὐτοκτονεῖ ἡ 

ἀδελφή του ἀπὸ τὴν θλίψη της,  Ἀπολλωνίδ. 7.389=6,6 GΡ κοινή που νὺξ μία πάντας ἔχει 

(θάνατος τεσσάρων ἀδελφῶν μέσα σὲ τέσσερεις διαδοχικὰ μέρες καὶ ἐπακόλουθη τύφλωση 

τοῦ πατέρα τους).  

Τὸ θέμα τῆς κοινῆς ἐναποθέσεως τῶν ὀστῶν δύο ἀποθανόντων εἶναι ὁμηρικό· βλ. 

Ὀδ. 24.75-76 ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ’ ὀστέα, φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ,/ μίγδα δὲ Πατρόκλοιο 

Μενοιτιάδαο θανόντος (κοινὸς ἀμφορέας καὶ τύμβος γιὰ τοὺς δύο ἥρωες). Βλ. καὶ Σοφ. Ἠλ. 

1135 τύμβου πατρῴου κοινὸν εἰληχὼς μέρος, Εὐρ. Ἄλκ. 897-899 ῥῖψαι τύμβου/ τάφρον ἐς 

κοίλην καὶ μετ’ ἐκείνης/ τῆς μέγ’ ἀρίστης κεῖσθαι φθίμενον. Τὸ ἴδιο θέμα ἐμφανίζεται σὲ 

ἐπιγραφές: βλ. GVI 992 (Νυμφαῖο, 2ος-3ος αἰ. π.Χ.) σὺν γαμετῇ ἀλόχῳ Λαοδ[ίκῃ  φιλίῃ· CEG 

512 (Πειραιάς, 390-365 π.Χ.· μητέρα καὶ γιὸς θαμμένοι μαζί). Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ 

ἐπιγραφὴ γιὰ τὸν τάφο τοῦ ἱεροφάντου Σακερδῶτος ἀπὸ τὴν Νίκαια καὶ τῆς συζύγου του 

Σευουήρας (ΠΑ 15.8,1-2): εἷς γάμος ἀμφοτέρων, ξυνὸς βίος, οὐδὲ θανόντων/ μνήμονες 

ἀλλήλων ἔσχον ἀποικεσίην (βλ. Bowie στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 18-21). 

Στὴν Ἀνθολογία ἐμφανίζεται σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις κοινὸς τύμβος γιὰ ζευγάρι· 

βλ. Διότ. 7.475=5,7-8 ΗΕ τοῦτο δ’ ἐπ’ ἀμφοτέροισι πολύκλαυτον φιλότητος/ ἔστηκεν … μνῆμα 

(γιὰ ζεῦγος), Πέρσ. 7.730=7 ΗΕ (νεκροὶ γονεῖς παρουσιάζονται σὲ ἐπιτύμβια στήλη τοῦ 

τάφου τους νὰ θρηνοῦν γιὰ τὴν νεκρή τους κόρη· βλ. Gow-Page), Ἀγαθ. 7.572,5-6 ξυνὴ δ’ 

ἀμφοτέρους κατέχει παγίς (παράνομο ζεῦγος βρίσκει κοινὸ θάνατο καὶ τάφο μετὰ ἀπὸ 

κατάρρευση ὀροφῆς).   

Πρόσωπα μὲ ἄλλη συγγένεια θάπτονται ἐπίσης μαζί· βλ. Καλλίμ. ΠΑ 7.525=29 ΗΕ 

(πατέρας καὶ γιὸς τοῦ Καλλιμάχου), Πέρσ. 7.445=5 ΗΕ (ἀδελφοί), Νίκανδρο 7.435=1,6 ΗΕ 

τὸ δ’ ἓν πάντων καὶ καλὸν ἐντάφιον (πολυάνδριο γιὰ ἕξι ἀδελφοὺς νεκροὺς στὸ πεδίο τῆς 

μάχης), Ἀνών. 7.474=46,1 ΗΕ εἷς ὅδε Νικάνδρου τέκνων τάφος,129 Λεων. Tαρ. 7.463=69,3-

4 ΗΕ αἷς ἔπι τοῦτο/ σᾶμα πατὴρ στάσας κάτθαν’ Ἀριστόδικος (γιὰ τέσσερεις ἀδελφὲς οἱ 

ὁποῖες πέθαναν κατὰ τὴν γέννα), Διότ. 7.733=6 ΗΕ (ἀδελφές· θάνατος ἀπὸ γηρατειά), 

Διοσκ. 7.166=39,1-4 ΗΕ Λαμίσκην/ …/ σὺν βρέφεσιν διδύμοις…/ κρύπτουσιν Λιβύης ᾐόνες 

                                                           
128 Ἡ πρακτικὴ τοῦ κοινοῦ ἢ ἀκόμη καὶ τοῦ οἰκογενειακοῦ τάφου ἐπιβιώνει μέχρι καὶ σήμερα, τουλάχιστον 

στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο. 
129 Γιὰ κοινὸ τάφο ἀδελφῶν βλ. ἐπίσης «Σιμων.» ΠΑ 7.300=73 FGE, Ἀνων. 7.323=50 FGE, Ἀγαθ. 7.551,2-4 

ξυνὴν μὲν βιότου συζυγίην ἐχέτην,/ ξυνὰ δὲ καὶ Μοίρης λαχέτην λίνα, καὶ παρὰ θῖνα/ Βοσπορίην ξυνὴν 

ἀμφεβάλοντο κόνιν (πάλι γιὰ ἀδελφούς). 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

85 
 

(θάνατοι κατὰ τὴν γέννα), ἴδ. 7.167=40 ΗΕ,130 ἴδ. 7.434=32,1-2 ΗΕ εἰς δηίων πέμψασα 

λόχους Δημαινέτη ὀκτώ/ παῖδας ὑπὸ στήλῃ πάντας ἔθαπτε μιᾷ, Φίλ. 9.254=28,2 GP ἡ τέκνων 

τρισσὸν ἰδοῦσα τάφον, Ἰουλιαν. 7.582,4.131 

 

ἔφθανεν Ἡλιόδωρος    Ἡ γραφὴ κάτθανεν τοῦ κώδικα PlA ἴσως ἀποτελεῖ γλῶσσα τοῦ 

γραφέως γιὰ τὸ σπανιότερο ἔφθανεν (ΡPlB), ἡ ὁποία παρεισέφρησε στὸ κυρίως κείμενο. 

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι τὸ κείμενο τοῦ PlB συμφωνεῖ μὲ τὸν Ρ. Ἡ γραφὴ ἔφθανεν 

ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῆς ἀλφαβητικῆς ἀκολουθίας ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ 

Φίλιππος στὴν ἀνθολόγηση τοῦ Στεφάνου του (τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ βρίσκεται ἀνάμεσα σὲ 

ἐπιγράμματα ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ Ε). Γιὰ τὴν παράδοση τοῦ κειμένου βλ. περισσότερα στὴν 

Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4.      

Τὸ φθάνω χαρακτηρίζει ἐδῶ τὴν «ἀναχώρηση» γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο, γιὰ τὰ δώματα 

τοῦ Ἅιδου, ἴσως ὡς πρωτότυπη παραλλαγὴ στὸ οἴχομαι· βλ. τὸ ὁμηρικὸ ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο 

(Ἰλ. 22.213), Σοφ. Φιλ. 414 οἴχεται θανών. Τὸ οἴχομαι χωρὶς συμπλήρωμα συναντᾶται στὸν 

Αἰσχύλο (Πέρσ. 546 μόρον τῶν οἰχομένων). Ἐπιγραμματοποιοὶ χρησιμοποιοῦν τὸ ἴδιο 

σχῆμα χωρὶς συμπλήρωμα (εἰς Ἀΐδαο): ἀναφορικὰ μὲ ζεύγη βλ. Ἀνών. 7.340,3-4 οἰχομένης 

ἀλόχου (ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη)· πρβλ. Θεόκρ. (ἢ Λεων. Ταρ.) 7.662=Θεόκρ. 9,1 

ΗΕ ἡ παῖς ᾤχετ’ ἄωρος, «Ἀνύτ.» ἢ Ἀνών. 7.492=Ἀνύτ. 23,1 ΗΕ οἰχόμεθ’ (τρεῖς παρθένοι 

θανατώνονται ἀπὸ Κέλτες· οἱ Gow-Page τὸ ἀποδίδουν στὴν Ἀνύτη ἀλλὰ ὁ Geoghegan 1979, 

7 θεωρεῖ ὅτι δὲν συνᾴδει μὲ τὸ ὕφος τῆς ποιήτριας). Βλ. καὶ Ἀντίπ. Σιδ. 7.464=53,3 ΗΕ 

οἰχόμενον βρέφος (θάβεται μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του). Πρβλ. AApp 2.330 σῆμά με Νυκτελίοιο 

νεοστεφὲς οἰχομένοιο. 

Ἀλλοῦ τὸ ῥῆμα χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν θάνατο ὁ ὁποῖος «φθάνει» τὸν ἄνθρωπο· βλ. 

Ἰλ. 11.451 φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας· στὴν Ἀνθολογία βλ. Διοσκ. 

7.167=40,3-4 ΗΕ παῖδα δὲ δαίμων/ ἔφθασεν, Ἰουλ. Πολύαινο 9.8=2,1-2 GP ἡ πυμάτη δὲ/ 

ἠὼς τὰς πολλὰς ἔφθασεν ἀσχολίας, Βιάν. 9.278=13,4 GP ὑπὸ βλοσυροῦ χεύματος ἐφθάνετο, 

Παρμεν. 7.183=3,1 GP, Ἀντιπ. Θεσσ. 7.185=14,5 GP.  

 

                                                           
130 Βλ. παρόμοια Ἡράκλειτ. 7.465=1 ΗΕ (θαμμένοι μαζὶ μητέρα καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ βρέφη της, μετὰ ἀπὸ δίδυμη 

κύηση).  
131 Γιὰ τὸν κοινὸ τάφο ὡς παρηγοριὰ καὶ συνέχεια τοῦ συζυγικοῦ βίου βλ. καὶ Lattimore 1962, 247-250· 

Pelliccio 2012, 258-260 καὶ 262-263· Σπυροπούλου 2014, 196-198 (μὲ ἐπιγραφικὰ παράλληλα). Γιὰ ἄλλες 

περιπτώσεις κοινοῦ τάφου βλ. Ἀνταγ. ΠΑ 7.103=1 ΗΕ (γιὰ δύο φιλοσόφους· ὁ κοινὸς τάφος δὲν ὑπονοεῖ ὅτι 

πέθαναν τὸ ἴδιο διάστημα, κατὰ τοὺς Gow-Page) καὶ παρόμοια Πρόκλ. 7.341,3 ξυνὸς δ’ ἀμφοτέρων ὅδε 

σώματα δέξατο τύμβος, Θεαίτ. 7.444=5,7 ΗΕ εἷς καὶ τύμβος ἀνέστη (γιὰ δούλους καὶ κυρίους μαζί, μετὰ ἀπὸ 

ἀτύχημα σὲ οἰκία), Νικόμ. 7.299=1,3-4 ΗΕ οἱ δὲ θανόντες/ σᾶμ’ ἐρατὰν πάτραν κείμεθ’ ἐφεσσάμενοι (Πλαταιεῖς 

μετὰ ἀπὸ σεισμό), Ἀνύτ. 7.190=20,2 ΗΕ λιτὴν ἀμφοτέροις χερσὶ βαλοῦσα κόνιν (γιὰ ἀκρίδα καὶ τζίτζικα, καὶ 

τὰ δύο λιγύφθογγα, βλ. καὶ Geoghegan 1979, 173) καὶ Ἀργεντ. 7.364=21 GΡ. 
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ἐφέσπετο δ’ οὐδ’ ὅσον ὥρῃ/ ὕστερον     

Τὰ ῥήματα ἕπω/ ἐφέπω σπάνια χρησιμοποιοῦνται ἀναφορικὰ μὲ κάποιον ποὺ ἀκολουθεῖ 

ἄλλον στὸν τάφο· ὁ Pelliccio 2013, 115 ἐντοπίζει ἕνα συγγενὲς χωρίο ἀπὸ τὰ ἐπιγράμματα 

τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ (ΠΑ 8.60,2 ἑσπομένη ᾧ πόσι Γρηγορίῳ, γιὰ τὴν Νόννα).  

οὐδ’ ὅσον ὥρῃ   ἡ φράση οὐδ’ ὅσον σημαίνει ἐδῶ οὔτε γιὰ τόσο λίγο χρόνο· πρβλ. Καλλίμ. 

Ὕμν. 2.36-37 oὔποτε Φοίβου/ θηλείαις οὔδ’ ὅσσον ἐπὶ χνόος ἦλθε παρειαῖς (καὶ Williams 

1978), Θεόκρ. 9,20-21 ἔχω δέ τοι οὐδ’ ὅσον ὥραν/ χείματος καὶ Θεόκρ. 30,6 (καὶ τὰ σχόλια 

τοῦ Gow 1952), Ἀπ.Ῥοδ. 3.519-520 οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους/ ἀντέλλων. Στὴν 

Ἀνθολογία βλ. Ἀσκληπ. 12.153=12,2 ΗΕ οὐδ᾿ ὅσσον παίζων εἰς ἔμ᾿ ἐπιστρέφεται (καὶ Sens 

2011), Mελ. 5.139=29,4 HE οὐδ᾿ὅσον ἀμπνεῦσαι βαιὸν ἐῶσι χρόνον. 

 

Διογένεια δάμαρ    Tὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτῆς εἶναι σπάνιο. Στὴν μυθολογία Διογένεια 

ὀνομάζεται ἡ κόρη τοῦ Κελεοῦ, βασιλέως τῆς Ἐλευσίνας (Παυσ. 1.38.3) καὶ μία σύζυγος 

τοῦ Ἐρεχθέως (ψευδο-Ἀπολλόδ. Βιβλ. 3.196,5).132 Σὲ ἐπιγραφὲς τὸ ἴδιο ὄνομα συναντᾶται 

μόνο δεκαεπτὰ φορές· βλ. LGPN (τέσσερεις φορὲς στὴν Ἀφροδισιάδα τῆς Καρίας, τ. V.B· 

μία φορὰ στὴν Νικομήδεια τῆς Βιθυνίας, στὴν Ἔφεσο καὶ στὴν Σμύρνη, τ. V.A· ἐννέα φορὲς 

στὴ Μακεδονία, Θράκη καὶ Σκυθία, τ. ΙV) καὶ Pelliccio 2013, 115. Ἑπομένως, στὴν 

περιφέρεια ὅπου δροῦσε ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης ὑπῆρχε πιθανῶς μία γυναῖκα μὲ αὐτὸ τὸ 

ὄνομα, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἐπιγραμματοποιὸς ἔγραψε αὐτὸ τὸ ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα. 

δάμαρ    τὸ οὐσιαστικὸ αὐτὸ δὲν ἐμφανίζεται συχνὰ στὸν Ὅμηρο· βλ. Ἰλ. 3.122, 14.503, Ὀδ. 

4.126, 20.290, 24.125· βλ. καὶ Πίνδ. Ν. 4.57, Αἰσχ. Πρ. Δ. 560 δάμαρτα κοινόλεκτρον, Σοφ. 

Τρ. 650-651, Εὐρ. Ἄλκ. 930 ἔθανε δάμαρ. Τὸ οὐσιαστικὸ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἀλλοῦ 

στὴν Ἀνθολογία σὲ συμφραζόμενα κοινοῦ θανάτου ζευγαριοῦ· βλ. Διοσκ. 7.167=40,1 ΗΕ 

δάμαρτα (γιὰ θάνατο μιᾶς συζύγου καὶ μητέρας) καὶ Ἀντίπ. Σιδ. 9.151=59,3 ΗΕ δάμαρτες, 

πάλι στὴν κατάληξη στίχου (καὶ σχόλιο Gow-Page). 

 

ἄμφω δ’ ὡς ἅμ’ ἔναιον    Ὅλοι οἱ κώδικες παραδίδουν τὴν γραφὴ ὡς ὑμέναιον ποὺ δὲν δίνει 

ὀρθὸ νόημα στὰ συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Στὴν Ἀνθολογία ὁ νυφικὸς θάλαμος 

συνδέεται ἀρκετὰ συχνὰ μὲ τὸν Ὑμέναιο καὶ μὲ πρόωρους θανάτους παρθένων ἢ νυφῶν, 

κατὰ τὸ θέμα τῆς νύφης τοῦ Ἅδη·133 ἴσως κατ’ ἐπίδραση ἐπιγραμμάτων αὐτοῦ τοῦ τύπου 

                                                           
132 Βλ. Allen 1897, 62· Spaeth 1991, passim. 
133 Βλ. Ἀνύτ. 7.486=5 HE, ἴδ. 7.490=6 HE, ἴδ. 7.649=8 ΗΕ, ἴδ. 7.492=23 ΗΕ, Ἠρίνν. 7.712=2 HE, Λεων. Ταρ. 

7.13=98,3 ΗΕ Ἅιδας εἰς ὑμέναιον ἀνάρπασεν (γιὰ τὴν Ἤριννα), Ἀντίπ. Σιδ. 7.711=56 ΗΕ, Μελ. 7.182=123 

ΗΕ, Πέρσ. 7.487=6 ΗΕ, Μνασ. 7.488=9 ΗΕ, Ἀνών. 7.298=49 ΗΕ, Παρμεν. 7.183=3 GΡ, Φίλ. 7.186=24 GΡ, 

Θαλλ. 7.188=3 GΡ, Ἀντιφάν. 9.245=3 GΡ, «Σαπφ.» 7.489=2 FGE, «Σιμων.» 7.507b=81 FGE, Γρηγ. Ναζ. 

8.122 (γιὰ θάνατο νεανίσκου, ὄχι κόρης)· βλ. καὶ Διοσκ. 7.407=18,5-6 ΗΕ, Παλλ. ΠΑ 11.381 (σατιρικό). 
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παραδίδεται ἡ γραφὴ ὡς ὑμέναιον (τὴν διατηρεῖ ὁ Reiske 1754, 85· ὁ Boissonade γράφει εἰς 

ὑμέναιον ἐπὶ πλακὶ σύμφωνα μὲ τὸν Dübner· ὁ Brunck γράφει ὡς ὑμεναίου ὑπὸ πλακί κατὰ 

τὸν Toup, σύμφωνα μὲ τὸν Jacobs1 VIII.373-374). Ὁ Jacobs1 προτείνει τὴν γραφὴ ὡς 

συνέναιον, τὴν ὁποία υἱοθετεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν μεταγενέστερων ἐκδοτῶν (Dübner, Waltz, 

Beckby, Conca-Marzi-Zanetto, Pelliccio). Ὁ Tyrwhitt εἰσηγεῖται τὴν γραφὴ ὡς ἅμ’ ἔναιον· 

ἡ πρότασή του ἐντοπίζεται στὸν Jacobs1 (VIII.374, ‘‘in Notis ad Toupii Emend. T. IV p. 

420’’) καὶ υἱοθετεῖται ἀπὸ τοὺς Stadtmüller, Paton, καὶ Gow-Page. Ἂν καὶ μαρτυρεῖται 

ἀλλοῦ τὸ συνναίω σὲ παρόμοια συμφραζόμενα (βλ. παρακάτω), ἡ πρόταση τοῦ Tyrwitt εἶναι 

παλαιογραφικῶς πλησιέστερη στὴν γραφὴ τῶν κωδίκων καὶ γι’ αὐτὸ προτιμητέα. 

Τὸ ῥ. ναίω εἶναι ὁμηρικό· ἀναφορικὰ μὲ τὴν συγκατοίκηση συζύγων βλ. Ἰλ. 14.121, 

Ὀδ. 4.126, 4.798, [Ἡσ.] Ἀσπ. 14 δώματ’ ἔναιε σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι, Εὐρ. Ἀνδρ. 967 σὺν 

τῷδε ναίεις ἀνδρί, Ἀπ.Ῥοδ. 3.240 σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι· βλ. καὶ τὸ σύνθετο συνναίω στὸν 

Αἰσχ. Ἑπτ. 195, Σοφ. Ἠλ. 241, Ἀπ. Ῥοδ. 2.657 μητέρι συνναίεσκεν. 

 

ὑπὸ πλακὶ τυμβεύονται    Στοὺς κώδικες διαβάζουμε ἐπὶ πλακί ἀλλὰ οὔτε αὑτὴ ἡ γραφὴ 

νοηματοδοτεῖ ὀρθὰ τὸ κείμενο. Ὁ Tyrwhitt εἰσηγεῖται τὴν γραφὴ ἐνὶ πλακὶ (βλ. Jacobs1 

VIII.374), ὁ Paulssen ἔτι πλακὶ (Jacobs2 1917, 307 [261/262]). Ὁ Jacobs1 (VIII.373-374) 

προτείνει τὴν φράση ὑπὸ πλακί, ἡ ὁποία υἱοθετεῖται ἀπὸ τοὺς μεταγενεστέρους (Paton, 

Waltz, Beckby, Gow-Page, Conca-Marzi-Zanetto, Pelliccio). Πράγματι, ἡ ἔκφραση ὑπὸ 

πλακὶ συναντᾶται σὲ ἄλλα ἐπιτύμβια: βλ. Ἀνών. 7.324=27,1 FGE ὑπὸ πλακὶ τῇδε τέθαμμαι 

καὶ πρβλ. Θεόκρ. 7.262=23,1 ΗΕ τί σᾶμά τε καὶ τίς ὑπ’ αὐτῷ, Κριν. 7.371=15,5 GP ὑπὸ 

χερμάδι. 

Ὁ τύμβος εἶναι ὁμηρικὸ οὐσιαστικό· βλ. Geoghegan 1979, 173. Γιὰ τὸ τυμβεύειν/ 

τυμβεύεσθαι μὲ τὴν σημασία κατοικῶ στὸν τάφο βλ. Σοφ. Ἀντ. 888 ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν 

στέγῃ καὶ στὴν Ἀνθολογία Ἀντίπ. Θεσσ. 7.639=59,6 GΡ ὁ τυμβευθεὶς οἶδεν Ἀρισταγόρης. 

Πιὸ συχνὰ τὸ τυμβεύειν σημαίνει θάπτειν/ θάπτεσθαι: βλ. Σοφ. Αἴ. 1063, Εὐρ. Ἑλ. 1245 

ναῦτας ὀλομένους τυμβεύομεν, Ἀριστοφ. Θεσμ. 885 ποῦ δ’ ἐτυμβεύθη τάφῳ; Στὴν Ἀνθολογία 

βλ. Φίλ. 7.382=25,5 GΡ τύμβευε κενοῦσα καθ’ ὕδατος (ἀποστροφὴ νεκροῦ ναυαγοῦ πρὸς 

τὴν θάλασσα).134  

 

                                                           
134 Γιὰ συνώνυμες φράσεις πρβλ. Εὐρ. Ἑλ. 1228 τόνδ’ ἔτ’ οἰκήσεις τάφον, CEG 52 ὑπὸ σήματι τῷδε/ … κεῖται· 

στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀλκ. 7.429=16,7 HE οἰκτρὸν ναίουσα τόδ’ ἠρίον ἔπλετο, Ἀδαῖο 7.238=4,2 HE Αἰγαίην 

κεῖμαι βῶλον ἐφεσσάμενος, Ἀντίπ. Σιδ. 7.209=57,4 ΗΕ ἀροτραίῃ κείμενον ἐν θαλάμῃ (τάφος μυρμηγκιοῦ), 

Ἀνών. 9.67=57,3 FGE, Ἀρχ. 7.278=12,4 GΡ δυσμενέος… ἔκυρσα τάφου, Βάσσ. 7.372=3,4 GΡ τεὴν βῶλον 

ὑπῳκίσατο. 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

88 
 

ξυνὸν ἀγαλλόμενοι καὶ τάφον ὡς θάλαμον    Τὸ ἀγάλλομαι συντάσσεται ἐδῶ ἀπολύτως μὲ 

αἰτιατική, χωρὶς ἐνδιάμεσο· γιὰ τὴν ἰδιοτυπία αὐτὴ βλ. καὶ Φίλ. ΠλΑ 215=74,1-2 GP  

Ἔρωτες/ … ἀθανάτων σκῦλα φρυασσόμενοι καὶ τὸ οἰκεῖο σχόλιο τῶν Gow-Page. Στὸν 

Ὅμηρο ἐντοπίζεται ἡ σύνταξη τοῦ ἀγάλλομαι μὲ τὴν μετοχὴ ἔχων + αἰτιατική· βλ. Ἰλ. 17.473 

καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Paulssen (στὸν Jacobs2 1917, 307 [261/262]), ἀγαλλόμενοι (ἔχοντες) 

ξυνὸν… καὶ τάφον ὡς θάλαμον. 

ξυνὸν… καὶ τάφον    τὸ ἐπιδοτικὸ καὶ τάφον προσδίδει ἔμφαση στὸν στίχο· βλ. καὶ Jacobs1. 

Τὸ ἐπίθετο κοινός/ ξυνὸς συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ στὸν Ἀπολλωνίδη (βλ. 6,6 κοινὴ … νύξ, 22,1 

ξυνὸν θαῦμα). Τὸ ἐπίθετο συνήθως ἀφορᾷ μεγαλύτερο πλῆθος ἀνθρώπων ἀλλὰ σὲ λίγες 

περιπτώσεις χαρακτηρίζει ζεῦγος: βλ. Πίνδ. Πυθ. 9.13 ξυνὸν … γάμον, Καλλίμ. Ὕμν. 4,171 

ξυνός … ἄμμιν ἄεθλος καὶ Mineur 1984 στὸ οἰκεῖο χωρίο· στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀνύτ. 

7.190=20,2 ΗΕ ξυνὸν τύμβον (γιὰ ἀηδόνι καὶ τζίτζικα). 

ὡς θάλαμον    θάλαμος εἶναι γενικῶς ὁ μυχὸς τῆς οἰκίας· γιὰ τὴν σημασία του ὡς νυφικὸ 

δωμάτιο βλ. ἐνδεικτικῶς στὸν Ὅμηρο Ἰλ. 3.383, Ὀδ. 23.295, καὶ Πίνδ. Πυθ. 2.33 

μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις, Σοφ. Τραχ. 913. Συνώνυμες ἐκφράσεις τοῦ 

ἀπολλωνίδειου ξυνὸν… θάλαμον ἐντοπίζουμε στὴν Ἰλ. 8.291, Ἡσιόδ. Θεογ. 508 ὁμὸν λέχος, 

Σοφ. Οἰδ. Τ. 1242-1243 τὰ νυμφικὰ/ λέχη, Ἀριστοφ. Ὀρν. 1758 λέχος γαμήλιον, καὶ στὴν 

Ἀνθολογία στὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα (9.322=25,8 ΗΕ) νυμφίδιον θάλαμον 

(συναντᾶται καὶ σὲ ἐπιγραφές, βλ. Gow-Page).  

Ἡ χρήση τῆς λέξης θάλαμος δίπλα στὴν λέξη τάφος ἴσως κρύβει τὴν παράδοση τῆς 

μεταφορικῆς χρήσης τοῦ οὐσιαστικοῦ θάλαμος μὲ τὴν σημασία τάφος ἢ Ἅδης (σχῆμα 

μετωνυμίας· βλ. Lausberg 1998, § 568.1 γιὰ τὴν μετωνυμικὴ σχέση προσώπου-

ἀντικειμένου). Γιὰ τὴν λεξιλογικὴ αὐτὴ ἐγγύτητα βλ. Αἰσχ. Πέρσ. 624 θαλάμους ὑπὸ γῆς, ἴδ. 

Ἱκ. 1022, Σοφ. Ἀντ. 804 τὸν παγκοίτην ὅθ’ ὁρῶ θάλαμον. Στὴν Ἀνθολογία βλ. «Ἴωνα» 

7.43=1,2 FGE τὸν ἀεὶ νυκτὸς ἔχων θάλαμον, «Σαπφ.» 7.489=2,2 FGE Φερσεφόνας κυάνεος 

θάλαμος, «Ἐμπεδ.» 7.508=1,4 FGE, Παλλ. 7.610,4 πάνδημος δὲ νεκρῶν εἷς γέγονεν 

θάλαμος. Ἐξάλλου, τὸ σύνταγμα κοινοταφὴς θάλαμος συναντᾶται ἅπαξ σὲ ἐγχάρακτο 

ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα τῶν μέσων τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (GVI 499,2)· βλ. Garulli 

στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 329.   
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ΠΑ 7.389=6 GP 

 

καὶ τίς ὃς οὐκ ἔτλη κακὸν ἔσχατον υἱέα κλαύσας; 

  ἀλλ’ ὁ Ποσειδίππου πάντας ἔθαψε δόμος,  

τέσσαρας, οὓς Ἀίδαο συνήριθμον ἥρπασεν ἦμαρ 

  τὴν πολλὴν παίδων ἐλπίδα κειράμενον. 

πατρὸς δ’ ὄμματα λυγρὰ κατομβρηθέντα γόοισιν       5 

  ὤλετο· κοινή που νὺξ μία πάντας ἔχει. 

 
P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς τοὺς τέσσαρας υἱοὺς Ποσιδίππου (sic) ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τελευτήσαντας     

PlΒ Ἀπολλωνίδου 

2 Ποσειδίππου Pl: Ποσιδ- Ρ, ε superscr. C | δόμος C: δέμας P    4 ante τὴν litura est, fortasse πο pro *πολλὴν | 

κειράμενον C: κειραμένου ΡPl    5 πατρὸς CPl: πατρὶς Ρ     

 

Καὶ ποιὸς δὲν ὑπέφερε τὸ χειρότερο κακὸ ὅταν ἔκλαψε τὸν γιό του; Ἀλλὰ ὁ οἶκος τοῦ 

Ποσειδίππου τοὺς ἔθαψε ὅλους, τέσσερις, τοὺς ὁποίους ἅρπαξε ὁ Ἅδης σὲ ἰσάριθμες μέρες, 

κόβοντας ἔτσι τὴν μεγάλη ἐλπίδα (ποὺ εἶχαν) στὰ παιδιά τους. Τότε τὰ λυπημένα μάτια τοῦ 

πατέρα, πνιγμένα στὸ κλάμα, ἔχασαν τὸ φῶς τους· μία κοινή νύκτα, ὑποθέτω, τοὺς κατέχει 

ὅλους.   

 

 Τὸ ἐπίγραμμα ἀναφέρει στοιχεῖα μιᾶς ἀκόμη μυστήριας ἱστορίας τοῦ τύπου ποὺ 

ἀρέσει στὸν Ἀπολλωνίδη. Ξεκινᾷ μὲ ἀποφθεγματική, ῥητορικὴ ἐρώτηση καὶ τίς…; (γιὰ τὰ 

ῥητορικὰ ἐρωτήματα στὸν Ἀπολλωνίδη βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2). Ἡ ἀρχὴ τοῦ στ. 2, 

ἀλλ(ά)…, μᾶς προϊδεάζει ὅτι πρόκειται νὰ ἀκούσουμε κάτι ἀκόμη πιὸ φοβερὸ ἀπὸ τὴν 

περίπτωση τοῦ θανάτου ἑνὸς παιδιοῦ καὶ τοῦ συνακόλουθου πόνου τοῦ πατέρα αὐτοῦ. 

Πράγματι, τὸ κακὸν ἔσχατον τοῦ στ. 1 ἀνατρέπεται κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν 

διαδοχικῶν θανάτων τεσσάρων ἀδελφῶν καὶ τὶς ὀδυνηρὲς συνέπειες τοῦ θανάτου τους γιὰ 

τὸν πατέρα. Ὁ ἀριθμὸς τέσσαρας ἔρχεται ἐξάλλου νὰ ἐπιτείνει τὴν τραγικότητα τοῦ 

συμβάντος, καθὼς συγκεκριμενοποιεῖ τὸ πάντας τοῦ στ. 2. Στὸ τέλος τοῦ ἐπιγράμματος 

δεσπόζει ἡ ἔννοια τοῦ σκότους καὶ ἡ φρασεολογία ἴσως θέλει νὰ τονίσει τὴν ἰδέα ὅτι ἡ 

τύφλωση ἀποτελεῖ πρόγευση θανάτου. Σὲ αὐτὸ συντείνει καὶ ἡ ἐπανάληψη τῆς ἀντωνυμίας 

πάντας τοῦ στ. 2 στὸν στ. 6· στὸν στ. 2 ἀναφέρεται μόνο στοὺς νεκροὺς γιοὺς, ἐνῷ στὸν στ. 

6 περικλείει τοὺς νεκροὺς γιοὺς καὶ τὸν τυφλὸ πατέρα. 

 Τὰ ἐγχάρακτα ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα, τὰ ὁποῖα προορίζονταν γιὰ πραγματικὲς 

συνθῆκες ἐπικοινωνίας, δηλαδὴ γιὰ να κοσμήσουν ἐπιτύμβιες στῆλες, περιεῖχαν τὶς ἑξὴς 

πληροφορίες: ὄνομα, ἡλικία, κάποτε οἰκογενειακὴ κατάσταση καὶ (ὄχι πάντα) αἰτία 

θανάτου. Στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζεται ἀποσιωπεῖται ἡ αἰτία θανάτου ἐνῷ δίνεται ἔμφαση 

στὸ θαυμαστὸ τοῦ συμβάντος. Αὐτὸ ἴσως σημαίνει ὅτι τὸ ἐπίγραμμα πραγματεύεται ἴσως 

ἕνα γνωστὸ γεγονὸς ἀλλὰ ἀποτελεῖ λογοτεχνικὴ ἀναπαράστασή του. 
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 Πολλαπλοὶ θάνατοι συγγενῶν ἀπὸ ἀτυχήματα ἀποτελοῦν ἀγαπημένο θέμα τῶν 

ἐπιγραμματοποιῶν. Στὴν Ἀνθολογία βρίσκουμε ἀναφορὰ σὲ θάνατο τεσσάρων παιδιῶν στὸν 

Φίλιππο (9.254=28 GP) ὅπου μητέρα θάβει τρία βιολογικά της παιδιὰ καὶ κατόπιν ἀκόμη 

καὶ ἕνα θετό. Βλ. καὶ Λεων. Ταρ. 7.463=69 ΗΕ, ὅπου τέσσερεις ἀδελφὲς πεθαίνουν καὶ 

ἀκολούθως πεθαίνει καὶ ὁ πατέρας τους· πρβλ. GVI 737=SEG VII 267, μαρτυρία γιὰ κοινὸ 

τάφο τεσσάρων υἱῶν, τῆς θείας καὶ τοῦ ὑπηρέτη τους (Σιδών, 2ος-3ος αἰ. μ.Χ.). Ἀντίθετα, τὰ 

πολλὰ παιδιὰ ποὺ ἐπιβιώνουν θεωροῦνται μεγάλη εὐλογία καὶ δεῖγμα σωφροσύνης τῶν 

γονέων· βλ. Ἀντίπ. Θεσσ. 7.743=67,7-8 GP ἴδ’ ὡς νίκημι δικαίως/ παισὶν καὶ γλώσσῃ 

σώφρονι Τανταλίδα (μητέρα συγκρίνει τὸν ἑαυτό της μὲ τὴν μυθικὴ Νιόβη).    

 Ἐξάλλου, τὸ θέμα τοῦ θανάτου ποὺ ἁρπάζει κάποιον (βλ. στ. 3 οὓς Ἀίδαο... 

ἥρπασεν ἦμαρ) εἶναι ἐξέλιξη τοῦ μύθου τῆς ἁρπαγῆς τῆς Περσεφόνης ἀπὸ τὸν Πλούτωνα 

(Ὁμ. Ὕμν. Δήμ. 2-3 θύγατρα … ἣν Ἀϊδωνεὺς/ ἥρπαξεν· γιὰ ἀντιστροφὴ τοῦ σχήματος βλ. 

Εὐρ. Ἄλκ. 1142). Συναντᾶται συχνὰ καὶ σὲ ἐπιγραφές· βλ. GVI 658,8 (Ῥώμη 3ος-4ος αἰ. π.Χ.· 

γιὰ κορίτσι ποὺ ἅρπαξε ο Ἅδης), GVI 878,1 (Λυττός, 2ος αἰ. μ.Χ.), GVI 880,3 ἐξήρπαξε... 

Μοῖρα (Λευκάς, μετὰ τὸν 3ο αἰ. μ.Χ.) καὶ GVI 635,2 (Σμύρνη, 2ος αἰ. μ.Χ.). Πρβλ. GVI 651,2-

3 Ἅιδας δ’ ἐπεσκίασεν ἅρπασεν τ’ ἐμοῦ/ χερῶν ἀπ’ αὐτῶν ἡνίας συνωρίδων (1ος-2ος αἰ. μ.Χ.· 

βλ. καὶ Raffeiner 1977, 67-68), GVI 1541,2 (Ἄιδης) καὶ 704,5 νοῦσός με συνήρπασε, IG XIV 

1474,3-4 [Μοίρ]η …/ [ἥρ]πασεν ὠκυμόρους. Βλ. καὶ παρακάτω, λ. Ἀίδαο … ἥρπασεν 

ἦμαρ.135 

 

καὶ τίς ὃς οὐκ ἔτλη κακὸν ἔσχατον υἱέα κλαύσας; 

καὶ τίς …;    Ὁ Εὐριπίδης (στὸν Ἡρακλῆ, 297) παραθέτει παρόμοια τὴν ῥητορικὴ ἐρώτηση 

καὶ τίς θανόντων ἦλθεν ἐξ Ἅιδου πάλιν; Βλ. καὶ Ἀριστοφ. στὸν Ἀθήναιο, 12.75,14 Kaibel 

καὶ τίς νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας ἔτλη κατελθεῖν; Συχνὴ εἶναι ἡ φράση σὲ 

ῥητορικοὺς λόγους: βλ. Ἰσοκρ. Ἀντιδ. 223,2, Δημοσθ. Στεφ. 101,6. Στὴν Ἀνθολογία βλ. 

«Διογ. Λαέρτ.» ΠΑ 7.57,1 καὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε; τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον; καὶ Στράτ. 

12.183,1 τίς χάρις; Βλ. καὶ παρακάτω, Ἀπολλωνίδ. 9.271=10,1 GP, ὅπου συναντᾶται ἡ 

ἐναρκτήρια εὐθεῖα ἐρώτηση καὶ πότε …; 

ἔτλη κακὸν ἔσχατον    Τὸ *τλάω μὲ τὴν ἔννοια ὑποφέρω, ὑπομένω, ἐντοπίζεται στὸν Ὅμηρο 

(βλ. Ἰλ. 5.873 ῥίγιστα... τετληότες καὶ Ἰλ.. 5.395), συναντᾶται ἀργότερα στὸν Πίνδαρο (Ἰσθ. 

7.37 ἔτλαν... πένθος οὐ φατόν), καὶ στὸν Σοφοκλῆ (Οἰδ. Τ. 1077 τᾶν δεινὰ τλασᾶν· 

                                                           
135 Γιὰ τὸν τόπο τῆς ἁρπαγῆς τοῦ ἀώρου σὲ ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς βλ. Lattimore 1962, 184-199· εἰδικὰ γιὰ 

ἀποδημία νηπίων βλ. Vérilhac 1978-82, ἐπιγρ. ἀρ. 148-161 (παραλλαγὲς τοῦ ἴδιου θέματος· βλ. καὶ σχόλια τ. 

ΙΙ 191-195). Ἡ ἁρπαγὴ ἀπὸ τὸν Ἅδη εἶναι θέμα ποὺ ἐπιβιώνει καὶ σὲ νεοελληνικὰ παραδοσιακὰ μοιρολόγια, 

ὡς μέρος τῆς μυθολογίας τῶν Νεοελλήνων· βλ. Alexiou 1974 (2002) 124 καὶ ὑποσ. 68. 
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άναφέρεται στὶς κόρες τοῦ Οἰδίποδος)· βλ. καὶ Εὐρ. Ἡρακλῆ 1411 ἔτλην κακά, Φοίν. 1511, 

Ὀρέστ. 376, Κόιντ. Σμ. Μεθ. 1.192-193 κακὰ πολλὰ τέτληκα/ παίδων ὀλλυμένων (τὰ παιδιὰ 

πέθαναν στὸν πόλεμο). Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία συγγενὴς εἶναι ἡ παρότρυνση τλῆθι πένθος, 

εὔνασον δάκρυ πρὸς μητέρα ποὺ ἔχασε τὸ παιδί της (ΠΑ 7.335,1=GVI 2004,19· Kύζικος, 4ος 

– 5ος αἰ. μ.Χ.). Μὲ ἄλλη σύνταξη συναντᾶται τὸ ἴδιο ῥῆμα στὸ καλλιμάχειο ἐπίγραμμα γιὰ 

τὴν Βασιλὼ ποὺ αὐτοκτονεῖ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ της: 7.517=32,3-4 ΗΕ ζώειν γὰρ 

ἀδελφεὸν ἐν πυρὶ θεῖσα/ οὐκ ἔτλη. Τύποι τοῦ ἴδιου ῥήματος ἐντοπίζονται  σὲ ἐπιγραφές: βλ. 

GVI 665,12 [οὔποτέ γ’ ἐ]γ κραδίῃ πένθος ὅμοιον ἔτ[λη] (Ὀρεστιάδα, 1ος αἰ. μ.Χ.· πάλι γιὰ 

πατέρα ποὺ χάνει τὸν υἱό του). 

Tὸ ἐπίθετο ἔσχατος χαρακτηρίζει ἄψυχο ἀντικείμενο στὸν Ὅμηρο μόνο στὴν 

Ὀδύσσεια, 21.8-9 (θάλαμος). Γιὰ τὸ κακὸν ἔσχατον βλ. παρόμοια Σοφ. Φιλ. 65 ἔσχατ’ 

ἐσχάτων κακά (τὸ κακὰ ἐκεῖ σημαίνει κακολογίες, ὄχι συμφορές), Οἰδ. Τ. 1365-66 εἰ δέ τι 

πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ κακόν,/ τοῦτ’ ἔλαχ’ Οἰδίπους, Εὐρ. Ἰων 836, Ἡρακλεῖδ. 303-304, Ἑλ. 

510.  

υἱέα κλαύσας    Ὁ Obsopoeus (1600, σ. 415) ἀντιπροτείνει τὴν γραφὴ θάψας, στηριζόμενος 

στὸ ῥῆμα ἔθαψε τοῦ ἑπόμενου στίχου. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ αὐτή, καθὼς δὲν 

προσφέρει κάτι στὸ ἐπίγραμμα ἀφοῦ τὸ παραδεδομένο κείμενο ἔχει ἱκανοποιητικὸ νόημα.  

 Ἡ φράση βρίσκει παράλληλα στὸν Ὅμηρο (Ἰλ. 20.210 φίλον παῖδα κλαύσονται, ἴδ. 

24.619). Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀνών. ΠΑ 7.298=49,1 καὶ 6 ΗΕ σὺ μὲν υἱόν,/ Νῖκι, σύ δ’ 

ἔκλαυσας, Εὔδικε, θυγατέρα (καταπλάκωση ζευγαριοῦ), Λουκιαν. 7.308,4=GVI 957 ἀλλά με 

μὴ κλαίοις (θάνατος πεντάχρονου). Βλ. καὶ Καλλίμ. 7.519=44,1-3 ΗΕ σέ/ Χάρμι …/ 

κλαύσαντες ἐθάπτομεν (γιὰ ταφὴ ἑταίρου), Διόδ. 6.348,4 θαλερὴν κλαῖεν Ἀθηναΐδα (θρῆνος 

γιὰ τὴν σύζυγο). Στὸν Ἀπολλωνίδη ἐντοπίζεται ξανὰ τὸ ῥῆμα (9.243=15,2 GP κλαῦσαν 

ἀπολύτως ἢ μὲ συμπλήρωμα περὶ παιδὸς). Σὲ ἐπιγραφὲς ἐντοπίζουμε τὴν φράση τί κλαίεις 

με, πάτερ; (Peek 1195,1· Βιθυνία, 1ος αἰ. μ.Χ.), κλαῦσε δ’ ὁμηλικίη με … ἠδὲ τοκῆες (GVI 

1064· Λάρισα, 1ος- 2ος αἰ. μ.Χ.). 

  

ὁ Ποσειδίππου πάντας ἔθαψε δόμος    Ὁ τραγικὸς οἶκος (βλ. δόμος μὲ τὴν σημασία τοῦ 

σπιτικοῦ ὡς περιληπτικὸ οὐσιαστικό) προσωποποιεῖται σὲ παρόμοια συμφραζόμενα: βλ. 

Αἰσχύλου Πέρσ. 579-580 πενθεῖ δ’ ἄνδρα δόμος στερη-/ θείς, Εὐριπίδη Ἱππ. 1344-46 ὦ πόνος 

οἴκων,/ οἷον ἐκράνθη δίδυμον μελάθροις/ πένθος θεόθεν καταληπτόν. 

 Στὴν Ἀνθολογία βλ. παράλληλα Καλλίμ. ΠΑ 7.517=32,4-5 ΗΕ δίδυμον δ’ οἶκος 

ἐσεῖδε κακὸν/ πατρὸς Ἀριστίπποιο, Ἀντίπ. Σιδ. 7.241=25,6 ΗΕ πλατὺς Εὐρώπας ἐστονάχησε 

δόμος. Πρβλ. GVI 1988=Vérilhac 91 A 3-4 ὀρφναίην ἀνὰ νύκτα/ τοὺς τρισσοὺς νέκυας 
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σταθμὸς ἔθαψε δόμου (γιὰ τὴν αἰτία τοῦ θανάτου βλ. Vérilhac 91 Β 3-4: πεσόντος/ τρεῖς ἅμα 

λυγαίου κεκλιμένοι θαλάμου· Ἴμβρος, 2ος – 1ος αἰ. π.Χ.). Γιὰ ἄλλα παραδείγματα θανάτων 

ἀπὸ καταπλάκωση βλ. Ἀπολλωνίδ. 9.422=11 μὲ τὰ σχόλιά μας. 

 Ὁ Schmidt 1886, ΙΙ 207-208, προτείνει στὸν στ. 2 νὰ γράψουμε παῖδας ἀντὶ πάντας 

καὶ στὸν στ. 4 πάντων ἀντὶ παίδων (καὶ στοὺς τραγικοὺς ἀρκετὲς φορὲς τὸ νόημα 

συμπληρώνεται καλύτερα ἐὰν ἀντικαταστήσουμε τὴν μία λέξη μὲ τὴν ἄλλην). Παρόλα αὐτά, 

στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε δὲν δημιουργεῖται παρανόηση ἐὰν διατηρήσουμε τὶς γραφὲς 

ὡς ἔχουν. 

 

οὓς Ἀίδαο συνήριθμον ἥρπασεν ἦμαρ 

συνήριθμον    πρόκειται γιὰ σπάνιο ἐπίθετο· ἐδὼ σημαίνει τὸν ἴσο ἢ ἰσάριθμο. Ἐπομένως, ἡ 

σημασία εἶναι ὅτι οἱ τέσσερις γιοὶ πέθαναν μέσα σὲ τέσσερεις διαδοχικὲς μέρες. Ἡ μόνη 

ἔνσταση εἶναι τοῦ Waltz, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι οἱ γιοὶ πέθαναν μέσα στὴν ἴδια μέρα, ἴσως 

παρασυρόμενος ἀπὸ τὸ σχόλιο τοῦ J στὸν Παλατινὸ κώδικα «εἰς τοὺς τέσσαρας υἱοὺς 

Ποσιδίππου ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τελευτήσαντας».  

 Τὸ ἐπίθετο ἀυτὸ συναντᾶται ξανὰ στὴν ποίηση μόνο σὲ ἕνα «σιμωνίδειο» ἐπίγραμμα, 

(ΠΑ 7.431=5,1-2 ΗΕ): οἵδε τριηκόσιοι, Σπάρτα πατρί, τοῖς συναρίθμοις/ Ἰναχίδαις 

(ἀναφέρεται στὸ περιστατικὸ τῆς μάχης γιὰ τὴν Θυρέα, βλ. Ἡρδτ. 1.82.12 τριηκοσίους 

ἑκατέρων μαχέσασθαι). Ὁ Meineke 1842, 233 βρίσκει ἀπαράδεκτη ἐκεῖ τὴν γραφὴ 

συναρίθμοις καὶ προτείνει τὸ ἰσαρίθμοις. Αὐτὸ τὸ πράττει ἴσως ἐπειδὴ παρασύρεται ἀπὸ τὴν 

σημασία τοῦ ῥ. συναριθμέω ὡς συνυπολογίζω. Τὸ ῥῆμα συναριθμέω εἶναι  πεζολογικό. 

Φαίνεται ὅτι ἡ ἐπέκταση τῆς σημασίας τοῦ συνάριθμος ὡς ἰσάριθμος εἶναι νεωτερισμός τοῦ 

Ἀπολλωνίδη ἢ τοῦ συγγραφέα τοῦ ἐπιγράμματος 7.431.    

Ἀίδαο… ἥρπασεν ἦμαρ    εἶναι σπάνιο τὸ σύνταγμα ἦμαρ + γενικὴ οὐσιαστικοῦ· μάλιστα 

εἶναι δημιούργημα τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας. Βλ. Κόιντ. Σμ. Μεθ. 6.326 εἴαρος ἦμαρ, 

8.380 χείματος ἦμαρ, 5.378 βιότοιο λυγρὸν περιτέλλεται ἦμαρ, Νόνν. Παράφρ. Ἰω. 19.162 

ἦμαρ ἑορτῆς. Βλ. καὶ Διογ. Λαερτ. Βίοι Φιλοσ. 10.22.3 τελευταίαν ἡμέραν τοῦ βίου, Πλούτ. 

Κικέρ. 14.5, Ἑβδ. Γέν. 27.41 αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Γρηγ. Ναζ. 8.122,5-

6 ὑμεναίων/ ἤματα νυμφιδίων ἦμαρ ἐπῆλθε γόων. 

 Στὸν Ὅμηρο ἐντοπίζουμε τὸ σύνταγμα ἦμαρ + ἐπιθετικὸς προσδιορισμός: Ἰλ. 15.613 

καὶ Ὀδ. 10.175 μόρσιμον ἦμαρ, Ἰλ. 22.212 αἴσιμον ἦμαρ, Ἰλ. 11.484+588 νηλεὲς ἦμαρ, Ἰλ. 

16.836 ἦμαρ ἀναγκαῖον· βλ. καὶ Ὀππ. Ἁλιευτ. 3.114 λοίσθιον ἦμαρ, Κόιντ. Σμ. Μεθ. 6.570 

ὕστατον ἦμαρ. Ὁ Ἀπολλωνίδης συνδυάζει τὸ ὁμηρικὸ περικείμενο μὲ τὴν εἰκόνα τῆς 

ἁρπαγῆς ἀπὸ τὸν Ἅδη. Ἴσως ἀκόμη μὲ τὴν περίφραση Ἀίδαο ἦμαρ ἐννοεῖται ὁ ἴδιος ὁ Ἅδης, 
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ὅπως οἱ φράσεις δούλιον ἦμαρ (Ἰλ. 6.463) καὶ ἐλεύθερον ἦμαρ (Ἰλ. 6.455+16.831) σημαίνουν 

ἀντίστοιχα δουλεία καὶ ἐλευθερία.  

 Ὁ ἐπιτύμβιος τόπος τῆς ἁρπαγῆς ἀπὸ τὸν Ἅδη ὑπάρχει καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία. 

Συνήθως ἀφορᾷ νεαρὸ ἢ νεαρὴ οἱ ὁποῖοι πέθαναν πρόωρα· βλ. Τύμν. 7.199=4,3 ΗΕ, Φιλητ. 

7.481=2,2 ΗΕ, Μελ. 7.476=56,7 ΗΕ, Λουκ. 7.308,2 νηλειὴς Ἀίδης ἥρπασε Καλλίμαχον, 

Ἀδέσπ. 7.221,5-6, Ἀνών. 7.343,6 τὸν ἥρπασε μόρσιμος αἶσα. Βλ. καὶ Βιάν. 7.671=5 GP 

Χάρων ἄπληστε ... τὸν νέον ἥρπασας, Κριν. 7.371=15,3-4 GP (ἀναφορὰ αἰτίας θανάτου), ἴδ. 

7.643=19,3 GP, καὶ μεταγενέστερα Ἀγαθ. 7.574,2-3 Μοῖρα.../ ... ἁρπάξασα, Ἰουλ. 7.601,3 

σὲ... ἥρπασε τύμβος, Παλλαδ. 7.610,1, Κύρ. 7.557,2-3 καὶ Ἀνών. ΠλΑ 385. Βλ. ἐπίσης 

Καλλίμ. 12.73=4,1-2 ΗΕ (ὡς παραλλαγὴ σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα), Ἀργεντ. 7.364=21,3-

4 GP (σὲ παιγνιώδη συμφραζόμενα). Γιὰ ἐπιγραφικὰ παράλληλα βλ. παραπάνω στὸ Εἰσαγ. 

Σημ. τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐπιγράμματος. 

 

τὴν πολλὴν παίδων ἐλπίδα κειράμενον   Ὁ Ἀπολλωνίδης ἐμπνέεται ἀπὸ ἕνα καλλιμάχειο  

δίστιχο γιὰ δωδεκάχρονο παιδὶ ποὺ θάπτεται ἀπὸ τὸν πατέρα του: βλ. ΠΑ 7.453=46,2 ΗΕ 

δωδεκέτη τὸν παῖδα πατὴρ ἀπέθηκε Φίλιππος/ ἐνθάδε, τὴν πολλὴν ἐλπίδα, Νικοτέλην. Βλ. καὶ 

Βιάν. 7.387=2,1-2 GP ἐπὶ παιδὸς/ ἐλπίσι. Τὸ σύνταγμα ἐλπίς + γεν. συναντᾶται καὶ στὸν 

Ἀντίφιλο (9.34=32,6 GP) τὴν πελάγευς ἐλπίδα μεμφομένη, ὅπου μάλιστα πάλι τὸ σύνταγμα 

ἐλπίδα + μετοχὴ στὴν αἰτιατικὴ καταλαμβάνει τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ πενταμέτρου. Σὲ 

ἐπιγραφὲς έντοπίζεται ἡ φράση ἡ γονέων ἐλπίς γιὰ τὰ παιδιά: βλ. GVI  720,2 (Ἀθήνα, 2ος αἰ. 

π.Χ.) Εὔτυχος, ἡ γονέων ἐλπίς, ἔπειτα γόος, GVI 1541,6 (Κῶς, 2ος-1ος αἰ. π.Χ.), GVI 1576,6 

(Καπρέαι, 1ος-2ος αἰ. π.Χ.), GVI 1927,2-3 (Θεσπιαί, 1ος-2ος αἰ. π.Χ.). 

κειράμενον    οἱ κώδικες παραδίδουν γενικὴ κειραμένου· εἶναι πολὺ ἐλκυστικὴ ἡ διόρθωση 

κειράμενον τοῦ C, ἡ ὁποία παρουσιάζει τὴν μετοχὴ νὰ συμφωνεῖ συντακτικῶς μὲ τὸ ἦμαρ. 

Ὁ Jacobs1 (καὶ Jacobs2) θεωρεῖ ὅτι ἡ πρόταση τοῦ C εἶναι ποιητικώτερη· τὴν υἱοθετοῦν στὸ 

κείμενό τους ὁ Dübner (Ι [1864], 347) καὶ ὁ Schmidt 1886, ΙΙ 207. Ὡστόσο, οἱ πλεῖστοι 

ἐκδότες ἐπιλέγουν τὴν γραφὴ κειραμένου. Ἡ σύνταξη γίνεται πολὺ πιὸ ἁπλὴ μὲ τὴν μετοχὴ 

στὴν αἰτιατική, ἀλλὰ ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης ἐκζητοῦσε τὴν πρωτοτυπία υἱοθετῶντας πιὸ 

περίπλοκη σύνταξη. Ἡ μετοχὴ ἔχει ἐνεργητικὴ σημασία· βλ. Hecker 1843, 283. 

 Ἐντοπίζεται ἡ εἰκόνα τοῦ δρεπανιοῦ τοῦ θανάτου, ὅπως αὐτὴ ἐμφανίζεται στὴν 

τραγῳδία: βλ. Αἰσχ. Πέρσ. 921 οὕς νῦν δαίμων ἐπέκειρεν (τοὺς Πέρσες στρατηγούς), ἴδ. 951-

952 Ἄρης …/ νυχίαν πλάκα κερσάμενος δυσδαίμονά τ’ ἀκτάν (γιὰ τὴν θάλασσα καὶ τὴν ἀκτὴ 

τῆς Σαλαμῖνος) καὶ Αἰσχ. Ἱκ. 663-666 ἥβας δ’ ἄνθος ἄδρεπτον/ ἔστω, μηδ’ … Ἄ-/ρης κέρσειεν 

ἄωτον, Εὐρ. Ἡρακλῆς 875-876, Ἀπ.Ῥοδ. 4.1033-4. Βλ. Hall 1996, 170-171· Collard 2008, 
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158 καὶ 224· Garvie 2009, 345. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Παλλαδᾶ 7.681,4 ἐξεκόπης βιότου καὶ 

πρβλ. GVI 665,4-6 ἀλλ’ Ἀΐδης … / … π[άσας]/ ἐλπίδας ἐκκόψας ἡμετέρων τοκέω[ν. 

 

ὄμματα λυγρὰ κατομβρηθέντα γόοισιν    πρβλ. Ἰλ. 17.695-696, Ἰλ. 23.396-397 τὼ δὲ οἱ 

ὄσσε/ δακρυόφι πλῆσθεν. Ἡ φράση τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι περιγραφικὴ καὶ περιφραστική, 

σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ἀσκληπιάδη: ΠΑ 5.145=12,3 ΗΕ κάτομβρα … ὄμματα. Βλ. καὶ Ἀδέσπ. 

ΠΑ 7.340= GVI 319,2 (Θεσσαλονίκη) ὀμβρήσας δακρύοις λάρνακα μαρμαρέην, Νόνν. Δ. 

16.345 ὄμβρῳ δακρυόεντι κατάρρυτος, Δ. 32.296-297, Δ. 4.64 γοήμονος ὄμβρον ὀπωπῆς. Βλ. 

παρόμοια Εὐρ. Ἄλκ. 826 ὄμμ’ ἰδὼν δακρυρροοῦν, Ἀπ. Ῥοδ. 3.673 δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, 

Στράτωνoς, ΠΑ 12.226,1 μυδαλόεντα πεφυρμένος ὄμματα κλαυθμῷ. 

 Τὸ ἐπίθετο λυγρὸς πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν χαρακτηρίζει τὰ μάτια. Τὸ πλησιέστερο 

νοηματικῶς σύνταγμα εἶναι τὸ πένθος λυγρόν: βλ. Ἰλ. 22.242, Αἰσχ. Χοηφ. 17, Εὐρ. Ἰφ. Αὐ. 

1618. Βλ. ὅμως GVI 1475,3 ὤλεο, τῷ λυγρῷ πατρὶ λιπὼν δάκρυα (Παντικάπαιον, 1ος αἰ. 

μ.Χ.) καὶ GVI 1162,4 (Λῆμνος, 2ος αἰ. μ.Χ.) δάκρυα λυγρότατα, GVI 720,5-6 (Ἀθήνα, 2ος αἰ. 

μ.Χ.) πένθος/ ... ἔλιπον λυγρὸν ἐμοῖς τοκέσιν, GVI 977,3 λυγρὰ … πένθη (Καισάρεια 

Μαυριτανίας, 2ος -3ος αἰ. μ.Χ.).  

 Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος (4.363) γράφει λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ’ 

ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι· τὸ ἐπίθετο ἀναφέρεται σὲ ὀντότητες οἱ ὁποῖες θρηνοῦν. Παρόμοια, 

στὴν Ἀνθολογία βλ. Φαλαίκου ΠΑ 13.27=4,6-7 ΗΕ μήτηρ λυγρῇ ὄρνιθι πότμον εἰκέλη/ αἲ αἲ 

κωκύει τὸν ἐὸν γόνον ἤματα πάντα (μᾶλλον ἐννοεῖται πάλι ἡ ἀλκυών). Ἴσως ἡ εἰκόνα ἑνὸς 

πουλιοῦ τὸ ὁποῖο θρηνεῖ λυγρὸν ἔδωσε στὸν Ἀπολλωνίδη τὴν ἰδέα γιὰ τὴν φράση ὄμματα 

λυγρά. Ἐξάλλου, εἰδικὰ ἡ ἱστορία τῆς ἀλκυόνος ἀποτελεῖ μυθολογικὸ παράδειγμα σὲ ἄλλο 

ἐπίγραμμα τοῦ ποιητῆ (Ἀπολλωνίδ. 9.271=10 GP).136 

 Οἱ παλαιότερες ἀπόπειρες ἀλλαγῆς τῆς φράσης, κυρίως ἡ ἔνσταση στὸ λυγρά, εἶναι 

μᾶλλον περιττές. Ἡ πρόταση ὄμματ’ ἄληκτα (τὸ ἄληκτα ὡς ἐπίρρημα) θὰ ἔδινε, κατὰ τὸν 

Schmidt 1886, ΙΙ 208, καλύτερη εἰκόνα τῆς ἀτέλειωτης ῥοῆς δακρύων. Ὅμως εἶναι μᾶλλον 

ἀπίθανο νὰ ἐνδιαφερόταν ὁ Ἀπολλωνίδης νὰ δώσει ἀληθοφάνεια στὸ κείμενό του. Ἐξάλλου, 

ἡ πρόταση ἀμυδρὰ (Stadtmüller) δημιουργεῖ πρόβλημα ἐπειδὴ τὸ ἀμυδρὸς δὲν χαρακτηρίζει 

τὰ μάτια ἀλλὰ μόνο τὰ ὁρώμενα.  

 γόοισιν    δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ γόοισιν σὲ ῥόοισιν· τὰ παραδείγματα 

ποὺ δίνει ὁ Schmidt 1886, ὅ.π. γιὰ τὴν ῥοὴ τῶν δακρύων (ἐκ τῶν ὁποίων τὸ πιὸ κλασικὸ 

εἶναι Αἰσχ. Προμ. 400) δίνουν μία ἄλλη πιθανότητα τὴν ὁποίαν ὁ Ἀπολλωνίδης δὲν θὰ 

                                                           
136 Σὲ διαφορετικὰ συμφραζόμενα τὸ ἐπίθετο χρησιμοποιεῖται δίπλα σὲ οὐσιαστικὰ τὰ ὁποῖα δηλώνουν 

ἐπώδυνες καταστάσεις· βλ. Ἀνύτ. ΠΑ 6.123=1,1-2 ΗΕ λυγρόν/… ὄνυχα (ἢ λυγρόν/… φόνον), Φλάκκ. 9.45=9,2 

GP λυγρὸν... βρόχον, Ἀνών. ΠλΑ 92,13 λυγρὸν... ἄεθλον, Ἀντίπ. Θεσσ. 7.640=57,6 GP. 
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προτιμούσε κατ’ ἀνάγκην. Στὴν ὁρολογία τοῦ θρηνητικοῦ τελετουργικοῦ ὁ γόος ἀναφέρεται 

σὲ αὐθόρμητες ἐκφράσεις/ἀφηγήσεις ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φίλους τοῦ νεκροῦ· βλ. Alexiou 

1974 (2002) 13 καὶ 102-103. Τέτοιοι δακρύβρεχτοι γόοι προεκάλεσαν πιθανῶς τὴν τύφλωση 

τοῦ πατέρα. 

 

ὄμματα…/ ὤλετο· κοινή που νὺξ μία πάντας ἔχει  

ὄμματα…/ ὤλετο    γιὰ τὴν ἀττικὴ σύνταξη ποὺ παρατηρεῖται ἐδῶ βλ. καὶ Ἀγαθ. ΠΑ 5.237,5. 

Τὸ ῥῆμα ὄλλυμαι μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀπώλειας τῆς ὅρασης ἐντοπίζεται στὴν Ἀνθολογία μόνο 

ἐδῶ καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη, 7.742=13,1 GP τεῶν φάος ὤλεσας ὄσσων. Γιὰ ἄλλες περιπτώσεις 

τυφλώσεων βλ. Καλλίμ. Ὕμν. 5.82 παιδὸς δ’ ὄμματα νὺξ ἔλαβεν καὶ Νόνν. Δ. 5.341 ζώεις 

σῶν βλεφάρων ὀλέσας φάος. 

νὺξ … ἔχει    Τὸ κείμενο τῶν κωδίκων κοινή που νῦξ εἶναι νοηματικῶς ἀποδεκτό· εἰσηγήσεις 

ὅπως κοινή τοι (Jacobs2), κοινὴ ὁμοῦ (Stadtmüller) εἶναι περιττές. Πρβλ. Αἰσχ. Χοηφ. 65 

τοὺς δ’ ἄκραντος ἔχει νύξ (νύκτα τοῦ θανάτου). Στὴν Ἀνθολογία, γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ σκότους 

τοῦ θανάτου γενικώτερα, βλ. Ἀνύτ. ΠΑ 7.232=21,3 ΗΕ δόμον ἄγαγε νυκτός, Λεων. 

7.440=11,1 ΗΕ, Ἀντίπ. Σιδ. 7.713=58,3-4 ΗΕ οὐδὲ μελαίνης νυκτὸς ὑπὸ σκιερῇ κωλύεται 

πτέρυγι (μεταφορικῶς γιὰ τὴν Ἤριννα), Δαμάγ. 7.735=10,2 ΗΕ ἐς ἀτρύγετον νύκτα 

κατερχομένη, Διόδ. 7.700=9,1 GP νυκτὸς ἐμῆς, ἣ μ’ ἔκρυφεν, οἰκία (οἰκία εἶναι ὁ τάφος), 

GVI 1618=Τύμν. ΠΑ 7.211=5,3-4 GP νῦν δὲ τὸ κείνου/ φθέγμα σιωπηραὶ νυκτὸς ἔχουσιν 

ὁδοί, ‘Ἴωνα’ 7.43,2 τὸν ἀεὶ νυκτὸς ἔχων θάλαμον· βλ. καὶ Σιλεντ. 5.241,3-4 νύκτα… τὴν 

Ἀχεροντιάδα.137 Ἐξάλλου, ἡ τύφλωση θεωρεῖται σὰν θάνατος ἀπὸ τὸν τυφλὸ Οἰδίποδα, ὁ 

ὁποῖος στὴν διαθήκη του πρὸς τὸν Κρέοντα λέει γιὰ τὰ παιδιά του μόνος πατὴρ/ τούτοιν 

λέλειψαι, νὼ γάρ, ὣ ‘φυτεύσαμεν,/ ὀλώλαμεν δύ’ ὄντε (Σοφ. Οἰδ. Τύρ. 1503-5). Ἑπομένως, 

ἡ πρωτοτυπία τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι ὅτι συνδυάζει τὴν εἰκόνα τοῦ σκότους τῆς τύφλωσης 

μὲ αὐτὴν τοῦ σκότους τοῦ Ἅδη.    

  

                                                           
137 Στὸν Ὅμηρο ἡ νύκτα τοῦ θανάτου σκεπάζει τὰ μάτια· βλ. Ἰλ. 14.438-439 τὼ δὲ οἱ ὄσσε/ νὺξ ἐκάλυψε 

μέλαινα, Ἰλ. 5.310, Ἰλ. 5.659 τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε, Ἰλ. 16.316 τὸν δὲ σκότος ὄσσε 

κάλυψε. Βλ. καὶ Αἰσχ. Ἑπτ. 403 θανόντι νὺξ ἐπ’ ὀφθαλμοῖς πέσοι, Εὐρ. Ἱππ. 1444 κατ’ ὄσσων κιγχάνει μ’ ἤδη 

σκότος, [Θεόκρ.] 25.260-261 περὶ γὰρ σκότος ὄσσε οἱ ἄμφω/ ἦλθε, Ἠρίνν. ἀπ. 402,2 SΗ τὸ δὲ σκότος ὄσσε 

καταγρεῖ. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Διογ. Λαέρτ. 7.127,3-4 κακὴ νόσος... φέγγος/ ἔσβεσεν ἐκ βλεφάρων καὶ σκότον 

ἠγάγετο. 
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ΠΑ 7.631=7 GP 

 

ἢν ἄρα Μιλήτου Φοιβήιον ὅρμον ἵκησθε,  

  λέξατε Διογένει πένθιμον ἀγγελίην, 

παῖς ὅτι οἱ ναυηγὸς ὑπὸ χθονὶ κεύθεται Ἄνδρου 

  Δίφιλος Αἰγαίου κῦμα πιὼν πελάγευς. 

 

P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς Δίφιλον υἱὸν Διογένους ναυαγὸν τὸν Μιλήσιον    PlΑ Ἀπολλωνίδου 

1 ὅρμον Pl:  om. P (sine spatio)    4 πελάγευς P: πελάγους Pl 

 

Ἄν τυχὸν φθάσετε στῆς Μιλήτου, στοῦ Φοίβου τὸ λιμάνι, νὰ πεῖτε στὸν Διογένη τὸ πένθιμο 

μήνυμα, ὅτι ὁ γιὸς ποὺ εἶχε κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν γῆν τῆς Ἄνδρου, ὁ Δίφιλος, ἀφοῦ ἤπιε τὸ 

κῦμα τοῦ Αἰγαίου πελάγους.    

  

 Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν τεχνικὴ τοῦ staccato, καθὼς κάθε στίχος 

ὁλοκληρώνει ἕνα ξεχωριστὸ νόημα, χωρὶς ὁποιαδήποτε ποικίλματα, μόνο μὲ τὰ ἀπαραίτητα 

γιὰ τὸ νόημα ἐπίθετα. Ἴσως αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὤθησαν τὸν Peek νὰ τὸ 

θεωρήσει ὡς πραγματικὴ ἐπιγραφή (GVI 1358· βλ. καὶ παρακάτω). Σημειωτέα εἶναι ἐπίσης ἡ 

συμφωνία ἐπιθέτου-οὐσιαστικοῦ στὸ τέλος κάθε ἡμιστιχίου τοῦ στ. 4 (Αἰγαίου … πελάγευς). 

Τέλος, εἶναι ἐπίδειξη πρωτοτυπίας ὁ συνδυασμὸς γενικῆς κτητικῆς καὶ ἐπιθετικοῦ 

προσδιορισμοῦ ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἴδιο οὐσιαστικὸ στὸν στ. 1 (Μιλήτου Φοιβήιον ὅρμον). 

 Θέλοντας νὰ ἐντάξουμε τὸ ἐπίγραμμά μας σὲ ἕνα θρησκευτικὸ πλαίσιο, ἀξίζει νὰ 

ἀναφερθοῦμε στὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος στὰ Δίδυμα, μὲ τὸν ὁποῖον σχετίζεται ἴσως ἡ ἀναφορὰ 

στὸν Μιλήτου Φοιβήιον ὅρμον (βλ. παρακάτω).138 Τὸ alter ego τοῦ Διδυμαίου Ἀπόλλωνος ἦταν 

ὁ Δελφίνιος Ἀπόλλων, ὁ ὁποῖος λατρευόταν στὴν Μίλητο μαζὶ μὲ τὸν Ἡρακλῆ· ἔχει ἐντοπισθεῖ 

βωμὸς τοῦ Δελφινίου Ἀπόλλωνος στὴν Μίλητο.139  

Τὸ ἀπολλωνίδειο αὐτὸ ἐπίγραμμα συγκαταλέγεται, μαζὶ μὲ ἄλλο ἕνα τοῦ ἴδιου 

ποιητῆ (ΠΑ 7.642=8 GP), στὴν κατηγορία τῶν ἐπιγραμμάτων γιὰ θάνατο ναυαγῶν,140 τὰ 

ὁποῖα ὁμοιάζουν μὲ πραγματικά, ἐγχάρακτα ἐπιγράμματα, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ ναυαγικὰ 

τοῦ Ποσειδίππου (89-94 Α-Β). Καὶ στὰ δύο αὐτὰ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη ὁ ὁμιλητὴς 

εἶναι τὸ ἀντικείμενο, ἡ ἴδια ἡ ἐπιτύμβια στήλη, ὅπως συμβαίνει στὴν πλειονότητα τῶν 

περιπτώσεων σὲ ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὸν 7ον αἰ. π.Χ. (Tueller 2008, 12 καὶ 16). Ἐπίσης, στὸ 

ἐπίγραμμα ποὺ έξετάζουμε ὁ ἀποδέκτης εἶναι ὁ περαστικός. Στὰ ἀρχαιότερα ἐπιτύμβια 

ἐπιγράμματα (6ου αἰ. π.Χ.) ἡ «ἀναφορά» τοῦ μνημείου γίνεται συνήθως πρὸς τὸν περαστικό 

                                                           
138 Γιὰ τὸν συγκεκριμένο ναὸ καὶ τὸ μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωνος βλ. Drew-Bear καὶ Lebek 1973, Wilson 2013. 
139 Bλ. Παυσ. 5.13.11 καὶ Herda 2011, 61-62, 65, 67-69, 74-77. 
140 Γιὰ ἐπιτάφιο ναύτη βλ. καὶ 79 Friedländer-Hoffleit. 
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(Tueller 2008: 14, 32-35 καὶ 65-70). Ὁ περαστικὸς ὡς ἀποδέκτης τοῦ μηνύματος τοῦ 

ἐπιγράμματος εἶναι σύμβαση ποὺ υἱοθετεῖται ἀπὸ ἐπωνύμους ἐπιγραμματοποιοὺς, ἤδη ἀπὸ 

τὸν Καλλίμαχο· σχετικῶς βλ. ἐπιγρ. 83-84 Friedländer-Hoffleit.  

Ἐξάλλου, τὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐπίγραμμα εἶναι ἴσως ἐπηρεασμένο ὡς πρὸς τὴν μορφὴ 

ἀπὸ τὸ «σιμωνίδειο» ἐπίγραμμα τῶν Θερμοπυλῶν («Σιμωνίδου» 92 B., D.=ΠΑ 7.249=22b 

FGE).141 Γιὰ τὸ ἴδιο σχῆμα, ὅπου ὁ περαστικὸς καλεῖται νὰ μεταφέρει τὴν εἴδηση τοῦ 

πνιγμοῦ καὶ τὸν χῶρο τοῦ ἀτυχήματος στὸν πατέρα τοῦ ναυαγοῦ μὲ τὴν φράση λέγειν ὅτι, ὁ 

κατάλογος τοῦ Stadtmüller (στὸν ὑπομνηματισμὸ τοῦ ἀπολλωνίδειου ποὺ μελετοῦμε) εἶναι 

καθοδηγητικός: βλ. Ἀσκληπ. ΠΑ 7.500=31 ΗΕ, πρότυπο τὸ ὁποῖο μᾶλλον ἀκολουθεῖ ὁ 

Καλλίμαχος (7.521=43 HE)· βλ. καὶ Νικαίν. 7.502=2 HE, Θεαίτ. 7.499=4 HE.142 Πρβλ. 

Bernand, InscrMétr 30.143  

 

ἢν ἄρα Μιλήτου Φοιβήιον ὅρμον ἵκησθε,/ λέξατε    Ὁ Ὅμηρος χρησιμοποιεῖ μὲ ἄρνηση 

τὸν συνδυασμὸ εἰ μὴ ἄρα (βλ. Ἰλ. 5.680). Τὸ βεβαιωτικὸ ἐπίρρημα ἄρα σὲ ὑποθετικὴ 

πρόταση ἐνισχύει ῥητορικῶς τὸ νόημά της, γι’ αὐτὸ καὶ συναντᾶται ἀρκετὰ σὲ ῥήτορες 

(DGE λ. ἄρα  ΙΙΙ,2) καὶ δείχνει τὸ μὴ πιθανὸν μιᾶς πράξης (LSJ ἄρα B.6· βλ. Θουκ. 1.93.7)·  

βλ. καὶ Denniston 19962, 37-38. Ὁ ὁμιλῶν τάφος δὲν εἶναι σίγουρος ὅτι τὸ μήνυμα θὰ φθάσει 

στὸν πατέρα τοῦ ναυαγοῦ.  

Μιλήτου Φοιβήιον ὅρμον    Ἤδη ὁ Brodaeus (στοὺς Brodaeus-Obsopoeus 1600, 364) 

τονίζει ὅτι στὴν λογοτεχνία ἡ Μίλητος παρουσιάζεται ἀφιερωμένη στὸν Ἀπόλλωνα, ὁ 

ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νὰ λατρεύεται στὰ ὅρια στεριᾶς καὶ νεροῦ, ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης (Ὁμ. Ὕμν. 

Ἀπόλ. 42, 180, 490, 508). Ἡ Ἔφεσος ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀφιερώνεται στὴν ἀδελφή του Ἄρτεμιν 

(βλ. Τακ. Ann. 4.55,15-16 καὶ τὰ σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 6.105=1,1-2 GP). Οἱ 

Gow-Ρage ἀναφέρουν τὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος στὰ Δίδυμα, κοντὰ στὴν Μίλητο (βλ. 

παραπάνω, στὸ Εἰσαγ. Σημ.). Ἡ τοποθεσία ποὺ περιγράφεται ἐδῶ εἶναι ἴσως τὸ περίφημο 

                                                           
141 ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆιδε/ κείμεθα, τοῖς κείνων πειθόμενοι νομίμοις (τὸ κείμενο ἀπὸ τὸν 

Page, FGE, 234. Βλ. καὶ ΠΑ 7.245=CEG 467 καὶ Τueller 2008: 45, 64, 71, 82.   
142 Τὸ ἀσκληπιάδειο ἐπίγραμμα (ΠΑ 7.500) παρουσιάζει κενὸν ἠρίον ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὅλως παραδόξως ἀκούγεται 

ἡ τελευταία παραγγελία τοῦ ναυαγοῦ γιὰ γνωστοποίηση τοῦ χαμοῦ του στὸν πατέρα του· τὰ ὑπόλοιπα σχετικὰ 

ἐπιγράμματα ποὺ παραθέτουμε θεραπεύουν τὸ παράδοξο, δηλαδὴ δὲν ἀναφέρονται σὲ κενοτάφιο, ἑκτὸς ἴσως 

ἀπὸ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Θεαιτήτου (ΠΑ 7.499), τὸ ὁποῖο δὲν ἀναφέρεται στὴν ὕπαρξη τάφου. Γιὰ κενοτάφια 

ναυαγῶν βλ. Tueller 2008: 50 ὑποσ. 62 (CEG 166), 86-88 καὶ ὑποσ. 47 (Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.652=15 ΗΕ καὶ 

7.654=16 ΗΕ, Γλαύκ. 7.285=2 ΗΕ) καὶ Ἀπολλωνίδ. 9.228=14 GP. 
143 Πάτρην Ἡράκλειαν, ὅδοιπόροι, ἤν τις ἵκηται,/ εἰπεῖν· ὡδῖνες παῖδα Πολυκράτεος/ ἤγαγον εἰς Ἀίδην 

Ἀγαθόκλεαν· οὐ γὰρ ἐλαφραὶ ἤντησαν τέκνου πρὸς φάος ἐρχομένου (Ἀλεξάνδρεια, 3ος αἰ. π.Χ.· GVI 1353). Βλ. 

καὶ Tarán 1979, 132-149. 
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Λιμάνι τῶν Λεόντων τῆς Μιλήτου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ξεκινοῦσε ἡ Ἱερὰ Ὁδὸς γιὰ τὴν ἐτήσια 

πομπὴ πρὸς τὸ μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωνος στὰ Δίδυμα.144   

ἢν … ὅρμον ἵκησθε     ἡ χρήση τοῦ ὅρμος τοῦ Pl μὲ τῆν σημασία ἀγκυροβόλιο εἶναι ὁμηρική· 

ἴσως ὑπάρχει ἐπίδραση ἀπὸ τὴν Ὀδύσσεια, 13.101 νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον 

ἵκωνται (γιὰ λιμάνι στὴν Ἰθάκη)· βλ. καὶ Ἰλ. 1.435, Ὀδ. 15.497. Πρβλ. Αἰμ. Νικ. ΠΑ 

9.218=2,3 GP ὅρμον ἱκέσθαι (πάλι στὸ τέρμα ἑξαμέτρου· μιλᾷ πλοῖο τὸ ὁποῖον ἀγκυροβολεῖ 

μὲ ὅλους τοὺς ἐπιβάτες του νεκρούς) καὶ περισσότερα παραδείγματα στὸν Pelliccio 2013, 

127.  

Τὸ οὐσιαστικὸ ὅρμος συναντᾶται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη (ΠΑ 9.296=24,4 GP) καὶ 

τὸν ἀπ’ ἀγκύρης ὅρμον ἔκειρε νεῶν, παρόλο ποὺ ἐκεῖ, ὡς νεολογισμός, ὁ ὅρμος δὲν σημαίνει 

τὸ ἀγκυροβόλιο λιμανιοῦ ἀλλὰ τὸ ἐξάρτημα μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεται τὸ πλοῖο μὲ τὴν ἄγκυρά 

του (ὅρμος=ἁλυσίδα). Γιὰ σύνθετα μὲ τὸ οὐσιαστικὸ ὅρμος βλ. Θεαίτ. Σχολ. ΠΑ 10.16,11 

ὁρμοδοτῆρι Πριήπῳ. 

Ὁ Stadtmüller προτείνει ὅτι ἡ ἀρχικὴ γραφὴ ἦταν Φοιβήιον ᾐόν’ καὶ ὅτι τὸ ᾐόν’ 

ἐξέπεσε (τὸν ἀκολουθοῦν οἱ Waltz, Beckby, Conca-Marzi-Zanetto). Δὲν ἐντοπίζεται ἀλλοῦ 

στὸν Ἀπολλωνίδη τέτοιου εἴδους ἠχώ, ἡ ὁποία νὰ ἐπαληθεύει τὴν ὑπόθεση τοῦ Stadtmüller. 

Εἶναι ἀσφαλέστερο νὰ διατηρήσουμε τὸ κείμενο τοῦ Pl, τὸ ὁποῖο βρίσκει παράλληλα στὴν 

λογοτεχνία (Ἀπ.Ῥοδ. 2.348-350 πλώετε … εἰσόκεν …/ …/ νήσου Θυνηίδος ὅρμον ἵκησθε). 

Ἐξάλλου, ναὶ μὲν ὁ ὅρμος τοῦ Ἀπόλλωνος δὲν μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται στὸν ναὸ τοῦ θεοῦ στὰ 

Δίδυμα, ὁ ὁποῖος βρίσκεται τριάντα χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν ἀκτὴ τῆς Μιλήτου (Pelliccio 2013, 

128), ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι ἡ πρόσβαση ἑνὸς ταξιδιώτη στὸν ἱερὸ αὐτὸ χῶρο. Τέλος, 

θεωροῦμε ἀχρείαστη τὴν πρόταση τοῦ Pelliccio ἄκρον ἀντὶ τοῦ ὅρμον (2013, 129), παρόλα 

τα ἀξιόλογα παράλληλα ποὺ δίνει, καθὼς ἡ γραφὴ ὅρμον τοῦ κώδικα δίδει ἱκανοποιητικὸ 

νόημα.  

 

λέξατε Διογένει πένθιμον ἀγγελίην    κοινὸ εἶναι τὸ ὄνομα Διογένης. Συναντᾶται καὶ σὲ 

ἄλλο ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα (ΠΑ 9.422=11,4 GP). 

λέξατε … πένθιμον ἀγγελίην    εἶναι ὁμηρικὸς ὁ συνδυασμὸς τοῦ οὐσιαστικοῦ μὲ λεκτικὸ 

ῤῆμα δίκην συστοίχου ἀντικειμένου: βλ. Ἰλ. 18.17 φάτο δ’ ἀγγελίην ἀλεγεινήν (ἀναγγελία 

τοῦ θανάτου τοῦ Πατρόκλου στὸν Ἀχιλλέα). Τὸ ἀμέσως προηγούμενο χωρίο, ὅπως καὶ τὰ 

λόγια τοῦ ἀγγέλου στὸν Ἀχιλλέα ἀμέσως παρακάτω (Ἰλ. 18.18-19 μάλα λυγρῆς/ πεύσεαι 

ἀγγελίης), ἴσως ἀποτελοῦν πρότυπο γιὰ τὸν Ἀπολλωνίδη. Τὸ οὐσιαστικὸ ἀγγελία εὑρίσκεται 

                                                           
144 Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ, 

http://www.fhw.gr/choros/miletus/gr/limani_leonton.php?menu_id=9&submenu_id=903. 
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ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη (ΠΑ 9.228=14,1 GP  ἀγγελίης … ἀνωίστου, γιὰ ὑποτιθέμενο πνιγμὸ 

ἐμπόρου). Ἴσως ἡ φράση εἶναι παραλλαγὴ σὲ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Χαιρήμονος (ΠΑ 

7.721=3,4 HE οἰωνοῖς θανάτου λείπομεν ἀγγελίαν· γιὰ νεκροὺς σὲ μάχη), κατὰ τὸν ἴδιον 

τρόπο ποὺ τὸ πλατωνικὸ θανάτου μελέτη (Φαίδων 67e καὶ 81a) μετατρέπεται στὸν 

Ἀπολλωνίδη σὲ μοιριδία μελέτη (ΠΑ 11.25=27,2 GP). Ἐπίσης, φραστικὸ παράλληλο εἶναι 

τὸ καλλιμάχειο καὶ σφιν ἀνιηρὸν μὲν ἐρεῖς ἔπος, ἔμπα δὲ λέξαι/ τοῦθ’ ὅτι τὸν κείνων ὧδ’ 

ἐπέχω Κριτίην (7.521=43,3-4 HE)· βλ. καὶ Ἀντιπ. Σιδ. 7.464=53,6 ΗΕ ἄγγειλας κεῖν’ ἀνιαρὸν 

ἔπος (ἡ φράση ἐδῶ εἰσάγει θρῆνο μητέρας ποὺ πεθαίνει μαζὶ μὲ τὸ παιδί της στὴν γέννα). 

Τὸ ἐπίθετο πένθιμος μαρτυρεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν τραγωδία· βλ. Εὐρ. Ἄλκ. 622 

(γῆρας) καὶ στὴν Ἀνθολογία Θαλλ. ΠΑ 7.188=3,5 GP πένθιμος … Ἀίδης. Ἀλλοῦ τὸ 

συγκεκριμένο ἐπίθετο χαρακτηρίζει ἐνδυμασία (Nόνν. Δ. 20.15), κουρά (Εὐρ. Ἄλκ. 512), 

τραγούδι (Νόνν. Δ. 2.84).  Βλ. στὴν Ἀνθολογία Ἠρίνν. ΠΑ 7.710=1,1 ΗΕ πένθιμε κρωσσέ 

(γιὰ τεφροδόχο ὑδρία· βλ. καὶ [Μόσχ.] Μεγ. 34), Στατ. Φλ. ΠΑ 9.117=6,1 GP πένθιμον … 

ὑμέναιον. 

λέξατε    καὶ στὰ ἀρχαιότερα ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα μέσῳ τῆς προστακτικῆς ὁ ἀποδέκτης-

περαστικὸς τοποθετεῖται στὸ παρὸν τῆς δράσης, καθὼς οἱ προστακτικὲς δείχνουν ἐμμέσως 

δράσεις τοῦ παρὸντος ἢ τοῦ ἐγγὺς μέλλοντος. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. 

ἐμφανίζεται σὲ ἐπιγραφὲς ἡ αἴτηση πρὸς τὸν περαστικὸ νὰ μεταφέρει τὸ μήνυμα τοῦ 

θανάτου ἑνὸς ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι τόσο συχνὴ ἡ συνομιλία τοῦ τάφου μὲ πολλοὺς 

περαστικούς (κανένα σχεδὸν παράδειγμα στὸν Τueller 2008, 37-38), ἀλλὰ ἐδῶ ἴσως τὸ 

λέξατε ἀναφέρεται σὲ ὁμάδα πιστῶν ποὺ κατευθύνονται στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος.  

 

παῖς ὅτι οἱ ὑπὸ χθονὶ κεύθεται Ἄνδρου    Παρατηρεῖται ἐμφατικὴ τοποθέτηση τοῦ 

οὐσιαστικοῦ παῖς πρὶν ἀπὸ τὸν σύνδεσμο ὅτι· παρομοίως βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.702=12,3 

GP εἶδαρ ὅτ’ ἀγκίστρου …, ἰδ. 9.257=17,3 GP ληϊστὴς ὅτε …, ἰδ. 7.233=20,3 GP νοῦσον ὅτ’ 

εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. 

οἱ    αὐτὸς ὁ ἐγκλιτικὸς τύπος δοτικῆς τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας οἷ συναντᾶται γιὰ 

συγγενικὰ πρόσωπα ἤδη στὸν Ὅμηρο: βλ. Ἰλ. 2.586 τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε … Μενέλαος, Ἰλ. 

3.106 ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι (γιὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Πριάμου), Ἰλ. 5.10 δύω δέ οἱ 

υἱέες ἤστην, Ἰλ. 8.362-363 οἱ … υἱόν/ … σώεσκον. Ἐπίσης, σὲ χορικὰ τραγῳδιῶν συναντᾶται 

ἡ ἴδια σύνταξη: Σοφ. Τρ. 650-652 ἁ δέ οἱ φίλα δάμαρ/ τάλαιναν … καρδίαν/ πάγκλαυτος … 

ὤλλυτο (Χορός).  
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ὑπὸ χθονὶ κεύθεται    παρατηρεῖται ἐπικὴ ἢ χασμωδικὴ βράχυνση στὸ τέλος τοῦ 5ου ποδός 

τοῦ ἑξαμέτρου· βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. Ὁ Tueller 2008, 50-52 καὶ ὑποσ. 62-63, γράφει 

ὅτι ἡ χρήση τέτοιων ῥημάτων, τῶν ὁποίων τὸ ἀντικείμενο εἶναι ὁ νεκρός, καθιερώνεται ὡς 

συνήθης πρακτικὴ τὸν 4ον αἰ. μ.Χ. Ἐδῶ ἔχουμε παθητικὴ σύνταξη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν 

Ἀπολλωνίδη, 8,1-2 GP Σύρου καὶ Δήλοιο κλύδων μέσος υἷα Μενοίτην/ … κρύψε Διαφάνεος 

(βλ. παρακάτω καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2,  Ποικιλία). 

 

Δίφιλος    πρόκειται γιὰ ἀρκετὰ σπάνιο ὄνομα σύμφωνα μὲ τοὺς Fraser-Matthews, γεγονὸς 

ποὺ ἴσως συνηγορεῖ στὸ ὅτι τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἀφορμᾶται ἀπὸ πραγματικὴ ἱστορία 

ναυαγίου ἀνάμεσα σὲ Αἰγαῖο καὶ Μ. Ἀσία. Τὸ ὄνομα Δίφιλος (συναντᾶται ἤδη τὸν 5ο αἰ. 

π.Χ. στὴν Ἀττική) εἶναι παραλλαγὴ τοῦ ἀρχαιότερου παραδοσιακοῦ ΔιϜείφιλος (ἀγαπητὸς 

στὸν Δία· βλ. γιὰ παράδειγμα ICS 327 ἀπὸ τὰ βορειοανατολικὰ τῆς Κύπρου).145 Εἶναι 

ἀξιοσημείωτο ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα τόσο τὸ ὄνομα τοῦ γιοῦ ὅσο καὶ αὐτὸ τοῦ πατέρα 

(Διογένης) εἶναι σύνθετα ἀπὸ τὸ Ζεύς. Τὸ Δίφιλος συναντᾶται καὶ στὸν «Σιμωνίδη» (ΠΑ 

7.514=71,4 FGE· εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα τοῦ νεκροῦ).  

 

Αἰγαίου κῦμα πιὼν πελάγευς    Πρβλ. Θεαιτ. ΠΑ 7.499=4,4 HE ἐν Αἰγαίῳ θυμὸν ἀφεὶς 

πελάγει. Ἡ φράση «πίνω τὸ κῦμα» μὲ τὴν ἔννοια τοῦ πνιγμοῦ εἶναι παράδοξο καὶ ὀξύμωρο 

τὸ ὁποῖο τονίζει τὴν εἰκόνα τοῦ πνιγμοῦ. Βλ. Ὀδ. 4.511 West ὣς ὁ μὲν (ἐνν. Αἴας) ἔνθ’ 

ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ (πνιγμὸς τοῦ Αἴαντος τοῦ Τελαμώνιου μὲ ἐπέμβαση τοῦ 

Ποσειδῶνος). Στὴν Ἀνθολογία βλ. παρόμοια Κριν. ΠΑ 9.276=46,4 GP πικροῦ κῦμ’ ἔπιεν 

θανάτου (γιὰ γυναῖκα ἡ ὁποία πνίγεται παρασυρόμενη ἀπὸ κῦμα ἐνῷ πλένει ῥοῦχα στὴν 

ἀκροθαλασσιά)· οἱ Gow-Page στὸ ἐπίγραμμα τοῦ Κριναγόρα παρατηροῦν ὅτι πρόκειται γιὰ 

παράξενη μεταφορικὴ χρήση τοῦ κύματος, χωρὶς νὰ ἀναφέρουν τὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα 

ποὺ ἐξετάζουμε.146 Βλ. καὶ Ἀντιπ. Θεσσ. 9.407=34,3 GP πλεῖον ἐπεὶ μαζῶν ἔπιεν ποτόν (ἡ 

θάλασσα ὡς ἀπατηλὴ μητέρα/τροφός πνίγει θηλάζον βρέφος).  

Ἐπίσης, ἡ εἰκόνα «πίνω τὸν θάνατο», γιὰ ὑγρὰ ἐκτὸς τοῦ θαλασσινοῦ νεροῦ, 

συναντᾶται στὸν Τιβέριο Ἴλο (9.2=1,3-4 FGE) φαρμαχθὲν … μητρὸς γάλα νεβρὸς ἀμέλξας/ 

χείλεσι τὸν κείνης ἐξέπιεν θάνατον (στενὴ συγγένεια ἢ καὶ μετεξέλιξη τοῦ ἐπιγράμματος τοῦ 

Ἀντιπάτρου Θεσσαλονικέως· μᾶλλον ἀνήκει στὴν ἐποχὴ τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου 

σύμφωνα μὲ τὸν Page 1981, 548). Ἀντιστροφὴ τοῦ σχήματος αὐτοῦ βλέπουμε στὸν Βιάνορα 

                                                           
145 Γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Δίφιλος βλ. Masson, OGS II 595. Τὸ Δίφιλος συναντᾶται περισσότερο στὴν Ἀττικὴ καὶ 

κατὰ δεύτερον λόγο στὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας καὶ στὶς περιοχὲς γύρω ἀπὸ τὸν Πόντο· βλ. LGPN Ι (Ἀττική) 

καὶ LGPN V.B (Μ. Ἀσία, εἰδικὰ σὲ ἐπιγραφὲς τοῦ 1ου – 2ου αἰ. μ.Χ. ἀπὸ τὴν Μίλητο).  
146 Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ χρήση τῆς γαλλικῆς παροιμίας «ce n’est pas la mer à boire» γιὰ νὰ δηλωθεῖ ὅτι κάτι 

δὲν εἶναι τόσο ἀδύνατο ἢ ὑπερβολικὸ ὅσο τὸ νὰ πιεῖ κανεὶς τὴν θάλασσα.  
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(9.223=7,8 GP) ὅπου ἓν … βέλος δισσῶν αἷμ’ ἔπιεν θανάτων (ὁ θηρευτὴς σκοτώνεται μαζὶ 

μὲ τὸ θήραμά του). Δὲν ἔχουμε ἐντοπίσει τὸ θέμα αὐτὸ σὲ ἐπιγραφές. Πρβλ. Ἀρριανοῦ Ἰνδ. 

21.13,5-6 ὕδωρ … ἁλμυρὸν ἐπίνετο (ἀνάμεσα στὰ παράδοξα τῆς Ἰνδίας) καὶ Περ. Εὐξ. 8.1.4 

(ζῷα πίνουν θαλασσινὸ νερό).  
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ΠΑ 7.642=8 GP 

 

Σύρου καὶ Δήλοιο κλύδων μέσος υἷα Μενοίτην 

  σὺν φόρτῳ Σαμίου κρύψε Διαφάνεος 

εἰς ὅσιον σπεύδοντα πλόου τάχος· ἀλλὰ θάλασσα 

  ἐχθρὴ καὶ νούσῳ πατρὸς ἐπειγομένοις. 

 

Ρ Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς Μενοίτην τὸν Σάμιον ναυηγὸν υἱὸν Διοφάνους    Caret Pl 

1 Σύρου Reiske: Ἔβρου P | Δήλοιο C: δείλοιο Ρ (supra -ει- scr. -η- C) | υἷα C: οἴα Ρ    2 κρύψε edd.: κρῦψε P  

 

Τρικυμία ἀνάμεσα στὴν Σῦρο καὶ στὴν Δῆλο ἐκάλυψε τὸν Μενοίτη, γιὸ τοῦ Σαμίου Διαφάνους, 

μὲ τὸ ἐμπόρευμά του, καθὼς (ὁ Μενοίτης) βιαζόταν γιὰ ὅσιο, γρήγορο ταξίδι· ἀλλὰ ἡ θάλασσα 

εἶναι ἐχθρὸς ἀκόμη καὶ γιὰ ὅσους βιάζονται ἐξαιτίας τῆς ἀσθένειας τοῦ πατέρα τους.    

 

Πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα ἀπὸ τά ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας ποὺ ἔχουν ὁμοιότητες 

μὲ πραγματικὰ ἐγχάρακτα ἐπιγράμματα (βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 7 GP). Ἡ ἔκφραση εἶναι λιτή, 

ἐνῶ τὰ ἐπίθετα εἶναι μόλις δύο, τὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα: τὸ ἐθνικὸ Σαμίου (στ. 2) καὶ τὸ 

ὅσιον, τὸ ὁποῖον δηλώνει τὶς συνθῆκες τοῦ ταξιδιοῦ καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὑφαίνεται ἡ 

τραγικότητα τῆς κατάστασης (βλ. παρακάτω, λ.). Παρατηρεῖται ὅμως καὶ σὲ αὐτὸ τὸ 

ἐπίγραμμα ἡ ἐπιμονὴ τῶν ποιητῶν τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου στὰ παιγνίδια μὲ συνώνυμες 

λέξεις/φράσεις· ἐδῶ βλέπουμε τὴν ἰδέα τῆς βιασύνης ἐκφραζομένην μὲ μετοχὲς καὶ 

οὐσιαστικό: σπεύδοντα, τάχος (στ. 3), ἐπειγομένοις (στ. 4). Μάλιστα, ἂν θέλουμε νὰ 

φανταστοῦμε τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ὡς δυνάμει πραγματικὴ ἐπιγραφή, τὸ τέλος τῶν τριῶν 

πρώτων στίχων δείχνει ἐμφατικῶς τὸ ὄνομα τοῦ νεκροῦ, τὸ πατρώνυμό του καὶ τὴν αἰτία 

θανάτου: Μενοίτην/… Διαφάνεος/ … θάλασσα.  

 Ὁ Reiske ἐπενέβη δραστικὰ στὸ κείμενο τῆς Ἀνθολογίας, θεραπεύοντας, κατὰ τὴν 

γνώμη τῆς πλειονότητας τῶν μελετητῶν, τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐπιγράμματος ἀλλὰ τροποποιῶντας 

ἀχρείαστα τὴν συνέχεια τοῦ κειμένου (βλ. περισσότερα παρακάτω, στὸν σχολιασμό μας 

passim). 

 Ἡ ἰδέα τοῦ βιαστικοῦ ταξιδιοῦ ἐμφανίζεται καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία· βλ. 

Αὐτομέδοντος (ἢ Θεοκρίτου κατὰ τὸν Gow) ΠΑ 7.534=12,3-4 GP γιὰ τὸ παρ’ ὥρην 

χειμερινὸ ταξίδι, μὲ ἔμφαση στὴν κερδοσκοπία (ἐπανάληψη τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἔμπορος 

τοῦ ναυαγοῦ τοῦ στ. 4 καὶ στὸν στ. 5). Ἴσως καὶ στὸ ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε ἡ βιασύνη 

ὁδήγησε τὸν Μενοίτη σὲ χειμερινὸ πλοῦν μὲ τραγικὲς συνέπειες. Γιὰ χειμερινὸ ταξίδι, ποὺ 

ἂν καὶ συντελεῖται ἀλκυόνων ἥμασι, ἐντούτοις προκαλεῖ τὸν πνιγμὸ τοῦ Ἀριστομένους, 

γράφει ξανὰ ὁ Ἀπολλωνίδης (ΠΑ 9.271=10 GP).   
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Σύρου καὶ Δήλοιο κλύδων μέσος 

Σύρου καὶ Δήλοιο    ὁ Heringa 1749, 267, βασίζεται στὸ Ἔβρου τοῦ κώδικα καὶ ἀλλάζει τὸ 

δειλοῖο σὲ Νειλοῖο (sic)· ὑποθέτει λοιπὸν ὅτι τὸ ταξίδι τοῦ ναυαγοῦ ὁριοθετεῖται ἀπὸ τὴν 

Θράκη στὴν Αἴγυπτο, ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ δύο περιοχὲς ποὺ ἀπέχουν πολὺ 

μεταξύ τους. Ὁ Brunck 1776 (2.138), ὁ Jacobs1 2.124 (καὶ Jacobs2 1.502), ὅπως καὶ ὁ Holtze 

(1872) κρατοῦν τὴν γραφὴ Ἔβρου, ἐνῷ ὁ Boissonade (στὸν Dübner) ψάχνει γιὰ τοπωνύμιο 

μὲ τὴν ὀνομασία Ἔβρος, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει μὲ γεωγραφικοὺς ὅρους τὸ νόημα τοῦ 

χωρίου.  

Πρῶτος ὁ Reiske ἐντοπίζει τὴν ἀπουσία νοήματος ἀλλὰ καὶ τὴν διατάραξη τῆς 

ἀλφαβητικῆς ἀκολουθίας στὸ μέσον τῆς ὁποίας ἐντοπίζεται τὸ ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε. 

Διορθώνει λοιπὸν τὸ Ἔβρου σὲ Σύρου, καλύπτοντας τὴν πραγματολογικὴ καὶ τὴν 

ἀλφαβητικὴ ἀστοχία, παρατηρῶντας ὅτι στοὺς κώδικες πολλὲς φορὲς τὸ Ϛ συγχέεται μὲ τὸ 

Є καὶ τὸ υ μὲ τὸ β (τὸ συμφωνικό του ἀλλόφωνο).  

Ἄλλωστε, τὴν γραφὴ δείλοιο τοῦ κώδικα, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ γραφέας τοῦ Παλατινοῦ 

κώδικα ἢ ὁ διορθωτὴς C διορθώνει σὲ Δήλοιο, υἱοθετεῖ πρῶτος, ἐνωρίτερα ἀπὸ τὸν Reiske, 

ὁ de Pauw (στὸν Jacobs1 12.480· βλ. καὶ Stadtmüller). Ἑπόμενως, ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν 

παράδοση τοῦ κειμένου ἡ άναφορὰ τὸ ζεῦγος τῶν γειτονικῶν κυκλαδικῶν νήσων Σῦρος-

Δῆλος, οἱ ὁποῖες μάλιστα βρίσκονται ἀρκετὰ κοντὰ στὴν νῆσο τῶν Δωδεκανήσων Σάμο, 

γενέτειρα τοῦ ναυαγοῦ. Τὴν γραφὴ Σύρου καὶ Δήλοιο υἱοθετοῦν οἱ νεώτεροι ἐκδότες (Paton, 

Beckby, Gow-Page), οἱ ὁποῖοι μένουν πιστοὶ στὸ κείμενο τοῦ κώδικα. 

κλύδων μέσος    τὸ οὐσιαστικὸ κλύδων εἶναι ἅπαξ στὸν Ὅμηρο (Ὀδ. 12.421, ὅπου 

ὁ Ὀδυσσέας παλεύει μὲ τὴν Σκύλλα καὶ τὴν Χάρυβδι). Tὸ ἐπίθετο μέσος λειτουργεῖ  ἀντὶ 

τοῦ ἐπιρρήματος μέσον μὲ τὶς γενικὲς Σύρου καὶ Δήλοιο.  

 

υἱέα Μενοίτην/ σὺν φόρτῳ Σαμίου κρύψε Διαφάνεος  

Μενοίτην    πρόκειται γιὰ ὄχι σύνηθες ὄνομα· περισσότερο συναντᾶται στὴν Ἀττική. Τὸ 

ὄνομα ἀνήκει σὲ ἄρχοντα σὲ ἐπιγραφὲς τῆς Δήλου (ID 2055 τοῦ 117/6 π.Χ.) καὶ τῆς Σάμου 

(ΙG XII6 1:126 Μενοιτ[· τιμητικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ.· τὸ ὄνομα ἀντιστοιχεῖ σὲ 

Μενοίτης ἢ Μενοίτιος).147 Πρόκειται γιὰ ἡρωϊκὸ ὄνομα· στὸ μεταγενέστερο ἔπος βλ. Κοΐντ. 

Σμ. 11.99-100 Τεῦκρος δ’ Ἱππομέδοντος ἀμύμονος υἷα Μενοίτην/ ἐσσυμένως ὥρμαινε βαλεῖν 

(πάλι στὸ τέλος ἑξαμέτρου). Στὸ λατινικὸ ἔπος ἐμφανίζονται χαρακτῆρες μὲ τὸ ὄνομα 

Menoetes (Βεργ. Αἰν. 5.164, 5.179, ὅπου πρόκειται γιὰ πηδαλιοῦχο σὲ ναυτικὸ ἀγώνα· Στατ. 

                                                           
147 Βλ. LGPN, ΙΙ.Α (Ἀθήνα).  
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Θηβ. 12.245, 12.360).148 Στὸν Ὅμηρο γίνεται μνεία στὸν Μενοίτιο, πατέρα τοῦ Πατρόκλου 

(Ἰλ. 9.202, 11.605)· βλ. καὶ Ἀπ. Ῥοδ. 1.69, Κοΐντ. Σμ. 8.111. Σὲ ἐπιγραφὲς τῆς Σάμου βλ. 

Πυθοκλῆς Μενοιτίο (ΙG XII6 1:461 II.4,8· κατάλογος γυναικονόμων τοῦ 400-350 π.Χ.) καὶ 

ΙG XII6 2:760 (ἐπιτάφιος τοῦ 250-200 π.Χ.)· πρβλ. Ποσειδίππου 102,3-4 Α-Β Μενοίτιός εἰμι 

Φιλάρχω/ Κρής (ἐπιτύμβιο). 

σὺν φόρτῳ … κρύψε    ἡ περίπτωση αὐτὴ εἶναι δεῖγμα τῆς τέχνης τῆς ποικιλίας (variatio) 

ποὺ χαρακτηρίζει τὰ ἐπιγράμματα τῆς ἀλεξανδρινῆς καὶ τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς. Ἡ 

φράση σὺν φόρτῳ εἶναι οἰονεὶ λογοτυπική, καθὼς ἐπανέρχεται σὲ μία ὁμάδα ἐπιγραμμάτων 

γιὰ θάνατο ναυαγῶν, τονίζοντας μὲ τραγικὸ τρόπο τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν θαλάσσιων 

ἐμπορικῶν ταξιδιῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης· βλ. καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Ποικιλία.  

Σαμίου … Διαφάνεος    Ἀντὶ τῆς γραφῆς τοῦ κώδικα, Διαφάνεος, οἱ ἑξῆς υἱοθετοῦν τὸν 

τύπο Διοφάνεος: Reiske (1754) 139, Brunck (1776), Jacobs1 2.124 (καὶ Jacobs2 1.502), 

Holtze (1872)· βλ. καὶ Διοφάνους στὸν παρασελίδιο ὑπότιτλο στὸν κώδικα. Ὁ Meineke 

1842, 199 ἀπομακρύνεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸν κώδικα προτείνοντας τὸν κοινότερο 

τύπο Λεωφάνεος. Ἀντίθετα, οἱ Paton, Beckby καὶ Gow-Page υἱοθετοῦν τὸ Διαφάνεος. Εἶναι 

προτιμότερος ὁ τύπος Διαφάνεος, καθὼς τὸ Διοφάνεος δημιουργεῖ μετρικὸ πρόβλημα (ἡ 

συλλαβὴ Διο- δὲν εἶναι ἀνεκτὴ σὲ θέση ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη μακρᾶς συλλαβῆς, τὴν ὁποίαν 

καλύπτει τὸ Διᾱ- τοῦ κώδικα).  

Τὸ Διαφάνης εἶναι σπανιότατο αἰολικὸ ὄνομα, κατακρίβειαν παραλλαγὴ τοῦ 

ὀνόματος Δι-ᾱφένης (σύνθετο ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ ἄφενος, πλοῦτος). Μόνο μία φορὰ συναντᾶται 

γενικὴ [Δια]φάνηα [Δι]αφάνους (IG XI[-XIII]: Chios 82,10 γιὰ ἀφιέρωση σὲ ἱερό). Σὲ 

ἐπιγραφὴ τῆς Σάμου μὲ κατάλογο νικητῶν σὲ ἀγῶνες διαβάζουμε θυρεαμαχίαι·/ 

Ἀπολλωνίδης Διαφάνου (sic.· IG XII6 1:182,12-13 τοῦ 200-150 π.Χ.· πρβλ. τὸ ἐπίθετο 

Σάμιος στὸ ἐπίγραμμά μας). Στὴν Ῥόδο συναντᾶται ἐπιγραφὴ στὴν ὁποίαν ἀναγράφεται 

γραμματεύοντος/ βουλᾶς Νεικασιμάχου Διαφάνου (sic.· IG XII1· MDAI(A) 20 (1895) 386,5 

καὶ MDAI(A) 20 (1895) 386,5[1]· 55 μ.Χ.).149 

 

εἰς ὅσιον σπεύδοντα πλόου τάχος    ἡ σύνταξη αὐτὴ τοῦ σπεύδω εἶναι ἤδη ὁμηρική: βλ. Ἰλ. 

4.225 ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν (γιὰ τὸν Ἀγαμέμνονα)· βλ. καὶ Ἡσ. Ἔργ. 

24 εἰς ἄφενος σπεύδοντ’(α), Θεόγν. 1.402-403 εἰς ἀρετήν/ σπεύδει. Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. 

Σεραπ. Ἀλ. ΠΑ 7.400=1,3-4 GP σπεύδοντες ἐς …/ ἐλπίδας (γιὰ τὸ μάταιον τοῦ βίου). 

                                                           
148 Βλ. Anderson καὶ Dix 2013, 7-9. Ἴσως ἐκεῖ γίνεται ἀναφορὰ σὲ ναύαρχο τοῦ ἀνατολικοῦ στόλου τοῦ 

Ὀκταβιανοῦ, τὸν C. Iulius Menoetes· βλ. Oldfather 1925, 363.  
149 Γιὰ τὸ ὄνομα Διαφένης/ Διαφάνης βλ. Bechtel, HPΝ 90, Masson, OGS I 55-56 καὶ OGS III 221, καὶ Fraser-

Matthews, LGPN I (συναντᾶται στὴν Χίο, στὴν Ῥόδο καὶ στὴν Σάμο). 
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Ὁ Reiske 1754, 140 ἀντὶ τῆς φράσης εἰς ὅσιον … τάχος προτείνει τὴν γραφὴ εἰς 

Ἀσίαν σπεύδοντα ἢ  ἄλλες γραφές, εἰς Θάσον (νῆσος κοντὰ στὸν ποταμό Ἔβρο) ἢ εἰς Σηστόν 

(πόλη τῆς χερσονήσου τῆς Θράκης). Ἀντιθέτως, ὑπὲρ τῆς γραφῆς εἰς ὅσιον τοῦ κώδικα 

τάσσονται ὁ Brunck 1776, ὁ Jacobs1 2.124 καὶ οἱ Stadtmüller, Paton καὶ Beckby. Ὁ Jacobs1 

8.371 νομίζει ὅτι ἴσως θὰ ἦταν διαυγέστερο τὸ νόημα ἂν γράφαμε εἰς ὅσιον … πλόου τέλος 

(τέλος = σκοπός). Εἶναι ὅμως προτιμότερο, ὅπως πιστεύουν καὶ ὁ Meineke 1842 καὶ οἱ Gow-

Page, νὰ ἐπιλέξει κανεὶς τὸν περισσότερο ἐλλειπτικὸ σχηματισμὸ ὅσιον … τάχος (γρήγορο 

ταξίδι γιὰ ἱερὸ σκοπό). Ἀν δὲν ἦταν τόσο ἐπεῖγον τὸ ταξίδι, ὁ ναυαγὸς θὰ εἶχε ἀποφύγει τὸ 

ἐπικίνδυνο πέρασμα μεταξὺ Σύρου καὶ Δήλου (Beckby). 

Tὸ ὅσιος συναντᾶται δύο φορὲς στὴν Ὀδύσσεια (οὐχ ὁσίη [ἐστί]: 16.423 γιὰ ἀντιδικία 

τῶν μνηστήρων, 22.412 γιὰ χαρὰ γιὰ τὸν θάνατο τῶν μνηστήρων). Τὸ ἐπίθετο εἶναι 

συνυφασμένο μὲ τοὺς θεϊκοὺς νόμους (Πλάτ. Εὐθύφρ. 10a). Γιὰ τὴν ὁσιότητα ὡς ἀρετὴ 

σχετικὴ μὲ τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς γονεῖς βλ. συγκεκριμένα Θέογνι 130-131, Εὐρ. Ἱππ. 

1080-1081, Εὐρ. Ὀρ. 546-547 καὶ 827-828, καθὼς καὶ Γοργ. ἀπ. 6.28-29 D-K ὅσιοι … πρὸς 

τοὺς τοκέας τῇ θεραπείᾳ. Στὴν Ἀνθολογία ὑπάρχει παρόμοια περίπτωση: Ἀδέσπ. ΠΑ 

9.163=ἀνων. 88,1-2 FGE δοράτων μέσον ἥρπασεν ἥρως/ Αἰνείας, ὅσιον παιδὶ βάρος, πατέρα 

(ἴσως προέρχεται ἀπὸ τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου λόγῳ τοῦ θέματός του· βλ. Page 1981, 

391). Ἐπιπλέον, τὸ ὅσιος συναντᾶται στὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου ἀρκετὰ συχνά μὲ ἄψυχα: 

βλ. Ἀρχ. ΠΑ 9.91=26,2 GP (λιτῇ ὁσ. γιὰ δῶρο πρὸς τὸν Ἑρμῆ), Φίλ. ΠΑ 9.253=45,5 GP (ὁσ. 

… ὠδίς), Βιάν. ΠΑ 9.273=12,5 GP (οὐχ ὁσίης θήρης). 

Ἐξάλλου, τὸ ὅσιον πλόου τάχος εἶναι ἑνὸς εἴδους ὑπαλλαγή (ἀντὶ ταχὺν πλοῦν), ἡ 

ὁποία εἶναι χαρακτηριστικὴ ὑφολογικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Ἀπολλωνίδου. Ἐπιπλέον, μὲ τὴν γραφὴ 

ὅσιον … τάχος δημιουργεῖται ὑπερβατὸ σχῆμα, πάλι προσφιλὲς στὸν Ἀπολλωνίδη. Ἡ φράση 

εἰς τάχος συναντᾶται μὲ ἐπιρρηματικὴ λειτουργία, κυρίως σὲ πεζογραφικὲς ἐπιστημονικὲς 

διατριβές (βλ. ὅμως καὶ Ἀριστοφ. Ἀχ. 686 ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς 

ῥήμασιν). Ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης ἐνεργοποίησε τὴν ἀπολεξικοποιημένη φράση εἰς τάχος, 

δίνοντάς της ῥῆμα ἐξάρτησης (σπεύδοντα) καὶ προσδιορισμοὺς στὸ τάχος (ὅσιον πλόου τ.). 

Τέλος, ἴσως ὑπάρχει ἔμμεσος ὑπαινιγμός στὸν καλλιμάχειο Ὕμνον εἰς Δῆλον, 316-

320. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὅτι κανεὶς ναύτης δὲν προσπερνάει τὴν Δῆλο νηὶ θεούσῃ (317), ἀκόμα 

καὶ ὅταν φυσάει ἄνεμος καὶ βιάζεται (319 χρειὼ δ’ ὅττι τάχιστον ἄγει πλόον), ἀλλὰ 

κατεβαίνει καὶ τιμᾷ τὸν Ἀπόλλωνα. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ πνέει ἄλλοτε ὁ Νότος, ἄλλοτε ὁ 

Εὖρος ἄνεμος (194)· βλ. Gigante Lanzara 1990, 174-176. Ὁ Ἀπολλωνίδης ἀναφέρεται καὶ 

στὴν ἀνάγκη (ἐπίθετο ὅσιος) καὶ στὴν ταχύτητα τοῦ πλόου. Ἴσως ὑποδηλώνεται ἡ ὕβρις τοῦ 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

106 
 

Μενοίτη ὁ ὁποῖος ὤφειλε ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ πατέρας του ἦταν ἀσθενὴς νὰ σταματήσει στὴν 

Δῆλο γιὰ νὰ τιμήσει τὸν Ἀπόλλωνα καὶ να δεηθεῖ τὴν βοήθειά του.  

 

ἀλλὰ θάλασσα/ ἐχθρὴ καὶ νούσῳ πατρὸς ἐπειγομένοις    ὁρισμένοι μελετητὲς διορθώνουν 

τὸ χωρίο, τοῦ ὁποίου τὸ νόημα δὲν τοὺς ἰκανοποιεῖ: βλ. Reiske 1754, 140 ἀλλὰ θάλασσα/ 

ἐχθρὴ καὶ νοῦσοι παῦσαν ἐπειγόμεναι (ὁ Μενοίτης πέθανε ἀπὸ ἀσθένειες). Ὁ Brunck 1776 

καὶ ὁ Jacobs1 (2.124) θεωροῦν τὸ ἐπίγραμμα κολοβό, γράφοντας ἀλλὰ θάλασσα/ ἐχθρή, καὶ 

νούσῳ πατρὸς ἐπειγόμενον, […]. Ἡ ἄποψη γιὰ τὴν κολοβότητα τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ 

ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν Salmasius (σύμφωνα μὲ τὸν Stadtmüller). Ὁ Jacobs2 1.502 (καὶ Jacobs2 

3.381) ἀναθεωρεῖ δεχόμενος τὴν γραφὴ τοῦ κώδικα. 

Οἱ νεώτεροι (Paton, Beckby, Gow-Page) μένουν στὴν γραφὴ τοῦ κώδικα. Πρβλ. 

Ἀδέσπ. ΠΑ 7.494=51,3-4 (3878-3879) ΗΕ ἀλλὰ θάλασσα/ οὔτι διακρίνει χείματος οὐδ’ ἁλιεῖς 

(πάλι ἡ θάλασσα ἀρνεῖται νὰ κάνει μία ἐξαίρεση, αὐτὴ τὴν φορὰ σὲ ἁλιέα).150 Ἡ φράση ἀλλὰ 

θάλασσα … συναντᾶται στὴν ἴδια θέση τοῦ ἑξαμέτρου στὸν Ἀντίπατρο τὸν Θεσσαλονικέα: 

ΠΑ 7.288=60,1-2 GP οὑδετέρης ὅλος εἰμὶ θανὼν νέκυς, ἀλλὰ θάλασσα/ καὶ χθὼν τὴν ἀπ’ ἐμεῦ 

μοῖραν ἔχουσιν ἴσην (τὰ ψάρια καταβροχθίζουν τὶς σάρκες, ἡ ξηρὰ δέχεται τὰ ὀστᾶ τοῦ 

ναυαγοῦ).  

Τὸ ἀλλὰ σὲ αὐτὴ τὴν θέση τοῦ στίχου (βουκολικὴ διαίρεση), ἀποτελεῖ τρόπο νὰ 

ξεκινήσει τὸ ἐπιμύθιο ἀπόφθεγμα τῆς ἱστορίας τοῦ ἐπιγράμματος· πρβλ. Ἀνύτ. ΠΑ 

7.490=6,3 ΗΕ γιὰ ἄωρο θάνατο κόρης, Αἰμιλ. ΠΑ 7.623=1,3 GP . Ὁ σύνδεσμος ἀλλὰ στὴν 

ἀρχὴ τοῦ στίχου, μὲ τὴν ἴδια «συνοπτικὴ» λειτουργία, ἐντοπίζεται στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 

9.271=10,5 GP ἀλλὰ καὶ ἡνίκα μαῖα καὶ ὠδίνεσσιν ἀπήμων/ αὐχεῖς, σὺν φόρτῳ δύσας 

Ἀριστομένην· βλ. K-G II.2, § 535.8a (τὸ ἀλλὰ σὲ ἐλεύθερη θέση, ὄχι ὡς ἀπόδοση σὲ ἄλλον 

σύνδεσμο, χρησιμοποιεῖται γιὰ μετάβαση σὲ καινούργιο θέμα, τὸ ὁποῖον ἀντιπαραβάλλεται 

στὰ προηγούμενα).  

νούσῳ πατρὸς ἐπειγομένοις    πρβλ. νοῦσον … ὑπάτην στὸν Ἀπολλωνίδη, 7.233=20,3 GP. 

Ὅσο γιὰ τὸν ῥηματικὸ τύπο ἐπειγομένοις, στὸν Ἀπολλωνίδη ἐμφανίζεται ἀμετάβατη ἡ 

προστακτικὴ ἐπείγου (11.25=27,5 GP)· βλ. καὶ Αὐτομ. (ἢ Θεοκρίτου κατὰ τὸν Gow) ΠΑ 

7.534=12,3-4 GP εἰς λιπαρὴν Θάσον ἐλθεῖν/ ἠπείγευ Κοίλης ἔμπορος ἐκ Συρίης. Ἡ φράση 

νούσῳ πατρὸς ἐπειγομένοις εἶναι variatio στὴν φράση τοῦ προηγουμένου στίχου εἰς ὅσιον 

σπεύδοντα πλόου τάχος, πρακτικὴ στὴν ὁποίαν ἐξειδικεύονται ὁ Ἀπολλωνίδης καὶ οἱ 

σύγχρονοί του ἐπιγραμματοποιοί: στὴν θέση τοῦ σπεύδοντα συναντοῦμε τὸ ἐπειγομένοις· 

                                                           
150 Ἐκεῖ προτείνεται ἡ γραφὴ ἀλλ’ ἀθαλάσσων/ οὔ τι διακρίνει χείματος οἶμ’ ἁλιεῖς (Van Herwerden 1900, 41· 

πρβλ. ἀθαλάσσους Reiske).  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

107 
 

στὴν θέση τοῦ εἰς ὅσιον πλόου τάχος (ἐπιρρηματικὸς προσδιορισμὸς τοῦ σκοποῦ) βρίσκουμε 

τὴν δοτικὴ τῆς αἰτίας (ἢ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου) νούσῳ πατρὸς, ἡ ὁποία διασαφηνίζει τὸν 

ἐπιρρηματικὸ προσδιορισμὸ τοῦ προηγούμενου στίχου. Ἑπομένως, ὁ δεύτερος στίχος 

συμπληρώνει νοηματικῶς τὸν πρῶτον. Γιὰ τὴν ἴδια σύνταξη βλ. Ἰλ. 5.622, 13.511 ἐπείγετο 

… βελέεσσι· Ὀδ. 15.297 ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ (ναῦς). 

  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

108 
 

ΠΑ 7.693=9 GP 

 

Γλῆνιν παρηιονῖτις ἀμφέχω χερμάς 

πικρῇ κατασπασθέντα κύματος δίνῃ 

ὅτ’ ἰχθυάζετ’ ἐξ ἄκρης ἀπορρῶγος. 

χῶσαν δὲ μ’ ὅσσος λαὸς ἦν συνεργήτης, 

Πόσειδον, οὓς σὺ σῷζε καὶ γαληναίην           5 

αἰὲν διδοίης ὁρμιηβόλοις θῖνα. 

 

Ρ Ἀπολλωνίδου (altera manu) ἰαμβικὸν εἰς ναυαγόν τινα Γλῆνιν εἰς παρήον (sic) τεθαμμένον    Caret Pl 

2 πικρῇ Ap.B.: πικρή Ρ    4 ὅσσος C: ὅσσοι Ρ    6 ὁρμιη βόλοις connexit cum linea C: rasura in medio forte -ν- 

indicat (sic. ὁρμιήν βόλοις) Ρ 

 

Τὸν Γλῆνιν ἐγὼ περικλείω, ἡ στίβη ἀπὸ βότσαλα στὴν ἀκτή, ὁ ὁποῖος ἁρπάχθηκε ἀπὸ πικρὸ 

μανιασμένο κῦμα ἐνῷ ψάρευε στὴν ἄκρη ἀπότομου βράχου. Μὲ στοίβαξε ὅσος κόσμος ἦταν 

συνεργάτες του, Ποσειδῶνα· αὐτοὺς ἐσὺ φύλαγε καὶ εἴθε νὰ δίνεις πάντοτε στοὺς ἁλιεῖς μὲ τὰ 

ἀγκίστρια γαλήνια τὴν ἀκτή.  

 

Σύμφωνα μὲ τὸν Peek πρόκειται γιὰ πραγματικὴ ἔμμετρη ἐπιγραφή (GVI 772· ἀρχὲς 

1ου αἰ. μ.Χ.). Στοιχεῖα ποὺ ἐνισχύουν αὐτὴ τὴν ἄποψη εἶναι ἡ παρουσία μόνο τῶν 

ἀπαραιτήτων ἐπιθέτων (παρηιονῖτις γιὰ τὴν τοποθέτηση τοῦ τραγικοῦ συμβάντος, πικρῇ γιὰ 

τὸν τυπικὸ σχολιασμὸ σὲ ἐπιτύμβια ναυαγῶν, γαληναίην στὴν αἴτηση πρὸς τὸν θεό). Ἐπίσης 

παρατηρεῖται παιγνίδι μεταξὺ τῶν συνωνύμων χερμὰς καὶ θίς· τὸ οὐσιαστικὸ θὶς 

χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν σημασία ἀκτὴ ἀντὶ σωρὸς ἀλλὰ ἡ ἐμφάνιση τοῦ χερμὰς στὴν ἀρχὴ 

τοῦ ἐπιγράμματος συντελεῖ στὸν τονισμὸ τοῦ χώρου ταφῆς, τοῦ νεκρικοῦ τύμβου. 

Τὸ χωλιαμβικὸ μέτρο τοῦ ἐπιγράμματος τὸ καθιστᾷ μοναδικὸ φαινόμενο στὸν 

Στέφανο τοῦ Φιλίππου καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα παραδείγματα σὲ ὅλη τὴν Ἀνθολογία· βλ. ἐπίσης 

Αἰσχρ. ΠΑ 7.345=1 ΗΕ=SH 4 (ἐπιτάφιος τῆς ἑταίρας Φιλαινίδος ἡ ὁποία ἀποποιεῖται τὶς 

φῆμες πρὸς τὸ πρόσωπό της), Θεοκρ. ΠΑ 13.3=13 ΗΕ=19 Gow (ἐπιτάφιος γιὰ τὸν 

Ἱππώνακτα· πρβλ. Φίλ. 7.405=34 GP, σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο). Ἐπίσης βλ. Χαρίν. SH 313 (ὁ 

ἰαμβογράφος καταριέται τὴν πέτρα τῆς Λευκάδος), Ἀσκληπ. SH 216 (γιὰ τὸν τάφο τῆς 

Ἑκάβης· βλ. Εὐρ. Ἑκ. 1273) καὶ Κerkhecker 1999, 6-7.  

Ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης δημιουργεῖ παραλλαγὴ σὲ χωλιαμβικὸ μέτρο κατ’ ἀντίστιξη 

πρὸς ἐπιγράμματα σὲ ἐλεγειακὸ δίστιχο, μὲ θέμα παρόμοια θανάσιμα ἀτυχήματα (πρβλ. 

Κριν. ΠΑ 9.276=46 GP). Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ χωλιάμβου ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη συμβαδίζει 

πιθανῶς μὲ τὴν ἰδιότυπη διάταξη τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ: οἱ στ. 1-4 ἀφηγοῦνται τὸν 

παράδοξο πνιγμὸ ἑνὸς ἁλιέα στὴν ξηρά, ἄρα παραπέμπουν σὲ ἐπιτύμβιο ἢ ἐπιδεικτικὸ 
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ἐπίγραμμα, ἐνῷ  τὸ δεύτερο μέρος του ἀποτελεῖ προσευχὴ χάριν τῶν θαπτόντων πρὸς τὸν 

θαλάσσιο Ποσειδῶνα, παρόμοια μὲ ἀναθηματικὰ ἀπὸ ψαράδες (βλ. Ἀπολλωνίδ. 6.105=1,5-

6 GP).151 Συνήθως τὰ ἐπιγράμματα γιὰ θανάτους στὴν θάλασσα ναυαγοὺς κλείνουν μὲ 

ἐπιμύθιο (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 7.642=8,3-4 GP) ἢ μὲ τὴν ἔκφραση ἀγανάκτησης πρὸς τὸ 

θαλάσσιο στοιχεῖο (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 9.271=10,5-6 GP). Ἑπομένως, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ μέτρου 

εἶναι ἴσως δείκτης γιὰ τὸν ἰδιαίτερο τόνο ἑνὸς ἐπιγράμματος· πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 18 GP 

(ἰαμβικὸ τρίμετρο σὲ ἀντίστιξη μὲ ἐλεγειακὸ ἐπίγραμμα τοῦ Βιάνορος).152  

Ἐπίσης, ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης ἐπιλέγει τὸν χωλίαμβο γιὰ νὰ «συνομιλήσει» μὲ 

ἀφηγηματικὲς ἠθικοπλαστικὲς ἱστορίες τῆς Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς οἱ ὁποῖες εἶναι γραμμένες 

σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο ἢ σὲ χωλίαμβο, μὲ ἀποκορύφωμα τοῦς καλλιμάχειους Ἰάμβους (βλ. 

εἰδικῶς Ἴαμβ. Ι, 1-5)·  Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3, Χωλίαμβος.153  

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ἐντοπίζεται στὴν Ἀνθολογία 

ἀμέσως μετὰ ἀπὸ ἐπίγραμμα σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο, τοῦ Ἀντιπάτρου τοῦ Θεσσαλονικέως, τὸ 

ὁποῖο ἀρχίζει μὲ τὸ ἴδιο γράμμα (7.692=107 GP Γλύκων, τὸ Περγαμηνὸν Ἀσίδι κλέος, γιὰ 

νεκρὸ παλαιστή)· εἶναι πιθανόν ὁ ἀνθολόγος Κεφαλᾶς νὰ πῆρε αὐτούσια αὐτὴ τὴν 

ἀλφαβητικὴ καὶ μετρικῶς συναφῆ ἀκολουθία ἀπὸ τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου (βλ. Γεν. 

Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4). 

Στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ἐντοπίζεται τὸ σχῆμα «θάνατος ἀπὸ τὰ σύνεργα ἢ 

κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐργασίας» (π.χ. νεκροθάφτης πέφτει καὶ σκοτώνεται 

κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας του· Ἀντίφιλ. ΠΑ 7.634=19 GP). Ἐπίσης, συναντᾶται ἐδῶ 

τὸ θέμα «ὁ νεκρὸς θάβεται ἀπὸ ὁμοτέχνους του», ἀντὶ νὰ θάβεται ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του: 

βλ. καὶ Λεων. ΠΑ 7.295=20,9-10 ΗΕ. Παρατηρεῖται ἑπομένως σύγκλιση καὶ συνδυασμὸς 

σχημάτων στὴν πορεία τοῦ ἐπιγραμματικοῦ εἴδους.154  

Σχετικὸ θεματικῶς εἶναι ἕνα κριναγόρειο ἐπίγραμμα (9.276=46 GP) γιὰ γυναῖκα ποὺ 

πνίγεται καθὼς πλένει ῥοῦχα πάνω σὲ θαλάσσιους βράχους. Τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε 

ἔχει λεξικὲς καὶ μορφικὲς συγγένειες μὲ τὸ κριναγόρειο αὐτὸ ἐπίγραμμα, τὸ ὁποῖο ἴσως 

                                                           
151 Σὲ ἄλλα ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα γίνεται ἐπίκληση σὲ χθόνιους θεούς: ὁ Βιάνωρ ἀπευθύνει προσευχὴ στὸ 

τέλος ἐπιτυμβίου πρὸς τὴν Περσεφόνη γιὰ νὰ βάλει νεκρὸ παιδὶ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς προηγουμένως ἀποθανούσης 

μητέρας του (ΠΑ 7.387=2,5-6 GP)· πρβλ. Λεων. Ταρ. 7.448=12,3-4 ΗΕ.  
152 Ἀργότερα ὁ Μαρτιάλης, διάδοχος τῆς κατούλλειας χρήσης τοῦ χωλιάμβου, δημιουργεῖ παραλλαγὴ σὲ 

χωλιαμβικὸ κατ’ ἀντίστιξη πρὸς ἐλεγειακὸ ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα (5.37 ἔναντι τοῦ 5.34)· τὸ χωλιαμβικὸ 

ἐπίγραμμα περιβάλλεται μὲ τόνο ἐρωτικὸ καὶ σκωπτικό. Ἐπίσης, ὁ Μαρτιάλης ἀλλοῦ χρησιμοποιεῖ τὸν 

χωλίαμβο γιὰ να τονίσει τὸν ἀργὸ ῥυθμό (10.74)· παρομοίως, ὁ Ἀπολλωνίδης ἴσως ἤθελε νὰ τονίσει τὸ 

ἀναπόδραστο τοῦ θανάτου. Ἀκόμη καὶ ὁ Μαρτιάλης μεταχειρίζεται τὸ μέτρο αὐτὸ σὲ περικείμενα ποὺ δὲν 

ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ σάτιρα: σὲ ἐγκώμια τοῦ Δομιτιανοῦ (7.7, 9.1 καὶ 9.5, ὅπου ὅμως ὑπάρχουν στοιχεῖα 

λοιδορίας) καὶ σὲ ἐγκώμια τόπων (11.80)· βλ. Watson καὶ Watson 2003, 29· Watson 2006, 286, 288-292, 296-

297.  
153 Βλ. καὶ Gow-Page, HE II 4· Gow-Page, GPh I, Eἰσαγ. xxxviii · Kerkhecker 1999, 5-7, 18-19. 
154 Βλ. Ypsilanti 2006, 68.  
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βασίζεται σὲ πραγματικὰ γεγονότα κατὰ τοὺς Gow-Page. Ἐπίσης βλ. Στατ. Φλάκκου ΠΑ 

7.542=4 (3813-3820) GP γιὰ παιδὶ ποὺ γλύστρησε σὲ πάγο, ἔχασε τὸ κεφάλι του καὶ 

ἀκολούθως παρασύρθηκε σὲ παγωμένο ποταμό.  

 

Γλῆνιν    τὸ ὄνομα Γλῆνις ἐμφανίζεται πρῶτα στὸν Λεωνίδα Ταραντῖνο, σὲ πάπυρο τοῦ 1ου 

αἰ. π.Χ. (p.Oxy. IV 662 III 42 καὶ 47=Λεωνίδου Tαρ. 51,2+6 ΗΕ· κυνηγὸς μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα 

ἀφιερώνει μέρος τοῦ θηράματός του στὸν Πᾶνα καὶ στὶς Νῦμφες). Ἀκολουθεῖ ὁ Ἀντίπατρος 

ὁ Σιδώνιος (p.Oxy. IV 662 ΙΙΙ 8-14=Ἀντιπ. 48 ΗΕ)· βλ. Argentieri 2003, 15 καὶ ἴδ. 2007, 

150. Ὁ Λεωνίδας χρησιμοποιεῖ καὶ τὸ θηλυκὸ Γληνίς (ΠΑ 6.288=41,2 ΗΕ), τὸ ὁποῖο ὁ 

Bechtel, HPΝ 480, σχολιάζει ὡς χαϊδευτικὸ ὄνομα προερχόμενο ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ γλήνη 

(κόρη τοῦ ματιοῦ καὶ κόρη, κούκλα· βλ. Ἰλ. 8.164).  

Μόνο ὁ Reiske 1754 (Notae 249) ἀμφισβητεῖ τὸ Γλῆνις στὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

μελετοῦμε καὶ μεταφράζει «Glaucum» στὴν βάση τοῦ ὅτι τὸ Γλαῦκος ταιριάζει περισσότερο 

σὲ ψαρᾶ. Ὁ Jacobs1 (VIII.372) ὑποστηρίζει τὴν παράδοση τοῦ Ρ ἐντοπίζοντας τὸ Γλάνις ὡς 

λῆμμα στὴν Σούδα (εἶδος ἰχθύος. καὶ χρησμολόγος, Βάκιδος ἀδελφός). Ὁ γλάνις, εἶδος 

ψαριοῦ, ἴσως εἶναι ἔνδειξη ὅτι κρύβεται λογοτεχνικὸ παιχνίδι (ὁ Γλῆνις, καθὼς φαίνεται, 

εἶναι ψαρᾶς ἀλλὰ πνίγεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν λεία του). 

Σὲ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Κῶ παρουσιάζεται τὸ ὅμοιο Γλῆνος (96 μ.Χ.;· LGPN, τ. Ι)· βλ. 

καὶ ILampsakos 15, 1 (3ου αἰ. μ.Χ.;· LGPN, τ. V.A). Ἑπομένως, τὸ νησιωτικὸ αὐτὸ ὄνομα 

ἴσως ἀποτελεῖ στοιχεῖο γιὰ χωροχρονικὴ τοποθέτηση τῶν τριῶν παραπάνω ἐπιγραμμάτων 

ποὺ περιλαμβάνουν τὸ ὄνομα Γλῆνις. 

 

παρηιονῖτις ἀμφέχω χερμάς    τὸ παρηιονῖτις εἶναι ἕνα ἀκόμη ἅπαξ τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ 

μας. Παρόμοια ἐπίθετα ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐπιγραμματοποιοὶ εἶναι τὰ λιμενῖτις (βλ. 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 6.105=1,1 GP) καὶ αἰγιαλῖτις (Ζωνᾶ 7.404=5,1-2 GP ψυχρὰν … αἰγιαλῖτιν/ 

θῖνα, πάλι γιὰ θάψιμο νεκροῦ).  

Τὴν γραφὴ ἀμφέχω τοῦ κώδικα Ρ ἀσπάζεται ἡ πλειονότητα τῶν ἐκδοτῶν (Reiske 

1754, 160· Βrunck 1776 II.138· Jacobs1· Hecker 1852, 319· Stadtmüller, Waltz, Paton) ἀλλὰ 

καὶ οἱ LSJ. Ἀντιθέτως, τὸ ἀμπέχω (τῶν Gow-Page) εἶναι ὑπερδιόρθωση τοῦ κειμένου, 

ἐφόσον καὶ σὲ ἄλλα κείμενα τῆς Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ἑξῆς συναντᾶται τὸ ῥῆμα μὲ τὴν 

μορφὴ ἀμφέχω (βλ. Ἀπ.Ῥοδ. 1.324 δέρμα … ἀμφέχετ’ ὤμους). Συναντοῦμε τὴν μεταφορικὴ 

εἰκόνα τοῦ χιτῶνα τῆς γῆς ποὺ σκεπάζει τὸν νεκρό: πρβλ. Ἀλκ. ἀπ. 129,17 L-P θανόντες γᾶν 

ἐπιέμμενοι, Αἰσχ. Ἀγ. 872 χθονὸς … χλαῖναν … λαβών. Aὐτὴ ἡ ἀπολλωνίδεια μεταφορὰ 

πηγάζει ἴσως ἀπὸ τὸν Ὅμηρο: βλ. Ἰλ. 3.56-57 ἦ τέ κεν ἤδη/ λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἔνεχ’ 
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ὅσσα ἔοργας (λιθοβολισμὸς ὡς τιμωρία γιὰ τὸν Πάριν ποὺ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἕναν τάφο 

σκεπασμένο μὲ λίθους).155 Ὁ Ἀπολλωνίδης ὑφαίνει τὴν μεταφορὰ αὐτὴν μὲ ῥῆμα τοῦ 

τραγικοῦ ὁπλοστασίου (πρβλ. Αἰσχ. Περσ. 847-848 ἀτιμίαν …/ ἐσθημάτων … ἥ νιν ἀμπέχει, 

γιὰ τὸν Ξέρξη· Εὐρ. Ἑλ. 421-422).  

Στὴν Ἀνθολογία τὸ ῥῆμα συναντᾶται μόνο ἐδῶ καὶ σὲ δίστιχο ἐπιτύμβιο γιὰ τὸν 

Εὐριπίδη (Ἀνών. ΠΑ 7.46=37,2 FGE). Ὁ τύπος τοῦ ἀνώνυμου αὐτοῦ ἐπιγράμματος εἶναι 

συνηθέστερος σὲ ἐπιγράμματα τῆς ὕστερης ἑλληνιστικῆς καὶ πρώιμης αὐτοκρατορικῆς 

ἐποχῆς (Page FGE, 343)· ἄρα ἴσως πρόκειται γιὰ σύγχρονο τοῦ Ἀπολλωνίδη. Ἐκεῖ τὸ ῥῆμα 

συνδέεται μὲ μία ἐνδιαφέρουσα ἀντιστροφὴ τοῦ νοήματος.156 

χερμάς    τὸ οὐσιαστικὸ χρησιμοποιεῖται πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν Πίνδαρο (Πυθ. 3.49 χερμάδι 

τηλεβόλῳ (στὰ πλαίσια λιθοβολισμοῦ), ἀπὸ τὸν Τυρταῖο (ἀπ. 11.36 West, σὲ κάλεσμα γιὰ 

μάχη) καὶ ἔπειτα ἀπὸ τοὺς τραγικούς (Αἰσχ. Ἕπτ. 300)· βλ. καὶ Λυκ. Ἀλ. 333 γιὰ 

λιθοβολισμὸ χερμάδων ἐπομβρίᾳ. Δηλώνει ὅ,τι καὶ τὸ ὁμηρικὸ χερμάδιον, δηλαδὴ πέτρα ποὺ 

χρησιμοποιεῖται ὡς ὅπλο ἐναντίον ἐχθροῦ (Ἰλ. 8.321, 11.265, 14.410, Ὀδ. 10.121 γιὰ τοὺς 

Λαιστρυγόνες).157 Ὁ ποιητής μας ὅμως ἀκολουθεῖ τὴν Ἑλληνιστικὴ πρακτικὴ τῆς ἀλλαγῆς 

τῆς χρήσεως λέξεων τῆς ὑψηλῆς ποίησης σὲ νέα συμφραζόμενα. Στὸν Λυκόφρονα (Ἀλ. 20) 

ἡ χερμὰς ἐμφανίζεται σὲ περικείμενο θαλασσινό, στὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ῥόδιο (2.694-695) οἱ 

Ἀργοναῦτες στὴν ἀκτὴ βωμὸν τετύκοντο/ χερμάσιν γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα,158 ὁ Ποσείδιππος τὸ 

χρησιμοποιεῖ σὲ δομικὰ συμφραζόμενα (17,6 Α-Β). Παρόμοια, ὁ Κριναγόρας γράφει κεῖμαι 

δ’ ἐν ξείνῃ ὑπὸ χερμάδι (ΠΑ 7.371=15,5 GP), παρόλο ποὺ ἐκεῖ δὲν πρόκειται γιὰ ταφὴ στὴν 

ἀκτή, ἄρα τὸ χερμὰς δηλώνει μᾶλλον πέτρα ἢ σωρὸ ἀπὸ πέτρες, ὄχι βότσαλα.   

 

πικρῇ κατασπασθέντα κύματος δίνῃ    Ὁ κώδικας ἔχει τὴν γραφὴ πικρή· ἡ δοτικὴ πικρῇ 

παραδίδεται ἀπὸ τὸ Ap.B. (Suppl. Gr. 557 σ. 157, ἀρ. 117). Μετὰ τὸν πρῶτο στίχο ὁ Reiske 

1754 (Νotae 249) ὑποπτεύεται ὅτι ἐξέπεσε ἕνας στίχος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀνέφερε τὴν αἰτία τῆς 

καταιγίδας (ὁ ἄνεμος ἢ ἡ δίνη) καὶ ἁλλάζει τὸ δίνῃ σὲ εἰς δίνην ἀλλὰ ἀχρείαστα· ὅλα τὰ 

ἐπιγράμματα τοῦ ποιητῆ μας ἔχουν ζυγὸ ἀριθμὸ στίχων. 

                                                           
155 Ἐνδιαφέρων παραλληλισμὸς αὐτοῦ τοῦ λαΐνου χιτῶνα μὲ τὸ χῶμα ποὺ σκεπάζει σὰν κάλυμμα τὸν νεκρό, 

παραλληλισμὸς ποὺ δὲν ἀγνοεῖται ἀπὸ ἀρχαίους συγγραφεῖς, γίνεται ἀπὸ τὴν Steiner 1995, 196-197 καὶ ὑποσ. 

19-20. 
156 οὐ σὸν μνῆμα τόδ’ ἔστ’, Εὐριπίδη, ἀλλὰ σὺ τοῦδε·/ τῇ σῇ γὰρ δόξῇ μνῆμα τόδ’ ἀμπέχεται. Πιὸ συχνὰ τὸ ἐπέχω 

(μὲ τὴν ἔννοια κλείνω μέσα μου) χρησιμοποιεῖται γιὰ ταφικὸ χῶρο: βλ. κατάλογο στοὺς Gow-Page 1965, 2.197 

(στὸ Καλλιμ. ΠΑ 7.521=43,4 (1240) ΗΕ). Συνηθέστερα ῥήματα σὲ ἐπιγράμματα μὲ ὑποκείμενο τὸ μνῆμα ἢ 

τὴν γῆ εἶναι τὰ καλύπτω (CEG 593.6 σῶμα … γαῖα καλύπτει· CEG 539), κεύθω (Ἀπολλωνίδ. 7.631=7,3 GP 

κ.ἀ.)· βλ. Tueller 2008, 50-52. 
157 Βρίσκονται συγκεντρωμένα τὰ στοιχεῖα γιὰ θανάτους ἀπὸ λιθοβολισμὸ στὰ ἔπη στοὺς Mylonas κ.ἄ. 2008, 

1-7.  
158 Εἶναι, καθὼς φαίνεται, κοινὴ πρακτικὴ ἡ ὕψωση σωροῦ ἀπὸ πέτρες στὴν παραλία γιὰ ποικίλους σκοπούς, 

λόγῳ τῆς εὔκολης ἐξασφάλισης τοῦ ὑλικοῦ. 
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κατασπασθέντα    ὁ Ἀπολλωνίδης ἐπιλέγει τὸ πεζολογικὸ σύνθετο κατασπᾶν ἀντὶ τοῦ 

περισσότερο ποιητικοῦ σπᾶν· πρόκειται γιὰ τὸ συχνὸ φαινόμενο τῆς μείξεως τοῦ ὑψηλοῦ μὲ 

τὸ χαμηλὸ ὕφος στὸ ἐπιγραμματικὸ εἶδος. Βλ. καὶ Κριν. 9.276=46,3 GP χέρσον ἐπεκβαίνοντι 

κατασπασθεῖσα κλύδωνι (γιὰ τὴν γυναῖκα ποὺ πνίγεται καθὼς πλένει ῥοῦχα· ὁλόκληρος ὁ 

στίχος τοῦ Ἀπολλωνίδη ἀπηχεῖ τὸν κριναγόρειο στίχο)· πρβλ. Βιάν. ΠΑ 7.388=3,3 GP 

ἀποσπασθεῖσα … ὄχθη (ἐκεῖ ὅμως τὸ ὑποκείμενο δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἡ γῆ ἡ ὁποία 

θάβει τὸν νεκρό). Μάλιστα, ἡ μετοχὴ ἀποσπασθεῖσα ἐμφανίζεται μετὰ τὴν κατὰ τρίτον 

τροχαῖον τομή, ὅπως καὶ ἡ κριναγόρεια κατασπασθεῖσα, ἐνῷ ὁ Ἀπολλωνίδης 

διαφοροποιεῖται μετρικῶς. Ἴσως λανθάνει ἡ εἰκόνα τῆς προσωποποιημένης θάλασσας ἡ 

ὁποία καταπίνει τὸν ἄνθρωπο (πρβλ. Ἀριστοφ. Ἱππ. 718, Βατρ. 576, ὅπου ἐμφανίζεται τὸ 

ῥῆμα κυριολεκτικῶς γιὰ ἄνθρωπο ποὺ καταβροχθίζει· Ὁππ. Ἁλ. 2.406 γιὰ πτηνὸ ποὺ 

καταπίνει). Ἐναλλακτικῶς, ἴσως τὸ σῶμα ἀρπάζεται καὶ βουλιάζει στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο σὰν 

ἕνα καράβι (βλ. Πλουτ. Ἠθ. [fort. Roman.] 321 D-E). 

πικρῇ … δίνῃ    Συναντᾶται τὸ σχῆμα τῆς ὑπαλλαγῆς, ἀφοῦ ἡ δίνη εἶναι πικρὴ ἀκριβῶς 

ἐπειδὴ προεκάλεσε τὸν πικρὸ θάνατο· πρβλ. Στατ. Φλάκκου ΠΑ 7.542=4,8 GP πικρὸν 

ἔθαψεν ὕδωρ (ὄχι γιὰ πνιγμένον ἀλλὰ γιὰ ἀτυχῶς ἀποκεφαλισμένο). Τὸ ἐπίθετο πικρὸς 

χαρακτηρίζει τὸν θάνατο ἀπὸ πνιγμὸ πάλι στὸν Κριναγόρα (9.276=46,4 GP πικροῦ κῦμ’ 

ἐπιεν θανάτου). Ἡ θάλασσα χαρακτηρίζεται ὡς πικρὴ σὲ συμφραζόμενα πνιγμοῦ καὶ στὸν 

Διοσκορίδη (ΠΑ 7.76=33,5 HE ἅλα πικρήν, ἂν καὶ ὁ χαρακτῆρας αὐτὸς πνίγηκε στὸν Νεῖλο), 

στὸν Δούρι (9.424=1,1 ΗΕ ὕδατα πικρά), Ὁνέστο (7.274=22,1 GP ἅλα πικρήν), Κριναγόρα 

(7.636=44,4-5 GP πικρῇ …/ ἅλμῃ, γιὰ καταστροφικὴ θύελλα). Βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 

7.631=7,4 GP Αἰγαίου κῦμα πιὼν πελάγευς.  

 

ὅτ’ ἰχθυάζετ’ ἐξ ἄκρης ἀπορρῶγος    Γιὰ τὴν ἔκθλιψη στὸ στίχο αὐτὸ παραπέμπουμε τὸν 

ἀναγνώστη στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. Τὸ ἰχθυάζετ’ (ο) εἶναι εὐφυὴς νεολογισμός, διὰ τοῦ 

ὁποίου ὁ ποιητής μας πρωτοτυπεῖ καλύπτοντας παράλληλα μία μετρικὴ ἀνάγκη: χρειάζεται 

μονολεκτικὸ ῥῆμα, συμβατὸ μὲ τὸ  ἰαμβικὸ μέτρο· ἑπομένως, δὲν τὸν βοηθοῦν οὔτε τὸ 

ὁμηρικὸ ἰχθυάω οὔτε τὸ μεταγενέστερο ἰχθυβολέω. 

ἄκρης ἀπορρῶγος    ἡ φράση εἶναι ἴσως ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ ἀκταὶ ἀπορρῶγες, 

λιμένος πότι πεπτηυῖαι (Ὀδ. 13.98). Ἐκεῖ ὅμως τὸ ὅλο σκηνικὸ εἶναι locus amoenus στὴν 

Ἰθάκη· ἴσως ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἀντιστρέφει τὸ ὁμηρικὸ πλαίσιο γιὰ να δημιουργήσει 

εἰκόνα τρικυμίας. Πρβλ. Ξεν. Ἀν. 6.4.3 πέτρα ἀπορρώξ ἐξ’ οὗ καὶ Καλλιμ. Ὕμν. 5.41-42 σὲ 

δε, δαῖμον, ἀπορρώγεσσιν ἔθηκεν/ ἐν πέτραις (γιὰ τὸ ἄγαλμα τῆς Παλλάδος)· πρβλ. Σοφ. Φιλ. 

937 ὦ καταρρῶγες πέτραι (τοπίο τῆς Λήμνου). Παρόμοια βλ. Κριν. ΠΑ 9.276=46,1-2 GP 
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ἀποκλύζουσα …/ διεροῦ τυτθὸν ὕπερθε πάγου (ἡ πλύντρια ἐκτελεῖ τὴν ἐργασία της πάλι σὲ 

ἐπικίνδυνο παράκτιο σημεῖο). 

 

χῶσαν δὲ μ’ ὅσσος λαὸς ἦν συνεργήτης    Τὰ ῥήματα χώννυμι καὶ ἀμπέχω (στ. 1) εἶναι δύο 

παραλλαγὲς τοῦ κοινοῦ ῥήματος κρύπτω, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ὡς ὑποκείμενό του εἴτε 

τὸ μνῆμα εἴτε τοὺς ταφέας (Tueller 2008, 50 καὶ ὑποσ. 63). Στὸν Σοφοκλῆ, Ἀντ. 1203-4, 

διαβάζουμε τύμβον …/ χώσαντες (γιὰ τὸν ὑπόγειο τάφο-φυλακὴ τῆς Ἀντιγόνης) καὶ στὸν 

Ποσείδιππο διαβάζουμε χῶσαι … τύμβον (ΠΑ 7.267=15,2 ΗΕ). Τὸ χώννυμι μὲ ἀντικείμενο 

τὸν ἀποθανόντα εἶναι σπανιότερη περίπτωση· βλ. Εὐρ. Ὀρ. 1585 ἀπόδος δάμαρτος νέκυν, 

ὅπως χώσω τάφῳ. 

συνεργήτης    Ἐκδοτικὴ συζήτηση προκύπτει ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἅπαξ λεγόμενο τύπο 

συνεργήτης τοῦ κώδικα. Πρῶτος ὁ Reiske (1754, 160· 1766, 135) τυπώνει τὸ 

κατασκευασμένο *συνεργέτης, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἰκανοποιεῖ μετρικῶς τὸ τέλος τοῦ 

χωλιάμβου. Ἐντούτοις, υἱοθετεῖ τὴν διόρθωσή του ὁ Brunck (1776, II 138) ἐξ ἀμελείας, 

σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά του (στὸν Jacobs1 VIII.373). Ὁ Jacobs1 II.125 τυπώνει τὸ 

συνεργήτης ἀλλὰ στὸν σχολιασμό του (VIII.373) δέχεται τὸ συνεργέτης μὲ τὸ κόστος τῆς 

ἀλλαγῆς θέσεως τῶν λέξεων: ὅσσος ἦν συνεργέτης λαός (Jacobs2 ΙΙΙ.394 συνεργάτης λαός). 

Ὁ Jacobs2 (ΙΙΙ.394) προτείνει τὸ ἐπίσης ἀμάρτυρο ὅσσος λαὸς ἦν *συνεργαστής. Ὁ Hecker 

(1843, 262-263· 1852, 319-320) προτείνει τὸ *συνεργίτης διότι πολλὰ ἐπίθετα σὲ -ίτης 

ἐμφανίζονται στὸν κώδικα μὲ κατάληξη -ήτης/ -είτης· βλ. καὶ Debrunner 1917, 180-181. 

Ἀντιθέτως, ὁ Lobeck 1837 (II.437) ὑποστηρίζει τὸ συνεργήτης ἀντὶ τοῦ περισσότερο 

ἀναμενόμενου *συνεργέτης (πρβλ. εὐεργέτης), ἐνῷ ἀντικρούει τὸ *συνεργαστής (τὸ οὐσ. εἶναι 

ἐργάτης, ὄχι *ἐργαστής). Καὶ νεώτεροι ἐκδότες μένουν πιστοὶ στὸ λαὸς … συνεργήτης (Paton, 

Waltz, Gow-Page· οἱ τελευταῖοι θεωροῦν ὅτι τὸ συνεργήτης ἴσως προέκυψε ἀπὸ τὸ ῥ. 

συνεργέω ὅπως τὸ οἰκητὴς ἀπὸ τὸ οἰκέω). Ὁ Stadtmüller προτείνει ἀχρείαστα νὰ γραφεῖ 

ὅσσος θίασος … συνεργήτης, ἔχοντας κατὰ νοῦν ἕνα λεωνίδειο ἐπίγραμμα (7.295=20,9-10 

ΗΕ σῆμα δὲ τοῦτ’ οὐ παῖδες ἐφήρμοσαν, οὐδ΄ ὁμόλεκτρος,/ ἀλλὰ συνεργατίνης ἰχθυβόλων 

θίασος· νεολογισμὸς εἶναι καὶ τὸ συνεργατίνης).  

Ὅμοια συμφραζόμενα ὑπάρχουν στὶς εὐριπίδειες Βάκχες, 1145-1146 Βάκχιον,/ τὸν 

ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας· ἐκεῖ τὸ -ᾰ- τοῦ οὐσιαστικοῦ βρίσκεται σὲ ἄλογη θέση 

τοῦ μέτρου (βλ. καὶ Σοφ. Φιλ. 93).159 Βλ. καὶ Εὐρ. Ἱππ. 417 σκότον … ξυνεργά˘την (στὸ 

τέλος τοῦ ἰαμβικοῦ στίχου ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη βραχείας συλλαβῆς). Τὸ ἐπιχείρημά μας 

                                                           
159 Οἱ Βάκχες ἴσως ἔχουν περαιτέρω σχέση μὲ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ: πρβλ. Βάκχ. 1096-97 χερμάδας 

κραταιβόλους/ ἔρριπτον καὶ τὴν συζήτησή μας γιὰ τὸ ἀμφέχω χερμὰς.   
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γιὰ ὑποστήριξη τῆς γραφῆς συνεργήτης τοῦ κώδικα ἔναντι ἄλλων προτάσεων εἶναι ὅτι 

τέτοιοι νεολογισμοὶ εἶναι πρακτικὴ προσφιλὴς στὸν Ἀπολλωνίδη ἀλλὰ καὶ ὅτι, ἐφόσον ὁ 

ἀπολλωνίδειος χωλιαμβικὸς στίχος χρειάζεται στὸ τέλος μακρὰ συλλαβή, κατασκευάζεται 

τὸ συνεργήτης ἀντὶ τοῦ συνεργάτης. 

 

οὓς σὺ σῷζε καὶ γαληναίην/ αἰὲν διδοίης ὁρμιηβόλοις θῖνα 

σῷζε καὶ … / … διδοίης    πρόκειται γιὰ συντακτικὴ variatio, συνηθισμένο φαινόμενο στοὺς 

ἐπιγραμματοποιοὺς τῆς ἐποχῆς αὐτῆς (σύνδεση προτάσεων μὲ παρατακτικὸ σύνδεσμο ἀλλὰ 

διαφορετικὴ ἐκφορά τῆς καθεμιᾶς)· βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. Ἡ συντακτικὴ αὐτὴ 

παραξενιὰ συμβάλλει στὴν ποιοτικὴ διαφοροποίηση τῆς ἐνέργειας ποὺ δηλώνει τὸ κάθε 

ῥῆμα. Τὸ σῷζε, ἡ ἀνάγκη γιὰ διατήρηση τῆς ζωῆς, δηλώνει ἄμεση ἀντίδραση στὸν θάνατο 

τοῦ συναδέλφου (πρβλ. τὴν εὐχὴ σὲ μνημόσυνα τῶν Νεοελλήνων ζωὴ σὲ λόγου σου)· τὸ 

διδοίης ἐκφράζει τὴν ἀνάγκη ἐξασφάλισης τῆς ἐσοδείας γιὰ τὴν ἐπιβίωση. Παρόμοιον 

διαχωρισμὸ ἀνάμεσα στὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐπιβίωση ἐκφράζει καὶ ὁ Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος 

(ΠΑ 6.300=36,7-8 ΗΕ).160  

 γαληναίην … διδοίης … θῖνα    ἡ φράση «δῶσε γαλήνια ακτή» εἶναι κοινὸς τόπος σὲ 

προσευχὲς στὴν Ἀνθολογία: βλ. Ἀντιπ. Σιδ. 7.498=55,7-8 HE λιμένα γλυκύν../ δούς (γέρος 

ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια πλοιάριο ἀλλὰ πεθαίνει στὴν στεριὰ λόγῳ ψύχους), Κριν. 10.24=34,4 

GP ὤρεξας … λιμένας (εὐχαριστίες πρὸς τὸν Ποσειδῶνα γιὰ σωτηρία ἀπὸ θαλασσοταραχή).  

ὁρμιηβόλοις    τὸ οὐσιαστικὸ εἶναι παραλλαγὴ στὸ δικτυβόλος (βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

6.105=1,2 GP Μῆνις ὁ δικτυβόλος) καὶ ἐξειδικευμένος ὅρος γιὰ τὴν ἐπισήμανση 

συγκεκριμένου μέσου ἁλιείας (ἡ ὁρμιὰ εἶναι σχοινὶ γιὰ ἀγκίστρι). Συναντᾶται μόνο ἐδῶ καὶ 

στὸν Στατύλλιο Φλάκκο (ΠΑ 6.196=2,4 GP) τῷ Πανὶ τὸν πάγουρον ὁρμιηβόλος, πάλι σὲ 

ἰαμβικὸ μέτρο (ἰαμβικὸ τρίμετρο) καὶ πάλι στὸ τέλος στίχου. Οἱ δύο ἐπιγραμματοποιοὶ 

βαδίζουν στὰ ἴχνη τοῦ Εὐριπίδη, ὁ ὁποῖος ἐφευρίσκει τὸ σύνθετο ὁρμιατόνος (Ἑλ. 1615-

1616 ἤδη δὲ κάμνονθ’ ὁρμιατόνων μέ τις/ ἀνείλετ’(ο)· γιὰ σωτηρία Ἀγγέλου ἀπὸ πνιγμό μὲ 

τὴν μεσολάβηση ψαρᾶ). Τέτοια δείγματα ἐπιστημονικοῦ ἐγκυκλοπαιδισμοῦ χαρακτηρίζουν 

κατεξοχὴν τὴν Ἑλληνιστικὴ ποίηση – βλ. [Θεόκρ.] 21 Ἁλιεῖς 9-13 γιὰ ἐμπεριστατωμένο 

κατάλογο τῶν ἁλιευτικῶν ἐργαλείων – καὶ συνεχίζουν να ἐπηρεάζουν, καθὼς φαίνεται, τὴν 

ποίηση τῶν μορφωμένων τῶν Αὐτοκρατορικῶν χρόνων· βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.4=52 ΗΕ 

(στ. 2 χὠρμειὴν). 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ χρονολόγηση τοῦ ἐπιγράμματος τοῦ Στατυλλίου (6.196) 

ἀπὸ τοὺς Gow-Page (1968, II 451), μὲ ἐπιφύλαξη γύρω στὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 1ου αἰ. 

                                                           
160 ἢν δέ με χὠς ἐκ νούσου ἀνειρύσω, ὧδε καὶ ἐχθρῆς/ ἐκ πενίης ῥυσῃ δέξο χιμαιροθύτην (ὁ ἀφιερωτὴς ὑπόσχεται 

πιὸ ἀκριβὴ θυσία ἀπὸ αὐτὴν ποὺ προσφέρει τώρα ἂν ἡ θεότητα του στείλει πλούσια ψαριά).  
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μ.Χ. (στὴν βάση τοῦ Στατ. Φλ. 7.542=4 GP, τὸ ὁποῖο ἴσως μετεφέρθη στὴν λατινικὴ γλῶσσα 

ἀπὸ τὸν Καίσαρα Γερμανικό· PLM 4.103 Baehrens, ἀρ. 111). Δεδομένων τῶν παραπάνω, 

θεωροῦμε πιθανὴ τὴν σχέση τοῦ Ἀπολλωνίδη μὲ τὸν Φλάκκο.   

  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

116 
 

ΠΑ 9.271=10 GP 

 

καὶ πότε δινήεις ἄφοβος πόρος, εἰπὲ θάλασσα, 

  εἰ καὶ ἀλκυόνων ἤμασι κλαυσόμεθα,  

ἀλκυόνων, αἷς πόντος ἀεὶ στηρίξατο κῦμα 

  νήνεμον, ὡς κρῖναι χέρσον ἀπιστοτέρην;  

ἀλλὰ καὶ ἡνίκα μαῖα καὶ ὠδίνεσσιν ἀπήμων          5 

  αὐχεῖς, σὺν φόρτῳ δῦσας Ἀριστομένην. 

 

P Ἀπολλωνίδου εἰς τὴν ἐν Βοσπόρῳ θάλασσαν ὅτι ἐν αὐταῖς ταῖς καλουμέναις Ἀλκυονίδες ἡμέραις 

Ἀριστομένην κατεπόντ(ισεν)    Pl Ἀπολλωνίδου 

1 δινήεις ἄφοβος πόρος PPl: sup. -εις ἄφοβος scr. θεῖσα Βόσπορος C    2 καὶ ἀλκυόνων P: καὶ ἐν ἀλκυόνων Pl    

5 μαῖα Muncker: γαῖα PPl 

 

Ἀλήθεια, πὲς, θάλασσα, πότε δὲν πρέπει νὰ μας προκαλεῖ φόβο τὸ πέρασμα τῶν στροβιλιστῶν 

κυμάτων, ἐφόσον θὰ θρηνήσουμε ἀκόμη καὶ τὶς μέρες τῶν ἀλκυόνων – τῶν ἀλκυόνων, γιὰ 

χάρη τῶν ὁποίων ὁ πόντος πάντοτε κρατοῦσε τὸ κῦμα ἀπάνεμο, ὥστε αὐτὲς νὰ θεωροῦν τὴν 

γῆ λιγότερο ἔμπιστη; Ἀντίθετα, ἐνῷ καυχᾶσαι πὼς εἶσαι μαῖα καὶ εὐνοϊκὴ στὸν τοκετό τους, 

μὲ τὸ φορτίο του βύθισες τὸν Ἀριστομένη. 

 

Τὸ παράδοξο τοῦ πνιγμοῦ ἑνὸς ἄνδρα κατὰ τὶς Ἀλκυονίδες μέρες, κατὰ τὸ χειμερινὸ 

ἡλιοστάσιο, πραγματεύεται τὸ ἐπίγραμμα αὐτό. Τὸ ῥητορικὸ ἐρώτημα ποὺ καταλαμβάνει 

τὸ πρῶτο μέρος ἐντείνει τὴν ἀγωνία τοῦ ἀναγνώστη. Τὸ τελευταῖο δίστιχο δημιουργεῖ 

ἐντύπωση μὲ τὴν μεταφορὰ τῆς θάλασσας ὡς μαίας γιὰ τὶς ἀλκυόνες καὶ κορυφώνει τὸ 

πάθος. Ἐξάλλου, ἡ ἀποφυγὴ τῆς πρόθεσης ἐν στὴν ἀρχὴ τοῦ πενταμέτρου τοῦ στ. 2 

(σύμφωνα μὲ τὸν P) εὐνοεῖ μὲν τὴν χασμῳδία ἀλλὰ ἡ χασμῳδία δὲν εἶναι ἀπαγορευτική: βλ. 

Ἀπολλωνίδου 7.631=7,3 GP κεύθεται Ἄνδρου καὶ περισσότερα στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. 

Ἐδῶ ἡ ἀπουσία του ἐν κάνει τὸ κείμενο πιὸ ἀφαιρετικό (ἁπλὴ δοτικὴ ἤμασι ἀντὶ ἐμπρόθετης 

δοτικῆς). Ἐν τέλει, πρόκειται γιὰ θέμα ἐπιλογῆς μεταξὺ τῶν κωδίκων P καὶ Pl, καθένας ἀπὸ 

τοὺς ὁποίους στηρίζεται σὲ διαφορετικὰ χειρόγραφα.161  

Γίνεται ὑπόμνηση τοῦ γνωστοῦ μύθου τῆς Ἀλκυόνης, κόρης τοῦ Αἰόλου, ἡ ὁποῖα 

τόλμησε νὰ παρομοιάσει τὸν ἑαυτό της μὲ τὴν Ἥρα καὶ τὸν σύζυγό της μὲ τὸν Δία· ὁ 

πατέρας τῶν θεῶν τοὺς τιμώρησε προκαλῶντας τὸν πνιγμὸ τοῦ συζύγου. Ἡ Ἀλκυόνη ἀφοῦ 

βρῆκε στὶς ἀκτὲς τὸ ξεβρασμένο πτῶμά του, στὴν ἀπελπισία της ἀκολούθησε τὸν σύζυγό 

της αὐτοκτονῶντας· ὁ Δίας μετανιωμένος τὴν μετεμόρφωσε στὸ πτηνὸ ἀλκυόνη. Ἔκτοτε, 

                                                           
161 Βλ. Cameron 1993, 97-98. 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

117 
 

ὅταν ἔλθει ἡ περίοδος τεκνογονίας τοῦ πτηνοῦ αὐτοῦ, στὸ μέσο τοῦ χειμῶνα, ὁ Αἴολος 

κρατάει στὸ ἀσκὶ τοὺς ἄγριους ἀνέμους, γιὰ νὰ μπορέσει αὐτὸ νὰ γεννήσει τὰ αὐγά του στὶς 

ἀκτὲς τοῦ πελάγους. Ἡ πρώτη ἀναφορὰ στὸν μῦθο τῆς Ἀλκυόνης ὑπάρχει στὴν Ἰλιάδα, 

9.563-64 Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρ’ αὐτῆς/ μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος 

οἶτον ἔχουσα/ κλαῖεν· βλ. καὶ Ἡσίοδο, ἀπ. 10(a).91 West-Merkelbach (Ἡοῖαι), Εὐρ. Ἰ.Τ. 

1089 κ.ἑξ.,162 Ἀριστοφ. Ὄρν. 1593-94 ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ’ ἐν τοῖς τέλμασιν,/ ἀλκυονίδας 

τ’ ἂν ἤγεθ’ ἡμέρας ἀεί,163 Ἀριστοτ. Ζῷα ἱστ. 593b· «Λουκιανό», Ἀλκυὼν 1, Ἀπολλόδωρο 

Βιβλ. 1.7.4 (1ος/2ος αι. μ.Χ.), Ὀβίδ. Mετ. 11.421 κ.ἑξ. (κυρίως 11.743 κ.ἑξ.), Etym. Genuinum 

λ.164  

Ὁ Douglas 1928, 107-110 συγκεντρώνει δέκα παράξενες ἀναφορὲς στὴν ἀλκυόνα 

ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία. Πρόκειται γιὰ ἀναφορὲς οἱ ὁποῖες ἀναπτύσσουν τὰ κύρια 

χαρακτηριστικὰ τῆς ἀλκυόνος κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη: ἀπὸ  τὴν ἔμφαση τῶν 

ἐπιγραμματοποιῶν στὴν ὑποτιθέμενη ὡραία ἀλλὰ μελαγχολικὴ φωνὴ τοῦ πτηνοῦ (Ἀντίπ. 

Σιδ. 6.160=4,1-2 ΗΕ κερκίδα τὰν ὀρθρινὰ χελιδονίδων ἅμα φωνᾷ/ μελπομέναν, ἱστῶν 

Παλλάδος ἀλκυόνα), μέχρι τὴν ἰκανότητα τῶν ἀλκυόνων νὰ ρουφοῦν νερὸ ἀπὸ πηγή μὲ τὸ 

ράμφος καὶ τὸν χαρακτηρισμό τους ὡς ξουθῶν λόγῳ τοῦ λαμπεροῦ πτερώματος (Μνασ. ΠΑ 

9.333,3-4 νᾶμα/ ξουθαὶ ἀφύσσονται χείλεσιν ἀλκυόνες).165  

Τὸ ἐπίγραμμα συγκαταλέγεται στὰ ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας γιὰ θάνατο 

ναυαγῶν (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 7.631=7 GP και 7.642=8 GP, ἐνῷ βλ. σχετικὰ Ἀπολλωνίδ. 

9.228=14 GP, Ἀνών. 15.10).166 Πνιγμὸς στὸν Εὔξεινο Πόντο εἶναι τὸ θέμα τοῦ 

«Σιμωνίδου», 7.510=72 FGE καὶ τοῦ Ἀντιπάτρου τοῦ Θεσσαλονικέως, 9.215=25,1 GP αἰεὶ 

θηλυτέρῃσιν ὕδωρ κακὸν Ἑλλήσποντος (πνιγμὸς νύφης στὸ ταξίδι πρὸς τὸν σύζυγό της). Στὸ 

τέλος τέτοιων ἐπιγραμμάτων ἐκφράζεται συνήθως μομφὴ πρὸς θεότητες (ἢ ἀκόμη καὶ 

                                                           
162 Ἐκεῖ ἡ ἀλκυών λειτουργεῖ ὡς φακὸς ἀπὸ ὅπου ὁ Χορὸς βλέπει τὸν ὁρίζοντα γῆς καὶ οὐρανοῦ πέρα ἀπὸ τὴν 

χώρα τῶν Ταύρων ὅπου εἶναι παγιδευμένος· βλ. Barlow 1971 (1986), 28. 
163 Taillardat 1965, 321.  
164 Βλ. Gresseth 1964, 89 κ.ἑξ., Griffin 1981, 151. Περισσότερες ἀρχαιοελληνικὲς ἀναφορὲς στὶς Ἀλκυονίδες 

ἡμέρες καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία παρατίθενται παρακάτω (λ. ἀλκυόνων ἤμασι… ἀλκυόνων) καὶ στὸν Pelliccio 

2013, 143-44. 
165 Δὲν ἔχουν ὡραία φωνὴ ὄλες οἱ ποικιλίες τῶν ἀλκυονιδῶν ἀλλὰ τὸ ὄμορφο πτέρωμά τους ὁδήγησε στὸ 

λογοτεχνικὸ θέμα τῆς ὡραίας φωνῆς τους. Bλ. «Μελ.» ΠΑ 9.363,16-17 πάντη δ’ ὀρνίθων γενεὴ λιγύφωνον 

ἀείδει,/ ἀλκυόνες περὶ κῦμα, χελιδόνες ἀμφὶ μέλαθρα, Τύμν. 7.199=4,1-2 ΗΕ· σχετικὰ μὲ τὸν θρῆνο τῆς 

Ἀλκυόνης βλ. Ἀντίπ. Σιδ. 9.151=59,8 ΗΕ σῶν ἀχέων μίμνομεν ἀλκυόνες (θρῆνος γιὰ τὴν Κόρινθο), Φάλαικ. 

13.27=4,6 ΗΕ μήτηρ, λυγρῇ ὄρνιθι πότμον εἰκέλη, Φίλ. 9.262=29,5-6 GP (μητέρα ποὺ ἔχασε τρεῖς γιοὺς λόγῳ 

πνιγμοῦ στὴν θάλασσα), Θέων. 7.292,1 (γιὰ πνιγμένο ποὺ λέγεται πὼς ἀγάπησαν καὶ κράτησαν οἱ ἀλκυόνες). 

Γιὰ τὸν συμβολισμὸ τῆς ἀλκυόνος βλ. Lateiner 1992, 451: ˝Myths of birds as symbols of the grieving soul and 

of tears… the nightingale, the Halcyon, and the swan of final song˝.  
166 Γιὰ τὸν ῥόλο τῶν θαλάσσιων πουλιῶν στὰ ἐπιγράμματα ὡς θρηνῳδῶν καὶ μεταφορέων τοῦ μηνύματος τοῦ 

πνιγμοῦ κάποιου βλ. Tueller 2008, 85-86. 
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κατάρα πρὸς τὴν θεοποιημένη θάλασσα) οἱ ὁποῖες ὤφειλαν νὰ ἀποτρέψουν τὸν θάνατο ἀλλὰ 

δὲν τὸ ἔπραξαν.167 

Εἶναι κοινὸς τόπος ἡ σύνδεση σημείων τῆς φύσης (signa) μὲ ἄστατα καιρικὰ 

φαινόμενα ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ναυάγια: βλ. ἐνδεικτικῶς Καλλίμ. Ἑκ. ἀπ. 47,9-10 Hollis=224 

Asper 2004 αἰθυίης γὰρ [ὑπὸ πτερύγεσσιν ἔλυσε/ πείσ[ματα (σημάδι καταιγίδας) ἀλλὰ καὶ 

Ποσείδ. 23-24 Α-Β. Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Καλλίμ. ΠΑ 7.272=38,5-6 ΗΕ φεῦγε θαλάσσῃ/ 

συμμίσγειν Ἐρίφων, ναυτίλε, δυομένων· Λεων. Ταρ. 7.273=62,2-3 ΗΕ δνοφερῆς κύματα 

πανδυσίης/ ἔβλαψ’ Ὠρίωνος· Παγκρ. 7.653=3 ΗΕ (δύση Ὑάδων δυσοίωνη γιὰ ναυτικούς)· 

Λεων. Ταρ. 7.503=64 ΗΕ, Ἀλκ. Μεσσ. 7.495=15,1 ΗΕ στυγνὸς ἐπ’ Ἀρκτούρῳ ναύταις πλόος, 

Πέρσ. 7.539=9 ΗΕ, Ἡρακλείδ. 7.392=2 GP. Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἀνατρέπει τὸν τόπο 

αὐτὸ σχολιάζοντας ἕνα exemplum ἀντίθετο, ἕνα ναυάγιο παρὰ προσδοκίαν, κατὰ τὶς 

Ἀλκυονίδες ἡμέρες. 

 

καὶ πότε δινήεις ἄφοβος πόρος …;    ἀρχίζει ῥητορικὴ ἐρώτηση ποὺ μεταφράζεται ὡς 

κατηγορηματικὴ ἄρνηση· βλ. Ἀπολλωνίδ. 7.389=6,1 GP καὶ τίς...; καὶ Pelliccio 2013, 142. 

Στὴν Ἀνθολογία ὑπάρχουν καὶ ἄλλες περιπτώσεις ἀρχικῶν ῥητορικῶν ἐρωτήσεων: βλ. 

Στράτ. 12.183, Παλλ. 11.291, Ἀνών. ΠλΑ 362, «Διογ. Λαέρτ.» 7.108· πρόκειται γιὰ τὴν 

μοναδικὴ ἐρώτηση στὴν Ἀνθολογία ποὺ εἰσάγεται μὲ τὸ ἐπίρρημα πότε.  

δινήεις    εἶναι ὁμηρικὸ ἐπίθετο· βλ. Ἰλ. 21.124-25 Σκάμανδρος/ … δινήεις, Ὀδ. 6.89. Σὲ 

παρόμοια συμφραζόμενα βλ. Ἀπ. Ῥόδ. 2.549-552 οἱδ’ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν 

ἵκοντο/…/ δινήεις ὑπένερθεν ἀνακλύζεσκεν ἰοῦσαν/ νῆα ῥόος, πολλὸν δὲ † φόβῳ προτέρωσεν 

νέοντο, 2.168 πνοιῇ δινήεντ’ ἀνὰ Βόσπορον ἰθύνοντο, Ὀππ. Ἁλ. 631-32 κρυερώτερον ἄλλων/ 

χεῖμα κατασπέρχει κείνην ἅλα δινήεσσαν (γιὰ τὸν Εὔξεινο Πόντο). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Φίλ. 

6.203=76,6-7 GP Συμαίθου πατρὸς/ ἔχουσι δινήεντος ὑγρὸν οἰκίον (γιὰ Νύμφες), Ἐρύκ. 

7.397=8,5-6 GP κείνου δινήεντι καὶ ἀτρυγέτῳ ἔτι κεῖμαι/ ὕδατι (θάλασσα κοντὰ στὴν 

Μυκάλη). 

ἄφοβος    εἶναι μεθομηρικὸ ἐπίθετο· μὲ τὴν σημασία αὐτὸς ποὺ δὲν προκαλεῖ φόβο 

ἐντοπίζεται στὸν Αἰσχύλο, Προμ. Δ. 901-902 ἐμοὶ δ’ ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος, ἄφοβος ἔφυ· 

βλ. καὶ Σοφ. Αἴ. 366.  

Ὁ διορθωτὴς C σημειώνει -θεῖσα Βόσπορος πάνω ἀπὸ τὴν φράση -ηεις ἄφοβος, ἄρα 

διορθώνει σε δινηθεῖσα Βόσπορος, ἀλλὰ καὶ στὸ λῆμμα γράφει «εἰς τὴν ἐν Βοσπόρῳ 

θάλασσαν»· ἴσως διαβάζει τὸ ἄφοβος πόρος ὡς -βος πόρος=Βόσπορος, μὲ συνεχῆ γραφή. 

                                                           
167 Βλ. Ἠρίνν. ΠΑ 7.712=2,7-8 HE, Ἀντίπ. Σιδ. 7.303=26,5-6 HE, Μελ. 7.352=132,7-8 HE, Κριν. 7.643=19,3-

4 GP, Βιάν. 7.671=5 GP, «Σιμων.» 7.496=68 FGE (βλ. καὶ ἄλλα παραδείγματα στὰ σχόλια τοῦ Page). 
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Γιὰ τὸν Jacobs αὐτὴ ἡ παρέμβαση ἴσως ἔχει σκοπὸ νὰ ἀλλάξει τὸ κείμενο σὲ δινηθεῖσα 

Βόσπορος· ἡ φράση αὐτὴ οὔτε μετρικῶς οὔτε νοηματικῶς ταιριάζει. 

Οἱ Stadtmüller καὶ Waltz ὑποστηρίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπεξηγηματικὸ σχόλιο καὶ 

ὄχι γιὰ πρόταση τοῦ C (ἡ μετοχὴ δινηθεῖσα θὰ ἀναφερόταν στὸ οὐσιαστικὸ θάλασσα ἐνῷ τὸ 

βόσπορος θὰ ἐξηγοῦσε τὴν λέξη πόρος). Ἐντούτοις, κατὰ τοὺς Gow-Page, ὁ C δὲν συνηθίζει 

νὰ κάνει ἐπεξηγηματικὲς παρεμβάσεις στὰ ἐνδιάμεσα τῶν στίχων ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐδὼ 

ἀλλάζει τὸ γένος τῆς μετοχῆς, σὰν νὰ θέλει νὰ μεταβάλει τὸ κυρίως κείμενο. Ἀκόμη καὶ ἡ 

παρατήρηση τοῦ Cameron 1993, 103 κ.ἑξ., ὅτι ὁ C συχνὰ παραδίδει μία παράλληλη γραφὴ 

στὸ περιθώριο τοῦ κειμένου (ὁ C εἶχε ἕνα πιὸ συμπληρωμένο πρότυπο ἀντιγραφῆς ἀπὸ αὐτὸ 

ποὺ εἶχε ὁ ἀντιγραφέας Α, προγενέστερος τοῦ C), δὲν εἶναι ἐπαρκὲς ἔρεισμα γιὰ τὸ χωρίο 

ποὺ ἐξετάζουμε. Ἐδῶ εἶναι δύσκολο νὰ φαντασθοῦμε ὅτι ὁ C εἶχε ὑπόψιν του ἕνα 

ἐναλλακτικὸ κείμενο, καθὼς τότε θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθοῦμε ὅτι καὶ τὸ πρότυπό του ἦταν καὶ 

αὐτὸ ἀτελές. 

Ἐξάλλου, προσπάθειες διόρθωσης (καὶ πότε δὴ νάεις ἄφοβος πόρος Brunck,168 

νήεσσ’ ἄφοβος πόρος Jacobs1) ὁδηγοῦν στὴν ἀλλοίωση τοῦ παραδεδομένου κειμένου, ὅταν 

μάλιστα ἡ γραφὴ τῶν χειρογράφων δίνει ἰκανοποιητικὸ νόημα καὶ μετρικὸ σχῆμα, ἄρα δὲν 

εἶναι τόσο ἀπαραίτητη ἡ υἱοθέτηση κάποιας ἀπὸ τὶς προτάσεις αὐτές. 

 

εἰ καὶ ἀλκυόνων ἤμασι κλαυσόμεθα,/ ἀλκυόνων … 

εἰ    ἔχει αἰτιολογικὴ χροιά, καθὼς ἀρχίζει τὴν ἐξήγηση γιὰ τὴν ῥητορικὴ ἐρώτηση τοῦ στ. 

1· ὁμοίως βλ. Ἀντιφίλου, 10.17=11,5 GP κεῖθεν δ’, εἰ Φοίβῳ μεμελήμεθα πάντες ἀοιδοί, 

πλεύσομαι εὐαεῖ θαρσαλέος Ζεφύρῳ (παρενθετικὴ πρόταση). 

ἀλκυόνων ἤμασι… ἀλκυόνων    ἐντοπίζεται ἐδῶ σχῆμα ἀναφορᾶς τὸ ὁποῖο εἶναι εἶδος 

ἐπανάληψης/geminatio (ὁ διαχωρισμὸς τὼν δύο αὐτῶν ὅρων δὲν εἶναι εὔκολος), τοῦ τύπου 

οὐσιαστικό.../οὐσιαστικό + ἀναφορικὴ πρόταση· βλ. Lausberg 1998, §§ 620.1+629, 612-616 

(geminatio)169 καὶ τὰ σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, 11 GP καὶ 14 GP. Βλ. παρόμοια Θεοκρ. 

7.57-60 Gow χἀλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε θάλασσαν/ τόν τε νότον τόν τ’ εὖρον,…/ 

ἁλκυόνες, γλαυκαῖς Νηρηίσι ταί τε μάλιστα/ ὀρνίχων ἐφίληθεν, καὶ σχόλια Gow στὸν 

Θεόκριτο, Legrand 1925 (2002), 11. 

                                                           
168 Τὸ νάω=ῥέω χρησιμοποιεῖται πιὸ συχνὰ γιὰ νερὸ πηγῆς, βλ. Ὀδ. 6.292, Ἀπ. Ῥοδ. 1.36-37 δινήεντος ἐφ’ 

ὕδασιν Ἀπιδανοῖο/ Πειρεσιὰς ὄρεος Φυλληίου ἀγχόθι ναίων. 
169 Lausberg 1998, 275: “The equivalence of the repetition implies an emotive redundancy: the first position 

of the word has the normal semantic informative function (indicat), the second placing of the same word 

presupposes the informative function of the first placing, and has a reinforcing emotive function (affirmat) 

beyond the merely informative”.  
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Γιὰ τὶς Ἀλκυονίδες μέρες βλ. καὶ Ἀριστοτ. Ζῷα ἱστ. 542b ἡ δ’ ἁλκυὼν τίκτει περὶ 

τροπὰς τὰς χειμερινάς. διὸ καὶ καλοῦνται, ὅταν εὐδιειναὶ γένωνται αἱ τροπαί, ἀλκυονίδες 

ἡμέραι, Σιμωνίδ. 12,3, Ἐπίσης, βλ. AApp. 1.114,9-10 (Καλλιμάχου) μηδ’ ἐμοὶ ἐν θαλάμῃσιν 

ἔθ’, ὡς πάρος (εἰμὶ γὰρ ἄπνους)/ τίκτηται νοτερῆς ὤεον Ἀλκυόνης (πρόκειται γιὰ μεταφορά, 

καθὼς ὁ ἐρωτευμένος ἔχει χάσει τὴν ἡρεμία του,  ἡ ὁποία ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὴν ἠρεμία 

τῆς θάλασσας ὅταν ἡ ἀλκυόνη γεννᾷ τὰ αὐγά της).  

κλαυσόμεθα    τύπος μέλλοντα ἀμετάβατου ῥήματος, βλ. Ἰλ. 18.340 κλαύσονται νύκτας τε 

καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι· βλ. καὶ Ὀδ. 16.216. Ἡ χρήση μέλλοντος στὴν θέση ἐνεστῶτα (τὸ 

ναυάγιο, αἰτία τοῦ θρήνου, ἔχει ἐπισυμβεῖ) ὑποδηλώνει ἴσως τὴν γενικὴ παραδοχὴ ὅτι 

πάντοτε θὰ θρηνοῦμε γιὰ ἀτυχήματα στὴν θάλασσα. 

 

πόντος … στηρίξατο κῦμα/ νήνεμον    ἡ προσωποποιημένη δράση τοῦ πόντου συνδέεται 

ἐνδοκειμενικῶς μὲ τὸ γέλιο τοῦ πόντου (Ἀπολλωνίδ. 9.791=25,3-4 GP). Ἐδῶ τὸ μέσο ῥῆμα 

στηρίζομαι μὲ νεωτερικὴ χρήση συντελεῖ στὸ παράδοξον τῆς ἀκινησίας τῶν κυμάτων κατὰ 

τὶς Ἀλκυονίδες ἡμέρες (LSJ λ. στηρίζω, A.3). Πρβλ. Eὐρ. Ἱππ. 1206-207 ἱερὸν …/ κῦμ’ 

οὐρανῷ στηρίζον (ἐκεῖ ὅμως γίνεται λόγος γιὰ τὸ κῦμα ποὺ θὰ καταστρέψει τὸν Ἱππόλυτο, 

τὸ ὁποῖο ὑψώνεται τόσο ψηλά, στηρίζοντας τὴν κορυφή του στὸν οὐρανό).170 Bλ. καὶ Πλουτ. 

Ἠθ. 982f τῇ δ’ ἀλκυόνι τικτούσῃ περὶ τροπὰς πᾶσαν ἵστησι θάλασσαν ἀκύμονα καὶ ἀσάλευτον. 

νήνεμον    ὁμηρικὸ ἐπίθετο, βλ. Ἰλ. 8.556 (αἰθήρ)· προσδιορίζει τὴν θάλασσα, ὅπως στὸν 

Εὐριπίδη, Ἑλ. 1456 πέλαγος ἀνήνεμον (τύπος προπεμπτικοῦ γιὰ τὴν Ἑλένη). Βλ. παρόμοια 

Σιμωνίδ. 508 PMG λαθάνεμον δέ μιν ὥραν/ καλέουσιν. Συντακτικῶς, πρόκειται γιὰ 

προληπτικὸ κατηγορούμενο ἢ τοῦ ἀποτελέσματος (ὁ πόντος κράτησε σταθερὸ τὸ κῦμα του 

ὥστε νὰ μὴν τὸ ἐπηρεάζουν οἱ ἄνεμοι). Πρβλ. Νόνν. Δ. 17.307 κύμασιν ἀσταθέεσσιν ἐσύρετο 

καὶ Schulte 1990, 43 λ. ἀσταθέων. 

 

ὡς κρῖναι χέρσον ἀπιστοτέρην;    τὸ χέρσος εἶναι ὁμηρικὸ ἐπίθετο, κυρίως ἡ φράση ἐπὶ 

χέρσου (Ἰλ.14.284· Ὀδ.7.278, 15.495), ποτὶ χέρσον (Ἰλ.14.394, Ὀδ. 6.95). Ὡς 

οὐσιαστικοποιημένο ἐπίθετο, ἡ χέρσος (γῆ) χρησιμοποιεῖται συχνὰ σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν 

θάλασσα· βλ. Πίνδ. Νεμ. 9.42-43 πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ/ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ, Αἰσχ. Ἱκέτ. 

31· πρβλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 6.238=2,3-4 GP βραχύβωλον… χέρσον, Γερμαν. ΠΑ 9.17=1,6 

FGE. 

                                                           
170 Βλ. Barlow 1971 (1986), 70-72· ὁ Barrett 1992, 385 μεταφράζει τὸ στηρίζον ὡς ‘set fast’ in the sky ἐνῷ οἱ 

Burian-Shapiro 2010, 72 ὡς frozen against the blue sky· ὁ Hose 2008, 68 τὸ ἀποδίδει πληρέστερα ὡς eine 

wundersame Woge sich so hoch zum Himmel auftürmen, daß … 
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Τὸ παράδοξο τῆς θάλασσας ὡς πιὸ ἀσφαλοῦς μέρους ἀπὸ τὴν στεριὰ ἐμφανίζεται 

καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία: βλ. Διοσκ. ΠΑ 7.76=33,5-6 HE καὶ ἴδ. 9.568=34 ΗΕ (πρώην 

ναυτικὸς ἔμπορος γίνεται μετὰ ἀγρότης καὶ τελικὰ πεθαίνει στὴν στεριά, λόγῳ πλημμύρας 

τοῦ Νείλου), Ἀντίφιλ. 9.34=32,4 GP (μία βάρκα ἡ ὁποία κάηκε στὴν στεριὰ μονολογεῖ: τίς 

ἐρεῖ πόντον ἀπιστότερον;), Ἀντίπ. Θεσσ. 7.289=26 GP ὢ γαίης κύματα πιστότερα (γιὰ ναυαγὸ 

ὁ ὁποῖος ἐπέζησε τῆς τρικυμίας ἀλλὰ ἀκολούθως σκοτώθηκε ἀπὸ λύκο στὴν στεριά), Κριν. 

9.276=46,5-6 GP (τίς κ’ ἐνὶ νηὶ/ θαρσήσαι πεζοῖς τὴν ἀφύλακτον ἅλα;), Σεκούνδ. 9.36=1,3 

GP (χθονὶ μέμφομ’ ἀπίστῳ), Ἰουλ. Αἰγ. 9.398 Schulte. Ἀντίθετα, ὁ κοινὸς τόπος εἶναι ἡ 

ἀνασφάλεια ποὺ παρέχει ἡ θάλασσα: βλ. Ἀντίπ. Θεσσ. 9.82=15,1-2 GP μηδ’ ὅτ’ ἐπ’ ἀγκύρης, 

ὀλοῇ πίστευε θαλάσσῃ,/ναυτίλε, μηδ’ εἴ τοι πείσματα χέρσος ἔχοι.  

 

μαῖα καὶ ὠδίνεσσιν ἀπήμων/ αὐχεῖς    τὸ μαῖα, ἀντὶ τοῦ μὴ ἰκανοποιητικοῦ γαῖα τῶν 

κωδίκων, εἶναι πρόταση τοῦ Muncker 1681, 113 (Ὑγίν. μῦθ. 65). Ἡ πρόταση αὐτὴ πλάθει 

τὴν μεταφορὰ τῆς θάλασσας ὡς μαμὴς στὸν τοκετὸ τῆς ἀλκυόνος· ἡ θάλασσα 

προσωποποιεῖται καὶ ὡς ἕνα βαθμὸ θεοποιεῖται. Ἀναφέρουμε ξανὰ τὸν Σιμωνίδη, 508 PMG 

λαθάνεμον…ὥραν/…/ ἱερὰν παιδοτρόφον ποικίλας/ ἀλκυόνος. Ἐξάλλου, ἡ ἴδια ἡ θάλασσα 

παρουσιάζεται νὰ ἐγκυμονεῖ καὶ νὰ δίνει ζωὴ σὲ ὄντα: βλ. Ἀνών. ΠΑ 9.386,3 ὠδῖνα 

Θαλάσσας (ἐνν. περιφραστικῶς ἡ Ἀφροδίτη).171  

Ἀλλοῦ στὴν ποίηση χερσαῖες τοποθεσίες λαμβάνουν τὸν ῥόλο μαίας· βλ. Πίνδ. Πυθ. 

1.20 (Αἴτνα καὶ χιόνι), Αἰσχ. Χοηφ. 44 ἰὼ γαῖα μαῖα,172 Σοφ. ἀπ. 959 TrGF κλεινὴν Νῦσαν, 

ἣν ὁ βούκερως/ Ἴακχος αὑτῷ μαῖαν ἡδίστην νέμει, Τριφιόδ. 390 μαῖα πολυκλαύτοιο τόκου 

πτολίπορθος Ἀθήνη. Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. χαρακτηριστικὰ [Ἀπολλωνίδου, οἱ δὲ] Ἀντιπ. 

Θεσσ. 9.408=Ἀντιπ. Θεσσ. 113,2 GP Λητοῖ στῆναι μαῖαν (γιὰ τὴν νῆσο Δῆλο)· βλ. καὶ τὴν 

ἀπάντηση τοῦ Ἀλφείου (ΠΑ 9.100=2,1 GP): Λητοῦς ὠδίνων ἱερὴ τροφέ. Πρβλ. Διονύσ. ΠΑ 

7.78=1,4 ΗΕ Κυρήνη/ μαῖά σε πατρῴων ἐντὸς ἔδεκτο τάφων, Ἀντίπ. Θεσσ. ΠλΑ 296=72,5 

GP (γιὰ τὴν γενέτειρα τοῦ Ὁμήρου).173 Βλ. καὶ Ἀντίφιλ. 7.375=26,5 GP μαῖα δέ μοι λοχίων 

αὐτὴ Φύσις (ἡ φύση προστατεύει γυναῖκα καθὼς αὐτὴ γεννᾷ κατὰ τὴν διάρκεια σεισμοῦ).174 

ἀπήμων    εὐνοϊκή· τὸ ἐπίθετο χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ὡς ἐνεργητικὸ καὶ χαρακτηρίζει τὴν 

θάλασσα, ὅπως στὸν Ὅμηρο χαρακτηρίζει τὸν οὔριο ἄνεμο (Ὀδ. 7.266 οὖρον δὲ … ἀπήμονά 

                                                           
171 Ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία ἡ θάλασσα παρουσιάζεται ὡς βρέφος ποὺ νανουρίζεται: βλ. Φίλ. 9.290=48,7-8 GP 

οἱ δὲ (ἐνν. δαίμονες) τῷ νεωκόρῳ/ μούνῳ θάλασσαν ἀγρίαν ἐκοίμισαν· Θεαίτ. Σχολ. 10.16,7 ὑπνώει δὲ θάλασσα 

(τὴν ἄνοιξη).  
172 Πρόκειται γιὰ συναισθηματικῶς φορτισμένη ἐπίκληση τοῦ Χοροῦ στὴν Γαῖα ὡς ἀπότροπον κακῶν (βλ. καὶ 

Burian-Shapiro 2011, 214). 
173 Στὸν Ἀντίπ. Θεσσ. ΠλΑ 296 οἱ Gow-Page γράφουν γαῖαν ἀκολουθῶντας τὸν Pl ἀλλὰ βρίσκουν ἐλκυστικὴ 

τὴν πρόταση τοῦ Dübner, μαῖαν. 
174 Γιὰ ἄλλα φυσικὰ στοιχεῖα σὲ ῥόλο μαίας βλ. Αἰσχ. Ἰκέτ. 769-70 φιλεῖ/ ὠδῖνα τίκτειν νὺξ κυβερνήτῃ σοφῶ (ἡ 

νύκτα γεννάει ἀγωνία), Ἀγαμ. 279 (ἡ ἡμέρα γεννᾷ τὸ φῶς), Εὐρ. Ἠλ. 54 (ἡ νύκτα τροφὸς τῶν ἄστρων). 
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τε λιαρόν τε. Παρόμοια στὸν Ἡσίοδο, Ἔργ. 670-71  διαβάζουμε τῆμος δ’ εὐκρινέες τ’ αὖραι 

καὶ πόντος ἀπήμων·/ εὔκηλος τότε νῆα θοὴν ἀνέμοισι πιθήσας/ ἑλκέμεν ἐς πόντον φόρτον τ’ 

ἐς πάντα τίθεσθαι (γιὰ τὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ)· βλ. καὶ Σημων. ἀπ. 7.37 Page, Εὐρ. 

Ἰ.Αὐλ. 1575 πλοῦν νεῶν ἀπήμονα, Ἀπ. Ῥόδ. 4.1582· στὴν Ἀνθολογία Ἀνών. ΠΑ 9.474,5 

ἀπήμονα νόστον ἑλοῦσα (ἀσφαλὴς πλοῦς τῆς Ἑλένης στὴν Αἴγυπτο). Τὸ ἀπήμων εἰσηγεῖται 

τὴν θεοποίηση τῆς θάλασσας, καθὼς τὸ ἐπίθετο χρησιμοποιεῖται γιὰ χαρακτηρισμὸ 

θεοτήτων ποὺ βοηθοῦν στὰ ἀνθρώπινα: βλ. Ἀπ. Ῥόδ. 2.1273-75 γαίῃ τ’ ἐνναέταις τε θεοῖς 

ψυχαῖς τε καμόντων/ ἡρώων, γουνοῦτο δ’ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγούς/ εὐμενέως καὶ νηὸς 

ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι. Συνοψίζοντας τὸ ἐπιχείρημα, φαίνεται ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης 

συνταίριαξε διάφορες ἐκδοχές, οἱ ὁποῖες συσχετίζουν τὴν θάλασσα εἴτε μὲ τὸ λειτούργημα 

τῆς μαίας εἴτε μὲ θεότητες ἀρωγοὺς τῶν ἀνθρώπων εἴτε μὲ τὸν μῦθο τῆς Ἀλκυόνης, ὥστε 

νὰ πλάσει τὴν πρωτότυπη εἰκόνα ποὺ ἐμφανίζεται ἐδῶ.      

αὐχεῖς    ἐνν. αὐχεῖς (εἶναι), κατὰ τὸν Hecker 1843, 339· γιὰ παρόμοια σύνταξη βλ. Αἰσχ. 

Πέρσ. 741, Εὐρ. Ἀνδρ. 311 σὲ μὲν γὰρ ηὔχεις θεᾶς βρέτας σώσειν τόδε, Βάκχ. 310· στὴν 

Ἀνθολογία βλ. Θαλλ. ΠΑ 7.373=4,5-6 GP πότε τοίους/ ἀστέρας αὐχήσεις Ἑλλάδι 

λαμπομένους; (ἀν καὶ ἐδῶ μπορεῖ κανεὶς νὰ θεωρήσει τὴν αἰτιατικὴ ἀστέρας ὡς συμπλήρωμα 

τοῦ ῥήματος). Ὁ Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ καὶ ἀλλοῦ τὸ ῥῆμα μὲ ἄλλη σύνταξη, βλ. 

9.265=19,5-6 GP (ἀμετάβατο + ἐμπρόθετος προσδιορισμὸς τῆς αἰτίας) καὶ ἴδ. 9.791=25,5-

6 GP (ἀμετάβατο + β΄ ὅρος σύγκρισης)· εἶναι σαφὴς ἡ διάθεση τοῦ ποιητῆ γιὰ συντακτικὴ 

ποικιλία. 

 

σὺν φόρτῳ δῦσας    εἶναι συνήθης ἡ φράση σὺν φόρτῳ καὶ προσφιλὴς στὸν Ἀπολλωνίδη· 

βλ. 9.228=14,2 GP (στὴν ἴδια μετρικὴ θέση), 7.642=8,2 GP (πρόταξη τοῦ προσδιορισμοῦ 

στὴν ἀρχὴ τοῦ πενταμέτρου) καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Ποικιλία. 

δῦσας  ὁριστικὴ ἀορίστου χωρὶς αὔξηση. Ἡ συνήθης σύνταξη εἶναι παθητική (δύω-

ομαι=βυθίζομαι στὴν θάλασσα).175 Ἐντούτοις, ἐδῶ τὸ ῥῆμα εἶναι μεταβατικὸ μὲ ὑποκείμενο 

τὴν θάλασσα, ἡ ὁποία προκαλεῖ τὸν καταποντισμὸ τοῦ Ἀριστομένη· πρβλ. Τύλλ. Λαυρ. ΠΑ 

7.294=2,1-3 GP Γρυνέα τὸν πρέσβυν …/ …/ ἐκ δεινοῦ τρηχεῖα νότου κατέδυσε θάλασσα 

(πνιγμὸς ψαρᾶ), Λεων. Ἀλεξ. 9.42=16,3 FGE Ἀργέστης ὅτ’ ἔδυσε νεὼς τρόπιν (τὸ Ἀργέστης 

χαρακτηρίζει ἕναν ἄνεμο). Ἂν πρόκειται γιὰ τὸν Τύλλιο Λαυρέα, ἀπελεύθερο τοῦ Κικέρωνα 

(βλ. σχόλια Gow-Page), τότε ὁ Ἀπολλωνίδης ἴσως τὸν ἀκολουθεῖ μὲ variatio in imitando.176 

                                                           
175 Ἰλ. 6.136, 15.219, 18.140, 18.145· Ὀδ. 4.425, 4.570, 5.352, 11.253. 
176 Βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.506=65,3 ΗΕ ἐπ’ ἀγκύρης ἔνοχον βάρος εἰς ἅλα δύνων (ὑποκείμενο τοῦ δύνων 

εἶναι ἕνας ναυτικός, ὅπως στὸ ἐπίγραμμά μας ἡ θάλασσα «ξεφορτώνεται» τόσο τὸ ἀνθρώπινο ὅσο καὶ τὸ 

ἄψυχο φορτίο της). 
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Ἴσως οἱ ἐπιγραμματοποιοὶ ὅταν παρουσιάζουν προσωποποιημένα τὰ φυσικὰ 

στοιχεῖα, ὡς ἐχθρικοὺς ναυάρχους νὰ καταβυθίζουν πλοῖα, ἔχουν κατὰ νοῦν  τὴν ἐνεργητικὴ 

χρήση τοῦ συνθέτου καταδύω σὲ πολεμικὰ συμφραζόμενα, γιὰ τὴν καταβύθιση ἐχθρικῶν 

πλοίων (βλ. Ἡρδτ. 6.17,5 καὶ 8.87,16, Θουκ. 1.50,2, Ἀριστοφ. Βάτρ. 49 κατεδύσαμέν γε ναῦς 

καὶ Pelliccio 2013, 146).  
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ΠΑ 9.422=11 GP 

 

«πρὸς παίδων», εἶπεν, «γουνάζομαι, ἤν με θανοῦσαν 

  στείλῃς, μὴ σπεῖσαι δεύτερα φίλτρα γάμου». 

εἶπεν· ὁ δ’ εἰς ἑτέρην ἐσπούδασεν. ἀλλὰ Φίλιννα  

  Διογένην λήθης τίσατο καὶ φθιμένη· 

νυκτὶ γὰρ ἐν πρώτῃ θάλαμον σχάσε μῆνις ἄφυκτος,      5 

  ὡς μὴ λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον ἠέλιον. 

 

P Ἀπολλωνίδου (altera manu) παρὰ γυναικὸς Φιλ(ίννης) πρὸς τ(ὸν) ἄνδρα Διογένην (sic)    PlΑ Ἀπολλωνίδου 

2 σπεῖσαι P: σπείσαις Pl    3 ἑτέρην Pl: ἑταίρην P    4 Διογένην P: Διογένη Pl 

 

«Στὸ ὄνομα τῶν παιδιῶν μας», εἶπε, «σε ἱκετεύω, ἅμα πεθάνω καὶ με θάψεις, μὴν παντρευτεῖς 

γιὰ δεύτερη φορά». Ἔτσι εἶπε, ὅμως ἐκεῖνος βρῆκε ἀμέσως ἄλλη σύζυγο. Ἀλλὰ ἡ Φίλιννα 

ἐκδικήθηκε τὸν Διογένη, ποὺ τὴν ξέχασε, ἀκόμη καὶ νεκρή· τὴν πρώτη νύκτα ἡ ἀναπόδραστη 

ὀργή της ἔκανε τὸν νυφικὸ θάλαμο νὰ καταρρεύσει, ὥστε τὸ κρεβάτι νὰ μὴν δεῖ δεύτερη μέρα. 

 

Σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς τραγῳδίας κυριαρχεῖ, εἰδικότερα τὸ σχῆμα 

ὕβρις – τίσις. Ἡ εὐθεία ῥήση τῆς πρωταγωνίστριας προσδίδει ἐνάργεια καὶ ἔμφαση στὰ 

λεγόμενά της. Ὁμοίως, ἐπιτυγχάνεται ἐμφαση μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ῥ. εἶπεν (στ. 1+3· βλ. καὶ 

παρακάτω), καθὼς καὶ τὴν κοφτὴ ἀντιθετικὴ σύνταξη (εἶπεν· ὁ δ’ εἰς ἑτέρην ἐσπούδασεν)· 

τοιουτοτρόπως τονίζεται ἡ ἀθέτηση τῶν λόγων τῆς Φίλιννας. Τὸ ἐπίγραμμα βρίσκεται σὲ 

μία ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία συμμίκτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου (βλ. Cameron 1993, 33 

καὶ τὸν Πίνακα στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου· Gutzwiller 1998, 38 καὶ ὑποσ. 76 καὶ Table I). 

Ἀξιοσημείωτη εἶναι καὶ ἡ θέση τῶν ὀνομάτων τοῦ ζεύγους (Φίλιννα Διογένην) ποὺ 

τονίζονται ἀπὸ τὴν παράθεσή τους, τὸν διασκελισμὸ ποὺ σχηματίζουν καὶ τὴν τοποθέτησή 

τους ἔτσι ὥστε νὰ χωρίζουν ἀκριβῶς στὴν μέση τὸ ποίημα. Τὰ δύο ὀνόματα σχηματοποιοῦν 

καὶ τὸν νοηματικὸ διαχωρισμὸ τοῦ ποιήματος σὲ δύο συμμετρικὰ ἡμίσεα: στὸ πρῶτο ἔχουμε 

τὴν ἀπαίτηση τῆς Φίλιννας καὶ τὴν πράξη-παρακοὴ τοῦ ἄνδρα καὶ στὸ δεύτερο τὴν 

ἀντίδραση-τιμωρία τῆς Φίλιννας. Ἡ «κεντρική» πρόταση ποὺ δομεῖται γύρω ἀπὸ τὰ δύο 

ὀνόματα εἶναι καὶ ὁ πυρήνας τῆς ἱστορίας: Φίλιννα/ Διογένην λήθης τίσατο.  

Οἱ λόγοι τῆς Φίλιννας παραλληλίζονται μὲ τὸν ἀποχαιρετιστήριο λόγο τῆς 

ἐτοιμοθάνατης Ἄλκηστης πρὸς τὸν Ἄδμητο: Εὐρ. Ἄλκ. 304-305 τούτους ἀνάσχου δεσπότας 

ἐμῶν δόμων/ καὶ μὴ ’πιγήμῃς τοῖσδε μητρυιὰν τέκνοις (βλ. Jacobs1 στὸ ὑπὸ συζήτησιν 

ἐπίγραμμα). Ἂν βασιζόμασταν σὲ αὐτὴ τὴν πιθανὴ διακειμενικὴ σχέση, τότε θὰ λέγαμε ὅτι 

ἡ ἀθέτηση τῆς τελευταίας ἐπιθυμίας τῆς Φίλιννας προκαλεῖ τὴν μῆνιν, τὴν καταστροφικὴ 

μαγικὴ παρέμβαση τῆς νεκρῆς συζύγου (ἐρωτικὴ μαγεία), ἡ ὁποία θὰ φέρει τὸν θάνατο στὸν 
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σύζυγό της καὶ στὴν καινούργια του συμβία. Ἐπίσης, ἂν καὶ ὁ Διογένης συνάπτει ἕναν 

καθόλα νόμιμο δεύτερο γάμο, θὰ ὁδηγούμεθα στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ νεκρὴ Φίλιννα 

ἀντιμετωπίζει τὴν δεύτερη σχέση σὰν μοιχεία.177 

Ἐντούτοις, στὸ ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε δὲν ὑπάρχει σαφὴς ἔνδειξη ὅτι τὰ λόγια 

τῆς Φίλιννας εἶναι προθανάτια ἢ ὅτι ὁ σύζυγός της ὀμνύει ὅρκο ὅτι θὰ τηρήσει τὰ λόγια της 

(ἡ ἴδια λέγει ἤν μὲ θανοῦσαν/ στείλῃς, μὴ σπεῖσαι …).178 Ἴσως εἶναι ἕνα ἐρωτικὸ νάζι, τὸ 

ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς δυσφημία, ποὺ τελικὰ καταλήγει νὰ ἐπιφέρει τὸν 

ἴδιο τὸν θάνατο τῆς γυναικός. Σύμφωνα μὲ τὴν μαγικὴ ἀντίληψη τῆς ἀρχαϊκῆς καὶ τῆς 

πρώιμης κλασικῆς ποίησης, ἡ δύσφημος γλῶσσα μπορεῖ νὰ ἔχει ἐπιτελεστικὴ λειτουργία 

(βλ. Σοφ. Ἠλ. 905-906). 

 Ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ δεύτερος γάμος τοῦ Διογένους διαλύθηκε λόγῳ 

ἀψιμαχίας (Grotius-de Bosch I, 1795, 65· de Bosch IV, 1810, 230)· ἡ ἐπικρατέστερη ἄποψη 

εἶναι ὡστόσο ὅτι κάποια φυσικὴ καταστροφὴ σκότωσε τὸ ζευγάρι, καὶ ὅτι αὐτὸ 

ἐρμηνεύθηκε ὡς ἡ μῆνις τῆς Φίλιννας ποὺ ἔπεσε πάνω στοὺς νεονύμφους (βλ. Jacobs1 καὶ 

νεώτερους ἐκδότες).  Ἴσως ὁ θάνατος τοῦ νέου ζεύγους ὀφείλεται σὲ σεισμό, θέμα ποὺ 

συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία: βλ. Ἀντίφιλ. ΠΑ 7.375=26,1-2 GP δώματά μοι 

σεισθέντα κατήριπεν, ἀλλ’ ἐμὸς ἀπτώς/ ἦν θάλαμος (γυναῖκα ἀποβάλλει τὸν φόβο τοῦ 

τοκετοῦ καὶ γεννᾷ ἐν μέσῳ σεισμοῦ), Βιάν. 9.259=10,1-2 GP ἤριπεν ἐξ ἄκρης δόμος ἀθρόος, 

ἀλλ’ ἐπὶ παιδὶ/ νηπιάχῳ Ζεφύρου πολλὸν ἐλαφρότερος, Ἀνών. 14.137,2. 

 Γάμος καὶ θάνατος συνδέονται ἤδη στὸν Ὅμηρο, Ὀδ. 20.307· βλ. Galán Vioque 

2001, 188. Γιὰ ἄλλες περιπτώσεις ζευγαριῶν τῶν ὁποίων ὁ γάμος καταστρέφεται τὴν πρώτη 

νύκτα βλ. Ἠρίνν. 7.710=1,5 ΗΕ με νύμφαν εὖσαν ἔχει τάφος καὶ ἴδ. 7.712=2 HE. Στὸν 

Ἀντιφάνη (9.245=3 GP) τὴν νύφη, ἡ ὁποία φεύγει φοβισμένη ἀπὸ τὸ νυφικὸ κρεβάτι, 

φρουροδόμοι νηλεῖς κύνες ἔκτανον (καὶ σχόλιο Gow-Page στὸ οἰκεῖο χωρίο)· βλ. καὶ Ἀνών. 

7.298=49 ΗΕ. Βλ. καὶ Ἀντίπ. Θεσσ. 9.215=25,3-4 GP πλῶε γὰρ ἐς Σηστὸν μετὰ νυμφίον, ἐν 

δὲ μελαίνῃ/ φορτίδι τὴν Ἕλλης μοῖραν ἀπεπλάσατο (συμφορὰ γιὰ νέο ζευγάρι ἴσως λίγο μετὰ 

τὸν γάμο του, ὄχι τὴν νύκτα τοῦ γάμου, κατὰ τοὺς Gow-Page), Γρηγ. Ναζ. 8.122,5-6 

ὑμεναίων/ ἤματα νυμφιδίων ἦμαρ ἐπῆλθε γόων (φαίνεται ὅτι πρόκειται γιὰ θάνατο 

                                                           
177 Γιὰ τὴν ῥητορικότητα καὶ τὴν σημασία τῶν ὅρκων τοῦ Ἀδμήτου πρὸς τὴν Ἄλκηστιν βλ. Parker 2007, 117-

120· βλ. καὶ Ἰακὼβ 2012, 2.113 καὶ 119-120· Slater 2013, 36. Γιὰ σαφεῖς ἀναφορὲς στὸν μῦθο τῆς Ἄλκηστης 

(Ἀνών. ΠΑ 7.691) καὶ στὸ εὐριπίδειο κείμενο (στ. 462-63 κούφα σοι/ χθὼν ἐπάνωθε πέσοι, γύναι) σὲ ἐπιτύμβια 

ἐπιγράμματα, ἐπιγραφὲς καὶ σαρκοφάγους τῆς Ἑλληνιστικῆς καὶ Αὐτοκρατορικῆς περιόδου βλ. Slater 2013, 

47 καὶ 71-74. Ἐξάλλου, γιὰ τὴν παράδοση τῆς κακίας τῆς μητρυιᾶς πρὸς τὰ παιδιὰ τοῦ συζύγου της ἀπὸ 

προηγούμενο γάμο στὸν μῦθο καὶ στὸ θέατρο βλ. Εὐρ. Ἴων 611-617, Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.23=71,7-8 GP (καὶ 

σχόλιο Gow-Page), Ἀνών. 9.67=57 FGE καὶ Watson 1995. 
178 Γιὰ τὴν ἱκεσία καὶ γιὰ τὴν συγκατάθεση τοῦ δέκτη τῆς ἱκεσίας ὡς ἱκανὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐξασφάλιση 

τῆς τήρησης τῆς συμφωνίας, χωρὶς τὴν ἀνάγκη περαιτέρω ὅρκου, βλ. Sommerstein καὶ Fletcher 2007: 114-15, 

118 καὶ 247, ὑποσ. 30. Γιὰ τὸν ὅρκο βλ. καὶ Sommerstein καὶ Torrance 2014. 
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γαμπροῦ).179 Βλ. καὶ Διοσκ. ΠΑ 5.52=6,5-6 ΗΕ=10 Galán Vioque (μὲ βιβλιογραφία καὶ 

σχόλιο σ. 183) θρήνους, ὦ Ὑμέναιε, παρὰ κληῖσιν ἀκούσαις/ Ἀρσινόης παστῷ μεμψαμένους 

προδότῃ (παράβαση ἐρωτικοῦ ὅρκου καὶ ἀκολούθως κατάρα πρὸς τὴν ἀγαπημένη νὰ τὴν 

βρεῖ θανάσιμο κακὸ τὴν νύκτα τοῦ γάμου της μὲ κάποιον ἄλλον). 

 

πρὸς παίδων… γουνάζομαι    Ἡ ἱκεσία εἶναι συνήθεια ἤδη ὁμηρική (ἂν καὶ ἡ ἱκεσία δὲν 

περιελάμβανε ἀπαραιτήτως ἄγγιγμα τῶν γονάτων, ἤδη ἀπὸ τὸν Ὅμηρο)· βλ. Ἰλ. 15.663 κ.ἑξ. 

παίδων ἠδ’ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων/…/ τῶν ὕπερ ἐνθάδ’ ἐγὼ γουνάζομαι, Ὀδ. 13.324 

νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι, 11.66-68 νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι οὐ παρεόντων/ 

πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,/ Τηλεμάχου. Πρβλ. Σοφ. Οἰδ.Κολ. 1326-

27, Εὐρ. Φιλ. 468-470 πρός νύν σε πατρός, πρός τε μητρός, ὦ τέκνον,/ πρός τ’ εἴ τί σοι κατ’ 

οἶκόν ἐστι προσφιλές,/ ἱκέτης ἱκνοῦμαι, Ἑλ. 1237-38· Ἀπ. Ῥόδ. 4.747 καὶ 4.1168, Ἠσύχ. λ. 

ἱκετεύομαι. Βέβαια, ἐδὼ τὸ γουνάζομαι δὲν κυριολεκτεῖ, ἂν καὶ ξεκινᾷ ἀπὸ κυριολεκτικὴ 

πράξη.180  

Γιὰ ἄλλες χρήσεις τοῦ ῥήματος στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀνών. ΠΑ 5.2,5 οὐκέτι 

γουνάσομαι τὴν βάρβαρον, Ρουφ. 5.103,2 (σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα), Στράτ. 12.251,3 

(δανείζεται τὴν φράση ἀπὸ τὴν Ὀδ. 11.66). Ἐδὼ πρόκειται γιὰ μιὰ ἱκεσία στὸ ὄνομα τῶν 

παιδιῶν τοῦ ζεύγους ἀπὸ τὴν μητέρα, γιὰ θέμα ποὺ δὲν συναντᾶται ἀλλοῦ στὴν 

Ἀνθολογία.181 Πρότυπο ἀποτελεῖ ἴσως ἡ εὐριπίδεια Ἄλκηστις, ἡ ὁποία ἀναφωνεῖ, προτοῦ 

παραδώσει τὰ παιδιά της γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χάροντα, ὦ παῖδες, αὐτοὶ δὴ τάδ’ 

εἰσηκούσατε/ πατρὸς λέγοντος μὴ γαμεῖν ἄλλην ποτὲ/ γυναῖκ’ ἐφ’ ὑμῖν μηδ’ ἀτιμάσειν ἐμέ 

(Εὐρ. Ἄλκ. 371-373).  

  

ἤν με θανοῦσαν/ στείλῃς    γιὰ τὸν τύπο θανοῦσαν στὴν ἴδια μετρικὴ θέση βλ. Τυλλ. Λαυρ. 

ΠΑ 7.17=1,1GP, «Σαπφ.» 7.489=2,1 FGE, Ἰουλ. Αἰγ. 7.605,3 Schulte θανοῦσα. 

στείλῃς    βλ. καὶ τὰ σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.228=14,5 GP υἱέα δ’ ὣς ἔστειλε. 

Τὸ σύνθετο περιστέλλειν συναντᾶται συχνότερα ἀπὸ τὸ ἁπλὸ στέλλειν μὲ τὴν σημασία 

θάπτειν: Ὀδ. 24.292-93 οὐδέ ἑ μήτηρ/ κλαῦσε περιστείλασα πατήρ θ’, οἵ μιν τεκόμεσθα, Σοφ. 

Ἀντ. 902-3 τὸ σὸν/ δέμας περιστέλλουσα τοιάδ’ ἄρνυμαι, Εὐρ. Ἄλκ. 663-64 θανόντα σε/ 

περιστελοῦσι (καὶ Pelliccio 2013, 150). Βλ. ἐπίσης Εὐρ. Μήδ. 1034-35 κατθανοῦσαν χερσὶν 

                                                           
179 Γεγονότα ὅπως ὁ θάνατος τῆς νύφης κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου μαρτυροῦνται καὶ ἱστορικῶς: ἡ δεύτερη 

σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος Κλαυδίου, Livia Medullina Camilla, πέθανε ἐκείνη τὴν πρώτη τους μέρα· βλ. 

Barrett 2008, 88. Γιὰ το θέμα τῆς κατάρρευσης κτίσματος βλ. καὶ Pelliccio 2012, 265 καὶ ὑποσ. 34.  
180 Βλ. καὶ Εὐστ. Θεσσ. Σχ. Ἰλ. 1.198,23 ἰστέον δὲ ὅτι, εἰ καὶ κεφαλῆς καὶ χειρὸς καὶ γονάτων οἱ ἱκέται ἥπτοντο, 

ἀλλὰ τὴν ὅλην ἱκετείαν γουνάζεσθαί φασιν ἐκ μέρους οἱ παλαιοί. 
181 Βλ. καὶ Pelliccio 2013, 149-50. 
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εὖ περιστελεῖν,/ ζηλωτὸν ἀνθρώποισι, Ὀρ. 1066, καὶ στὴν Ἀνθολογία Διογ. Ἐπισκ. ΠΑ 

7.613,5 ὅς σε περιστείλας ἱερῇ παλάμῃ τε καὶ εὐχῇ. 

 

μὴ σπεῖσαι δεύτερα φίλτρα γάμου    Κατ’ ἀναλογίαν, στὴν Ἄλκηστιν τοῦ Εὐριπίδη ἡ 

πρωταγωνίστρια ἀναφέρει ἐπανειλημμένως στὸν σύζυγό της τὸν κίνδυνο μιᾶς μητρυιᾶς γιὰ 

τὰ παιδιά τους (βλ. στ. 305 καὶ μὴ ’πιγήμῃς … καὶ στ. 308 μὴ δῆτα δράσῃς ταῦτά γ’, αἰτοῦμαι 

σ’ ἐγώ). Γιὰ τὸ ῥῆμα σπένδω μεταφορικῶς βλ. Μελ. ΠΑ 7.476=56,4 ΗΕ σπένδω μνᾶμα 

πόθων (γιὰ δάκρυα), Ἰωάνν. 7.555b,2 δάκρυά σοι γαμέτας σπεῖσε καταφθιμένᾳ, Σιλεντ. ΠΑ 

5.283,1· πρβλ. Ἀνών. 9.184=36 (a),7-8 FGE ξίφος Ἀλκαίοιο … αἷμα τυράννων/ ἔσπεισεν· 

Νέστ. Λαρ. 9.364,1 σπείσατέ μοι, Μοῦσαι, … φωνήν.  

Ὁ Pelliccio 2013, 151-152 προτιμάει τὴν διόρθωση τοῦ Reiske σὲ σπεύσῃς (στὸν 

Stadtmüller). Σίγουρα τὸ σπεύδω γάμον (Ὀδ. 19.137) εἶναι πιὸ ξεκάθαρο ἀλλὰ ἴσως ὁ 

Ἀπολλωνίδης μὲ τὸ σύνταγμα σπεῖσαι … φίλτρα γάμου θέλει νὰ τονίσει τὸ ἀνόσιο τοῦ 

δεύτερου γάμου συνδυάζοντάς το μὲ τὴν εἰκόνα μαγικῶν φίλτρων. Ἡ ἔκφραση σπεῖσαι 

δεύτερα φίλτρα γάμου εἶναι νεότευκτη, μεταφορικὴ φράση· ἔχοντας ὡς ἀφετηρία τὰ μαγικὰ 

θέλγητρα γιὰ τὸ δέσιμο τοῦ ποθητοῦ συζύγου, σημαίνει «νὰ συνάψεις γιὰ δεύτερη φορὰ 

γάμο». Γιὰ τὴν τολμηρὴ αὐτὴ μεταφορὰ ὁ Obsopoeus παρατηρεῖ ὅτι «σπένδειν γάμον, sive 

σπένδειν φίλτρα γάμου, sicut σπένδειν εἰρήνην, dicitur» (στοὺς Brodaeus-Obsopoeus 1600, 

31). 

φίλτρα γάμου     Ὁ Pelliccio 2013, 152 θεωρεῖ ὅτι ἔχουμε ἀντιστροφὴ τῆς ὁμηρικῆς φράσης 

ἔργα γάμοιο (Ἰλ. 5.429)· πρβλ. Ἰουλ. Αἰγ. ΠλΑ 173 Schulte Κυθέρεια../…/ φίλτρα φέρει 

Σπάρτῃ…/ ὑμεῖς δ’ ἐν θαλάμοισι, Λακωνίδες, ὅπλα Κυθήρης/ ἁζόμεναι παῖδας τίκτετε 

θαρσαλέους. Τὸ φίλτρον εἶναι μεθομηρικὸ οὐσιαστικό· βλ. Εὐρ. Ἱππ. 509-10 φίλτρα… 

θελκτήρια/ ἔρωτος, Θεόκρ. 2.158-59 καὶ στὴν Ἀνθολογία, Μελ. 5.196=40,1-2 ΗΕ σύγκοιτα 

… φίλτρα/ Κύπρις ἔδωκεν ἔχειν, Ἀντίφιλ. 5.111=12,1 GP φίλτρα Τερείνης (ἡ γοητεία της), 

Φιλόδ. 7.222=26,6 GP φίλτρων Λαΐδος ἁψαμένη (γιὰ τὶς χάρες ἑταῖρας) καὶ παρόμοια 

Ἀντιφάν. 6.88=1,3-4 GP θελξινόοισιν ἀεὶ φίλτροις δαμάζῃς/ ἀνέρας.  

Παρόμοια φράση εἶναι τὰ δεύτερα λέκτρα (Ἄδηλον ΠΑ 9.133,1) γιὰ κάποιον ποὺ 

παντρεύεται γιὰ δεύτερη φορά. Πρβλ. Αἰμιλ. ΠΑ 7.623=1,3-4GP τὰ μητρός/ φίλτρα καὶ 

σχόλια Gow-Page (φίλτρα μὲ τὴν σημασία τῆς μητρικῆς ἀγάπης), Ἰουλ. Αἰγ. ΠλΑ 139,3 

Schulte τεκέων … φίλτρα.  

 

εἶπεν… εἶπεν    Γιὰ τὸ σχῆμα ἀναφορᾶς βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. Σὲ συμφραζόμενα 

ἀθέτησης ἐρωτικοῦ ὅρκου βλ. ἕνα χωρίο ἀπὸ τὸν Κάτουλλο (70.1-4): dicit mulier mea …/ 
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dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti/ in vento … scribere oportet. Ἐπίσης, ὁ 

Καλλίμαχος γράφει ὤμοσε Καλλίγνωτος Ἰωνίδι …/ … ὤμοσεν· ἀλλὰ λέγουσιν … (ΠΑ 5.6=25 

Pf.=11,1-3 ΗΕ· ὁ ἐραστὴς ἐρωτεύεται ἕναν ἄνδρα ἐγκαταλείποντας τὴν Ἰωνίδα). Ὁ 

Ἀπολλωνίδης ἴσως ἔχει τὸν Καλλίμαχο κατὰ νοῦν ἐδῶ. 

 

εἰς ἑτέρην ἐσπούδασεν    βλ. καὶ στὸν Διόδωρο (ΠΑ 7.700=9,3-4 GP) οὔτι μ’ ἀνήρ, ὃ 

λέγουσι, κατέκτανεν ἐς γάμον ἄλλης/ παπταίνων (ἡ νεκρὴ σύζυγος ὁμιλεῖ μέσῳ τοῦ 

ἐπιγράμματος). Ἡ γραφὴ τοῦ Pl ἑτέρην, τὴν ὁποίαν ὑποστηρίζουν μεταξὺ ἄλλων οἱ Jacobs, 

Beckby καὶ Gow-Page, εἶναι προτιμότερη ἀντὶ τῆς γραφῆς ἑταίρην τοῦ P. Πρόκειται 

ἀσφαλῶς γιὰ δεύτερη σύζυγο, ὄχι γιὰ παλλακίδα, ἀλλιῶς δὲν θὰ εἶχε γίνει παράβαση τῆς 

παράκλησης τῆς Φίλιννας. 

Τὸ σπουδάζω εἶναι μεθομηρικό· ὡς ῥῆμα συναντᾶται ἐδὼ ἅπαξ στὴν Ἀνθολογία· ἡ 

ἀπόδοση τῶν Gow-Page, ‘he hastened to another wife’ εἶναι πειστική, βλ. καὶ Ἀρισταίν. 

Ἐπιστ. 2.3,20 ἐσπουδακέναι τῷ γάμῳ, γιὰ τὴν προμνήστρια, ἡ ὁποία τυχαίως ὀνομάζεται 

ἐπίσης Φίλιννα, καὶ ἡ ὁποία φροντίζει μὲ προθυμία νὰ ὁδηγήσει κάποιους στὴν ἀπόφαση νὰ 

παντρευτοῦν μεταξύ τους. Οἱ LSJ ὅμως παραθέτουν τὸ ἐπίγραμμά μας σ.λ. σπουδάζω Ι.2 

(pay… serious attention). Στὴν Ἀνθολογία συναντᾶται τὸ οὐσιαστικὸ σπουδὴ μὲ παρόμοια 

σημασία, βλ. Ἀγαθ. ΠΑ 9.769,5-6 παίζειν/ ἐν σπουδῇ, ‘play in serious matters’ (Paton), 

Σιλεντ. ΠλΑ 332,6· Παλλ. ΠΑ 10.72,1-2. Ἴσως ἐδῶ τὸ νόημα τοῦ ἐσπούδασεν δύναται νὰ 

ἐκληφθεῖ μὲ τὶς δύο συμπληρωματικὲς σημασίες του: ὁ Διογένης βιάστηκε νὰ ἀφοσιωθεῖ 

συζυγικὰ σὲ μία ἄλλη γυναῖκα. 

 

Φίλιννα/ Διογένην λήθης τίσατο καὶ φθιμένη    τὸ θέμα τῆς τιμωρίας ζωντανῶν ἀπὸ 

νεκροὺς ἐντοπίζεται καὶ σὲ ἐπιγραφές· βλ. GVI 480,4 φθιμένων ώκυτάτη Νέμεσις (2ος-3ος αἰ. 

μ.Χ.· προειδοποίηση ἐναντίον τυμβωρύχων). 

Φίλιννα    τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶναι ἀρκετὰ διαδεδομένο στὴν Ἑλλάδα, ὥστε δὲν μπορεῖ νὰ 

χρησιμοποιηθεῖ ὡς τεκμήριο γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ. Γιὰ τὴν Ἀθήνα βλ. 

LGPN ΙΙ καὶ Ἀριστοφ. Νεφ. 684 Λύσιλλα, Φίλιννα, Κλειταγόρα, Δημητρία· Μένανδρ. Γεωργ. 

(κύριος χαρακτῆρας). Συναντᾶται καὶ στὴν Θεσσαλία (βλ. LGPN III.B, Ἀθην. Δειπν. 13,5 

Kaibel Λαρισαία Φίλιννα καὶ Pap.Graec.Mag. II ἀρ. ΧΧ, 13 κ.ἑξ. τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ.). Tέλος, 

τὸ ὄνομα ἐντοπίζεται στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου (Ἄνδρο, Χίο, Ῥόδο, Θήρα· LGPN τ. Ι) καὶ στὴν 

Θεσσαλονίκη (τ. IV, ἐγγρ. 4), καὶ μάλιστα σὲ ἐπιγραφὲς τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. Στὴν Ἀνθολογία 

βλ. ἐπίσης, σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα, Σιλεντ. ΠΑ 5.258,1, Ἀγαθ. ΠΑ 5.280,1 ἦ ῥά γε καὶ 

σύ, Φίλιννα, φέρεις πόθον;· «Θεόκρ.» ΠΑ 9.434,3 υἱὸς Πραξαγόραο περικλειτῆς τε Φιλίννης· 
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βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 14.125, ὅπου περιγράφεται ἡ θλιβερὴ ἱστορία κάποιας Φίλιννας ἡ ὁποία 

ἔθαψε πολλὰ παιδιά. 

Διογένην    ἂν καὶ πρόκειται γιὰ τριτόκλιτο ὄνομα, ὁ Jacobs καὶ ἀργότερα ὅλοι οἱ ἐκδότες 

υἱοθετοῦν τὸν τύπο τοῦ Ρ Διογένην ἀντὶ τοῦ Διογένη τοῦ Pl (πρβλ. Ἀρχία ΠΑ 7.68=14,4 GP 

Διογένη με κύνα). Ἐντούτοις, τὸν τύπο Διογένην συναντοῦμε ἐνωρίτερα στὸν Λεωνίδα ἀπὸ 

τὸν Τάραντα (7.67=59,4 ΗΕ τὸν κύνα Διογένην)· βλ. καὶ Ἀδέσπ. ΠΑ 7.63,1 Διογένην (Pl). 

Τέτοιοι τύποι ἀπαντοῦν ἤδη στοὺς νεώτερους ἀττικοὺς συγγραφεῖς· βλ. γιὰ παράδειγμα 

Πολύβ. 5.48,14 Διογένην τὸν στρατηγόν. Ἑπομένως, ὑπάρχουν ἴσες πιθανότητες γιὰ καθέναν 

ἀπὸ τοὺς δύο τύπους νὰ εἶναι ὅ,τι ἔγραψε ὁ Ἀπολλωνίδης. 

λήθης τίσατο    μὲ τὴν ἴδια σύνταξη (μὲ γενικὴ τοῦ ἐγκλήματος) βλ. Ἀπολλωνίδ. 9.265=19,1 

GP ἐτίσατο Κρῆτα φαρέτρης. Ἡ σύνταξη αὐτὴ εἶναι ὁμηρική· βλ. Ἰλ. 3.366 τίσασθαι 

Ἀλέξανδρον κακότητος, Ὀδ. 3.206 τείσασθαι μνηστῆρας ὑπερβασίης ἀλεγεινῆς. 

καὶ φθιμένη    ἡ μετοχὴ εἶναι σπάνια στὸν Ὅμηρο· βλ. Ἰλ. 8.359 φθίμενος, 16.581, Ὁμ. Ὕμν. 

Δήμ. 482 φθίμενός περ, καὶ Geoghegan 1979, 61. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἐπιδοτικὸ καί, δηλώνει 

ἐνέργεια ἢ ἄλλη σύνδεση τοῦ νεκροῦ ἥρωα μὲ τὸν κόσμο τῶν ζώντων. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ 

στὴν περίπτωση τῆς Ἀνύτης, 7.649=8,4 ΗΕ ποτιφθεγκτὰ δ’ ἔπλεο καὶ φθιμένα (δέχεται 

γαμήλιους χαιρετισμοὺς σὰν νύφη· πάλι στὸ τέλος πενταμέτρου). Bλ. ἐπίσης τὸν 

Διοσκορίδη, 7.456=29,3-4 ΗΕ (γυναῖκα μέθυσος θάβεται δίπλα σὲ ἀμπέλι γιὰ νὰ βρίσκεται 

καὶ φθιμένη δίπλα στὴν πηγὴ τοῦ κρασιοῦ) καὶ τὸν Ἀδαῖο, 7.305=11,5-6 GP ἣν … ἔχε ζωῆς 

παραμύθιον, ἔσχεν ὁ πρέσβυς/ καὶ φθίμενος (γιὰ ψαρᾶ ποὺ ἔχει τὴν βάρκα τοῦ καὶ ὡς νεκρικὴ 

πυρά)· γιὰ περισσότερα παραδείγματα βλ. Geoghegan 1979, 94-95.182 

Παρόμοια λειτουργία ἐπιτελοῦν φράσεις ὅπως καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν (Ἰλ. 22.52)· 

Πάτροκλε … πύθηαι/ εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι … (Ἰλ. 24.592-93· ὁ Ἀχιλλέας τον πληροφορεῖ 

γιὰ τὴν θανάτωση τοῦ Ἕκτορος)· Θεόκρ. 15.86 ὁ τριφίλητος Ἄδωνις, ὁ κἠν Ἀχέροντι 

φιληθείς. Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Διοσκ. ΠΑ 7.178=38,4 ΗΕ σὸς ἐγώ, δέσποτα, κἠν Ἀίδῃ, 

Λεων. Ταρ. 7.408=58,5-6 ΗΕ τὰ γὰρ πεπυρωμένα κείνου/ ῥήματα πημαίνειν οἶδε καὶ εἰν Ἀίδῃ 

(γιὰ τὸν Ἱππώνακτα)· πρβλ. Αἰμιλιαν. 7.623=1,4 GP, Ἀντίπ. Θεσσ. 7.65=77,6 GP, καὶ ἐν 

νεκύεσσιν (Ἀντίφιλ. 9.294=38,5 GP, Ἀνών. 9.459,6). 

 

νυκτὶ γὰρ ἐν πρώτῃ θάλαμον σχάσε μῆνις ἄφυκτος    πρβλ. Ἀνών. ΠΑ 7.298=49,3-4 ΗΕ 

ὧν ὑμέναιον/ ἔσβεσεν ἐν πρώτῃ νυκτὶ πεσὼν θάλαμος (χωρὶς νὰ δίνεται ἐξήγηση γιὰ τὸ 

γεγονὸς αὐτό), Ἀνών. 15.19,5-6 τῆς οἰκίας δὲ συμπεσούσης ἑσπέρας,/ πάντες κατηνέχθησαν 

                                                           
182 Βλ. καὶ Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.209=57,3-4 ΗΕ (παρῳδία τοῦ θέματος σὲ ἐπιτάφιο γιὰ μυρμήγγι), Ἰωάνν. Βαρβ. 

9.425,6 σπείσατε Βηρυτῷ δάκρυα καὶ φθιμένᾳ (τέλος πενταμέτρου). 
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εἰς Ἅιδου δόμους (πάλι γιὰ οἰκία ἡ ὁποία καταρρέει, ἀλλὰ ἴσως πρόκειται γιὰ θεία 

τιμωρία).183 

σχάσε    εἶναι σπάνιο ῥῆμα στὸν Ὅμηρο, βλ. Ἰλ. 21.309 (μτφρ. να καταβληθεῖ τὸ σθένος τοῦ 

Ἀχιλλέα), Ὀδ. 13.151· ἴσως ἔχει δίκαιο ὁ Jacobs1 ὅτι ἐδῶ χρησιμοποιεῖται κυριολεκτικῶς 

ὡς συνώνυμο τοῦ καταλύειν. Στὴν Ἀνθολογία συναντᾶται ξανὰ μόνο στὸν Κριναγόρα (ΠΑ 

6.345=6,2 GP): πορφυρέας ἐσχάσαμεν κάλυκας (πάλι κυριολεκτικῶς, γιὰ ἄνοιγμα ἄνθους). 

Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν σχετικὴ ἰατρικὴ ὁρολογία (σχάζειν μὲ τὴν ἔννοια τῆς διάνοιξης 

αἱμορραγίας) ἴσως ὁ ποιητής μας ὑποβάλλει τὴν εἰκόνα τῆς καταπλάκωσης καὶ τοῦ 

ἐπακόλουθου θανάτου τοῦ ζεύγους.  

θάλαμον    εἶναι ὁμηρικὸ οὐσιαστικό· ὁ νυφικὸς θάλαμος παρουσιάζεται στὴν Ἰλιάδα, 

11.227 καὶ 18.492. Βλ. καὶ Ὀδ. 4.263 θάλαμόν τε πόσιν τε, 21.42, Πίνδ. Πυθ. 2.33, Σοφ. 

Τραχ. 913 (στὸ τέλος τῆς τραγικῆς ἱστορίας τοῦ Ἡρακλῆ καὶ τῆς Δηϊάνειρας), Εὐρ. Ἱππ. 182 

(ἡ Φαίδρα θὰ ἐπιστρέψει στὸ νόμιμό της κρεβάτι). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Μελ. ΠΑ 

7.182=123,4 ΗΕ θαλάμων ἐπλαταγεῦντο θύραι (θάνατος νύφης τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου, βλ. καὶ 

Gow-Page), Ἀπολλωνίδ. 7.378=5,4 GP ξυνὸν ἀγαλλόμενοι καὶ τάφον ὡς θάλαμον, Θαλλ. 

7.188=3,7-8 GP ἤματι δ’ ᾧ νυμφεῖος ἀνήπτετο λαμπάδι παστάς,/ τούτῳ πυρκαϊῆς, οὐ 

θαλάμων ἔτυχες (εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ καίγεται κυριολεκτικῶς ὁ νυφικὸς θάλαμος, βλ. Gow-

Page), Παρμεν. 7.183=3,3-4 GP τὰς δὲ γαμούντων/ ἐλπίδας οὐ θάλαμος κοίμισεν ἀλλὰ τάφος, 

Διόδ. 7.627=6,1-2 GP ἡμιτελῆ θάλαμόν τε καὶ ἐγγύθι νυμφικὰ λέκτρα,/ κοῦρε, λιπὼν ὀλοὴν 

οἶμον ἔβης Ἀίδου. 

Γιὰ παρόμοια φρασεολογία βλ. Ἀντίπ. Θεσσ. 7.402=66,2 GP δῶμα πεσὸν τὴν γραῦν 

ἔκτανε Λυσιδίκην (λόγῳ τῆς κατάρρευσης τῆς σκεπῆς μετὰ τὸ λιώσιμο τοῦ χιονιοῦ, ὅπως 

ἐξηγοῦν οἱ Gow-Page), Ἀγαθ. 7.572,3 ἐξαπίνης δὲ δόμων ὀροφὴ πέσε (τὸ ἀτύχημα 

ἀποδίδεται ὡς τιμωρία παράνομου ζευγαριοῦ· καὶ στὸ ἐπίγραμμά μας ἡ ἕνωση τοῦ 

ζευγαριοῦ εἶναι ἀπαγορευμένη ἀπὸ τὴν νεκρὴ πρώτη σύζυγο).  

 

μῆνις ἄφυκτος    βλ. Σιμων. ἀπ. 15,4 PMG ἄφυκτος … θάνατος (καὶ στὴν περίπτωση τοῦ 

ἐπιγράμματός μας ἡ μῆνις εἶναι θανάσιμη καὶ ἀναπόδραστη ὅπως ἡ μοῖρα)· βλ. καὶ τὰ 

σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, 7.233=20,3 GP τέρμα … ἄφυκτον. Τρόπον τινὰ ἐξισώνεται ἡ 

μῆνις τῆς Φίλιννας μὲ θεϊκό στοιχείο, μὲ τὴν Νέμεση. Ἴσως ὑπάρχει συγγένεια μὲ τὸ πρῶτο 

εἰδύλλιο τοῦ Θεοκρίτου τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὴν «ἀθέτηση» ἐρωτικῆς ὑπόσχεσης ἐκ μέρους 

τοῦ Δάφνιδος ποὺ ἔχει ὡς συνέπεια τὸν μυστηριώδη θάνατο/ ἐξαφάνισή του.  

                                                           
183 Στὸ Ἀνών. 15.19 τὸ ἀτύχημα συμβαίνει τὴν νύκτα τοῦ γάμου ἑνὸς ζευγαριοῦ ὅμως ἀφοῦ προηγήθηκε κλοπὴ 

τῆς κοπέλας καὶ σύναψη ἐρωτικῆς σχέσης πρὸ γάμου, καὶ μάλιστα κατὰ τὸ γαμήλιο γλέντι ὁ γαμπρὸς ἐκάλεσε 

πλῆθος…/ ἀνδρῶν χορευτῶν καὶ γυναικῶν ἀθλίων (στ. 3-4). 
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Ἡ ὑπόθεση τοῦ Jacobs1, σχάσ’ Ἐριννὺς ἄφυκτος, θυμίζει ὅτι οἱ Ἐρινύες εἶναι οἱ θεὲς 

στὶς ὁποῖες ἀποδίδονται ἀπρόσμενες καὶ μεγάλες συμφορὲς ὡς κατάρες· βλ. παράλληλα 

Σοφ. Ἠλ. 1387-88 μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων/ ἄφυκτοι κύνες (γιὰ τὶς Ἐρινύες). Εἶναι 

ὅμως προτιμότερο νὰ κρατήσουμε τὸ μῆνις τῶν κωδίκων (βλ. Brodaeus 1549, 30· Jacobs1, 

ἐναλλακτικῶς· Gow-Page) καὶ νὰ θεωρήσουμε πὼς πρόκειται γιὰ τὴν ὀργὴ τῆς Φίλιννας γιὰ 

τὴν ἀθέτηση τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Διογένη. Μάλιστα, θὰ μποροῦσε ἡ μῆνις νὰ εἶναι 

προσωποποιημένη, ἡ Μῆνις, ὅπως ἴσως ἰσχύει στὸν Αἰσχύλο, Ἀγ. 699-701 Ἰλίῳ δὲ κῆδος ὀρ-

/θώνυμον τελεσσίφρων/ Μῆνις ἤλασεν (θεϊκὴ τιμωρία γιὰ τὸν γάμο Πάριδος καὶ Ἑλένης).184 

  

ὡς μὴ λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον ἠέλιον     τὸ νυμφικὸ κρεβάτι προσωποποιεῖται καθὼς δὲν 

«βλέπει» τὸ φῶς τοῦ ἥλιου (συνεκδοχικῶς, ἀντὶ τῶν νεονύφων). Ἴσως πρόκειται γιὰ variatio 

στὴν κοινὴ ἔκφραση ὁρᾶν (καὶ συνώνυμα) φῶς / ἥλιον, περίφραση γιὰ τὸ ζῆν (βλ. Ἰλ. 24.558 

ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο). Τὰ δεύτερα φίλτρα γάμου ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴν δεῖ τὸ 

νέο ζευγάρι δεύτερον ἠέλιον (σχῆμα ἀναφορᾶς καὶ ὁλοκλήρωση τοῦ περιεχομένου μὲ 

κυκλικὸ σχῆμα· βλ. Lausberg 1998, §§ 629-30 καὶ § 924).  

λέκτρον    τὸ οὐσιαστικὸ μὲ τὴν σημασία νυφικὸ κρεβάτι ἐντοπίζεται στὴν Ὀδύσσεια, 23.296 

ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο. Βλ. καὶ Αἰσχ. Πέρσ. 543 λέκτρων εὐνάς, Εὐρ. Ὀρ. 

939-40 ἡ προδοῦσα λέκτρ’ ἐμοῦ πατρός/ τέθνηκεν (ἐδῶ τὰ λέκτρα μὲ τὴν σημασία γάμος, 

ὅπως στὸ ἐπίγραμμά μας). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀντιφίλου ΠΑ 9.192=36,5-6 GP λέκτροις/ 

χηρείοις (γιὰ τὴν Πηνελόπη), Σιλεντ. 7.604,1 λέκτρα σοι ἀντὶ γάμων ἐπιτύμβια.  

δεύτερον ἠέλιον    Ὁ ἥλιος μὲ τὴν συνεκδοχικὴ σημασία «ἡμέρα» ἐντοπίζεται στὸν Πίνδαρο, 

Ὀλ. 13.37 ἁλίῳ ἀμφ΄ ἑνί, Εὐρ. Ἑλ. 652 ἡλίους δὲ μυρίους, Ἑκ. 32. Στὴν Ἀνθολογία βλ. εἰδικὰ 

Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.715=93,6 ΗΕ πάντας ἐπ’ ἠελίους (θὰ λαμβάνει τὰ δῶρα τῶν Μουσῶν), 

Ἀπολλωνίδ. 10.19=26,4 GP αὐξομένου πουλὺν ἐς ἠέλιον (καὶ τὰ σχόλιά μας), Ἀντίπ. Θεσσ. 

6.291=101,3-4 GP εἰς ἑκατόν σοι/ ἠελίους δροσερᾶν πίομαι ἐκ λιβάδων (γιὰ τέχνασμα 

γυναῖκας ἐθισμένης στὸ ποτό), Ἀδέσπ. ΠΑ 9.682,4 ἠελίοις ἐν τριακονταδύο (χρόνος 

ὁλοκλήρωσης μνημείου). Βλ. καὶ Διοσκ. ΠΑ 7.167=40,4 ΗΕ οὐδ’ αὐτῶν εἴκοσι ἠελίων 

(νεογέννητο που πεθαίνει), Διότ. 7.733=6,4 ΗΕ, Ἀγαθ. 7.602,6 τετράκις ἓξ μούνους ἔδρακες 

ἠελίους· πρβλ. Ἀνών. 7.474=46,1-2 ΗΕ ἓν φάος ἀοῦς/ ἄνυσε τὰν ἱερὰν Λυσιδίκας γενεάν. Βλ. 

καὶ Ποσείδ. 100,3-4 Α-Β ἠέλιον δέ/ δὶς μοῦ[νον βλέψας τὸ]ν βαρὺν εἶδ’ Ἀΐδην (τυφλὸς 

βρίσκει τὸ φῶς του γιὰ δύο μέρες καὶ ἀκολούθως πεθαίνει).185  

                                                           
184 Πρβλ. τὰ ἔντονα σημασιολογικῶς ἐπίθετα βαρύμηνις (Ἄδηλον ΠΑ 9.591) καὶ δύσμηνις (Παρμεν. 9.69=7,1 

GP μητρυιῆς δύσμηνις ἀεὶ χόλος). 
185 Βλ. Di Nino 2008, 181 ὑποσ. 56: “in both cases the death is likewise connected to a ‘second day’”. Βλ. καὶ 

ἴδ. 2010, 245.  
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ΠΑ 7.702=12 GP 

 

ἰχθυοθηρητῆρα Μενέστρατον ὤλεσεν ἄγρη 

  δούνακος ἐξαπίνης ἐκ τριχὸς ἑλκομένη 

εἶδαρ ὅτ’ ἀγκίστρου φονίου πλάνον ἀμφιχανοῦσα 

  ὀξείην ἐρυθρὴ φυκὶς ἔβρυξε πάγην· 

ἀγνυμένη δ’ ὑπ’ ὀδόντι κατέκτανεν ἅλματι λάβρῳ       5 

  ἐντὸς ὀλισθηρῶν δυσαμένη φαρύγων. 

 

P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς Μενέστρατον ἁλιέα ἀποπνιγέντα ὑπὸ φυ(κίδος)    PlΒ Ἀπολλωνίδου 

1 ἰχθυοθηρητῆρα CΡl: -θηρητεῖρα Ρ    2 ἐξαπίνης scripsi: ἐξαμίης ΡΡl    3 φονίου Meineke: φόνιον ΡΡl     

4 ἐρυθρή Ρl: ἐρυθρὴν Ρ | ἔβρυξε Meineke: ἔφριξε ΡΡl    5 ἀγνυμένη Ρl: ἀγρυμένη Ρ | ὑπ’ ὀδόντι Ρ: ὑποδύντα 

Ρl    6 φαρύγων Ρ: φαρύγγων Ρl 

 

Τὸν κυνηγὸ τῶν ἰχθύων Μενέστρατο κατέστρεψε ἡ θήρα του, πιασμένη ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ σχοινὶ 

τοῦ καλαμιοῦ, ἀφοῦ μία ἐρυθρὴ φυκίδα ἄνοιξε διάπλατα τὸ στόμα της στὸ ἀπατηλὸ δόλωμα 

τοῦ φονικοῦ ἄγκιστρου καὶ καταβρόχθισε τὴν μυτερὴ παγίδα· τότε, ἐνῷ συνεθλίβη ἀπὸ τὰ 

δόντια (τοῦ ψαρᾶ), τὸν σκότωσε βυθιζόμενη μὲ ζωηρὸ ἅλμα μέσα στὸν ὀλισθηρὸ φάρυγγά του. 

 

Στὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ὁ α΄ στίχος λειτουργεῖ δίκην τίτλου παραθέτοντας 

ἐπιγραμματικῶς τὴν παράξενη ἱστορία. Τὸ ἅπαξ ἰχθυοθηρητὴρ δημιουργεῖ τὴν αἴσθηση πὼς 

ὅ,τι θὰ ἀκολουθήσει θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλὸ ὕφος καὶ πὼς ἴσως πρόκειται γιὰ τὰ 

κατορθώματα τοῦ Μενεστράτου. Ἐντούτοις, στὸ δεύτερο ἡμιστίχιο ἀποκαλύπτεται τὸ 

λογοτεχνικὸ παιχνίδι τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας, καθὼς μαθαίνουμε ὅτι ὁ σπουδαῖος ἁλιέας 

ἡττᾶται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ θήραμά του. Νεολογισμοὶ ὅπως τὸ ἰχθυοθηρητὴρ θυμίζουν τὴν 

εὑρηματικότητα τῶν κωμικῶν ποιητῶν, στοὺς ὁποίους ἴσως χρωστοῦν ὁρισμένα στοιχεῖα οἱ 

ἐπιγραμματοποιοὶ τῆς Ἑλληνιστικῆς καὶ Αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς. Ἐπίσης, ἡ ταυτότητα τοῦ 

ψαριοῦ ἐμφανίζεται ἀργά, μόλις στὸν τέταρτο στίχο, ἀφοῦ ἔχουν προηγηθεῖ ἀρκετὲς 

λεπτομέρειες γιὰ τὶς συνθῆκες τοῦ ψαρέματός του. Δημιουργεῖται ἑπομένως κάποια ἀγωνία 

στοὺς ἀναγνῶστες ὡς πρὸς τὸν αἴτιο τοῦ θανάτου τοῦ ἁλιέως. Στὸ τέλος τοῦ ἐπιγράμματος 

κορυφώνεται τὸ ὀξύμωρον τοῦ θανάτου αὐτοῦ ποὺ ξεκίνησε στὸ α΄ δίστιχο (ὤλεσεν …/ … 

ἐκ τριχὸς ἑλκομένη) μὲ τὸν συνδυασμὸ πάλι ῥήματος ἐνεργητικοῦ συνωνύμου τοῦ ὤλεσεν 

(κατέκτανεν) μὲ ἀνάλογη μετοχικὴ φράση γιὰ τὴν φυκίδα (ἀγνυμένη δ’ ὑπ’ ὀδόντι). Στὸν 

τελευταῖο στίχο πάλι μὲ μετοχικὴ φράση (ἐντὸς … δυσαμένη φαρύγων) λύεται τὸ μυστήριο 

τοῦ παράξενου θανάτου. 

 Τὸ περικείμενο τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ ἴσως σχετίζεται μὲ παραδοξογραφικὸ 

ὑλικό. Συγκεκριμένα, ἡ περίπτωσή μας ὁμοιάζει μὲ τὸ παράδοξο ποὺ ἀφηγεῖται ὁ 
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Ἀριστοτέλης (ἀπ. 308 Rose=Ἀθην. VII, 277e-f Casaubon=VII 6 Kaibel): παρατεθεισῶν οὖν 

ἀμιῶν ἔφη τις … σαρκοφάγων χολήν τε ἔχειν ... λέγεται δὲ ὡς θηρευθεῖσαι προσανάλλονται 

καὶ ἀποτρώγουσαι τὴν ὁρμιὰν ἐκφεύγουσιν.186  Ἴσως ὁ ἐπιγραμματοποιός μας καὶ ὁ κύκλος 

στὸν ὁποῖον ἀνήκει, ὅπως προηγουμένως καὶ ὁ Λεωνίδας ἀπὸ τὸν Τάραντα (βλ. σχετικῶς 

Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.504=66 ΗΕ καὶ τὰ σχόλιά μας παρακάτω), ἐπηρεάσθηκαν ἀπὸ παράξενα 

περιστατικά ποὺ πραγματικὰ συνέβησαν στὴν ἐποχή τους ἢ καὶ ἀπὸ παραδοξογραφικὰ ἔργα.  

Ὁ δεύτερος κλάδος, αὐτὸς τῶν μύθων, ἴσως ἐπέδρασε ἐπίσης στὸ ἔργο τοῦ 

Ἀπολλωνίδου. Εἰδικότερα, τὸ σκηνικὸ τοῦ ἐπιγράμματός μας θυμίζει τὸν κυνικὸ μῦθο 

Λάρος καὶ ἰκτῖνος (144 Hausrath-Hunger), ὅπου γλάρος πνίγεται ἀπὸ μικρότερο ψάρι.187 Γιὰ 

τὴν πιθανὴ σχέση τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας μὲ μύθους βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 9.265=19 GP 

(μῦθος γιὰ ἀετὸ ποὺ θανατώνεται ἀπὸ βέλος κατασκευασμένο ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ φτερά τοῦ 

πτηνοῦ). 

Τέλος, ἴσως ὁ Λεωνίδας καὶ ὁ Ἀπολλωνίδης δημιουργοῦν μία κωμικοτραγικὴ σκηνή. 

Ἡ Μέση καὶ Νέα κωμῳδία ἐκμεταλλεύονται πλήρως τὴν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ 

καταβροχθίζει ὁλόκληρο ψάρι ἀπὸ λαιμαργία, τοῦ ἰχθυοφάγου/ φιλίχθυος· κάποιοι 

καταπίνουν ὁλόκληρο ψάρι καὶ «σκάνε» ἢ ἀρρωστοῦν μέχρι θανάτου (βλ. τὴν ἱστορία τοῦ 

Μάχωνος στὸν Ἀθήναιο [VIII 341a-e=ἀπ. 9 Gow] γιὰ τὸν διθυραμβοποιὸ Φιλόξενο ποὺ 

ἔφαγε σχεδὸν ὁλόκληρο ὀκταπόδι). Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἰχθυοφάγου/ φιλίχθυος 

κορυφώνεται στὴν κωμῳδία τοῦ Ἀρχίππου Ἰχθῦες (400 π.Χ.) ἐναντίον τοῦ τραγικοῦ ποιητῆ 

Μελάνθιου: Ἄρχιππος … ὡς ὀψοφάγον δήσας παραδίδωσι τοῖς ἰχθύσιν ἀντιβρωθησόμενον 

(28 Κ-Α=Ἀθην. VIII 343c Casaubon= VIII 30 Kaibel).188  

Ὁ Λεωνίδας ἀπὸ τὸν Τάραντα ἀφηγεῖται πρῶτος τὴν ἱστορία τοῦ ἄτυχου ψαρᾶ ἀλλὰ 

παραθέτει ἀναλυτικότερα τὶς συνθῆκες τοῦ μοιραίου ἀτυχήματος σὲ σχέση μὲ τὸν 

Ἀπολλωνίδη, ἐνῶ στὸ τέλος ἀναφέρει καὶ τὴν ταφὴ τοῦ ἄτυχου ψαρᾶ ἀπὸ συνάδελφό του 

(ΠΑ 7.504=66 ΗΕ).189 Ἀντίθετα, ὁ Ἀπολλωνίδης εἶναι περισσότερο φειδωλὸς καὶ τὸ κείμενό 

                                                           
186 Πρβλ. τὰ γραφόμενα τοῦ παραδοξογράφου τοῦ 3ου αἰ. π.Χ. Ἀντιγόνου Καρυστίου (ἀπ. 49 Giannini): τὰς δὲ 

καλουμένας ἀλώπεκας (ἐνν. εἶδος ψαριοῦ), ὅταν αἴσθωνται ὅτι τὸ ἄγκιστρον καταπεπώκασιν, ἀναδραμούσας 

ἄνωθεν τῆς ὁρμιᾶς ἀποτρώγειν.  
187 λάρος ἰχθὺν καταπιὼν διαρραγέντος αὐτοῦ τοῦ φάρυγγος ἐπὶ τῆς ἠιόνος νεκρὸς ἔκειτο. ἰκτῖνος δὲ αὐτὸν 

θεασάμενος ἔφη· «ἄξια σύ γε πέπονθας, ὅτι πτηνὸς γεννηθεὶς ἐπὶ θαλάσσης τὴν δίαιταν ἐποιοῦ». οὕτως οἱ τὰ 

οἰκεῖα ἐπιτηδεύματα καταλιπόντες καὶ τοῖς μηδὲν προσήκουσιν ἐπιβαλλόμενοι εἰκότως δυστυχοῦσιν. 
188 Γιὰ κατάλογο περιπτώσεων ἰχθυοφάγων (Ἀθην. Δειπν. 8.340e-345a Casaubon= 8.25-38 Kaibel) βλ. 

Marchiori στοὺς Braund καὶ Wilkins 2000, 329 κ.ἑξ. Γιὰ τὸν διθυραμβοποιὸ Φιλόξενο ὁ παρῳδὸς Σώπατρος 

γράφει μὲ παρόμοιο «ὑψηλό» ὕφος δισσαῖς γὰρ ἐν μέσαισιν ἰχθύων φοραῖς/ ἧσται, τὸν Αἴτνης ἐς μέσον λεύσσων 

σκοπόν (Ἀθην. VIII 341e=26 Kaibel). 
189 ΠΑ 7.504 τοῦ αὐτοῦ (ἐνν. Λεωνίδα): Πάρμις ὁ Καλλιγνώτου ἐπακταῖος καλαμευτής/ ἄκρος καὶ κίχλης καὶ 

σκάρου ἰχθυβολεύς/ καὶ λάβρου πέρκης δελεάρπαγος ὅσσα τε κοίλας/ σήραγγας πέτρας τ’ ἐμβυθίους νέμεται/ 

ἄγρης ἐκ πρώτης πότ’ ἰουλίδα πετρήεσσαν/ δακνάζων ὀλοὴν ἐξ ἁλὸς ἀράμενος/ ἔφθιτ’· ὀλισθηρὴ γὰρ ὑπὲκ χερὸς 

ἀίξασα/ ᾤχετ’ ἐπὶ στεινὸν παλλομένη φάρυγα./ χὠ μὲν μηρίνθων καὶ δούνακος ἀγκίστρων τε/ ἐγγὺς ἀπὸ πνοιὴν 

ἧκε κυλινδόμενος/ νήματ’ ἀναπλήσας ἐπιμοίρια· τοῦ δὲ θανόντος/ Γρίπων ὁ γριπεὺς τοῦτον ἔχωσε τάφον. 
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του αἰχμηρό (staccato). Κοντινὸ εἶναι ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Τρύφωνος (ΠΑ 9.488=1,3-4 FGE 

οὐκ ἄορι πληγεὶς οὐδ’ οὖν βέλει, ἀλλ’ ἑνί σύκῳ,/ χείλεα), ὅπως ἐπισημαίνει καὶ ὁ Page (FGE 

99-101).190 Πρβλ. GVI 1322 (2ου-3ου αἰ. π.Χ.· Ῥώμη) [ἰχθυ]βόρος δὲ ἀφάτως λαιμὸς ἔκλεισε 

πνοάς. Εἴτε πρόκειται γιὰ ἱστορία βασισμένη σὲ πραγματικὰ γεγονότα εἴτε γιὰ μυθοπλασία, 

ἡ εἰρωνικὴ καὶ συνάμα τραγικὴ κατάληξη τοῦ ψαρέματος ποὺ περιγράφεται ἐδῶ γεμίζει τὸν 

ἀναγνώστη μὲ ἀνάμεικτα συναισθήματα· αὐτὸς θὰ ἦταν ὁ στόχος τῶν ἐπιγραμματοποιῶν.191  

 

ἰχθυοθηρητῆρα Μενέστρατον ὤλεσεν ἄγρη    τὸ ἅπαξ ἰχθυοθηρητὴρ ἀναφέρεται σὲ θήρα 

ἰχθύων ὅπως συμβαίνει μὲ τὸ χωρίο θηράμασιν … δίκτυα (Ἀπολλωνίδ. 6.105=1,5-6 GP). 

Στὸν Ὅμηρο ὑπάρχει τὸ θηρητήρ γιὰ χερσαῖο κυνήγι (Ἰλ. 5.51)· βλ. καὶ [Ὀππ.] Κυν. 1.710. 

Τὸ συνώνυμο θηράτωρ ἢ θηρήτωρ χρησιμοποιεῖται γιὰ ψαρᾶ ἀπὸ τὸν Ὀππιανό (Ἁλ. 3.542) 

ἐπὶ ξιφίῃ θηρήτορες ὁπλίζονται. Τὸ ἁπλὸ θηρευτὴς γιὰ ἁλιέα χρησιμοποιεῖται στὸν Ἡρόδοτο 

(2.70,9)· βλ. ἐπίσης τὸ σύνθετο ὑδροθήρας (νεολογισμὸς τοῦ Αἰλιανοῦ· Ζῴων ἰδ. 14.29,25-

26). 

 Ὅσο γιὰ ἄλλα σύνθετα ἐπαγγελματικὰ μὲ α΄ συνθετικὸ τὸ ἰχθύς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 

ἰχθυβόλος, καὶ τὸ ἰχθυβολεύς τοῦ λεωνίδειου ἐπιγράμματος (ΠΑ 7.504=66,2 ΗΕ), 

ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐπίδειξη τῆς ποικιλίας ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ ἐπιγραμματοποιοὶ εἶναι τὸ 

ἅπαξ λεγόμενο ἰχθυσιλῃστήρ (στὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα, ΠΑ 7.295=20,3 ΗΕ, 

ἰχθυσιληιστῆρα, σαγηνέα, χημαροδύτην, πάλι στὴν ἀρχὴ ἑξαμέτρου, πάλι σὲ ἐπιτύμβιο γιὰ 

ψαρᾶ). Ἐκτὸς ἀπὸ ἄλλα σύνθετα ποὺ ἀναφέρει ὁ Pelliccio 2013, 157, μὲ α΄ συνθετικὸ τὸ 

ἰχθὺς καὶ β΄ συνθετικὰ τὰ θηρητήρ, θηρευτὴς ἢ -θήρης (Μανέθ. Ἀποτελ. 4.243 καὶ ἄλλα), 

ἐνδιαφέρον εἶναι καὶ τὸ ἰχθυολύμης (Ἀριστοφ. Εἰρ. 814)· σημαίνει τὸν ἐξολοθρευτὴ ψαριῶν 

καὶ εἶναι λέξη ποὺ μιμεῖται τὸ ὑψηλὸ ὕφος.  

Μενέστρατον    Εἶναι μεγάλη παρέμβαση στὸ κείμενο ἡ ὑπόθεση τοῦ Geel (στὸν 

Stadtmüller), ὅτι ἀντὶ τοῦ κυρίου ὀνόματος κρύβεται τὸ ἐπίθετο πενέστατον. Ὁ Hecker 

(1843, 285-286) εἶναι ὁ μόνος ποὺ δέχεται τὸ πενέστατον καὶ ἀναζητεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ψαρᾶ 

στὸν στ. 2, στὸ αἰνιγματικὸ ἐξαμίης τῶν κωδίκων: Ἐξαμίη σ’ ἐκ τριχός· βέβαια ὁ Hecker 

ἀργότερα (1852, 322)  ἀνακαλεῖ· διατηρεῖ τὸ Μενέστρατον καὶ προτείνει νὰ γραφεῖ ἀμνείης 

ἐκ τριχός (πάλι ὅμως παραβιάζει ἀρκετὰ τὸ κείμενο τῶν κωδίκων). Ἡ μετακίνηση τοῦ 

κυρίου ὀνόματος μακριὰ ἀπὸ τὸ ἐπαγγελματικὸ ἰχθυοθηρητῆρα εἶναι ἀσύμβατη μὲ τὴν 

συνήθη πρακτικὴ τῶν ἐπιγραμματοποιῶν νὰ τοποθετοῦν τὸ ὄνομα μαζὶ μὲ τὸ ἐπαγγελματικό 

                                                           
190 Μᾶλλον ἐκεῖ πρόκειται γιὰ τὸν μουσικὸ Τέρπανδρο, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν παράδοση πνίγηκε ὅταν κάποιος 

του ἔριξε σῦκο στὸ στόμα ἐνῶ ἐκεῖνος τραγουδοῦσε. 
191 Μαρτυρία ἑνὸς σύγχρονου συμβάντος ἀναφέρει ὁ Combellack 1980-81, 223: ἑξάχρονο ἀγόρι ἀπὸ τὴν 

Τανζανία καταπίνει μικρὸ ψάρι στὴν προσπάθειά του νὰ σκοτώσει τὸ ψάρι δαγκώνοντάς το· τὸ ψάρι ἀναπηδᾷ 

στὸν λαιμὸ τοῦ ἀγοριοῦ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν πνίξει. 
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(βλ. «Σαπφ.» ΠΑ 7.505=3,1 FGE τῷ γριπεῖ Πελάγωνι, Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.504=66,12 ΗΕ 

Γρίπων ὁ γριπεύς).  

ὤλεσεν ἄγρη     στὴν Ἀνθολογία εἶναι σύνηθες τὸ σχῆμα σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἕνα 

ἀφηρημένο οὐσιαστικὸ ἢ ἁπλῶς ἄψυχο, φυσικὸ στοιχεῖο τίθεται ὡς ὑποκείμενο ῥήματος 

ποὺ δηλώνει αἰτία θανάτου/ ἀπώλεια: ὤλεσε .. πρηστήρ σε κεραύνιος (Ἐρύκ. 7.174=7,5 GP), 

θάλασσα διώλεσε (Ἀντίπ. Θεσσ. 7.216=17,5 GP), λαῖλαψ Καρπαθίη καὶ σὲ πόρος Σικελός / 

ὤλεσεν (Ἀντίστ. 7.366=2,2-3 GP).  

 

δούνακος ἐξαπίνης ἐκ τριχὸς ἑλκομένη     

Ὁ δόναξ (ἢ δούναξ χάριν μέτρου) εἶναι συνώνυμο τοῦ κάλαμος· βλ. καὶ Gow-Page 1965, 

ΙΙ.358, 360 καὶ 373 (στὸν Λεωνίδα, ΠΑ 6.296=50,1 ΗΕ, ἴδ. 6.4=52,1 ΗΕ καὶ ἴδ. 7.504=66,9 

ΗΕ)· πρβλ. Ἀρχ. ΠΑ 6.192=10,4 GP δόνακα τριτάνυστον. 

Καὶ οἱ δύο κώδικες γράφουν ἐξ ἀμίης ἐκ τριχὸς ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀμίης δὲν ἔχει νόημα στὸ 

χωρίο αὐτό. Τὴν γραφὴ τῶν κωδίκων τυπώνουν οἱ Λάσκαρις (1494, 110r), Badius (1531, 

128r), ἀλλὰ καὶ ὁ Brodaeus (1549, 272-273) μὲ τὴν ἐπεξήγηση amia pisce. Ὁ Brodaeus 

προτιμᾶ τὴν γραφὴ ἱππείης τοῦ Σχολιαστῆ τοῦ Pl (Sch.b PlS).192 Τὸ ἱππείης πρέπει νὰ εἶναι 

ἐπεξηγηματικὸ σχόλιο καθὼς πολλὰ ἀγκίστρια κατασκευάζονταν ἀπὸ τρίχες ἵππου καὶ 

βέβαια εἶναι πολὺ ἀπομακρυσμένο ἀπὸ τὴν παράδοση τοῦ κειμένου· ἐντούτοις τὸ υἱοθετοῦν 

οἱ Brodaeus-Obsopoeus (1600, 286), Εstienne (1566) 197, Grotius-de Bosch (τ. II (1797) 

22) καὶ ἀπὸ τοὺς ἐκδότες τοῦ Ρ οἱ Brunck (1776) II.138, Jacobs1 II.124 (γράφουν ἱππείης ἐκ 

τριχός).193 Προσπάθεια γιὰ ἄρση τῆς ἀκομψίας γίνεται καὶ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκ τριχὸς σὲ 

εὔτριχος (sch.B στὸν Étienne 1566, Αnnotationes in p.197) ὡς ἐπιθετικοῦ προσδιορισμοῦ στὸ 

δούνακος· πρβλ. Καρφυλλ. ΠΑ 9.52=2,1 ΗΕ ἰχθῦς ἀγκίστρῳ τις ἀπ’ ἠιόνος εὔτριχι βάλλων. 

Ὁ Jacobs2 (ΙΙΙ.397) διχάζεται ἀνάμεσα στὸ ἱππείης καὶ τὴν πρόταση-νεολογισμὸ τοῦ 

I.G. Schneider, ἐξαμίτης, ποὺ δέχονται οἱ Meineke (1842, 200-201), Hecker (1852, 322), 

Dübner I (1871) 408, Stadtmüller, Paton, Waltz, Beckby, Gow-Page, Pelliccio. Ἐντούτοις, 

ἡ κατάληξη σύνθετου ἐπιθέτου θηλυκοῦ γένους σὲ -ης εἶναι ἀντιγραμματικὴ καὶ δύσκολα 

μπορεῖ νὰ γίνει ἀνεκτὴ χάριν μέτρου, ὅπως θεωροῦν οἱ Gow-Page.194 Ἴσως μπορεῖ νὰ 

                                                           
192 Γιὰ τὴν ἀμία, εἶδος τόνου, ὡς φαγώσιμο βλ. Olson καὶ Sens 2000, 147· γιὰ τὴν χρήση της ὡς δολώματος 

βλ. Ἀριστοτ. Ζῷα ἱστ. 533a30-34 καὶ 591b13-18. 
193 Bλ. Ἀρχ. ΠΑ 6.192=10,3-4 GP χαίτῃσιν ἐφ’ ἱππείῃσι πεδηθὲν ἄγκιστρον, ἀνων. 6.23=17,7-8 FGE, Βαβρ. 6.3 

ὁρμιῆς ἀφ’ ἱππείης, Ὁππ. Ἁλ. 3.75 ὁρμιὴν ἵππειον ἐΰπλοκον, Πλουτ. Soll.An. 977A ἱππείαις … θριξὶ χρῶνται 

(ἐνν. οἱ ἁλιεῖς), γιὰ τὴν κατασκευὴ σχοινιοῦ ἁλιευτικῶν καλαμιῶν καὶ Jacobs1 VIII.370. 
194 Πρβλ. Αἰσχ. ἀπ. 365 τριμιτίνοις ὑφάσμασιν· στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀρχ. ΠΑ 6.192=10,4 GP δόνακα 

τριτάνυστον, Ὁνέστ. 9.250=6,6 GP ἑπταμίτῳ κιθάρῃ. Ἐξάλλου, ὑποθετικὸ εἶναι τὸ ζώνην πολύμιτον ἀντὶ 

πολύτιμον γιὰ ἐπίγραμμα τοῦ Φιλητᾶ (ΠΑ 6.210=1,5 ΗΕ), ὅπως προτείνεται ἁπὸ τὸν Schneider 1851, 510 

ὑποσ. 7. Bλ. ὅμως Αἰσχ. Ἱκ. 432 πολυμίτων πέπλων. Ἡ γραφὴ ἐξ ἁλίης (ἢ ἐξ ἁλιῆς) προτείνεται στὸ περιθώριο 
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τολμήσει κανεὶς τὸ ἐπίρρημα ἐξαπίνης (στὸν Ὅμηρο, Ἰλ. 15.325 τὸ συναντοῦμε σὲ 

συμφραζόμενα ἐπίθεσης θηρίων καὶ στὸν Ὀππιανό, Ἀλ. 2.118 ἐντοπίζεται σὲ συμφραζόμενα 

ἁρπαγῆς ἄγρας-τροφῆς). Τὸ ἐξαπίνης ἐντοπίζεται καὶ στὸν Καλλίμαχο (Ὕμν. Δήλ. 116 

σήμερον ἐξαπίνης), στὴν ἴδια μετρικὴ θέση. 

 

εἶδαρ ὅτ’ ἀγκίστρου φονίου πλάνον ἀμφιχανοῦσα    Ἀνάμεσα στὸ εἶδαρ καὶ στὴν μετοχὴ 

ἀμφιχανοῦσα, τῆς ὁποίας εἶναι ἀντικείμενο τὸ εἶδαρ, δημιουργεῖται ὑπερβατὸν καὶ κυκλικὸ 

σχῆμα, ἀφοῦ μεσολαβοῦν λεπτομέρειες τοῦ ἀγκιστρίου καὶ τοῦ δολώματος ποὺ φέρει· πρβλ. 

Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. 

ἀγκίστρου φονίου    Οἱ κώδικες γράφουν φόνιον πλάνον. Ὁ Brunck (1776, II.138) γράφει 

φόνιον πλάνος (ἐνν. πλάνος ὡς προσδιοριστικὸ τῆς φυκίδας;)· ὁ Jacobs1 (II.124) στὰ σχόλιά 

του υἱοθετεῖ τὴν γραφὴ τῶν κωδίκων καὶ συνάπτει τὰ ἐπίθετα φόνιον πλάνον μὲ τὸ εἶδαρ, 

παραβάλλοντας τὸ θεοκρίτειο ἐν καλάμῳ δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν ([Θεοκρ.] 21.43)· 

συμφωνεῖ ὁ Beckby.  

Ἀργότερα, ὁ Meineke (1842, 200-201) προτείνει τὸ φονίου πλάνον, ὥστε τὸ πλάνον 

νὰ εἶναι ἐπίθετο στὸ εἶδαρ καὶ τὸ φονίου στὸ ἀγκίστρου· συμφωνοῦν οἱ Hecker (1852, 322), 

Dübner I (1871) 408, Paton, ἐνῷ μὲ κάποια ἐπιφύλαξη ὁ Waltz· πρβλ. Ὁππ. Ἁλ. 4.43 ὑπ’ 

ἀγκίστροιο δαφοινοῦ, Ἁλ. 5.164 μάρψε δ’ ἐπιθύσας γναμπτὸν μόρον (ὑποκείμενο εἶναι ἕνα 

ψάρι· γναμπτὸς μόρος εἶναι τὸ ἄγκιστρον) καὶ [Ὀππ.] Κυν. 1.57 (βλ. καὶ Pelliccio 2013, 159). 

Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ φονίου ἐξομαλύνει τὴν συντακτικὴ σχέση τῶν ὅρων τοῦ στίχου. Τὸ 

πλάνον ἐκτὸς ἀπὸ ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς στὸ εἶδαρ (ἢ οὐσιαστικὸ ὡς παράθεση στὸ 

εἶδαρ· βλ. Gow-Page) εἶναι πιθανὸν νὰ λειτουργεῖ ὡς ἐπιρρηματικὸς προσδιορισμὸς στὸ 

ἀμφιχανοῦσα μὲ τὴν ἔννοια τῆς πλάνου κίνησης τοῦ ψαριοῦ μπροστὰ στὸ ἑλκυστικὸ 

δόλωμα. 

εἶδαρ    στὸν Ὅμηρο συνήθως τὸ οὐσιαστικὸ αὐτὸ προσδιορίζει τροφὴ τῶν θεῶν ἢ τῶν 

ἀνθρώπων, ἀλλὰ σὲ μία ὁμηρικὴ παρομοίωση δηλώνει δόλωμα, σὲ εἰκόνα ψαρέματος ἀπὸ 

τὴν ἄκρη βράχου, πολὺ ὅμοια μὲ αὐτὴν ποὺ περιγράφεται στὸ ἐπίγραμμά μας (πρβλ. 

Ἀπολλωνίδ. 7.693=9 GP): Ὀδ. 12.251-252 ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ/ ἰχθύσι 

τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων (στὴν σκηνὴ τῆς θανάτωσης τῶν ἑταίρων τοῦ 

Ὀδυσσέα ἀπὸ τὴν Σκύλλα). Ἴσως λοιπὸν αὐτὴ τὴν εἰκόνα εἶχε ὑπόψιν τοῦ ὁ Λεωνίδας καὶ 

ἀκολούθως ὁ Ἀπολλωνίδης, ἀλλὰ δημιούργησαν μία παραλλαγή της ὅπου τὸ ψάρι δὲν 

καταλήγει στὸ καλάθι τοῦ ἁλιέα ἀλλὰ παραδόξως στὸ στόμα του καὶ τελικὰ τον πνίγει. 

                                                           
τοῦ Ρl καὶ υἱοθετεῖται ἀπὸ τοὺς Scaliger καὶ Casaubon ἀλλὰ δὲν προσφέρει κάτι δίπλα στὰ δούνακος καὶ ἐκ 

τριχός. Ἡ πρόταση παραδίδεται μέσῳ τοῦ Boissonade· βλ. στοὺς Jacobs1 VIII.370 καὶ Dübner I (1871) 503. 
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Ἑπομένως, ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης καὶ οἱ Ἑλληνιστικοὶ προκάτοχοί του χρησιμοποιοῦν τὸ 

λεκτικὸ καὶ τὶς εἰκόνες ὁμηρικῶν παρομοιώσεων ὡς ἔμπνευση γιὰ τὶς ἱστορίες ποὺ μας 

ἀφηγοῦνται (βλ. καὶ Ὀδ. 10.121-124 γιὰ παρομοίωση μὲ ψάρια). Πρβλ. Ὀππ. Ἁλ. 3.531 οὐ 

γὰρ ἐπ’ ἀγκίστροισιν κατεντύνουσιν ἐδωδήν (συνώνυμο τοῦ εἶδαρ). 

ἀμφιχανοῦσα    τὸ ῥῆμα ἀμφιχάσκω εὑρίσκεται καὶ στὸν Ὀππιανό, γιὰ ψάρια ποὺ ἀνοίγουν 

τὸ στόμα τους (Ἁλ. 1.754, 2.134, 3.138, 178 καὶ 478, 4.229).  

 

ὀξείην ἐρυθρὴ φυκὶς ἔβρυξε πάγην 

ἐρυθρὴ φυκίς    γιὰ τὸ θαλάσσιο αὐτὸ εἶδος (καὶ γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του ἀπὸ τοὺς κωμικούς) 

βλ. περισσότερα παραπάνω (Ἀπολλωνίδ. 6.105=1,1 GP). Στὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα 

(7.504=66,5 ΗΕ) τὸ ὅπλο τοῦ θανάτου εἶναι μία ἰουλίδα, ἄλλο μέλος τῆς οἰκογένειας τῶν 

Λαυριδῶν (γιὰ τὴν καταστροφικὴ φύση της βλ. Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 2.44). 

ὀξείην … ἔβρυξε πάγην    κυκλικὸ σχῆμα δημιουργοῦν στὸν στίχο τὸ ἐπίθετο ὀξείην μὲ τὸ 

οὐσιαστικὸ πάγην ποὺ προσδιορίζει. Οἱ περισσότεροι παλαιότεροι ἐκδότες υἱοθετοῦν τὴν 

γραφὴ τῶν κωδίκων ἔφριξε (καὶ οἱ Waltz, Beckby). Διαφοροποιεῖται ὁ Meineke (1842, 200-

201), ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι εἴτε πρέπει νὰ ἀλλάξει τὸ ὀξείην σὲ ἐπίθετο δηλωτικὸ τῆς ὕλης 

ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι κατασκευασμένο τὸ καλάμι (ὀξυΐνην ἢ οἰσυΐνην· ἐνν. ἔφριξε 

πάγην=ἔσεισε τὸ καλάμι), εἴτε πρέπει νὰ ἄλλάξει τὸ ῥῆμα ἔφριξε σὲ κάτι ποὺ νὰ συνδέει τὸ 

ὀξείην μὲ τὸ πάγην ὡς ἀγκίστρι· προτείνει λοιπὸν τὸ ἔβρυξε (=καταβρόχθισε). Τὸ ἔβρυξε 

υἱοθετοῦν ὁ Hecker 1843, 286, ὁ Dübner I (1871) 408, ὁ Paton καὶ οἱ Gow-Page· πρβλ. τὸ 

λεωνίδειο ἰουλίδα πετρήεσσαν/ δακνάζων (7.504=66,5-6 ΗΕ). Tὸ βρύκω/ βρύχω 

χρησιμοποιεῖται καὶ περὶ ὀψοφάγων· βλ. Κρατίν. 62 PCG βρύχει γὰρ ἅπαν τὸ παρὸν τρίγλῃ 

δὲ κἂν μάχοιτο. Τὸ ἔβρυξε θεραπεύει τὸ χωρίο καθὼς συνδέεται ὁμαλὰ μὲ τὸ ἀντικείμενο 

πάγην ἐνῶ τὸ ἔφριξε κάνει τὴν σύνταξη προβληματική.195 Γιὰ τὴν πάγην, σὲ σχέση μὲ τὸ 

δόλωμα-ἀγκίστρι, βλ. Θεαίτ. ΠΑ 6.27,6 ἀγκίστρων ἰχθυπαγῆ στόματα.  

 

ἀγνυμένη δ’ ὑπ’ ὀδόντι κατέκτανεν    Ἡ μεγάλη διάσταση τῶν γραφῶν τῶν κωδίκων σὲ 

αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐγείρει πολλὲς προτάσεις ἀπὸ τοὺς ἐκδότες. Ὁ Ρ παραδίδει τὴν γραφὴ 

ἀγρυμένη δ’ ὑποδόντι ἐνῶ ὁ Pl ἀγνυμένη δ’ ὑποδύντα. Ἡ μετοχὴ ἀγρυμένη δὲν ἔχει νόημα 

καθὼς δὲν συναντᾶται ἀλλοῦ ῥῆμα *ἄγρυμι (τὴν υἱοθετοῦν οἱ Brunck καὶ Jacobs1). Ὁ 

Brodaeus (1549, 272-273) προτείνει ἀχνυμένη δ’ ὑποδύντα (ἐνν. τὸν Μενέστρατο ὁ ὁποῖος 

                                                           
195 Ἀσύστατη εἶναι ἐξάλλου ἡ πρόταση ἔθριξε, μὲ τὴν ἔννοια demessuit· ἀπέκοψε (Casaubon καὶ Reiske στὸν 

Stadtmüller), ἐφόσον ὁ τύπος δὲν ἀντιστοιχεῖ σὲ ὑπαρκτὸ ῥῆμα. Ἐπίσης ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὴν παράδοση 

τοῦ κειμένου εἶναι ἡ πρόταση τοῦ Toup 1790 ἔφριξε ῥάχιν (I.213-214, λ. ἔφριξα), ἡ ὁποία βασίζεται στὸν 

Ἀθήναιο καὶ στὴν εἰκόνα τῆς ἀκανθοστεφοῦς φυκίδας (Ἀθην. 7.110.12-13 Kaibel=319b-c Casaubon=Ἀριστοτ. 

ἀπ. 295 Rose).  
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θὰ γλίστρησε καὶ βούλιαξε) καὶ μὲ τὴν μετοχὴ ἀχνυμένη ἀποδίδει αἰσθήματα πόνου καὶ 

θυμοῦ στὸ ψάρι (ὁ Casaubon στὸν Jacobs1 VIII.370 παραλλάσσει ἀκόμη περισσότερο τὴν 

μετοχικὴ φράση: ἀχνυμένη δ’ ὑπ’ ὀδύνῃ). Ὁ Hecker (1843) ἀποκαθιστᾷ τὸ κείμενο 

συνδυάζοντας τὶς γραφὲς τῶν κωδίκων: ἀγνυμένη δ’ ὑπ’ ὀδόντι.196 

Γιὰ τὴν λύση τοῦ θέματος βοηθητικὸ εἶναι πάλι τὸ κείμενο τοῦ Λεωνίδα (7.504,5-

6), ἰουλίδα πετρήεσσαν/ δακνάζων, ἀλλὰ καὶ οἱ στίχοι 7-8, ὀλισθηρὴ γὰρ ὑπὲκ χερὸς ἀίξασα/ 

ᾤχετ’ ἐπὶ στεινὸν παλλομένη φάρυγα. Ἑπομένως, ἡ γραφὴ τοῦ Ρ ὑποδόντι (μὲ ἐλαφρὰ 

διόρθωση σὲ ὑπ’ ὀδόντι) εἶναι ἐγγύτερη στὸν Λεωνίδα παρὰ τὸ ὑποδύντα τοῦ Ρl. Στὸν 

Ὅμηρο ἐμφανίζεται τὸ ῥῆμα ἄγνυμι ὅταν λιοντάρι τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν 

ὀδοῦσι (τὸ θῦμα μία ἀγελάδα· Ἰλ. 11. 175 καὶ 17.63, σὲ παρομοιώσεις) ἢ ὅταν ἀετὸς 

ἐπιτίθεται σὲ χῆνες (Ὀδ. 19.539, στὸ ὄνειρο τῆς Πηνελόπης). 

 

ἅλματι λάβρῳ/ ἐντὸς ὀλισθηρῶν δυσαμένη φαρύγων    τὸ ἐπίθετο λάβρος χαρακτηρίζει τὸν 

μεθυσμένο στὸν Ἀπολλωνίδη, 11.25=27,3 GP· βλ. τὰ σχόλιά μας στὸ οἰκεῖο χωρίο. Στὸν στ. 6 

παρατηρεῖται συμφωνία καὶ ὁμοιοτέλευτο στὸ τέλος κάθε ἡμιστιχίου τοῦ πενταμέτρου, μεταξὺ 

τοῦ ἐπίθ. ὀλισθηρῶν καὶ τοῦ οὐσ. φαρύγων. Πρόκειται γιὰ σύνηθες φαινόμενο στὸν ποιητή μας 

καὶ στοὺς κοντινούς του ἐπιγραμματοποιούς· βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. 

 Τὸ ὀλισθηρὴ (ἐνν. ἡ ἰουλίδα) …/ ᾤχετ’ ἐπὶ στεινὸν … φάρυγα τοῦ Λεωνίδα μετατρέπει 

ὁ ποιητὴς μας σὲ ὀλισθηρῶν … φαρύγων. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἐπιτυγχάνει νὰ δημιουργήσει 

ὑψηλὸ ὕφος, μὲ τὴν χρήση πληθυντικοῦ ἀντὶ ἑνικοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ ταυτίσει τὴν ὀλισθηρὴ 

ἰουλίδα μὲ τὸν κυνηγό της, ὁ ὁποῖος τελικὰ γίνεται τὸ θῦμά της. Ἐξάλλου, τὸ οὐσιαστικὸ 

φάρυγξ χρησιμοποιεῖται ἅπαξ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο γιὰ τὸ γεῦμα τοῦ κύκλωπα Πολυφήμου: φάρυγος 

δ’ ἐξέσσυτο οἶνος/ ψωμοὶ τ’ ἀνδρομέοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων (στὴν κωμικὴ σκηνὴ πρὶν 

ἀπὸ τὴν τύφλωσή του ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα· βλ. καὶ Εὐρ. Κύκλ. 215).197   

  

                                                           
196 Τὸ ἀγρομένη τοῦ G.I. Schneider (στὸν Jacobs1 VIII.370) θὰ ἀντιστοιχοῦσε στὸ ἄγρη τοῦ στ. 1 (βλ. καὶ Φαν. 

ΠΑ 6.304=6,3 HE) ἀλλὰ δὲν ἀποδίδει τὸ νόημα, δηλαδὴ ὅτι ὁ ψαρᾶς δαγκώνει τὸ ψάρι. 
197 Βλ. καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Ἀριστοτέλη, Ζῷα ἱστ. 535b14-15, ὅτι οἱ δ’ ἰχθύες ἄφωνοι μέν εἰσιν (οὔτε γὰρ πνεύμονα 

οὔτ’ ἀρτηρίαν καὶ φάρυγγα ἔχουσι)· πρβλ. ἴδ. Ψυχ. 421a4. 
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ΠΑ 7.742=13 GP 

 

οὐκέτι, Τιμόκλεια, τεὸν φάος ὤλεσας ὄσσων 

  κούρους δοιοτόκῳ νηδύι γειναμένη, 

ὄμμασι δ’ ἐν πλεόνεσσιν ἀθρεῖς πυριθαλπὲς ὄχημα 

  ἠελίου, προτέρης οὖσα τελειοτέρη.  

 
P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς Τιμόκλειαν διδυμοτόκον    Caret Pl 

2 δοιοτόκῳ Salm.: δυοτόκῳ Ρ    3 ἀθρεῖς Salm.: ἀθροῖς Ρ | πυριθαλπὲς Salm.: περιθαλπὲς Ρ  

 

Καθόλου πλέον, Τιμόκλεια, δὲν στερεῖσαι τὸ φῶς τῶν ματιῶν σου, ἀφοῦ γέννησες υἱοὺς μὲ 

δίδυμη κύηση· μὲ περισσότερα μάτια βλέπεις τὸ πυρίλαμπρο ἅρμα τοῦ ἥλιου, ὄντας τελειότερη 

ἀπὸ τὸν προηγούμενο ἑαυτό σου. 

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἴσως σχετίζεται μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ἡ τύφλωση ἔχει κάτι κοινὸ μὲ 

τὸν θάνατο· βλ. καὶ παραπάνω Ἀπολλωνίδ. 7.389=6,5-6 GP ὄμματα/ ὤλετο. Στηρίζεται στὴν 

ἀντίθεση τυφλότητας καὶ ὄρασης, φωτὸς καὶ σκότους: βλ. στ. 1 φάος ὤλεσας ὄσσων, στ. 3-

4 ὄμμασι… ἀθρεῖς… ὄχημα/ ἠελίου. Ἀρχίζει μὲ μία ἄρνηση μιᾶς δυσάρεστης κατάστασης 

(οὐκέτι…) καὶ κλείνει μὲ μιὰ δυνατὴ κατάφαση καὶ μία θετικὴ κατάσταση («ἀνάκτηση» τοῦ 

φωτὸς τῆς γυναῖκας μέσῳ τῆς ὄρασης τῶν παιδιῶν της).  

Τὸ ὑπὸ μελέτην ἐπίγραμμα δὲν εἶναι ἐπιτύμβιο καὶ λανθασμένα ἔχει τοποθετηθεῖ στὸ 

Ἕβδομο Βιβλίο τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας, ἴσως λόγῳ τοῦ ἀρχικοῦ ἐπιρρήματος οὐκέτι, τὸ 

ὁποῖο συνήθως εἰσάγει ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα, καὶ τῆς φράσης φάος ὤλεσας. Ἐφόσον τὸ 

ἐπίγραμμα αὐτὸ βρίσκεται στὸν Ρ ἐντὸς μιᾶς σύντομης ἀλφαβητικῆς ἀκολουθίας τοῦ 

Στεφάνου τοῦ Φιλίππου μετὰ ἀπὸ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Κριναγόρα (7.741=21,1 GP Ὀθρυάδην 

…), αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάποιος ἀνθολογητὴς τοποθέτησε μαζὶ τὰ δύο αὐτὰ ἐπιγράμματα. 

Τέτοιου εἴδους «παρατοποθετήσεις» ἐπιγραμμάτων εἶναι χαρακτηριστικὲς στὸ ἔργο τοῦ 

Κωνσταντίνου Κεφαλᾶ, ὁπότε καὶ αὐτὸ τὸ παράδειγμα ἴσως εἶναι δική του προσπάθεια 

μίμησης τῆς ἀλφαβητικῆς ἀρχῆς τοῦ Φιλίππου (βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4).   

Ἡ ἱστορία αὐτὴ σχετίζεται μὲ τὸ σχῆμα «τὰ παιδιά μας εἶναι ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς τῶν 

ματιῶν μας», τὸ ὁποῖο ἀποτυπώνει κυριολεκτικῶς, ἀφοῦ ὄντως ἡ μητέρα «βλέπει» διὰ τῶν 

αἰσθήσεων τῶν παιδιῶν της. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ βλ. Εὐρ. Ἴων 1439 ὦ τέκνον, ὦ φῶς μητρὶ 

κρεῖσσον ἡλίου, ἴδ. Ἰφ. Αὐλ. 1063, καὶ στὴν Ἀνθολογία Ἀνών. 7.331,5 μουνόγαμος θνῄσκω, 

δέκα δ’ ἐν ζωοῖσιν ἔτι ζῶ, Θεαίτ. Σχολ. ΠΑ 9.659,3-4 λάμπω ἐγὼ διὰ παιδός, ὁ παῖς δι’ ἐμεῖο 

φαείνει (σὲ μεταφορικὰ συμφραζόμενα).   

Ὁ Reiske 1754, 1766 (Notitia Poetarum Anthologicorum s.v. Ἀπολλωνίδης) θεωρεῖ 

ὅτι γίνεται μνεία στὰ Ὀρφικὰ μυστήρια, quibus ipse poeta forte addictus fuit. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, 
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οἱ Jacobs καὶ Stadtmüller ἀρνοῦνται κατηγορηματικὰ τὴν ὑποτιθέμενη μύηση τῆς 

Τιμόκλειας σὲ μυστήρια, ἡ ὁποία εἶναι πράγματι ὑπερβολική. Ὁ Jacobs μάλιστα ὑποστηρίζει 

ὅτι ἡ ἡρωίδα θεωρεῖται τελειοτέρη ἀκριβῶς ἐπειδὴ γέννησε καὶ δὲν ἔμεινε στεῖρα.  

Ὁ συνδυασμὸς τῆς τύφλωσης μὲ γέννηση διδύμων παραπέμπει στὴν κατηγορία τῶν 

ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου ποὺ ἀφηγοῦνται παράξενα ἢ ἀξιοσημείωτα 

περιστατικά. Ἕνα ἄλλο ἀπροσδόκητο περιστατικὸ σχετικὸ μὲ τὴν τυφλότητα ἀφηγεῖται ὁ 

Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικέας (ΠΑ 9.46=104,1-2 GP): πηρὸς ἄπαις ἢ φέγγος ἰδεῖν ἢ παῖδα 

τεκέσθαι/ εὐξαμένη δοιῆς ἔμμορεν εὐτυχίης (ἡ Ἄρτεμις τὴν βοηθᾷ νὰ βρεῖ τὸ φῶς της καὶ 

παράλληλα νὰ τεκνοποιήσει). Παρόμοια μὲ τὴν περίπτωση τῆς Τιμόκλειας τοῦ 

ἐπιγράμματος εἶναι, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, αὐτὴ τοῦ Δημοδόκου, τὸν περὶ Μοῦσ’ 

ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·/ ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν (Ὀδ. 

8.63-64).  

 

οὐκέτι, Τιμόκλεια, τεὸν φάος ὤλεσας ὄσσων 

οὐκέτι    Τὸ ἐπίρρημα αὐτὸ χρησιμοποιεῖται συχνὰ ὡς ἀρχὴ ἐπιτύμβιων ἐπιγραμμάτων· βλ. 

Καλλίμ. ΠΑ 7.725=61 Pf.=42,1 ΗΕ Αἴνιε... οὐκέτι πουλὺς/ ἦσθα, Ἀντίπ. Σιδ. 7.8=10,1-2 ΗΕ 

οὐκέτι θελγομένας, Ὀρφεῦ, δρύας.../ ἄξεις (γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ὀρφέως), Ἀνύτ. 7.215=12,1 

ΗΕ οὐκέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν (μιλᾷ πνιγμένος· βλ. Geoghegan 1975, 115-

116), Σιμία 7.203=1,1 ΗΕ, Ἀριστόδ. 7.189=2,1 ΗΕ (γιὰ θάνατο ζώου),198 Ἐρύκ. 7.174=7,1-

2 GP οὐκέτι συρίγγων νόμιον μέλος …/ ἁρμόξῃ (θάνατος βοσκοῦ), Ἀλκ. ΠλΑ 8,1, Σιλεντ. ΠΑ 

7.563,1. Πρβλ. Μελ. 5.204=60,1 ΗΕ, Ῥουφ. 5.19,1 (ἐρωτικὸ θέμα).199 

Τὸ σύνηθες θέμα ποὺ εἰσάγεται σὲ ἐπιγράμματα μὲ τὸ ἐπίρρημα οὐκέτι εἶναι πὼς 

κάποιος δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ κάνει αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾷ διότι βρίσκεται στὸ σκοτάδι τοῦ Ἅδη. 

Ἀντίθετα, στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε τὸ σχῆμα αὐτὸ ἀντιστρέφεται, καθὼς εἰσάγει τὴν 

εἰκόνα ὅτι μία γυναῖκα βγαίνει ἀπὸ τὸ σκότος· ὁ Jacobs ἑρμηνεύει ὅτι μόλις ἡ γυναῖκα ἔχασε 

τὴν ὄρασή της, γέννησε δίδυμα (cum oculorum lumine privata esset, binos enixa pueros), 

ἔτσι ὥστε δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ γυναῖκα δὲν ἔβλεπε (non amplius 

oculis privata dici poteris). 

                                                           
198 Βλ. καὶ Μνασ. ΠΑ 7.192=12,1 ΗΕ, Νικία 7.200=4,1 ΗΕ, Πάμφ. 7.201=1,1 ΗΕ, Ἀνύτ. 7.202=11,1 ΗΕ, 

Ἀρχία 7.214=22,1 GP, Ἀγαθ. 7.204,1.  
199 Βλ. καὶ Luck 1969, 98. Ὁ Siedschlag 1977, 29 κ.ἑξ. παρατηρεῖ ὅτι ἡ ἐμφάνιση τοῦ οὐκέτι ἀφορᾷ μία 

ὑποκατηγορία τῶν ἐπιγραμμάτων ποὺ ἔχουν ὡς ἄξονα τὴν ἀντίθεση παρελθόν-παρόν καὶ παραθέτει σχετικὴ 

βιβλιογραφία. Σύγκριση παρόντος-παρελθόντος ὑπάρχει καὶ ἀλλοῦ στὸν Ἀπολλωνίδη: 7.378=5,3 GP ἄμφω δ’ 

ὡς ἅμ’ ἔναιον ὑπὸ πλακὶ τυμβεύονται, 9.257=17,5-6 GP κεῖνον ἀναστρέψασα γλυκὺν ῥόον οὐκέθ’ ὁδίταις/ βλύζω 

(τὸ οὐκέτι πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἐπιγράμματος), 7.233=20 GP (ἀντίθεση χωρὶς λεκτικοὺς δεῖκτες τοῦ τύπου 

οὐκέτι), 9.287=23,1-2 GP ὁ πρὶν ἐγὼ.../ ὁ πρὶν, ΠλΑ 49=28,1 GP ὁ πάλαι χρόνος. 
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Τιμόκλεια    τὸ ὄνομα ἐντοπίζεται ξανὰ στὸν Λεωνίδα (ΠΑ 7.463=69,1 ΗΕ), γιὰ γυναῖκα 

ποὺ πέθανε στὴν γέννα· ἀποδεικνύεται ἴσως ἡ ὀφειλὴ τοῦ ποιητῆ μας στὸν ἐπιγραμματοποιὸ 

ἀπὸ τὸν Τάραντα (βλ. τὸ σχόλιο τοῦ Pelliccio 2013, 164). Ὡς κύριο ὄνομα δὲν συναντᾶται 

συχνά.200 Ἡ σύνταξη τοῦ διστίχου εἶναι προσφώνηση τοῦ κυρίου ὀνόματος στὸν στ. 1 

(Τιμόκλεια) καὶ ἀναφορικὴ μετοχὴ στὸν στ. 2 ἡ ὁποία καταλαμβάνει μαζὶ μὲ τὸ συμπλήρωμά 

της ὅλο τὸ πεντάμετρο. Κατ’ ἀναλογίαν καὶ ὁ Μαρτιάλης συνηθίζει νὰ χρησιμοποιεῖ 

ἀναφορικὴ πρόταση στὸν δεύτερο στίχο τῶν ἐπιγραμμάτων του· βλ. Μαρτ. 7.32,1-2 καὶ 

περισσότερα στὸν Siedschlag 1977, 15-16.  

τεὸν φάος ὤλεσας ὄσσων    πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 7.389=6,5-6 ὄμματα …/ ὤλετο (καὶ τὸ οἰκεῖο 

μας σχόλιο) καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Ποικιλία. Ἡ πρότασή του Jacobs1 φίλον φάος, ἂν καὶ 

θεωρεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιον πιὸ ποιητική, ἀπομακρύνεται παλαιογραφικῶς. Ὁ Stadtmüller 

προτείνει τὴν γραφὴ οὐκέτι, Τιμόκλει’ ἐτεὸν (=ἀληθῶς) ἀλλὰ τὸ ὁμηρικὸ αὐτὸ ἐπίρρημα (βλ. 

Ἰλ. 18.305 εἰ δ’ ἐτεὸν … ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς), τοποθετεῖται δίπλα στὸ μόριο/ ἐπίρρημα/ 

ἀντωνυμία ποὺ συνοδεύει σὲ ὅλα τὰ ποιητικὰ χωρία ὅπου συναντᾶται (στὸν Ἀριστοφάνη 

ἐντοπίζεται εἴτε στὴν ἀρχὴ εἴτε στὸ τέλος μιᾶς φράσης). Ἡ κύρια ἔνστασή μας εἶναι ὅτι τὸ 

ἐπίρρημα ἐτεὸν ἐντοπίζεται, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, μὲ ἄρνηση μόνο μία φορά, ἀλλὰ σὲ 

ῥητορικὸ ἐρώτημα: Ἀριστοφ. Ἀχ. 322 οὐκ ἀκούσεσθ΄ ἐτεὸν ὦχαρνηίδαι; 

Ἀντίθετα μὲ τοὺς περισσότερους ἐκδότες δεχόμαστε τὴν γραφὴ τοῦ P τεὸν ἀντὶ τῆς 

πρότασης τεῶν τοῦ Salmasius (Ap.B., Suppl. Gr. 557, σ. 165). Καὶ ἀλλοῦ στὸν Ἀπολλωνίδη 

συναντῶνται παρόμοια φαινόμενα τοῦ ῥητορικοῦ τρόπου τῆς ἐναλλαγῆς σχετικὰ μὲ μέρη 

τοῦ σώματος· βλ. Πίνδ. Ὀλ. 12.13-5 τεὰ... τιμὰ... ποδῶν, Σοφ. Οἰδ. Τ. 1032 ποδῶν ἂν ἄρθρα 

μαρτυρήσειεν τὰ σά, Εὐρ. Φοίν. 1351 ἐπὶ κάρα τε λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν, ἴδ. Τρ. 1220 

Φρύγια πέπλων ἀγάλματ’ ἐξάπτω χροός.201 Ὁ Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ ξανὰ τὸ σχῆμα τῆς 

ἐναλλαγῆς· βλ. παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2 καὶ Pelliccio 2013, 164. Ἐξάλλου, κτητικὴ 

ἀντωνυμία προσδιορίζει καὶ ἀλλοῦ τὸ φάος· βλ. Σοφ. Αἴ. 394 σκότος, ἐμὸν φάος, ἴδ. Οἰδ. Κ. 

1549, Ἀριστοφ. Ἀχ. 1185 λείπω φάος … τοὐμόν, [Μόσχ.] Μεγ. 9 φαέεσσιν ἐμοῖσιν, Kόιντ. 

Σμ. Μεθ. 2.618 ἐμὸν φάος (μεταφορικῶς, γιὰ τὸν υἱὸ ὡς φῶς γιὰ τὴν μητέρα)· Kαλλίμ. Αἴτ., 

ἀπ. 178,4 Pf. σὸν φάος, Ἠριγόνη.  

ὄσσων    οἱ πλάγιες πτώσεις τοῦ δυϊκοῦ ὄσσε εἶναι μεθομηρικές· βλ. Eὐρ. Ἱππ. 1444 κατ’ 

ὄσσων κιγχάνει μ’ ἤδη σκότος, Θεόκρ. 23.8 ὄσσων λιπαρὸν σέλας καὶ 24.75 φέγγος … ὄσσων, 

Ὀππ. Ἁλ. 4.525. Στὴν Ἀνθολογία ὁ τύπος ὅσσων συναντᾶται δύο φορὲς σὲ ἐρωτικὰ 

                                                           
200 Μόνο εἴκοσι μία φορὲς συναντᾶται τὸ ὄνομα σύμφωνα μὲ τὸ LGPN: ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο ἐπιγράμματα, ἐννέα 

φορὲς ἐντοπίζεται στὴν Ἀθήνα (τ. ΙΙ), μία στὸν Ῥαμνοῦντα (4ος αἰ. π.Χ.), στὴν Τανάγρα (τ. ΙΙΙ.Β· ἴσως τοῦ 2ου 

ἢ 1ου αἰ. π.Χ.), στὴν Δῆλο καὶ Ῥόδο, δύο φορὲς στὴν Εὔβοια, μία στὴν Ἴμβρο καὶ μία στὴν Ἀστυπάλαια (τ. Ι) 

καὶ δύο φορὲς στὴν Βιθυνία (τ. V.A).  
201 Βλ. Headlam 1902, 434 καὶ Bers 1974: 47, 62, 67-68.  
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συμφραζόμενα (Μελ. 12.63=91,5-6 ΗΕ ἀπ΄ ὄσσων/ λαμπάδα, Διόδ. 5.122=2,1 GP). Σὲ 

ἀναθηματικὸ ἐπίγραμμα (AApp 1.303) διαβάζουμε δοιούς σοι Διόδωρος ἐθήκατο, Σῶτερ, 

ὀνείρους/ ἀντὶ διπλῶν ὄσσων, φωτὸς ἐπαυράμενος. 

 

κούρους δοιοτόκῳ νηδύι γειναμένη 

δοιοτόκῳ νηδύι    Ἡ περιγραφὴ γέννησης διδύμων εἶναι θέμα ποὺ ἐντοπίζεται σὲ ἀρχαῖες 

πηγές· βλ. Ἰλ. 24.608 δοιὼ τεκέειν (γιὰ τὴν Λητῶ), Ὀδ. 11.262 ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε 

Ζῆθόν τε, 11.307, Εὐρ. Ἑλ. 8 τίκτει ... τέκνα δισσά, καὶ στὴν Ἀνθολογία Λεων. Ταρ. ΠΑ 

6.200=38,4 ΗΕ δισσὸν ἀπὸ ζώνης κῦμ’ ἐλόχευσε τέκνων. Σὲ ἔμμετρη ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ 

ὑπάρχει ἡ φράση παῖδας δοιοὺς ἄρρενας (GVI 986,4=IG V1
 732· Σπάρτη, 2ος/3ος αἰ. π.Χ.· 

ἐπιτάφιος γιὰ μητέρα ποὺ καταλείπει δίδυμους). 

 Τὸ δυοτόκῳ τοῦ κώδικα δὲν ταιριάζει μετρικῶς στὸν στίχο. Ὁ Salmasius (Ap.B.) 

διορθώνει τὸ ἐπίθετο σὲ δοιοτόκῳ, δημιουργῶντας ἕναν κατὰ τὰ ἄλλα ἀμάρτυρο τύπο (τὸν 

υἱοθετοῦν οἱ Brunck, Dübner, Paton, Beckby, Gow-Page, Pelliccio). Ἡ διόρθωση τοῦ Reiske 

δυστόκῳ ἐν (1754, 131 καὶ 1766, 111) εἶναι αὐθαίρετη, καθὼς δὲν ἀναπτύσσει ὁ ποιητὴς τὸ 

ζήτημα τῆς δυστοκίας. Ἐπίσης, χρειαζόμαστε τὴν πληροφορία γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν 

τεχθέντων παιδιῶν γιὰ νὰ αἰτιολογήσουμε τὸν πληθυντικὸ κούρους συντακτικῶς καὶ 

νοηματικῶς. Ὁ Jacobs1 προτείνει τὴν γραφὴ δισσοτόκῳ, ἡ ὁποία ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν 

γραφὴ τοῦ κώδικα καὶ τοῦ ἀπογράφου (τὸ δισσοτόκῳ τυπώνουν οἱ Ηoltze καὶ Stadtmüller).  

Τὸν τύπο αὐτὸ συναντοῦμε μόνο στὸν Νόννο, ἐκεῖ ὅμως ἡ φράση μήτηρ δισσοτόκος (Δ. 

5.199 καὶ 9.304) σημαίνει μητέρα ποὺ γέννησε δύο φορές καὶ ὄχι μητέρα διδύμων. Θὰ 

μποροῦσε ὁ Ἀπολλωνίδης νὰ δημιουργήσει μία καινούργια λέξη μετατρέποντας τὴν φράση 

δοιὼ τεκέειν (Ἰλ. 24.608) στὸ σύνθετο δοιοτόκος.  

Ἄλλα ἐπίθετα μὲ β΄ συνθετικὸ τὸν τόκο εἶναι τὰ διδυμοτόκος καὶ διδυμητόκος· στὴν 

ποίηση βλ. Θεόκρ. 1.25, Καλλίμ. Ὕμν. Ἀπ. 54 καὶ Φίλ. ΠΑ 6.99=15,5 GP διδυμητόκοι αἶγες, 

καὶ κυρίως GVI 377=IG XIV 2521,1 λείψανα Λουκίλλης διδυματόκου (Μπορντώ, 

ἀχρονολόγητη· γιὰ γυναῖκα ποὺ πεθαίνει στὴν κύηση μαζὶ μὲ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δίδυμά της). 

Στὸν Ἀνακρέοντα (ἀπ. 129 PMG) συναντᾶται τὸ δίτοκος (ποὺ γεννάει δύο φορές· βλ. 

Πολυδ. Ὀνομ. 3.50). Πρβλ. Κριν. ΠΑ 9.430=38,5 GP νηδύς … τριτοκεῖ (γιὰ αἶγα ἀπὸ τὴν 

Ἀρμενία). 

Ἐξάλλου, τὸ οὐσιαστικὸ νηδὺς ἔχει ἐδῶ τὴν ἔννοια «μήτρα», ὅπως στὴν Ἰλ. 24.496, 

Ἡσ. Θεογ. 461 νηδύος ἐξ ἱερῆς (ἡ κοιλιὰ τῆς Ῥέας). Γιὰ ἄλλα σχετικὰ συντάγματα τοῦ τύπου 

ὄνομα+ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς σὲ συμφραζόμενα γέννησης βλ. Ἀπ. Ῥόδ. 4.706 λοχίης ἐκ 

νηδύος, [Ὀππ.] Κυν. 3.61-62 γείνατο μήτηρ/ γαστρὸς ἀριστοτόκοιο κλυτὸν βασιλῆα λέοντα, 
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Νόνν. Δ. 48.732 δαϊζομένης … νηδύος, Δ. 41.133 γαστρὸς ἀμαιεύτοιο μογοστόκον ἔφθασεν 

ὥρην. Πρβλ. GVI 1462=IG IX2 638,3-4 ὤλεο …/ Πωτάλα, ἐγ γαστρὸς κυμοτόκοις ὀδύναις 

(Λάρισα, 3ος αἰ. π.Χ.). 

 

ὄμμασι δ’ ἐν πλεόνεσσιν ἀθρεῖς πυριθαλπὲς ὄχημα/ ἠελίου    Τὸ ἀθρέω εἶναι ὁμηρικό 

(Ὀδ. 12.232-233). Παρόμοιες φράσεις συναντῶνται στὸν Μάξιμο (Περὶ καταρχῶν 6.157) 

πρὶν φάος ἠελίοιο φίλοις ὤπεσσιν ἀθρῆσαι, καὶ στὸν Νίκανδρο (Θηρ. 164-165) ἠέ τιν’ αὐγήν/ 

ἀθρήσῃ. Ὁ Καλλίμαχος (ΠΑ 6.148=16,3-4 ΗΕ) γράφει ἐμὰ φέγγη / ἀθρήσας, μιλῶντας γιὰ 

τὸ φῶς ἑνὸς πολύφωτου λύχνου. Γιὰ τὴν σύνταξη βλ. καὶ Ἰλ. 1.587 ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι, 

Πινδ. Νεμ. 7.65, Σοφ. Τραχ. 241, ἴδ. 746-747 ξυμφορὰν ἐν ὄμμασιν/ πατρὸς δεδορκὼς, Εὐρ. 

Ἱππ. 1265 ἰδὼν ἐν ὄμμασιν, Ὀρ. 1020, Ὀππ. Ἁλ. 2.592 φαιδροῖσιν ἐν ὄμμασιν εἰσοράασθαι. 

Γιὰ «ὅραση» μέσῳ ἄλλων ματιῶν βλ. καὶ Σοφ. Ἀντ. 988-989 ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν/ 

δύ’ ἐξ ἑνὸς βλέποντε, Οἰδ. Κ. 146-147 ἀλλοτρίοις/ ὄμμασιν εἷρπον, Εὐρ. Φοίν. 834-835 ὡς 

τυφλῷ ποδὶ/ ὀφθαλμὸς εἶ σύ, ναυβάταισιν ἄστρον ὥς· στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀντίφιλ. ΠΑ 

9.13Β=29,4 GΡ ὀθνείοις ὄμμασιν ἀκροβατεῖ, Λεων. Ἀλεξ. 9.12=15,2 FGE ὄμμασιν 

ἀλλοτρίοις ἀντερανιζόμενος (στὸν Λεωνίδα τὸ ὄμμασιν ξανὰ σὲ δοτικὴ καὶ σὲ ἀρχὴ στίχου).  

πυριθαλπὲς ὄχημα/ ἠελίου    Τὸ ὄχημα τοῦ ἥλιου εἶναι παραδοσιακὴ μυθολογικὴ εἰκόνα· 

βλ. Σοφ. Ἀντ. 1065 τροχοὺς ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν, Εὐρ. Μήδ. 1321-1322 (ὄχημα), 

Ἀριστοφ. Θεσμ. 17, Ἀπ. Ῥοδ. 4.598 ἅρματος Ἠελίοιο, ἴδ. 3.309, Φιλοστρ. Βίος Ἀπ. 6.11,249 

Ἡλίου ... ἀὴρ ὄχημα, Νόνν. Δ. 1.473 ἔμπυρον Ἠελίου ... ἅρμα, SP 296, 21 λ]άμπει δ’ ἠέλιος 

φαέθων τροχ[οειδέϊ φέγγει (Σεβαστούπολη Γαλατίας, 2ος αἰ. μ.Χ.· Mitford 1991, 216). Πρβλ. 

τὸν Πομπήιο (ΠΑ 7.219=1,3 GP) οὐκέτι χρυσοχάλινον ὁρᾷ δρόμον Ἠελίοιο (γιὰ νεκρή). Σὲ 

μία μεταγενέστερη ἐπῳδικὴ ἐπίκληση στὸν Ἥλιο (στὸν Θεόδωρο Πρόδρομο, Ῥοδ. καὶ Δοσ. 

4.243) διαβάζουμε Ἥλιε, διφρεῦ ἅρματος πυροτρόφου.     

 Τὸ περιθαλπὲς τοῦ Ρ ἐμφανίζεται μόνο ἐδὼ καὶ στὸν Νίκανδρο, Θηρ. 40 περιθαλπέα 

ῥίζην (Schneider), καὶ στὰ Σχόλ. Νικ. Θηρ. Crugnola περιθαλπέα δὲ τὴν θερμὴν ἢ 

περιθάλπουσαν.202 Οἱ Gow-Scholfield στὸ χωρίο ἐκεῖνο υἱοθετοῦν τὴν διόρθωση 

πυριθαλπέα. Καὶ στὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐπίγραμμα ὁ Salmasius (Ap.B.) προτείνει τὴν διόρθωση 

σὲ πυριθαλπές, τὴν ὁποία δέχονται οἱ περισσότεροι ἐκδότες τῆς Ἀνθολογίας (ἐκτὸς ὁ Holtze 

καὶ ὁ Stadtmüller ποὺ τυπώνουν τὸ περιθαλπές). Ὁ Reiske προτείνει τὴν γραφὴ περικαλλές, 

ἡ ὁποία ὅμως ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν παράδοση τῶν κωδίκων (ὁ Dübner δὲν τὴν 

ἀπορρίπτει).203  

                                                           
202 ἢ περιθάλπουσαν, [ἢ πυρὶ θάλπουσαν] Schneider. 
203 Βλ. σχετικῶς Ἰλ. 4.486 περικαλλέϊ δίφρῳ, 3.312, 5.20, Ὀδ. 3.481. 
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Υἱοθετοῦμε τὴν πρόταση πυριθαλπές. Τὸ ἐπίθετο εὑρίσκεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χωρίο τοῦ 

Νικάνδρου (βλ. ἀμέσως παραπάνω), στὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ῥόδιο (4.925-926), αἰθομένη 

φλόξ/ … πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης καὶ σὲ ἕνα ἀνώνυμο ἐπίγραμμα (ΠΑ 9.632,4), 

πυριθαλπὲς... ὕδωρ. Στὶς πιὸ πάνω περιπτώσεις τὸ πυριθαλπὴς σημαίνει αὐτὸν ποὺ καίγεται 

ἀπὸ τὴν φωτιά (πυρι- μὲ σημασία δοτικῆς). Ἀντίθετα, στὸ ἐπίγραμμά μας τὸ πυριθαλπὴς θὰ 

ἐσήμαινε τὸ ἅρμα ποὺ καίει/φωτίζει μὲ τὴν θερμότητά του (ἐνεργητικὴ σημασία). Παρόμοια 

χρήση συναντοῦμε στὸ ἔπος τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας: Νόνν. Δ. 13.475 πυριθαλπέος ... 

κεραυνοῦ, Δ. 1.236· πρβλ. Ἀνών. ΠΑ 1.10,41 ἠέλιος πυριλαμπέα δίφρον ἐλαύνει. Βλ. 

παρόμοια Ὀρφ. Ἀργον. 214 πυριφεγγέος Ἠελίοιο, 1122 πυριβρόμου (ἢ πυριδρόμου) ἠελίοιο, 

Νόνν. Δ. 38.85-86 ἀντέλλων πυριφεγγέος ὑψόθι δίφρου/ Ἠέλιος. Γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν 

μεταγενέστερων ποιητῶν στὴν σύνθεση ἐπιθέτων μὲ α΄ συνθετικὸ τὸ πυρι- βλ. καὶ 

Debrunner 1917, 18.  

 

προτέρης οὖσα τελειοτέρη    Ὁ συγκριτικὸς τελειότερος ἐντοπίζεται στὴν ἴδια θέση θέση, 

στὸ τέλος ἑνὸς ἐπιγράμματος τοῦ Φιλοδήμου (ΠΑ 5.121=8,6 GP τελειοτέρην, γιὰ σύγκριση 

γυναικῶν) καὶ ἑνὸς ἐπιγράμματος τοῦ Γεμίνου (6.260=8,6 GP γιὰ τὸν Ἔρωτα, ἔργο τοῦ 

Πραξιτέλους) καὶ στὸ τέλος πενταμέτρου στὸν Διοσκορίδη (7.411=21,2 ΗΕ)· πρβλ. τὸ 

σχῆμα λιτότητος οὐ … χερειοτέρη ποὺ ἐντοπίζεται στὸν τελευταῖο στίχο τοῦ ἀπολλωνίδειου 

10.19=26 GP.  

Φαίνεται ἡ ἰδέα τῆς ἀσθένειας ὡς ἀτέλειας· βλ. Πλάτ. Τίμ. 33a τέλεον καὶ ἀγήρων 

καὶ ἄνοσον, ἴδ. Πολ. 536a-b. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Φίλ. ΠΑ 9.11=35,6 GP ἀλλήλοις μερίσαι 

τοὐλλιπὲς εἰς τέλεον, Λεων. Ἀλεξ. 9.12=15,3 FGE ἄμφω δ’ ἡμιτελεῖς πρὸς ἑνὸς φύσιν 

ἡρμόσθησαν (τυφλὸς καὶ χωλὸς ἀλληλοβοηθοῦνται), Ἀνών. ΠΑ 1.74,2 καὶ Austin-Bastianini 

2001, σ. 227-228 γιὰ τὴν πλουθυγιείαν  στὴν λογοτεχνία ὡς ὕψιστο ἀγαθό. 

Τὸ ἐπίγραμμά μας κλείνει μὲ τὴν ἰδέα τῆς μητρότητας ὡς τελείωσης· ἡ Τιμόκλεια 

εἶναι τελειότερη ἀπὸ τὸν προηγούμενο ἐαυτό της χάρη στὴν μητρότητα. Ἴσως τὸ ἐπίγραμμά 

μας ὑποδηλώνει μία θρησκευτικὴ θεώρηση τῆς μητρότητας. Ὁ Ζεὺς Τέλειος καὶ ἡ Ἥρα 

Τελεία μέσῳ τοῦ Ἱεροῦ τους γάμου ἀποκτοῦν τρία παιδιά μαζί: τὸν Ἄρη, τὴν Ἥβη καὶ τὴν 

Εἰλείθυια. Ἐξάλλου, ὁ Κριναγόρας (ΠΑ 6.244=12,1 GP) εἰσηγεῖται τὶς δύο ἰδιότητες τῆς 

Ἥρας, ὡς τελείας συζύγου καὶ ὡς προστάτιδας τῶν μητέρων: Ἥρη Ἐληθυιῶν μήτηρ, Ἥρη 

δὲ Τελείη. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἐπίθετο Ὀμφαλητόμος ποὺ ἀποδίδεται στὴν Ἥρα (Σούδα λ. 

Ἥρα), τὸ ποίημα τοῦ Κριναγόρα ἴσως μαρτυρεῖ τὴν θεώρηση τῆς μητρότητας ὡς 

ὁλοκλήρωσης τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς Ἥρας ὡς προστάτιδας τῆς μητρότητας· βλ. 

Häussler 1995, 63-92.  
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ΠΑ 9.228=14 GP 

 

ἀγγελίης ἤκουσεν ἀνωίστου Μελίτεια,  

  υἱέα σὺν φόρτῳ κύματι κρυπτόμενον· 

ἠιόσιν δ’ ἐπικέλσαν ἁλίκλυστον δέμας ἄλλου  

  δύσμορος οἰκείης σύμβολον εἶδε τύχης,  

υἱέα δ’ ὣς ἔστειλε. Δίων δ’ ἐπὶ νηὸς ἀθραύστου             5 

  ἤλυθεν εὐκταίης σῶος ἀπ’ ἐμπορίης.  

μητέρες ὡς ἀνίσου μοίρης λάχον· ἡ μὲν ἄελπτον  

  ζωὸν ἔχει, κείνη δ’ ὄψεται οὐδὲ νέκυν. 

 

P Ἀπολλωνίδου εἰς Μελίτειάν τινα γυναῖκα τὸν ἴδιον υἱὸν ἀκούσασαν ναυαγῆσαι καὶ ξένου τινὸς ὡς τὸ ἐκείνου 

σῶμα θάψασαν. εἴτα ἐπανῆλθε καὶ ὁ υἱὸς αὐτῆς       PlΑ Ἀπολλωνίδου 

1 Μελίτεια P: Μελίτινα Pl    6 εὐκταίης Jacobs: ἐκ γαίης PPl 

 

 

Ἡ Μελίτεια ἄκουσε αὐτὸ τὸ ἀπροσδόκητο μήνυμα: ὄτι ὁ γιός της θάφτηκε ἀπὸ τὰ κύματα μαζὶ 

μὲ τὸ φορτίο του. Τότε στὸ ξεβρασμένο σῶμα κάποιου ἄλλου, ποὺ ὁδηγήθηκε στὴν ἀκτή, ἡ 

δύσμοιρη γυναῖκα εἶδε ἕνα σημάδι τῆς δυστυχίας της καὶ τὸν ἔθαψε σὰν γιό της. Ἀλλὰ ὁ Δίων 

μὲ πλοῖο γερό ἐπέστρεψε σῶος ἀπὸ τὸ ἐμπόριό του ποὺ εἶχε πάει κατ’ εὐχήν. Πόσο ἄνιση μοῖρα 

ἔλαχε στὶς δύο μητέρες: ἡ πρώτη παρ’ ἐλπίδα ἔχει τὸν γιό της ζωντανό, ἡ δεύτερη οὔτε νεκρό 

δὲν θὰ δεῖ τὸν δικό της. 

 

Τὸ συνηθισμένο θέμα ἑνὸς πνιγμοῦ στὴν θάλασσα μετατρέπεται σὲ ἕνα παιχνίδι τῆς 

μοίρας σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα. Οἱ πρῶτοι στίχοι (ἀγγελίης … ἔστειλε) περιγράφουν τὴν ταφὴ 

ἑνὸς ἄνδρα τοῦ ὁποίου ἡ σορὸς ταυτοποιήθηκε λανθασμένα. Ἀρχίζει κανεὶς νὰ 

ἀντιλαμβάνεται τὸ σφάλμα ἀπὸ τὸν στ. 3, δέμας ἄλλου, καὶ τὸν στ. 5, υἱέα δ’ ὣς. Τὸ 

ἐπίγραμμα περιέχει τὸ στοιχεῖο τοῦ ἀναπάντεχου τῶν ἐπιδεικτικῶν ἐπιγραμμάτων, ποὺ 

συνοψίζεται στὸ ἐπίθετο ἄελπτον. Ἐπίσης, τὸ ποίημα ἐμπλουτίζεται μὲ σχήματα ὅπως τὸ 

ὑπερβατὸν στὸν στ. 1 ἀγγελίης ἤκουσεν ἀνωίστου καὶ  στὸν στ. 2 υἱέα σὺν φόρτῳ κύματι 

κρυπτόμενον· βλ. Lausberg 1998, §§ 462 3b, 716-18.204 Ἐπίσης, στὸ σημεῖο εὐκταίης … 

ἐμπορίης παρατηρεῖται ὁμοιοτέλευτον καὶ συμφωνία (ἐπίθετο+οὐσιαστικό) μεταξὺ τῶν δύο 

ἡμιστιχίων τοῦ πενταμέτρου. Πρόκειται γιὰ σχετικὰ σπάνιο φαινόμενο στὴν Ἀνθολογία· βλ. 

Sider 1996, 44 γιὰ τὸν Φιλόδημο, Siedschlag 1977, 111-114 γιὰ τὸν Μαρτιάλη καὶ 

παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. 

                                                           
204 Βλ. Kells 1961, 188-195 καὶCalboli 2004, 246-248. 
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Ἡ πλοκὴ τῆς ἱστορίας παρουσιάζεται σὲ χρονολογικὴ σειρά· βλ. παράταξις στὸν 

Lausberg 1998, § 944. Tὸ ποίημα κλείνει φιλοσοφῶντας γιὰ τὴν μοῖρα.205 Παρόμοια ἱστορία 

γιὰ τὴν ἀντίθετη τροπὴ τῆς μοίρας εἶναι ἡ περίπτωση δύο ἀδελφῶν τῶν ὁποίων ἡ μοῖρα 

ἀντιστράφηκε· βλ. Κριν. ΠΑ 7.638=45 GP παίδων ἀλλαχθέντι μόρῳ καὶ τὴν συζήτησή μας 

στὸν Ἀπολλωνίδη, 9.243=15 GP. 

Ἡ περίπτωση τῆς τραγικῆς μητέρας τοῦ νεκροῦ ὑπενθυμίζει τὸν ἐπιτύμβιο τόπο τοῦ 

κενοταφίου γιὰ χαμένους ναυαγούς. Πρβλ. τὸν Φάλαικο (ΠΑ 13.27=4,5 κ.ἑξ. HE) τύμβου δ’ 

ἐν πατέρων κενεοῦ λάχεν…/ μήτηρ…/ αἰαῖ, κωκύει τὸν ἑὸν γόνον ἤματα πάντα καὶ Λεων. Ταρ. 

7.652=15,7-8 HE κενὸν…/ τύμβον· Δαμάγ. 7.497=9,2 HE, Ἀργεντ. 7.374=19,3 GP ψεύστην 

αὐγάζουσα κενὸν τάφον, ἴδ. 7.395=20,1 GP, «Σιμων.» 7.496=68,5-6 FGE βαρεῖαν/ ναυτιλίην 

κενεοὶ τῇδε βοῶσι τάφοι· βλ. καὶ Καλλίμ. 7.271=45,4 HE κενεὸν σῆμα παρερχόμεθα, Πέρσ. 

7.539=9,6 HE μύρονται κενεὸν σῆμα περισχόμενοι, Παγκρ. 7.653=3,3-4 HE τόδε σῆμα/ 

δακρύσας κενεὸν παιδὶ πατὴρ ἔκαμεν, Ἰουλ. Ἀιγ. ΠΑ 7.592,6· βλ. καὶ Ἀσκληπ. ΠΑ 

7.500=31,1 HE κενὸν ἠρίον, Φαν. ΠΑ 7.537=8,2 ΗΕ κενεὴν τήνδ’ ἀνέχωσε κόνιν, Εὐφορ. 

ΠΑ 7.651=2,5 HE ἡ κεινὴ χθὼν, Ἀγαθ. ΠΑ 7.569,5 κενήριον.206 Γιὰ τὸ θέμα τοῦ θανάτου 

στὴν θάλασσα καὶ τοῦ κενοταφίου βλ. καὶ Lattimore 1962 (199-202 καὶ εἰδικὰ σ. 199, ὑποσ. 

213 ὅπου ὑπάρχει κατάλογος σχετικῶν ἐπιγραμμάτων).  

 

ἀγγελίης ἤκουσεν ἀνωίστου Μελίτεια 

ἀγγελίης… ἀνωίστου    ἡ φράση ἀνώϊστον κακὸν συναντᾶται στὸν Ὅμηρο μόνο στὴν Ἰλ. 

21.39· βλ. καὶ Ὀδ. 4.92 (ἀνωϊστί). Σὲ ἄλλα συμφραζόμενα τὸ ἐπίθετο βρίσκεται στὸν Μόσχο 

(Εὐρ. 75) καὶ στὸν Ἀπ. Ῥόδ. 1.680 (ἀνωίστως)· βλ. καὶ Ἀδέσπ. ΠΑ 7.564,3 σῆμα δ’ 

ἀμαλδύναντος ἀνωΐστοιο χρόνοιο. Ὅσο γιὰ συντάγματα ποὺ περιέχουν τὸ οὐσιαστικό, βλ. 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.631=7,2 GP πένθιμον ἀγγελίην, Ἀντίπ. Θεσσ. 7.637=61,4-5 GP νηῦς …/ 

ἀγγελίην … μηνύουσα (ἁλιέας πεθαίνει στὸ πέλαγος ἀπὸ κεραυνό), Χαιρήμ. 7.721=3,4 HE 

θανάτου … ἀγγελίαν. Ὁ Βιάνωρ ἀνοίγει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἕνα ἐπίγραμμα (9.223=7 GP): 

ἀγγελίην πὰρ Ζηνὸς. 

Μελίτεια   Πιὸ συχνὸ στὴν Ἀττικὴ εἶναι τὸ ὄνομα Μελίτια. Τὸ Μελίτεια συναντᾶται μία 

φορά στὴν Ἀθήνα σὲ ἐπιγραφὴ τοῦ 475-450 π.Χ., καὶ μάλιστα ἡ γραφὴ αὐτὴ εἶναι 

ἀποτέλεσμα εἰκασίας (IG I3 567). Ἐντοπίστηκε καὶ στοὺς Δελφούς (SGDI II 2139· 189/188 

π.X.), στὴν Ἄμφισσα (IG IX,I2 3:764· 3ος -2ος αἰ. π.Χ.), στὶς Αἰγές (SEG 35:795· ἐπιτύμβια 

                                                           
205 Κατὰ τὴν Raphals 2003, 537, ἡ Μοῖρα εἷναι «a way to categorize or discriminate what can and cannot be 

changed»· βλ. ἴδ. σ. 539-540 γιὰ τὶς διάφορες σημασίες τοῦ ὅρου καὶ 553 κ.ἑξ. γιὰ τὶς ἀρχαιοελληνικὲς 

πεποιθήσεις γιὰ τὴν Μοῖρα.  
206 Ἡ ἑλληνικὴ συνήθεια τοῦ κενοταφίου ἐπισημαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν Εὐριπίδη, Ἑλ. 1241-43 Ἕλλησίν ἐστι 

νόμος, ὃς ἂν πόντῳ θάνῃ/ …/ κενοῖσι θάπτειν ἐν πέπλων ὑφάσμασιν. 
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στήλη, 375-350 π.Χ.), στὴν Μυτιλήνη καὶ στὴν Τρωάδα (IG XII Suppl. 29 καὶ IG XII Suppl. 

29(b), IK 3,15 τοῦ 1ου αἰ. π.Χ., ἄρα ἴσως κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη). Στὴν Ἤπειρο 

ἐντοπίστηκε τὸ κοντινὸ ὄνομα Μελιτέα.207 Ὁ Beckby, οἱ Gow-Page, GP, δέχονται τὴν 

γραφὴ Μελίτεια του P, ἐνὼ οἱ Étienne καὶ Lubin ὑποστηρίζουν τὴν γραφὴ Μελίτινα του Pl. 

Βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.288,1=41 HE καὶ ἴδ. 6.289,1=42 HE. 

 

υἱέα σὺν φόρτῳ κύματι κρυπτόμενον 

υἱέα   εἶναι ὁμηρικὸς ὁ τύπος, βλ. Ἰλ. 13.350 Θέτιν κύδαινε καὶ υἱέα καρτερόθυμον· Ἡσ. 

Θεογ. 368 υἱέες. Τὸ τριτόκλιτο υἱεὺς ἀπουσιάζει σχεδὸν ἐντελῶς ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν τραγικῶν· 

βλ. ὄμως Ἀπ. Ῥόδ. 2.803, [Μόσχ.] Ἐπιτ. Βίωνος 75, Τριφιόδ. 651-2 Ἀφροδίτη/ οἰκτείρουσα 

γέροντα καὶ υἱέα. Ὁ ἴδιος τύπος χρησιμοποιεῖται γιὰ ἀναφορὰ σὲ θρῆνο γιὰ ἕνα νεκρὸ γιὸ 

στὸν Ἀπολλωνίδη (7.389=6,1 GP) ἔσχατον υἱέα κλαύσας, στὸν Δαμάγητο (7.9=2,2 HE) 

Μούσης υἱέα Καλλιόπης, στὸν Διόδωρο (7.701=10,5-6 GP) ἐῴκει/ υἱέα οἱ τίνειν ταῦτα 

κατοιχομένῳ.  

σὺν φόρτῳ   ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ οὐσιαστικοῦ ἐντοπίζεται στὴν Ὀδ. 8.163 καὶ 14.296· βλ. 

καὶ Ἡσ. Ἔργ. 643-4 μείζων μὲν φόρτος, μεῖζον δ’ ἐπὶ κέρδεϊ κέρδος ἔσσεται, εἴ κ’ ἄνεμοί γε 

κακὰς ἀπέχωσιν ἀήτας, Σοφ. Τρ. 537.208 Βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.654=16,3-4 HE σὺν φόρτῳ 

Κρηταιεῖς ὦσαν Τιμόλυτον καθ’ ἁλὸς,  Ἡρακλείδ. (7.392,4=2 GP) ἱστὸς ὁμοῦ φόρτῳ κἀμὲ 

κάλυψε βυθῷ. Στὸν Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο (7.498=55,3 κ.ἑξ. HE) ἕνας καπετάνιος φορτίδα 

μὲν καὶ πάντα νεὼς ἐπιβήτορα λαὸν/ …/ ἀσκηθεῖς ἐσάωσε. Βλ. καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, 

Ποικιλία. 

κύματι κρυπτόμενον   γιὰ τὴν χρήση τῆς μετοχῆς ὡς ἐπιθέτου βλ. τὴν διαφωτιστικὴ 

σημείωση στοὺς Gow-Page στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. Τὸ κρύπτω χρησιμοποιεῖται ἤδη στὸ 

ἔπος, βλ. Ἰλ. 13.405, Ἡσ. Θεογ. 729-30, Πίνδ. Πυθ. 9.81. Παθητικοὶ τύποι του συντάσσονται 

με ἁπλὴ δοτικὴ στὸν Ἡρόδοτο, 2.130,2 γῇ οὐκ ἐκρύφθη, Σοφ. Οἰδ. Κ. 1546 τῇδε κρυφθῆναι 

χθονί, Εὐρ. Ἰκέτ. 543 νεκροὺς δὲ ταρβεῖτ’ εἰ κρυφήσονται χθονί. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. 

Tαρ. 7.506=65,1 HE κἠν γῇ καὶ πόντῳ κεκρύμμεθα, Ἀργεντ. 7.374=19,1 GP δύσμορος 

ἐκρύφθην πόντῳ νέκυς· πρβλ. Διοσκ. 7.76=33,5 HE καλυφθεὶς κύμασι. Εἶναι ἀχρείαστη ἡ 

διόρθωση τῶν Gow-Page σὲ κύμασι. 

 

ἠιόσιν δ’ ἐπικέλσαν ἁλίκλυστον δέμας ἄλλου    τὸ ἁλίκλυστος εἶναι σπάνιο μεθομηρικὸ 

ἐπίθετο ποὺ σημαίνει αὐτὸ ποὺ κτυπιέται ἀπὸ τὰ κύματα: πρβλ. στὸν Σοφοκλῆ, Αἴ. 1219 

                                                           
207 Bλ. LGPN τ. ΙΙ (Ἀθήνα), τ. ΙΙΙ.Β (Ἄμφισσα), τ. IV (Αἰγές), τ. V.A (Ἴλιον Τρωάδος). 
208 Δίπλα στὸ φόρτος ὑπάρχει τὸ κτρίως πεζολογικὸ ὑποκοριστικὸ φορτίον στὸν Ἡσίοδο, Ἔργ. 643· βλ. καὶ 

Ἀριστοφ. Πλ. 352, Ἀχ. 899, Λυσ. 312. 
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πόντῳ πρόβλημ’ ἁλίκλυστον·  στὴν Ἀνθολογία βρίσκεται ἐπίσης σὲ ἀνώνυμο ἐπίγραμμα (ΠΑ 

9.325=55,1 HE), ἁλικλύστου πέτρας καὶ στὸν Μαριανό (ΠΑ 9.657,2) ἁλικλύστων πορθμὸς 

ἐπ’ ἠιόνων. Συγγενικὰ ἐπίθετα εἶναι τὰ ἁλίβροχος, ον, ποὺ βρέχεται ἀπὸ τὴν θάλασσα, καὶ 

συναντᾶται ἅπαξ στὸν Ἀπ. Ῥόδ. 2.731 πέτραι/ λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι. Βλ. καὶ τὸ 

ἁλίβρεκτος, ον, στὸν Πέρση (ΠΑ 7.501,4=4 HE), ἁλιβρέκτῳ κεῖσαι ὑπὸ πρόποδι, καὶ στὸν 

Νόννο (Δ. 1.96),  ἁλιβρέκτοιο… ἁμάξης. Βλ. ἐπιπλέον τὸ ἁλίκτυπος, ον, στὸν Σοφοκλῆ (Ἀντ. 

953-954), ἁλίκτυποι/ κελαιναὶ νᾶες, καὶ Ἀνων. ΠΑ 6.23,1=17 FGE σήραγγος ἁλικτύπου. Ὁ 

Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ πρωτότυπα τὸ ἁλίκλυστος γιὰ νὰ χαρακτηρίσει νεκρὸ σῶμα. Βλ. 

καὶ Αἰσχ. Πέρσ. 275-276 πολύδονα σώμαθ’ ἁλιβαφῆ/ κατθανόντα, γιὰ τὰ ξεβρασμένα 

πτώματα τῶν ἡττημένων Περσῶν. 

δέμας    χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ δηλώσει τὸ σχῆμα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στὴν Ἰλ. 5.801 

μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής, Ἰλ. 8.305, Ὀδ. 8.14 καὶ 8.116. Τὸ οὐσιαστικὸ σημαίνει 

τὸ νεκρὸ σῶμα στὴν Βατραχομυομαχία, 106 νεκρὸν δέμας· βλ. ἐπίσης Σοφ. Ἀντ. 205 ἄθαπτον 

καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας, Εὐρ. Ὀρ. 40 καὶ 1066. Ὁ Ἀπολλωνίδης ξαναχρησιμοποιεῖ τὴν λέξη 

(ΠΑ 7.180=4,4 GP ἀποφθιμένου… δέμας κτερίσω)· βλ. ἐπίσης Φίλ. ΠΑ 7.362=78,3 GP 

ἦλθεν δ’ εἰς Ἀίδαο δέμας, Ἀδέσπ. ΠΑ 7.672,1 δέμας ἐσθλόν, Λέοντ. ΠλΑ 358,6. 

ἐπικέλσαν    ἐπικέλλειν σημαίνει συνήθως νὰ φέρω πλοῖα στὴν ἀκτή· βλ. Ὀδ. 9.138 

ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, Ὀδ. 9.148 νῆας ἐπικέλσαι· τὸ ῥῆμα ἐντοπίζεται καὶ στὸν 

Ἡρόδοτο, 8.96, Ἀπ. Ῥόδ. 2.352 καὶ 3.575. Ἂς σημειωθεῖ πὼς ἡ χρήση τοῦ ῥήματος ἀπὸ τὸν 

Ἀπολλωνίδη εἶναι ἅπαξ στὴν Ἀνθολογία καὶ μάλιστα τὸ ῥῆμα συνδυάζεται μὲ νεκρὸ σῶμα 

καὶ ὄχι μὲ πλοῖο. Γιὰ ἄλλες μεταφορὲς μὲ τὸ ἴδιο ῥῆμα βλ. καὶ Ἀθήν. 7.117 Kaibel ἄλλοτε δ’ 

ἄλλῃ/ σαργὸν ἐπικέλσοντα, λινοπληγέστατον ἰχθύν, Χωνιάτη Ποιήμ. 1.248 ἀΐοιμι/ θεσπεσίης 

αὐδῆς ἐπικελλομένης μοι ὦδε. 

ἠιόσιν    ἠϊόνες εἶναι οἱ ἀκτές· βλ. στὸν Ὅμηρο Ἰλ. 17.265, Ὀδ. 5.156, [Μόσχ.] Ἐπιτ. Βίωνος 

37 εἰναλίαισι παρ’ ᾀόσι μύρατο Σειρήν. Στὴν Ἀνθολογία τὸ οὐσιαστικὸ ἐντοπίζεται ξανὰ σὲ 

συμφραζόμενα «ξεβράσματος» νεκροῦ ἀπὸ ναυάγιο· βλ. Λεων. Ταρ. 7.506=65,11 ΗΕ, 

Πέρσ. 7.501=4,2 HE, Ἀνύτ. 7.215=12,6 HE, Ἀρχία 7.278=12,2 GP κύμασιν ἀγρύπνων 

λήσομαι ἠιόνων, Τύλλ. Λαυρ. 7.294=2,4 GP ἔβρασε δ’ ἐς κροκάλην πρώιον ἠιόνος, Ἀντίπ. 

Θεσσ. 7.286=14,2 GP κεῖσαι δὴ ξείνῃ γυμνὸς ἐπ’ ἠιόνι, ἴδ. 7.288=60,3-4 GP ὀστέα…/ 

βέβρασται… παρ’ ἠιόνι, Στατ. Φλάκκ. 7.290=3,2-3 GP ναυηγὸν…/ οὐχ ἑκὰς ἠιόνων, Ζωνᾶ 

7.404 =5,5-6 GP ἄξεινοι πλαταμῶνες/ δέξαντ’ Αἰγαίης γείτονες ἠιόνος. 

 

δύσμορος    ἡ Σούδα στὸ οἰκεῖο χωρίο παραδίδει τὶς σημασίες δυστυχής, κακοθάνατος. Τὸ 

ἐπίθετο εἶναι χαρακτηριστικὸ σὲ συμφραζόμενα θρήνου· ἐμφατικὰ τοποθετημένο στὴν ἀρχὴ 
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τοῦ στίχου, περιγράφει συγγενῆ ἑνὸς νεκροῦ στὴν Ἰλιάδα, 22.481 δύσμορος αἰνόμορον 

(θρῆνος Ἀνδρομάχης γιὰ τὸν Ἕκτορα). Ἐντοπίζεται ἐπίσης στὸ μέσο τοῦ στίχου: βλ. Σοφ. 

Αἴ. 630 σχήσει δύσμορος (ἡ μητέρα τοῦ Αἴαντος θρηνεῖ), καὶ στὸ τέλος τοῦ στίχου (Σοφ. 

Φιλ. 359· ὁ Νεοπτόλεμος θρηνεῖ γιὰ τὸν Ἀχιλλέα). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Βάσσ. ΠΑ 7.386=4,2 

GP δύσμορος, ἣ μαστῶν <ὑγρὸν> ἔπηξα γάλα (ἡ Νιόβη κλαίει γιὰ τὰ παιδιά της), Διόδ. 

7.701=10,5 GP πατὴρ… τόνδ’ ἀνέτεινε τάφον,/ δύσμορος, Παλλ. 9.397,5-6 μήτηρ…/ 

δύσμορος (Σπαρτιάτισσα μάνα). Βλ. καὶ GVI 1334,3-4=IG IX1
 884 μήτηρ/ Χρυσογόνη, καί 

μευ δύσμορος οὐκ ὄνατο (ἐπιτύμβια βάση γιὰ ναυαγὸ ἀπὸ τὴν Βιθυνία· Κέρκυρα, 2ος αἰ. 

μ.Χ.)· GVI 1678,10=IG XIV 2123 δύσμορος ἀντλήσει πένθος (Ῥώμη, 2ος/3ος αἰ. π.Χ.· πάλι 

ἐμφατικῶς στὴν ἀρχὴ στίχου)· GVI 201,2 δύσμορος ὠκυμ[όρῳ (2ος/3ος αἰ. π.Χ.). 

 

υἱέα δ’ ὣς ἔστειλε    σχῆμα ἀναστροφῆς ἐπιρρήματος (βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2). 

Ἐντοπίζεται καὶ ἀναφορά, καθὼς ἡ φράση ἀντικατοπτρίζει τὴν ἀρχὴ τοῦ στ. 2 υἱέα… 

κρυπτόμενον. 

Τὸ στέλλω ἔχει ἐδῶ τὴν σημασία τοῦ ἐνταφιάζω, ὅπως στὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ῥόδιο, 

3.204-205 ἐνὶ γαίῃ/ … στείλαντας ὕπερθ’ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι. Μὲ τὴν σημασία αὐτὴ συνήθως 

ἐντοπίζουμε σύνθετα τοῦ στέλλω, ὅπως τὸ συστέλλω (Εὐρ. Τρ. 377-378 οὐ δάμαρτος ἐν 

χεροῖν/ πέπλοις συνεστάλησαν) καὶ περιστέλλω: Ἡράκλειτ. ΠΑ 7.465=1,4 HE λευρὰ 

περιστέλλειν ὀστέα φατὶ τίνος (υποκ. ο τάφος), Ἡγήσ. 13.12=6,8 HE κρωσσῷ χαλκέῳ 

περισταλείς· βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 9.422=11,2 GP ἤν με θανοῦσαν στείλῃς καὶ τὰ σχόλιά μας. 

 

Δίων δ’ ἐπὶ νηὸς ἀθραύστου/  ἤλυθεν εὐκταίης σῶος ἀπ’ ἐμπορίης 

Δίων    εἶναι σύνηθες ὄνομα σὲ πολλὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἐντοπίσθηκε καὶ στὴν Πάφο τῆς 

Κύπρου, στὴν Κυρήνη, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἐπιγραφὲς στὴν Ἀττική, στὴν Πελοπόννησο, 

στὴν Σικελία.209 Bλ. καὶ «Πλάτωνος» ΠΑ 7.99=10,36 FGE ὦ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι 

Δίων,210 Λουκιλλίου 11.174,2 Κύπριν ὅλην χρυσῆν ἐχθὲς ἔκλεψε Δίων, Μελεάγρου 

12.128,6=88 HE νῦν δὲ Πόθων σκῆπτρα Δίων ἐχέτω, ἰδ. 12.256,6=78 HE. Συνδέεται ἴσως 

καὶ μὲ τὸ διωνέομαι, ἀγοράζω, σπάνιο ῥῆμα· στὸ ἐπίγραμμά μας ὁ Δίων εἶναι πράγματι 

ἔμπορος, ἄρα ἴσως πρόκειται γιὰ ὁμιλοῦν ὄνομα. Ἂς σημειωθεῖ καὶ ἡ παρετυμολογία τοῦ 

Δίων ἀπὸ τὸν Δία στὸν Ἀργεντάριο, 9.246,4=25 GP οὐ Διὸς ἐκ χειρῶν, ἀλλὰ Δίωνος ἔβη.211      

                                                           
209 Στὴν Ἀττικὴ συναντᾷ κανεὶς καὶ τὸ κύριο ὄνομα Διώνη· βλ. LGPN II.  
210 Αντιστοιχεῖ στὸ Del Re, Epigrammi Greci, 9 (γιὰ τὸν Δίωνα τὸν Συρακόσιο, μαθητὴ τοῦ Πλάτωνος, ὁ 

οποῖος εἶχε δολοφονηθεῖ). 
211 Πρόκειται γιὰ λογοπαίγνιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Ἀριστοφάνη (Νεφ. 1471) σύμφωνα μὲ τοὺς Gow-Page 

1968, 2.180. 
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ἐπὶ νηὸς ἀθραύστου    ἡ φράση ἐπὶ νηὸς συνοδευόμενη ἀπὸ ἐπίθετο συναντᾶται συχνά· βλ.  

Ὀδ. 4.817 ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς, ἴδ. 14.357 νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· Ἰλ. 5.550, Ἰλ. 8.528, Ὀδ. 21.39 

μελαινάων ἐπὶ νηῶν, Ὀδ. 12.358 ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.212 Βλ. ἐπίσης στὸν Ἡσίοδο, Ἔργ. 236, 

Θεογ. 998 ὠκείης ἐπὶ νηὸς, Ὕμν. Ἀπόλλ. 494, Ἀπ. Ῥόδ. 2.211 Ἀργῴης ἐπὶ νηὸς, [Ὀππ.] Κυν. 

2.622·  βλ. καὶ «Σιμων.» ΠΑ 7.258=46,3 FGE ὠκυπόρων ἐπὶ νηῶν.  

Τὸ ἐπίθετο ἄθραυστος εἶναι ἅπαξ στὴν Ἀνθολογία· τὸ εἰσάγει στὴν λογοτεχνία 

καθὼς φαίνεται ὁ Εὐριπίδης: βλ. Κύκλ. 292 ἄθραυστος λιμήν, Ἑκ. 17 πύργοι ἄθραυστοι, Φοίν. 

1078-79 (ἑπτάπυργοι… περιβολαί/ ἑστᾶσ’ ἄθραυστοι)· βλ. καὶ Λυκ. Ἀλεξ. 890 ἄθραυστον 

σκάφος. Στὴν πεζογραφία βλ. Δίων Κάσσ. Ῥωμ. ἱστ. 10.4 ἄθραυστον τὴν ναῦν ἔχων. Σὲ 

ἐπιτύμβια συμφραζόμενα βλ. ἐπίσης GVI 970,6=CIG II 3019 ἐπ’ ὠκυάλου νηός (Ἔφεσος, 

1ος αἰ. μ.Χ.).  

εὐκταίης … ἀπ’ ἐμπορίης    ἡ γραφὴ ἐκ γαίης τῶν κωδίκων δὲν ἔχει κανένα νόημα στὸ 

χωρίο ποὺ μελετοῦμε. Παλαιότεροι ἐκδότες προτείνουν τὴν γραφὴ ἐς γαίην (Badius, 

Étienne, Brunck), ἡ ὁποία ὅμως ἀπομακρύνεται παλαιογραφικῶς ἀπὸ τὸ κείμενο τῶν 

κωδίκων. Ὁ Salmasius κατὰ τὴν παράδοση προτείνει τὸ Αἰγαίης· ὁ τύπος αὐτὸς βρίσκεται 

καὶ στὸν Ζωνᾶ (7.404=5,6 GP) Αἰγαίης … ἠιόνος· πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 7.631=7,4 Αἰγαίου … 

πελάγευς. Ὁ Waltz προτείνει τὴν διόρθωση ἐκταδίης ἀλλὰ τὸ ὅμηρικὸ αὐτὸ ἐπίθετο (Ἰλ. 

10.133-134 χλαῖναν …/ διπλὴν ἐκταδίην) δὲν συναντᾶται ἀλλοῦ σὲ ὅμοια συμφραζόμενα 

οὔτε ἐγγίζει στὸ κείμενο τῶν κωδίκων. Οὔτε τὸ ἐξαίφνης ποὺ προτείνει ὁ Stadtmüller 

πλησιάζει στὴν παραδεδομένη γραφή. Ὁ Giangrande 1973, 25 εἰσηγεῖται τὴν γραφὴ ἀκταίης 

(τον ἀκολουθεῖ ὁ Pelliccio 2013, 170-172) ἀλλὰ τὸ ἐπίθετο σῶος δὲν δικαιολογεῖται ἂν ἡ 

ἐμπορικὴ δραστηριότητα τοῦ Δίωνος εἶχε ὡς βάση τὶς ἀκτές. 

Ἡ πρόταση εὐκταίης εἶναι ἡ πιὸ πιθανή. Ἤδη στὴν editio princeps τοῦ Λασκάρεως 

μπορεῖ να διαβάσει κανεὶς εὐκταίης ἀντὶ ἐκ γαίης· αὐτὴ τὴν γραφὴ ὑποστηρίζoyn ὁ Jacobs1 

(VIII 365-366), οἱ Dübner, Paton, Beckby καὶ Gow-Page. Συχνὰ ἡ συλλαβὴ εὐ- στοὺς 

κώδικες συγχέεται μὲ ὅμοιες στὴν γραφὴ συλλαβές· βλ. Ἀπολλωνίδ. 6.239=3,5 ὅπου ὁ Ρ 

γράφει εὖ ἐνῷ οἱ κώδικες τῆς Σούδας γράφουν ἐκ. Ἐπίσης, τὸ ἐπίθετο εὐκταῖος εἶναι πολὺ 

κοντινὸ στὸ ἀπολλωνίδειο εὐκτὸν ἴουλον (10.19=26,3 GP).213 Στὴν Ἀνθολογία ὑπάρχουν 

συγγενῆ χωρία: βλ. Θέων. ΠΑ 9.41,6 εὐκταίων ἄχρις ἔβην λιμένων καὶ πρβλ. Ἀντίπ. Θεσσ. 

7.639=59,5 GP νόστιμον εὐπλοΐην, Πολύαινο 9.9=3,2 GP ἀκυμάντου… εὐπλοΐης, Σιλεντ. 

10.15,6 πρηΰν ἀμοιβαίης φόρτον ἐς ἐμπορίης.  

                                                           
212 εὔσελμον, ἐπ. ἐΰσσελμον, εἶναι τὸ πλοῖο μὲ γερὸ κατάστρωμα· ἄρα συγγενεύει με τὸ ἄθραυστον. 
213 Τὸ ἐπίθετο εὐκταῖος συναντᾶται κυρίως στοὺς τραγικούς· βλ. Αἰσχ. Ἀγ. 1387 νεκρῶν σωτῆρος εὐκταίαν 

χάριν, Εὐρ. Ὀρ. 214 εὐκταία θεός καὶ Μήδ. 169 Θέμιν εὐκταίαν· πρβλ. Κριν. 6.242=9,1 GP ἠοῖ ἐπ’ εὐκταίῃ, 

Ἀντίπ. Θεσσ. 6.208=9,6 GP Κύπριδος εὐκταίης, ἴδ. ΠλΑ 75=48,2 GP εὐκταίη μητέρος εὐτοκίη. 
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Τὸ οὐσιαστικὸ ἐμπορία εἶναι μεθομηρικό· στὸν Ὅμηρο συναντᾶται τὸ οὐσιαστικὸ 

ἔμπορος: Ὀδ. 2.319 εἶμι μέν…/ ἔμπορος. Στὴν ποίηση χρησιμοποιεῖται ἀρκετὰ σπάνια τὸ 

ἐμπορία: βλ. Ἡσ. Ἔργ. 646  ἐπ’ ἐμπορίην τρέψας ἀεσίφρονα θυμὸν, Θέογν. 1166 ὁδοῦ … 

τέρματ’ ἐπ’ ἐμπορίην. Ἡ φράση ἀπ’ ἐμπορίης σημαίνει τὴν ἀπὸ τόπου κίνηση (γυρνῶ ἀπὸ 

ἐμπορικὸ ταξίδι). Γιὰ ὅμοιες φράσεις στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. Ταρ. 10.1=85,8 HE ὡς 

πλώοις πᾶσαν ἐπ’ ἐμπορίην, Ζωνᾶ 7.404=5,8 GP εἰς ὀλοὴν ἔδραμες ἐμπορίην, «Σιμων.» 

7.254b=78,2 FGE κατ’ ἐμπορίαν, Σάτ. 10.6=1,7 FGE ὦ ἴτ’ ἐπ’ ἐμπορίην, Σιλεντ. ΠΑ 10.15,6 

ἁμοιβαίης φόρτον ἐς ἐμπορίης. Πρβλ. Ἀσκληπ. 7.500=31,3-4 ΗΕ ἐμέ … καὶ νῆα καὶ ἐμπορίην 

κακὸς Εὖρος/ ὤλεσεν. 

   

ἀνίσου μοίρης λάχον    τὸ ἐπίθετο ἄνισος εἶναι μεθομηρικό· βρίσκεται κυρίως σε πολιτικὰ 

ἐγχειρίδια (βλ. Ἀριστοτ. Ἠθ. Νικ. 1129b1 ἄδικον τὸ παράνομον καὶ τὸ ἄνισον, Αἰσχίν. Τιμ. 

5 τὴν ἄνισον πολιτείαν)· βλ. καὶ Ἀντιφίλου (ΠΑ 9.263=47,6 GP) τὰς ἀνίσους χεῖρας. 

Παρόμοια, σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ διαβάζουμε υἱὸν καὶ πάππον – φεῦ θανάτων ἀνίσων (GVI 

1596· Ῥώμη, 2ος αἰ. μ.Χ.). Ἡ μοῖρα ἀποκαλεῖται ἀπὸ τὸν Ἀγαθία Μοῖρα κραταιή (ΠΑ 

9.153,5, ὁμηρικὴ φράση· βλ. Ἰλ. 24.209-210 τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ/ γιγνομένῳ 

ἐπένησε λίνῳ).  

λάχον    ὁ τύπος αὐτὸς τοῦ λαγχάνω συναντᾶται στὸν Ὅμηρο (Ἰλ. 23.78-79 κὴρ/… ἥ περ 

λάχε γιγνόμενόν περ, ὅπου σημαίνει τὸ μερίδιο κάποιου, τὴν μοῖρα του στὴν ζωή). Ἡ 

σύνταξη τοῦ λαγχάνω+γενική, ὅπως στὸ χωρίο μας, εἶναι σπανιότερη ἀπὸ τὴν σύνταξη τοῦ 

ῥήματος μὲ αἰτιατική (K-G II.1, § 416.3).214 Βλ. Εὐρ. Ἱκ. 309 τάφου τε μοῖραν καὶ 

κτερισμάτων λαχεῖν, Οἰδ. Κ. 789-790 τῆς ἐμῆς/ χθονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν μόνον, 

Θουκ. 2.44,1 οἳ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης λάχωσιν … τελευτῆς. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. Ταρ. 

7.665=14,5-6 HE οὐ μήν οἱ δαίμων πάντῃ κακός· ἀλλ’ ἐνὶ γαίῃ/ πατρίδι καὶ τύμβου καὶ 

κτερέων ἔλαχεν (ἐμπλέκει τοὺς θεοὺς μὲ τὴν μοῖρα), Ἀνών. 14.66,8 δοιὰς … ζωῆς μοίρας 

λάχες. 

 

ἄελπτον ζωὸν ἔχει    εἶναι ἐπίθετο ποὺ παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἐλπίζω (με τὴν σημασία 

περιμένω, ἀναμένω). Συναντᾶται πρῶτα στὸν ὁμηρικὸ Ὑμνον εἰς Δήμητρα, 219 παῖδα… τὸν 

ὀψίγονον καὶ ἄελπτον. Στὴν Ἀνθολογία τὸ ἐπίθετο ἐντοπίζεται στὸν Ἀντίφιλο τὸν Βυζάντιο 

(9.14=30,7 GP) σὺ δ’ ἄελπτον ἔχεις γέρας, στὸν Ἀντίπατρο τὸν Θεσσαλονικέα (9.46=104,3 

                                                           
214 Γιὰ τὸ λαγχάνω μὲ αἰτιατικὴ σὲ νοηματικῶς συγγενῆ περιβάλλοντα βλ. Αἰσχ. Ἑπτ. 947 ἔχουσι μοῖραν 

λαχόντες ὢ μέλεοι (γιὰ θεόσταλτη δυστυχία), Εὐρ. Ἰφ. Ταύρ. 863 ἀπάτορ’ ἀπάτορα πότμον ἔλαχον. Ὅμοια δομὴ 

ἐμφανίζεται στὸν Ἀγαθία (ΠΑ 7.551,3) ξυνὰ δὲ καὶ Μοίρης λαχέτην λίνα· βλ. καὶ Ἀνών. (12.143=14,2 HE) 

κἠγὼ τὴν αὐτήν, ξεῖνε, λέλογχα τύχην. 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

152 
 

GP) τίκτε γὰρ εὐθὺς ἄελπτα μετ’ οὐ πολύ, Ἀνών. 9.158=61,5 FGE ἄελπτον … πέσημα. Μὲ 

τὴν ἴδια σημασία βλ. Κριν. 7.638=45,3 GP καὶ νέκυν οὐ σέο… γοήσειν/ ἤλπισα, Ἀντίπ. Θεσσ. 

9.550=94,5-6 GP τίς κεν ἐώλπει/ ὄψεσθαι Τήνου Δῆλον ἐρημοτέρην;   

ζωὸν    γιὰ τὸν τύπο ζωὸς βλ. Ἰλ. 6.38, Ὀδ. 17.114-115, καὶ γιὰ τὸν παράλληλο τύπο ζώς 

βλ. Ἰλ. 5.887, Ἰλ. 16.445· ἐπίσης βλ. Θεόκρ. 2.5 οὐδ’ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές. 

Τὸ ἐπίθετο στὴν ἀρχικὴ θέση τοῦ στίχου ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ νέκυν τοῦ τέλους τοῦ στ. 

8. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀρχίου (7.68=14,7 GP) καὶ ζωὸς τάδε μοῦνον, ἃ καὶ νέκυς ὧδε 

κομίζω (γιὰ τὸν Κυνικὸ Διογένη), στὸν Φίλιππο (9.575=56,4 GP) καὶ νέκυς εἰς ζωῶν χῶρον 

ἀναδράμεται, Ἀντίπ. Θεσσ. 7.168=102,5 GP, Ἀδέσπ. 9.177,4. Τὸ ζωὸς ἐντοπίζεται καὶ σὲ 

ἐρωτικὰ συμφραζόμενα, ὅταν ὁ ἐρωτευμένος παραλληλίζεται μὲ ζωντανό-νεκρό: βλ. Σιλεντ. 

5.236,7-8 αὐτὰρ ἐγὼ ζωὸς μὲν ἐὼν κατατήκομαι οἴστρῳ,/ ἐκ δ’ ὀλιγοδρανίης καὶ μόρον ἐγγὺς 

ἔχω. 

 

κείνη δ’ ὄψεται οὐδὲ νέκυν    πρβλ. Ζωνᾶ 7.404=5,3-4 GP οὐ γάρ σευ μήτηρ ἐπιτύμβια 

κωκύουσα/ εἶδεν ἁλίξαντον σὸν μόρον εἰνάλιον. 

κείνη    Ἡ μητέρα τοῦ νεκροῦ δὲν κατονομάζεται ἀλλὰ ὡς τραγικὸ πρόσωπο ἀναφέρεται μὲ 

τὴν ἀντωνυμία κείνη. Ἡ ἀντωνυμία αὐτὴ χρησιμοποιεῖται γιὰ γυναῖκα ποὺ θρηνεῖ, ὅπως 

στὴν Ὀδύσσεια, 16.37 καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ/ σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν (ἡ 

Πηνελόπη κλαίει γιὰ τὸν χαμένο της σύζυγο), Ὀδ. 15.361 κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης (ἡ 

μητέρα τοῦ Ὀδυσσέα θρηνεῖ γιὰ τὸν γιό της).   

ὄψεται    Γιὰ τὴν χρήση τοῦ ῥήματος ἀπὸ ἄτομο ποὺ βλέπει κάποιον συγγενῆ του νεκρὸ βλ. 

Πλάτ. Φαίδ. 115d1 ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Κριν. ΠΑ 

7.638=45,3-4 GP καὶ νέκυν… ὄψεσθαι, Ἄδηλον 7.335,2 πολλαὶ θανόντας εἶδον υἱεῖς μητέρες. 

Πρβλ. Διότ. 7.261=4,2 ΗΕ παιδὸς ὁρᾶν θάνατον, Φίλιππο 9.254,2=28 GP ἡ τέκνων τρισσὸν 

ἰδοῦσα τάφον. 

οὐδὲ νέκυν    τὸ νέκυς ὡς ποιητικὸ οὐσιαστικὸ ἐντοπίζεται ἤδη στὴν Ἰλιάδα, 22.386-387 

κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος/ Πάτροκλος· βλ. καὶ Εὐρ. Φοίν. 1294 πότερον ἄρα 

νέκυν ὀλόμενον ἀχήσω, ἴδ. 1744 ὃς ἐκ δόμων νέκυς ἄθαπτος οἴχεται. Τὴν ἴδια ἐμφατικὴ 

κατάληξη μὲ τὸ ἐπίγραμμά μας συναντοῦμε στὸν Φλάκκο (9.117=6,8 GP) παισὶν ἔφυς … 

ἐμοῖς ἤπιος οὐδὲ νέκυς (παράπονο Ἑκάβης πρὸς τὸν νεκρὸ Ἀχιλλέα γιὰ τὸν φόνο τῆς 

Πολυξένης) καὶ στὸν Ἀντιφάνη (9.245=3,6 GP) ἄφνως ἔσχομεν οὐδὲ νέκυν (γιὰ νύφη ποὺ 

κατασπαράζουν σκῦλοι). Βλ. καὶ Ξενοκρ. 7.291=1,7-8 FGE πικρὸν Ἀριστομάχῳ γενέτῃ 

κακόν, ὅς σε κομίζων/ ἐς γάμον οὔτε κόρην ἤγαγεν οὔτε νέκυν (νύφη πνίγεται λίγο πρὶν τὸν 

γάμο της).    
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ΠΑ 9.243=15 GP 
 

γήθησαν περὶ παιδὸς Ἀριστίπποιο τοκῆες  

  καὶ κλαῦσαν· μοίρης δ’ ἦμαρ ἓν ἀμφοτέρης· 

εὖτε γὰρ αἰθόμενον δόμον ἔκφυγεν, ἰθὺ κεραυνοῦ  

  Ζεὺς κατά οἱ κεφαλῆς ἄσπετον ἧκε σέλας. 

τοῦτο δ’ ἔπος τότ’ ἔλεξαν ὅσοι νέκυν ὠδύροντο·        5   

  «ὦ  πυρὶ δαιμονίῳ τλῆμον ὀφειλόμενε». 

 
P [C] Ἀπολλωνίδου εἰς Ἀρίστιππον ἐκ πυρὸς σωθέντα καὶ ὑπὸ κεραυνοῦ ἐν αὐτῆι ἡμέρα [sic] ἀπαλλάξαντα     

PlΑ Ἀπολλωνίδου 

 

Χάρηκαν γιὰ τὸ παιδί τους οἱ γονεῖς τοῦ Ἀρίστιππου καὶ κλάψαν· μιὰ μόνο μέρα ἐπεφύλασσε 

καὶ τὶς δύο τροπὲς τῆς μοίρας. Μόλις λοιπὸν ξέφυγε ἀπὸ οἰκία ποὺ καιγόταν, ὁ Ζεὺς κατευθείαν 

πάνω στὸ κεφάλι του ἔστειλε κεραυνοῦ ἀπερίγραπτη φλόγα. Αὐτὴν τὴν ῥήση εἶπαν τότε ὅσοι 

τὸν μοιρολογοῦσαν νεκρό: «Καημένε, ποὺ σοὺ ἦταν γραφτὸ νὰ χαθεῖς ἀπὸ θεϊκὴ φλόγα».   

 

Τὸ ἐπίγραμμα ἀρχίζει μὲ τὴν πρόταξη τοῦ ῥήματος γήθησαν, θέλοντας ἴσως νὰ δώσει 

τὴν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται νὰ μας περιγράψει ἕνα χαρμόσυνο γεγονός, καὶ ἀκολούθως νὰ 

δημιουργήσει ἔντονη ἔκπληξη στὸν ἀναγνώστη μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ δευτέρου στίχου, καὶ 

κλαῦσαν. Τὸ ποίημα χαρακτηρίζεται ἀπὸ ζωντάνια καθὼς παρατηρεῖται γρήγορη ἐναλλαγὴ 

καταστάσεων, εὐχάριστων καὶ δυσάρεστων, καὶ ἀνάλογες μεταπτώσεις συναισθημάτων, 

ἀπὸ τὴν εὐτυχία στὴν δυστυχία. Αὐτό πραγματώνεται στὸ κείμενο μὲ τοὺς συνεχεῖς 

διασκελισμοὺς λέξεων οἱ ὁποῖοι καλοῦν τὸν ἀναγνώστη σὲ γρήγορη ἀνάγνωση γιὰ νὰ 

ἀντιληφθεῖ πλήρως νόημα. Ἐπίσης, ὁ ρυθμὸς εἶναι κοφτὸς καὶ ἐπίσημος χάρη στὴν ἰσχυρὴ 

στίξη καὶ στὸ τριμερὲς σχῆμα: εἰσαγωγή (στ. 1-2), λεπτομέρειες θανάτου (στ. 3-4), ἑρμηνεία 

θανάτου (στ. 5-6). Ἐπιπλέον, παρουσιάζεται πάλι ὁμοιοτέλευτον καὶ συμφωνία 

(ἐπίθετο+οὐσιαστικό) μεταξὺ τῶν δύο ἡμιστιχίων τοῦ στ. 2 μοίρης… ἀμφοτέρης· βλ. σχετικὰ 

παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. 

Ἡ εἰκόνα τοῦ κεραυνοῦ κατέχει σημαντικὸ ῥόλο στὴν σκέψη τῶν ἀρχαίων. Κατὰ 

τοὺς φιλοσόφους ὁ κεραυνός, δηλαδὴ τὸ αἰώνιον πῦρ, εἶναι ἀρχηγὸς τοῦ σύμπαντος· βλ. 

Ἡράκλειτο, ἀπ. 64 D-Κ τὰ δὲ πάντα οἰακίζει κεραυνός. Στὸν Ὅμηρο ὁ κεραυνὸς τοῦ Διὸς 

εἶναι ἱκανὸς νὰ φέρει τὸν θάνατο σὲ ἀνθρώπους καὶ θεούς· βλ. Ἰλ. 8.405 ἕλκε’ 

ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός (δήλωση τοῦ Διὸς ὅτι θὰ καταστρέψει τοὺς 

Ἀχαιούς), Ἰλ. 15.117-118 εἴπέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ/ κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι 

(φόβος τοῦ θεοῦ Ἄρη ὅτι θὰ ἐπισύρει τὴν ὀργὴ τοῦ Διός). Βλ. καὶ Εὐρ. Φοίν. 1172-1186 

(κεραυνοπληξία Καπανέως κατὰ τὸ σχῆμα ὕβρις-τίσις). 
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Τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ἀνήκει στὴν ὁμάδα τῶν ἐπιγραμμάτων Εἰς Δίκην, ἐν 

ᾧ καὶ εἰς πρόνοιαν τῆς Πλανούδειας Ἀνθολογίας, ὅπου ἐξετάζονται περιπτώσεις θείας δίκης 

ἢ τιμωρίας. Τὸ ἴδιο τὸ ἐπίγραμμα «ἐπιγραμματικῶς» παρουσιάζει μόνο τὶς συνέπειες μιᾶς 

κατάστασης (κεραυνοπληξία) χωρὶς καμία ἀναφορὰ στὰ αἴτια ἑνὸς τέτοιου θανάτου. 

Ὑπάρχει γενικότερα στὴν Ἀνθολογία τὸ θέμα τῆς «ἀπόδρασης» ἀπὸ ἕνα εἶδος θανάτου ἀλλὰ 

τοῦ ἄμεσου θανάτου ἀπὸ ἄλλο ἀτύχημα. Γιὰ ἄλλα παρόμοια ἐπεισόδια, ὅπου κανεὶς 

φαινομενικὰ ἀποφεύγει μία καταστροφὴ (βλ. στ. 3 ἔκφυγεν) ἀλλὰ σύντομα πεθαίνει ἀπὸ 

ἄλλη αἰτία βλ. Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 7.289=26 GP καὶ παρόμοια Λεων. Ἀλεξ. 7.550=12,1-2 FGE 

ναυηγὸς γλαυκοῖο φυγὼν Τρίτωνος ἀπειλάς/ Ἀνθεὺς Φθειώτην οὐ φύγεν αἰνόλυκον, Ἀντίπ. 

Θεσσ. 7.640=57,5 GP χεῖμα δέ μιν προφυγόντα … (ἕνα πλοῖο ἀποφεύγει τὴν τρικυμία ἀλλὰ 

δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ λῃστές), Φλάκκ. 7.290=3,1 GP μανίην ὀλοῆς προφυγόντα θαλάσσης … 

(σωτηρία ἀπὸ ναυάγιο ἀλλὰ θάνατος ἀπὸ φίδι), Παλλ. 9.378 (ἕνας φονιὰς σῴζεται 

θαυματουργικῶς ἀπὸ καταπλάκωση γιὰ νὰ σταυρωθεῖ). Γιὰ τὴν ἀντίθετη περίπτωση τῆς 

ἀλλαγῆς ἀπὸ λύπη σὲ χαρὰ βλ. παραπάνω Ἀπολλωνίδ. 9.228=14 GP. 

 

γήθησαν περὶ παιδὸς…/ καὶ κλαῦσαν    Παρόμοιες περιπτώσεις χαρᾶς τὴν ὁποία 

ἀντικαθιστᾷ σύντομα ἡ θλίψη εἶναι ἡ περίπτωση τῶν μνηστήρων πρὶν τὴν σφαγή τους, Ὀδ. 

20.345 κ.ἑξ. μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς Ἀθήνη/ ἄσβεστον γέλω ὦρσε…/ οἱδ’ ἤδη γναθμοῖσι γελώων 

ἀλλοτρίοισιν,/… ὄσσε δ’ ἄρα σφέων/ δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός· βλ. καὶ Σοφ. 

Αἴ. 383 ξὺν τῷ θεῷ πᾶς καὶ γελᾷ κὠδύρεται, Εὐρ. Μήδ. 1041 τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον 

γέλων; (ἡ Μήδεια πρὸς τὰ παιδιά της). Πρβλ. Kαλλίμ. Ἑκ. ἀπ. 115 Hollis=292 Asper: ἐπεὶ 

θεὸς οὐδὲ γελάσσαι/ ἀκλαυτὶ μερόπεσσιν ὀιζυροῖσιν ἔδωκεν (ὁ Asper πιστεύει ὅτι τὰ λόγια 

εἶναι τοῦ Θησέα, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν θρίαμβό του μαθαίνει γιὰ τὸν θάνατο τῆς Ἑκάλης)· βλ. 

καὶ Τριφιόδ. 245-246 οὐ μὲν ἔμελλον/ γηθήσειν ἐπὶ δηρόν, ἐπεὶ Διὸς ἤθελε βουλή (πρόσκαιρη 

χαρὰ Τρῴων γιὰ τὴν σωτηρία τῶν παιδιῶν τους λίγο πρὶν τὴν ἅλωση τῆς πόλης). 

Τὸ γηθέω εἶναι ὁμηρικό· ἐδῶ παρουσιάζεται μὲ ἀσυνήθιστη σύνταξη περί+γενική, ἡ 

ὁποία εἶναι πρωτοτυπία τοῦ Ἀπολλωνίδη. Ἴσως πρόκειται γιὰ σύντμηση τῆς φράσης 

γήθησαν ἀκούσαντες περὶ παιδὸς καὶ κλαῦσαν (πρβλ. Ὀδ. 19.270 Ὀδυσῆος … περὶ νόστου 

ἄκουσα). Τὸ γηθέω συντάσσεται μὲ τὴν πρόθεση περὶ + δοτική στὸν Θεόκριτο (1.54 περὶ 

πλέγματι γαθεῖ) καὶ στὸν Ὀππιανό (Ἁλ. 3.617 περὶ δαιτὶ γεγηθότες). Συνηθέστερα τὸ γηθέω 

συντάσσεται μὲ ἁπλῆ αἰτιατική (Ἰλ. 9.77 τις ἂν τάδε γηθήσειε;) ἢ μὲ ἐπί+δοτική, ὅπως στὸν 

Σοφοκλῆ, Ἠλ. 1230-1231 κἀπὶ συμφοραῖσί μοι/ γεγηθὸς ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο (δάκρυα 

χαρᾶς γιὰ τὴν εὐχάριστη τροπὴ τῶν πραγμάτων). Τὸ κλαίω χρησιμοποιεῖται ἀρκετὰ συχνὰ 

ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη· βλ. 7.389=6,1 GP υἱέα κλαύσας, 9.271=10,2 GP κλαυσόμεθα 
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(ἀμετάβατο). Βλ. καὶ ἀνών. 9.148,6 πῶς ἅμα σοὶ κλαύσω, πῶς ἅμα σοὶ γελάσω (γιὰ τὶς 

καταστάσεις τῆς ζωῆς), Ἀμμιανὸ 9.573,3 κ.ἑξ. 

 

μοίρης δ’ ἦμαρ ἓν ἀμφοτέρης    Ξαφνικὲς ἐναλλαγὲς τῆς τύχης καὶ συμφορὲς ποὺ 

ὁλοκληρώνονται ἄμεσα εἶναι θέματα ποὺ συναντῶνται εἰδικὰ στὴν ἀρχαία τραγῳδία: βλ. 

Εὐρ. Ἑκ. 285 τὸν πάντα δ’ ὄλβον ἦμαρ ἕν μ’ ἀφείλετο καὶ Pelliccio 2013, 176. Ὅμοια 

περιστατικὰ συναντῶνται στὸν Ἀπολλωνίδη: 7.389=6,3 GP οὓς Ἀίδαο συνήριθμον ἥρπασεν 

ἦμαρ (τέσσερα ἀδέλφια πεθαίνουν μέσα σὲ τέσσερις μέρες), ἴδ. 9.422=11,6 GP ὡς μὴ 

λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον ἠέλιον (ζευγάρι καταπλακώνεται τὴν νύκτα τοῦ γάμου του). Βλ. καὶ 

Ἀντίπ. Θεσσ. 9.149=68,3-4 GP· ἀνών. 7.323=50,1-2 FGE ἓν γὰρ ἐπέσχον/ ἦμαρ καὶ γενεῆς 

οἱ δύο καὶ θανάτου (γιὰ δίδυμα ἀδέλφια). Βλ. καὶ Καλλίμ. ΠΑ 7.517=32,1-3 ΗΕ, γιὰ τὴν 

περίπτωση τῆς αὐτοχειρίας τῆς Βασιλοῦς ἠελίου …/ δυομένου ἐπειδὴ δὲν ἄντεχε νὰ θάψει 

τὸν ἀδελφό της ποὺ εἶχε πεθάνει ἠῷοι, ἐκείνη τὴν ἴδια μέρα. 

 

αἰθόμενον δόμον ἔκφυγεν    ἡ μετοχὴ γιὰ ἀντικείμενα ποὺ καίγονται συναντᾶται στὸν 

Ὅμηρο· βλ. Ἰλ. 21.522-523 ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται/ ἄστεος αἰθομένοιο, 

θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε, Ὀδ. 18.343 πὰρ λαμπτῆρσι… αἰθομένοισιν· Εὐρ. Ἱππ. 1279, Βάκχ. 

624 δώματ᾽ αἴθεσθαι δοκῶν. Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀσκληπ. 5.64=11,1 ΗΕ νεῖφε, 

χαλαζοβόλει, ποίει σκότος, αἶθε, κεραύνου (ἀποστροφὴ στὸν Δία ἀπὸ ἐρωτευμένο)· γιὰ 

ἄλλες περιπτώσεις πυρκαγιᾶς στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. Ἀλεξ. 11.200=38,1 FGE 

Ζηνογένους οἶκος κατεκαίετο, Θαλλ. 7.188=3,8 GP πυρκαϊῆς, οὐ θαλάμων, ἔτυχες (ὁ J 

σημειώνει εἰς Κλεάνασσαν ἐν τῷ θαλάμῳ πυρποληθεῖσαν, μᾶλλον δὲ ἀναρπασθεῖσαν, ἐνὼ οἱ 

Gow-Page πιστεύουν ὅτι γίνεται λόγος γιὰ τὴν νεκρικὴ πυρὰ τῆς νεονύμφου), Θεαίτ. 

7.444=5,4 ΗE τῆς ἐχθρῆς ταύτης πυρκαϊῆς ἔτυχον (ὀγδόντα ἄνθρωποι ἔχουν καεῖ μέσα σὲ 

σπίτι), Ἀντιφίλου 9.34=32 GP, Βιάν. 11.248=20 GP, Σεκούνδ. 9.36=1,5 GP ἐν πυρὶ νῦν 

ναυηγός (μιλάει βάρκα ἡ ὁποία καίγεται), Ἰουλ. Αἰγ. 7.585, Ἀδδ. 7.305=11,6 GP πυρκαϊῆς 

ὄφελος (ἀτύχημα σὲ βάρκα). Ἐπίσης, ἡ μετοχὴ αἰθόμενος χρησιμοποιεῖται μεταφορικῶς γιὰ 

ἐρωτικὴ φλόγα· βλ. Ἀργεντ. 5.89=4,4 GP στέργει μαινομένης ἐκ φρενὸς αἰθόμενος. 

 

κεραυνοῦ … ἧκε σέλας    τὸ ῥῆμα, ὡς σύνθετο, συνδυάζεται μὲ τὸν κεραυνὸ ἤδη στὸν 

Ὅμηρο: Ἰλ. 8.133 ἀφῆκ’ ἀργῆτα κεραυνόν, Ὀδ. 24.539 Κρονίδης ἀφίει ψολόεντα κεραυνόν 

(προειδοποίηση στὸν Ὀδυσσέα νὰ λήξει τὴν διαμάχη μὲ τοὺς μνηστῆρες)·215 βλ. καὶ Ἰλ. 

                                                           
215 Βλ. τὴν συζήτηση γιὰ τὸ χωρίο αὐτὸ στὸν Segal 1992, 514 κ.ἑξ.· βλ. καὶ Allan 2006, 25: "Zeus's decision 

restores the communal values of social order". 
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8.75-76 αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ/ ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν, Σοφ. 

Οἰδ. Κ. 95 ἢ σεισμόν, ἢ βροντήν τιν’, ἢ Διὸς σέλας (ὡς σημάδια θεόσταλτα). Ἀλλοῦ 

χρησιμοποιεῖται τὸ βάλλω σὲ ὅμοια συμφραζόμενα: βλ. Ἰλ. 13.319-320 (μεταφορικὰ γιὰ τὸν 

κεραυνό), Ὀδ. 5.128 (τιμωρία θνητοῦ ποὺ ἔσμιξε μὲ τὴν Δήμητρα), ἴδ. 23.330, καὶ στὴν 

πεζογραφία βλ. Δημόκρ. ἀπ. 152 D-K διόβλητον…σέλας.  

Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀντίπ. Θεσσ. 7.367=63,5 GP ἔρροι δὴ κεῖνο φθονερὸν σέλας 

(τύφλωση καὶ θάνατος γαμπροῦ· οἱ Gow-Page ὑποστηρίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ πυρκαγιά, 

ὄχι γιὰ κεραυνό), ἴδ. 7.637=61,3 GP τυπεὶς κατέδουπε κεραυνῷ (γιὰ ψαρὰ, μέσα στὴν βάρκα 

του στὴν θάλασσα), ἴδ. 7.390=62,4 GP, Ἐρύκ. 7.174=7,5 GP ὤλεσε… πρηστήρ σε κεραύνιος 

(ἴσως ἐννοεῖται ἀνεμοστρόβιλος μαζὶ μὲ κεραυνό· βλ. Gow-Page). Ὁ Βιάνωρ ἀναφέρεται 

στὸν τάφο τοῦ Εὐριπίδη, τοῦ ὁποίου τὴν ὑστεροφημία ἐπισφραγίζουν οἱ τρεῖς κεραυνοὶ τοῦ 

Διός: 7.49=1,1-2 GP ἀλλὰ πυρωθείς/ Ζανὶ κεραυνείῳ γαῖαν ἀπηχθίσαο.216  

 

ἰθὺ…/ …κατά οἱ κεφαλῆς    Ἡ φράση ἴσως εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα, 14.402-403 

ἀκόντισε… Ἕκτωρ/ ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε (βλ. καὶ Ἰλ. 20.99-100, 

21.398). Ἡ παρομοίωση τοῦ κεραυνοῦ μὲ αἰχμηρὸ πολεμικὸ ὅπλο συνοψίζεται στὸ 

ἐπίρρημα ἰθύ· βλ. καὶ Πίνδ. Νεμ. 10.7-9 γαῖα δ’ ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραυνω-/ θεῖσα Διὸς 

βέλεσιν/ μάντιν Οἰκλείδαν, Αἰσχ. Προμ. Δ. 358-359 ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος,/ 

καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα (γιὰ τὸν Τυφῶνα), ἴδ. 917 πύρπνουν βέλος. Ἀπὸ τὴν 

Ἀνθολογία βλ. Ἀνών. ΠΑ 7.617,2 ὃν κτάνεν ὑψιμέδων Ζεὺς ψολόεντι βέλει. Ἀλλοῦ στὴν 

Ἀνθολογία τὸ ἰθὺ συναντᾶται ἐπιρρηματικῶς μόνο στὴν φράση κατ’ ἰθύ (Ἀνών. 6.21=18,5 

FGE, σὲ ἄλλα συμφραζόμενα).   

κατά … κεφαλῆς    Πρβλ. Ἰλ. 5.73 βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί, Ὀδ. 18.355, 

κυρίως [Θεόκρ.] 25.255-256 ῥόπαλον…/ ἤλασα κὰκ κεφαλῆς· πρβλ. Ἰλ. 16.411-412 

Εὐρύλαον … βάλε πέτρῳ/ μέσσην κὰκ κεφαλήν. Σὲ ἄλλα συμφραζόμενα βλ. καὶ Ἀπ.Ῥοδ. 

1.1261-62 τῷ δ’ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρώς/ κήκιεν (πρβλ. Ἰλ. 11.811-812). Παρόμοια 

φράση ἀλλὰ γιὰ πτώση θεόσταλτης συμφορᾶς πάνω στὴν πλάτη κάποιου βλ. στὸν Αἰσχύλο 

(Ἱκέτ. 91 κ.ἑξ.) πίπτει … ἐπὶ νώτῳ. 

 

ἄσπετον    ἀπερίγραπτο· οἱ Gow-Page ἐπισημαίνουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπικὸ ἐπίθετο, τὸ 

ὁποῖο ὅμως δὲν συνδυάζεται ἀλλοῦ μὲ τὸ οὐσιαστικὸ σέλας (βλ. Ἰλ. 8.558). Φαίνεται ὅτι 

                                                           
216  Πρβλ. Πλάτ. Τίμ. 22c καὶ αὐτὸς κεραυνωθεὶς διεφθάρη (γιὰ τὸν Φαέθοντα, γιὸ τοῦ Ἥλιου). Γιὰ τὸ ἐπεισόδιο 

βλ. Ἀπ. Ῥοδ. 4.597-600, Diggle 1970, 6 κ.ἑξ. καὶ Byre 1996, 279 κ.ἑξ. Στὴν Ἀνθολογία ὁ Μελέαγρος 

(12.63=91,2 ΗΕ) γράφει Ζηνὸς… πῦρ τὸ κεραυνοβόλον· βλ. καὶ Ἀσκληπ. 12.166=17,3-4 ΗΕ· Ἀνών. 5.168=3,1-

4 ΗΕ Διὸς … πῦρ ἐπιβαλλόμενον, Ἀντίπ. Θεσσ. 11.31=37,3 GP, Νικάρχου 11.328,10, Γεμίν. Πλ.Α. 30,3-4.  
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δημιουργεῖται ἕνα νέο σύνταγμα, τὸ ὁποῖο ἴσως σχηματίζεται στὴν βάση τοῦ ὅτι, κατὰ τοὺς 

ἀρχαίους συγγραφεῖς, ἀπερίγραπτα σφοδρὰ φυσικὰ φαινόμενα προέρχονται ἀπὸ τὸν Δία· 

βλ. Εὐρ. Τρ. 78 κ.ἑξ. (λόγια τῆς Ἀθηνᾶς): καὶ Ζεὺς μὲν ὄμβρον καὶ χάλαζαν ἄσπετον/ πέμψει 

δνοφώδη τ’ αἰθέρος φυσήματα·/ ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον,/ βάλλειν Ἀχαιοὺς ναῦς 

τε πιμπράναι πυρί. 

 Τὸ ἐπίθετο ἄσπετος συνδέεται καὶ μὲ τὸ πῦρ, γεγονὸς ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἐπίγραμμά 

μας, ἀφοῦ σέλας σημαίνει φλόγα, φωτιά, καὶ κατ’ ἐπέκτασιν λάμψη κεραυνοῦ (βλ. καὶ LSJ)· 

σὲ κοντινὰ συμφραζόμενα βλ. Ἰλ. 2.455 πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην (τὸ ἄσπετος ἐδὼ 

κατ’ ἀκρίβειαν ἔχει τὴν σημασία ἀμέτρητος, ἄπλετος), Σιβυλλ. Χρ. 4.180 Geffcken πῦρ 

κοιμήσῃ θεὸς ἄσπετον, ὥσπερ ἀνῆψεν, Νόνν. Δ. 39.34-35 aἰθόμενον δὲ/ ἄξατε πῦρ ἐς ἄρηα 

καὶ ἄσπετον ἅψατε πεύκην. 

 

τοῦτο δ’ ἔπος τότ’ ἔλεξαν    Πρόκειται γιὰ λογότυπο ὁ ὁποῖος εἰσάγει τοὺς τελευταίους 

λόγους πρὸς κάποιον ποὺ πεθαίνει, αὐτολεξεὶ ἢ μή. Χαρακτηριστικὰ διαβάζουμε στὸν 

Ἀντίπατρο Σιδώνιο (7.464=53,6 ΗΕ) ἄγγειλας κεῖν’ ἀνιαρὸν ἔπος (γιὰ τὴν τύχη νεογέννητων 

σὲ δύσκολη γέννα)· βλ. καὶ Ἀντίπ. Σιδ. 7.146=7,5-6 ΗΕ (τὰ ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέως γιὰ τὸν 

νεκρὸ Αἴαντα)· Διοσκ. 7.708=24,5 ΗΕ, ἴδ. 7.229=30,4-6 ΗΕ, ἴδ. 7.434=32,3-4 ΗΕ, Ἡγεμόν. 

7.436=1 ΗΕ, Βάσσ. 9.279=7 GP (ὁ Ἅδης καλεῖ Σπαρτιάτες νεκροὺς πολεμιστὲς νὰ πάψουν 

πιὰ νὰ σκέφτονται τὴν μάχη). Ἐντοπίζεται καὶ τὸ ἀντίστροφο σχῆμα, τὰ λόγια κάποιου ποὺ 

πεθαίνει: βλ. Ἀνύτ. 7.646=7,1-2 ΗΕ λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλῳ περὶ χεῖρε βαλοῦσα / εἶπ’ 

Ἐρατώ καὶ γιὰ περισσότερα παραδείγματα βλ. Ἀπολλωνίδ. 7.233=20,5-6 GP (πάλι ῥήση 

στὸ τέλος ἐπιγράμματος) καὶ τὰ σχόλιά μας. 

 

ὅσοι νέκυν ὠδύροντο    Τὸ ὀδύρομαι μὲ αἰτιατικὴ ἔχει τὴν ἔννοια θρηνῶ κάποιον στὸν 

Ὅμηρο (βλ. Ἰλ. 2.315 μήτηρ … ὀδυρομένη φίλα τέκνα, 19.345 ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον). Ὁ 

τύπος ὠδύροντο ἐντοπίζεται στὸ τέλος ἑξαμέτρου στὴν Ἰλιάδα (24.166)· βλ. Pelliccio 2013 

στὸ οἰκεῖο χωρίο. Στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Ἀνύτ. ΠΑ 7.490=6,1 ΗΕ παρθένον Ἀντιβίαν 

κατοδύρομαι (ὁμιλεῖ ἴσως κάποιος περαστικὸς ἢ πρόκειται γιὰ θρῆνο ἀπὸ τοὺς οἰκείους τοῦ 

νεκροῦ· βλ. Tueller 2008, 77-78). Ἡ πρωτοτυπία τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι ὅτι ἀντὶ τοῦ κυρίου 

ὀνόματος συνδέει τὸ ῥῆμα μὲ τὸ κατηγορούμενο νέκυν, τὸ ὁποῖο τονίζει τὴν τραγικὴ 

κατάσταση τοῦ νεκροῦ. 

 

πυρὶ δαιμονίῳ… ὀφειλόμενε    τὸ ὀφείλομαι συναντᾶται ξανὰ στὸ τέλος πενταμέτρου καὶ 

τέλος ἐπιγράμματος στὸν Κριναγόρα (9.283=26,6 GP τοιαύταις χερσὶν ὀφειλόμεθα· ἡ Ἐνυὼ 
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ἀπευθύνεται στὸν Ἄρη). Ἡ δήλωση τῶν λόγων κάποιου ὁμιλητῆ στὸν τελευταῖο στίχο ἑνὸς 

ἐπιγράμματος συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία, μὲ τὸ ἀνάλογο δραματικὸ 

ἀποτέλεσμα· στὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐπίγραμμα τὰ λόγια τῶν οἰκείων εἶναι ἕνα σύντομο 

μοιρολόγι. Γιὰ ἐπιγράμματα ποὺ καταλήγουν σὲ ῥήσεις, σὲ ἄλλα συμφραζόμενα, βλ. 

Καλλίμ. 7.272=38,5-6 ΗΕ (θάνατος ναυαγοῦ), ἴδ. 12.148=7,5-6 ΗΕ (φόβοι ἐραστῆ), Βοήθ. 

9.248,6 (διάλογος θεῶν γιὰ δεξιοτέχνη χορευτή)· περισσότερα παραδείγματα στὸν 

Siedschlag 1977, 107-108. 

Τὸ ὀφείλω συναντᾶται στὴν ἐπικὴ ποίηση καὶ μὲ κυριολεκτικὴ σημασία (βλ. Ἰλ. 

11.688, Ὀδ. 8.332). Τὸ θέμα «ὅλοι χρωστοῦν (τὸν ἑαυτό τους) στὸν θάνατο» εἶναι 

παραμυθητικὸ σὲ ἐπιτύμβια συμφραζόμενα· βλ. Ἰλ. 12.326-327, 21.109 κ.ἑξ., Σοφ. Φιλ. 

1421 σοί… τοῦτ’ ὀφείλεται παθεῖν, καὶ Εὐρ. Ἄλκ. 419 πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται, ἴδ. 782. 

Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Πομπ. 7.219=1,4 GP ἐκοιμήθη δ’ ὕπνον ὀφειλόμενον (κοπέλα 

πεθαίνει νέα), Ἀντίφιλ. 7.141=23,2 GP Τροίᾳ ὀφειλομένου πτώματος ἀρξάμενον, Λεων. Ἀλ. 

7.547=9,2 FGE πότμον οφειλόμενον, «Σιμων.» 10.105=79,2 FGE θανάτῳ πάντες 

ὀφειλόμεθα, Τιβέρ. Ἴλ. 9.371=3,6 FGE κυσὶν τλήμων ἦν ἄρ’ ὀφειλόμενος (λαγὸς γλυτώνει 

ἀπὸ σκύλο ἀλλὰ καταβροχθίζεται ἀπὸ σκυλόψαρο). Τὸ ἴδιο σχῆμα συναντᾶται καὶ σὲ 

ἐπιγραφές: βλ. Peek 1589=IG XIV 1754 οὐ σοὶ πάντες ὀφειλόμεθα; (παράπονο νηπίου πρὸς 

τὸν Ἄδη ποὺ τὸ πῆρε· Ῥώμη, 2ος/3ος αἰ. π.Χ.). Μάλιστα, ἡ ἐρώτηση πρὸς τὸν Ἅδη οὐ σοὶ 

πάντες ὀφειλόμεθα; τοποθετεῖται στὸ τέλος ἐπιτύμβιων ἐπιγραφῶν γιὰ ἄωρους νεκρούς· βλ. 

Peek GVI 1589, 975 καὶ 1038 (καὶ οἱ τρεῖς ἐπιγραφὲς προέρχονται ἀπὸ τὴν Ῥώμη καὶ 

χρονολογοῦνται τὸν 2ο ἢ 3ο αἰ. μ.Χ.) καὶ τὰ σχόλια τῆς Vérilhac 1978-82 (ἐπιγρ. ἀρ. 148-

150). Πρβλ. GVI 1227,2=IG I2 972 καὶ σὲ μένει θάνατος (Ἀθήνα, 6ος αἰ. π.Χ.), GVI 872,1 

(1ος-2ος αἰ. μ.Χ.) κοινὸν … μερόπων πᾶσι μ[ένει τὸ τέλο]ς (καὶ Raffeiner 1977, 70 ὑποσ. 6).217  

πυρὶ δαιμονίῳ    Τὸ ὁμηρικὸ ἀντίστοιχο εἶναι τὸ θεσπιδαὲς πῦρ (Ἰλ. 12.441, 20.490, 21.342). 

Τὸ ἐπίθετο δαιμόνιος χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Πίνδαρο καὶ τοὺς μεταγενεστέρους γιὰ νὰ 

δηλώσει θεόσταλτα φαινόμενα· βλ. σχετικὰ Πίνδ. Νεμ. 9.27 ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις/ 

φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν (πανικὸς θεόσταλτος γιὰ τὸν Περικλύμενο, γιὸ τοῦ Ποσειδώνα, 

ὅταν ὁ Δίας  σχίσσεν κεραυνῷ τῆν γῆ γιὰ νὰ σώσει μέσα της τὸν Ἀμφιάραο)· Αἰσχ. Πέρσ. 

581 δαιμόνι’ ἄχη (καταστροφὴ περσικοῦ στρατοῦ ἐξαιτίας τῆς ὕβρεως), Ἀριστοφ. Θεσμ. 

1054· Ξενοφ. Ἑλλ. 7.4.3 δαιμονιώτατα ἀποθνῄσκει. Πρβλ. Διότ. 7.173=10,3-4 ΗΕ αἰαῖ 

Θηρίμαχος δὲ παρὰ δρυὶ τὸν μακρὸν εὕδει/ ὕπνον, ἐκοιμήθη δ’ ἐκ πυρὸς οὐρανίου (γιὰ βοσκὸ 

                                                           
217 Παρόμοια, βλ. στὴν Ἀνθολογία Καλλίμ. 7.459=37,4 ΗΕ τὸν πάσαις ὕπνον ὀφειλόμενον, ἴδ. 7.725=42,3-4 

ΗΕ ὅ μοι πεπρωμένος ὕπνος/ ἦλθεν ὁ δε τλήμων οἶνος ἔχει πρόφασιν, Διονύσ. 7.78=1,2 ΗΕ, Θεοδωρ. 

7.732=12,2 HE ἐκτίσων Ἀίδῃ χρεῖος ὀφειλόμενον (γιὰ γέροντα), Φλάκκ. 7.290=3,6 GP ἐπὶ γῆς … μοῖραν 

ὀφειλομένην (ναυαγὸς φονεύεται ἀπὸ φίδι), Βάσσ. 9.279=7 GP. Βλ. καὶ τὴν συζήτηση στὸν Lattimore 1962, 

46 καὶ 170-171, καὶ στὸν Σκιαδᾶ 1967, 35-36. 
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ποὺ κατακεραυνώνεται). Ἑπομένως, ἴσως μπορεῖ ἡ τελικὴ ῥήση νὰ ἐκληφθεῖ ὡς ὑπαινιγμὸς 

ὅτι καὶ ἡ ἀρχικὴ φωτιὰ στὸ σπίτι ἀποτελοῦσε προϊὸν θείας παρέμβασης· μὲ τὸν ἕνα ἢ μὲ τὸν 

ἄλλο τρόπο ὁ Ἀρίστιππος τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ ἦταν προορισμένος ἀπὸ τοὺς θεοὺς νὰ 

καεῖ.  
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ΠΑ 9.244=16 GP 

 

δειματόεις ἐλάφων κεραὸς λόχος εὖτε κρυώδεις  

  πλῆσαν ὀρῶν κορυφὰς χιόνεαι νιφάδες 

δείλαιαι ποταμοῖσιν ἐφώρμισαν ἐλπίδι φροῦδοι 

  χλιῆναι νοτεροῖς ἄσθμασιν ὠκὺ γόνυ· 

τὰς δὲ περιφράξας ἐχθρὸς ῥόος ἀθρόον ἄφνω            5 

  χειμερίῃ στυγεροῦ δῆσε πάγοιο πέδῃ. 

πληθὺς δ’ ἀγροτέρων ἀλίνου θοινήσατο θήρης 

  ἣ φύγεν ἁρπεδόνην πολλάκι καὶ στάλικα. 

 

P τοῦ αὐτοῦ (Ἀπολλωνίδου) εἰς ἐλάφους ἐν ποταμῷ κρυσταλλωθέντι πεδηθείσας καὶ ὑπὸ κυνηγετῶν ἐν αὐτῷ 

ἀγρευθείσας    PlΑ Ἀπολλωνίδου 

3 ἐφώρμισαν Lascaris: ἐφώρμησαν Ρl (cum signo ¨ super η): ἐφόρμισαν Ρ | ἐλπίδι φροῦδοι Ρ: ἐλπίσι χρησταῖς 

Ρl    4  ἄσθμασιν Ρl: ἀθμασιν Ρ | ὠκὺ γόνυ Ρl: ὠκυγόνου Ρ    6  χειμερίῃ Ρl: χειμερίης Ρ 

 

Φοβισμένος κερασφόρος λόχος ἐλαφιῶν, ὅταν γέμισαν τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων κρυερὲς 

νιφάδες χιονιοῦ, ἔσπευσαν τὰ κακόμοιρα νὰ ὁρμήσουν στὸν ποταμὸ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ 

ζεστάνουν τὰ γρήγορα πόδια τους μὲ τὸν ὑγρὸ ἀτμό (ἀπὸ τὸ ποτάμι). Ξαφνικὰ περικλείοντάς 

τα ὅλα μεμιᾶς ἡ ἐχθρικὴ ῥοὴ (τοῦ νεροῦ) τὰ ἔδεσε μὲ τὸν χειμερινὸ δεσμὸ τοῦ μισητοῦ πάγου. 

Τὸτε πλῆθος κυνηγῶν ἀπέλαυσε κυνήγι χωρὶς δίκτυα, τὸ ὁποῖο εἶχε ξεφύγει πολλὲς φορὲς ἀπὸ 

τὰ σχοινιὰ καὶ τοὺς πασσάλους τους.  

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ διηγεῖται πάλι μία παράδοξη ἱστορία. Παρουσιάζει τὸ σύνηθες 

στὸν Ἀπολλωνίδη ὑπερβατὸ σχῆμα (στ. 1-2 δειματόεις … λόχος καὶ κρυώδεις/ … χιόνεαι 

νιφάδες, στ. 6 χειμερίῃ … πέδῃ). Εἶναι ὀκτάστιχο, ὅπως λίγα ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη: 

9.228=14 GP, 9.264=18 GP, 9.280=21 GP. Σὲ αὐτὰ ἡ ἀφήγηση ἀπλώνεται περισσότερο ἀπὸ 

ὅ,τι στὰ ὑπόλοιπα, θυμίζοντας ἑλληνιστικὰ ἐπιγράμματα μὲ περισσότερους τῶν ἕξι στίχων. 

Πάλι συναντοῦμε κατὰ περίπτωσιν ἅπαξ ἢ σπάνιες λέξεις καὶ συντάγματα (δειματόεις, 

κρυώδεις, χιόνεαι νιφάδες, νοτεροῖς ἄσθμασιν, ἀλίνου … θήρης).   

Εἶναι συνήθης ἡ ἀφήγηση ἐξωπραγματικῶν κυνηγετικῶν ἱστοριῶν χάριν ἐπιδείξεως 

ἀπὸ καυχησιάρηδες κυνηγούς· θυμόμαστε καὶ τὴν ἐξιστόρηση τῆς θήρευσης τριῶν κάπρων 

ἀπὸ τὸν Πλίνιο τὸν Νεώτερο ἐνῷ ὁ ἴδιος ἀσχολεῖτο μὲ πνευματικὴ ἐργασία (Ἐπιστ. 1.6). 

Ἐπίσης, ὁ Ἀλκίφρων παρουσιάζει ἕναν ἥρωά του νὰ ἔχει παγιδεύσει μόλις ἔξω ἀπὸ τὴν 

καλύβα του σὺν τῷ νιφετῷ δῆμον ὅλον ὀρνέων φερόμενον (Ἐπιστ. 2.27)· βλ. καὶ [Ὀππ.] Κυν. 

1.455-458 γιὰ χειμερινὸ κυνήγι. Γιὰ τὴν ἀντίδραση ζώων στὸ ἀκραῖο ψύχος ἐνδιαφέρουσες 

εἶναι καὶ οἱ παρατηρήσεις τοῦ Αἰλιανοῦ, Ζῴων ἰδ. 16.26 (γιὰ πρόβατα στὴν Σκυθία)· γιὰ τὶς 
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συνήθεις μεθόδους παγίδευσης ἐλαφιῶν συμπληρωματικὲς πληροφορίες δίνει τὸ 

Ὀνομαστικὸν τοῦ Πολυδεύκη, 5.20 (κυρίως μὲ τόξα καὶ ἀκόντια). 

Σὲ γενικὲς γραμμὲς τὴν ἴδια εἰκόνα σκιαγραφεῖ καὶ ὁ Ἡσίοδος, Ἐργ. 529-535, κατὰ 

τὴν περιγραφὴ τοῦ χειμῶνα: κεραοὶ καὶ νήκεροι ὑληκοῖται/ … φοιτῶσιν, ἁλευόμενοι νίφα 

λευκήν. Ἐξάλλου, τὰ ἐλάφια εἶναι καλοὶ κολυμβητὲς σύμφωνα μὲ τὸν Στράβωνα, 14.6.3.35 

κ.ἑξ. (γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ Κουρίου τῆς Κύπρου· Hecker 1852, σ. 69· βλ. καὶ Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 

5.56, [Ὀππ.] Κυν. 2.217-232 ἀμφίβιοι … ἔλαφοι). Παρόμοιο περιστατικὸ γιὰ τὸν χειμῶνα 

στὴν Σκυθία ἀφηγεῖται ὁ Βεργίλιος (Γεωργ. ΙΙΙ 366-375).218 Εἶναι πολὺ κοντινὴ ἡ 

χρονολόγηση τοῦ συγκεκριμένου βεργιλιανοῦ ἔργου (γύρω στὸ 29 π.Χ.) στὴν χρονολόγηση 

τοῦ Ἀπολλωνίδη ἀλλά, ἂν πράγματι ὁ ἐπιγραμματοποιός μας εἶχε σχέση μὲ τὴν αὐλὴ τοῦ 

Τιβερίου, τότε θὰ μποροῦσε πιθανῶς νὰ δεῖ καὶ νὰ συμβουλευθεῖ τὸ ἔργο τοῦ Βεργιλίου. 

Ἐναλλακτικῶς, ἀκολουθοῦν καὶ οἱ δύο ποιητὲς ἕνα κοινὸ ἑλληνικὸ πρότυπο, χαμένο γιὰ 

ἐμᾶς. 

Ὁμοιότητες μὲ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε παρουσιάζουν τὰ ἑξῆς ἐπιγράμματα: 

Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 6.326=5,3-4 FGE (ἀφιέρωση ἀπὸ κυνηγό τοῦ τόξου του τὸ ὁποῖο ἰούς …/ 

δορκάσι καὶ βαλίαις ἐξεκένωσ’ ἐλάφοις), Τιβ. Ἰλ. ΠΑ 9.370=2 FGE (γιὰ ἐλάφι ποὺ 

ἀπροσδόκητα παγιθεύθηκε ἀπὸ ψαράδες).219 Ἐμφανίζεται ἐκεὶ τὸ σύνθημα τῶν Κυνικῶν 

ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν· στὸν Ἀπολλωνίδη παραλλάσσεται τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ἡ ιστορία 

του εἶναι πιὸ ἀληθοφανής. Βλ. καὶ Καλλιμ. ΠΑ 12.102=1,1-3 ΗΕ (παρομοίωση 

ἐρωτευμένου, ποὺ κυνηγᾷ τὰ ἄπιαστα, μὲ κυνηγὸ ὁ ὁποῖος λαγωόν/ διφᾷ καὶ πάσης ἴχνια 

δορκαλίδος/ στίβῃ καὶ νιφετῷ κεχρημένος· γιὰ τὸ οὐσιαστικὸ δορκαλίς βλ. Gow-Page).  

 

δειματόεις ἐλάφων κεραὸς λόχος    τὸ δειματόεις εἶναι ἅπαξ (ὅπως καὶ τὸ ῥῆμα δειματόω), 

ἀπὸ τὸ δεῖμα. Ἀποτυπώνει τὴν συνήθη εἰκόνα τοῦ φοβισμένου ἐλαφιοῦ (πρβλ. Ἰλ. 1.225 

κραδίην δ’ ἐλάφοιο, ἐνν. ἔχων).220 Παρόμοιο εἶναι τὸ δειμαλέος: [Ὀππ.] Κυν. 1.164-165 

κρυερὴν φύζανδε νέωνται/ νεβροὶ δορκαλίδες τε θοαὶ καὶ δειμαλέος πτώξ (χαρακτηρίζει ὅμως 

τὸν λαγό).221 Ἐπίσης, ὁ Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ τὸ συνώνυμο δείλαιος γιὰ τὰ ἐλάφια 

                                                           
218 Interea toto non setius aere ninguit: / intereunt pecudes, stant circumfusa pruinis/ corpora magna boum, 

confertoque agmine cervi/ torpent mole nova et summis vix cornibus extant./ Hos non immissis canibus, non 

cassibus ullis/ puniceaeve agitant pavidos formidine pennae,/ sed frustra oppositum trudentis pectore montem/ 

comminus obtruncant ferro graviterque rudentis/ caedunt et magno laeti clamore reportant. 
219 Τιβ. Ἰλ. ΠΑ 9.370=2 FGE: οὐ κύνες, οὐ στάλικές με κατήνυσαν, οὐχὶ κυνηγοί/ δορκάδα, τὸν δ’ ἀπὸ γῆς εἰν 

ἁλὶ πλῆσα μόρον./ ἐξ ὕλης πόντῳ γὰρ ἐνέδραμον, εἶτά με πλεκταί/ ἕλξαν ἐπ’ αἰγιαλοὺς δικτυβόλων παγίδες./ 

ἤλιτον, ἡ χέρσοιο μάτην φυγάς, οὐδ’ ἀδίκως με/ εἷλε σαγηνευτὴς τἀμὰ λιποῦσαν ὄρη./ οὔποτ’ ἄγρης, ἁλιῆες, ἔτ’ 

ἄστοχον οἴσετε χεῖρα,/ χέρσῳ καὶ πελάγει κοινὰ πλέκοντες ὕφη (ὁ τονισμὸς τῶν λέξεων δικός μας).      
220 Βλ. καὶ τὸ κερόεις ποὺ χαρακτηρίζει τὰ ἐλάφια. 
221 Τὸ δειμαλέος στὶς περισσότερες περιπτώσεις δηλώνει τὸν φοβερό: βλ. Ἰουλ. Αἰγ. ΠΑ 7.69,1 δειμαλέην 

ὑλακὴν (γιὰ τὸν Κέρβερο) καὶ σχόλια Schulte. 
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πάλι στὴν ἀρχικὴ θέση τοῦ ἑξαμέτρου (στ. 3) θέλοντας ἴσως νὰ τονίσει τὴν μοῖρά τους ὡς 

ἀνυπεράσπιστων ὄντων· βλ. καὶ Ἡρδτ. 3.108,5.  

Παρατηρεῖται τὸ σχῆμα τῆς ὑπαλλαγῆς: ἐλάφων κεραὸς λόχος ἀντὶ ἐλάφων κεραῶν 

λόχος· βλ. καὶ παρακάτω, στ. 6. Ἡ ἀντίστοιχη ὁμηρικὴ φράση εἶναι ἔλαφον κεραὸν (Ἰλ. 3.24, 

11.475, 15.271, 16.158 στὰ πλαίσια παρομοιώσεων)· ἐξάλλου, βλ. Ὀδ. 10.158 ὑψίκερων 

ἔλαφον· [Ὀππ.] Κυν. 2.210 ἄρσενες εὐκέραοι (γιὰ ἐλάφια).222 Τὸ οὐσιαστικὸ λόχος, τοῦ 

στρατιωτικοῦ λεξιλογίου, χρησιμοποιεῖται ἐδῶ μεταφορικῶς. Ἴσως ὁ στόχος τοῦ ποιητῆ μας 

εἶναι νὰ συνδέσει τὴν ἀρχὴ μὲ τὸ τέλος τοῦ ἐπιγράμματος, ὅπου ἕνας πραγματικὸς λόχος, ἡ 

πληθὺς … ἀγροτέρων, καταφέρνει ἀκόπως νὰ ὑποτάξει τὸν λόχο τῶν ἐλαφιῶν. Ἐπίσης, εἶναι 

ἔντονη ἡ ἀντίθεση τοῦ στρατιωτικοῦ ὅρου, ποὺ παραπέμπει στὴν ὁμηρικὴ ἀριστεία, μὲ τὸ 

ἐπίθετο δειματόεις· εἶναι εἰρωνικὴ ἡ ἀπόδοση τοῦ ὅρου λόχος σὲ μικρὰ ἐλαφάκια (λόχος μὲ 

τὴν σημασία λοχεία). 

 

κρυώδεις/ … χιόνεαι νιφάδες    τὸ κρυώδης ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἱστορικὸ 

Νύμφι τὸν Ἡρακλειώτη (4ος-3ος αἰ. π.Χ.), διὰ τὸ κρυῶδες, καὶ διασώζεται στὸ Μέγα 

Ἐτυμολογικὸν (221.28), μετὰ στὸν Ἀπολλωνίδη καὶ (ἴσως ταυτόχρονα ἢ λίγο ἀργότερα) 

στὸν Πλούταρχο (Ἠθ. 653a7). Ὁμοιάζει πολὺ στὸ συχνότερα μαρτυρημένο ἐπίθ. κρυμώδης, 

τὸ ὁποῖο παρατίθεται δίπλα στὸ κρυώδης στὸ Ὀνομαστικὸν τοῦ Πολυδεύκη, 4.159,1 καὶ 

5.110,1 (2ος αἰ. μ.Χ.) καὶ σὲ μεταγενέστερους λεξικογράφους. Βλ. καὶ Διονυσίου τοῦ 

Περιηγητῆ Οἰκ. Περ. 780 ποταμοῖο περὶ κρυμώδεας ὄχθας· Aἰλ. ΝΑ 16.26.  

Κοντινὸ εἶναι τὸ κρυόεις: βλ. Ἀπ.Ῥοδ. 1.918 (ἅλς), 2.628· [Ὀππ.] Κυν. 3.309 (χιών). 

Στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.221=53,2 ΗΕ κρυόεντα πάγον (καὶ παρακάτω, λ. 

χειμερίῃ … πέδῃ). Ἐπίσης, συναντᾶται τὸ κρυερός (Ἀριστοφ. Ὄρν. 950 καὶ 955· Ὀππ. Ἁλ. 

1.38-39 κρυερῷ …/ ὕδατι καὶ 1.631-632, [Ὀππ] Κυν. 3.457, Κόιντ. Σμ. 9.71-72 (ξανὰ σὲ 

παρομοίωση).223 Στὴν Ἀνθολογία εὑρίσκεται μὲ τὴν ἴδια σημασία στὸν Ἀντίπατρο τὸν 

Θεσσαλονικέα, ΠΑ 11.158=97,4 GΡ κρυερῶν ἀντίπαλον νιφάδων (γιὰ τὸ παλτὸ τοῦ κυνικοῦ 

φιλοσόφου). Πρβλ. AApp 3.189,6 Cougny ὕδασι … κρυεροῖς (ἐκεῖ ὅμως ὡς μέρος 

περιγραφῆς τοῦ καλοκαιριοῦ).     

χιόνεαι νιφάδες    Δὲν μαρτυρεῖται ἀκριβῶς ἡ φράση στὸν Ὅμηρο, ἀλλὰ βλ. Ἰλ. 12.278-279 

ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ/ ἤματι χειμερίῳ, στὰ πλαίσια παρομοίωσης μὲ τὸ 

ἔντονο ἀμοιβαῖο πετροβόλημα Ἀχαιῶν καὶ Τρώων (παρομοίως Κόιντ. Σμ. 10.249)· Ἰλ. 

                                                           
222 Τὸ δείλαιαι τοῦ στ. 3 προτείνει ἴσως ὅτι πρόκειται γιὰ θηλυκὰ ἐλάφια. Συζήτηση γιὰ τὴν κατὰ συνθήκην 

παρουσίαση θηλυκῶν ἐλαφιῶν μὲ κέρατα ἀπὸ ποιητές (κανονικὰ τὰ ἀρσενικὰ ἐλάφια ἔχουν κέρατα) γίνεται 

στὸν Brodaeus (1549, 46)· βλ. καὶ Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 7.35 γιὰ σχετικὰ χωρία ποιητῶν. 
223 Κόιντ. Σμ. 9.71-72: καὶ ῥα θοῶς ἔκτοσθε πυλάων ἐσσεύοντο/ πανσυδίῃ νιφάδεσσιν ἐοικότες, αἵ τε φέρονται/ 

ταρφέες ἐκ νεφέων κρυερῇ ὑπὸ χείματος ὥρῃ. 
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3.221-222 ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη/ καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν 

(γιὰ τὸν Ὀδυσσέα· πάλι στὰ πλαίσια παρομοίωσης)· τὸ χειμέριος ἐμφανίζεται στὸν στ. 6 τοῦ 

ἐπιγράμματός μας.  

Ἡ συνηθέστερη σημασία τοῦ χιόνεος εἶναι λευκὸς σὰν τὸ χιόνι (αὐτὴ τὴν σημασία 

ἔχει τὸ ἐπίθετο ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία). Βλ. ὅμως Fragmenta lyrica ἀπ. 37,10-12 CA κρήνας 

… ἤθελον ἔχειν/ … δύο πηγαίων ὑδάτων, καὶ τρεῖς χιονέων· βλ. καὶ Νόνν. Δ. 2.522-523 

νιφοβλήτων … προσώπων/ χιονέαις λιβάδεσσιν ἐλευκαίνοντο παρειαί καὶ Κόλλουθο 231 

χιονέοιο … ποταμοῖο.224 Ἑπομένως, ὁ Ἀπολλωνίδης δημιουργεῖ ἐδῶ ἕνα οἰονεὶ ἑτυμολογικὸ 

σχῆμα, καθὼς τὸ χιόνεαι λειτουργεῖ ἀντὶ γενικῆς ἀντικειμενικῆς (βλ. τὸ ὅμηρικὸ χιόνος) στὸ 

νιφάδες· βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Νεολογισμοί. Γιὰ παρόμοιες φράσεις βλ. Λεων. Ταρ. 

ΠλΑ 230=86,6 ΗΕ νᾶμα βορειαίης ψυχρότερον νιφάδος (ὁδηγίες πρὸς πεζοπόρο), Ἀντιπ. Σιδ. 

ΠΑ 7.498=55,6 ΗΕ ψυχρῶν κάτθανεν ἐκ νιφάδων (γιὰ γέρο καπετάνιο ποὺ πεθαίνει ἀπὸ 

ψύχος άφοῦ ἔσωσε τὸ πλοῖο καὶ τοὺς ἐπιβαίνοντες) καὶ ἴδ. 6.219=64,6 ΗΕ, Ἀλφ. Μυτ. 

9.95=7,1 GΡ χειμερίαις νιφάδεσσι παλυνομένη (γιὰ πτηνὸ ποὺ πεθαίνει ἀπὸ τὸ χιόνι ἐνῷ 

ζεσταίνει τὰ μικρά του), ἀνων. ΠΑ 9.384,3 θαμινῇσι … νιφάδεσσι. 

 

ὀρῶν κορυφὰς    βλ. Ἰλ. 12.281-282 χέει ἔμπεδον (ὁ Ζεύς, χιόνι) ὄφρα καλύψῃ/ ὑψηλῶν 

ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους (συνέχεια τῆς παρομοίωσης ποὺ εἴδαμε παραπάνω, λ. 

χιόνεαι νιφάδες). 

 

δείλαιαι ποταμοῖσιν ἐφώρμισαν ἐλπίδι φροῦδοι    τὸ δείλαιαι ἴσως μὲ διπλὴ σημασία δένει 

τὰ προηγούμενα μὲ τὰ ἑπόμενα: τὰ ἐλάφια παρουσιάζονται ὡς φοβισμένα ζῷα (πρώτη 

σημασία τοῦ δείλαιος ὡς ἀπήχηση τοῦ δειματόεις τοῦ στ. 1) καὶ ὡς δύστυχα ζῷα (δεύτερη 

σημασία τοῦ δείλαιος· προειδοποίηση γιὰ τὴν τραγικὴ μοῖρα ποὺ θὰ ἔχουν)· βλ. καὶ Κριν. 

9.276=46,4 GP δειλαίη πικροῦ κῦμ’ ἔπιεν θανάτου καὶ ἴδ. ΠΑ 5.108=14,1+2 ΗΕ· βλ. καὶ 

Βάβρ. 95.41 τὴν δὲ φύζα δειλαίην (πάλι γιὰ ἐλάφι ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ λιοντάρι).  

Ὁ Λάσκαρις (1494, 18r) τροποποιεῖ τὸ ῥ. σὲ ἐφώρμισαν δίπλα στὸ ἐλπίσι χρησταῖς 

τοῦ Pl, ἐνῷ τὰ ἀπόγραφα Paris. Gr. 2891 (15r) καὶ Paris. Gr. 2863 (24v) παραδίδουν 

ἐφόρμησαν. Tὸ ῥῆμα εἶναι σπάνιο καὶ τοῦ ναυτικοῦ λεξιλογίου, γιὰ πλοῖα ποὺ 

ἀγκυροβολοῦν. Ἑπομένως, ὁ ποιητής μας δημιουργεῖ μία μεταφορά: τὸ ποτάμι δέχεται τὰ 

ἐλάφια σὰν ἄλλα πλοῖα. Ἡ ἀντιστροφὴ τῆς κίνησης (κίνηση πρὸς τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο ἀντὶ τῆς 

κίνησης πρὸς τὰ ἔξω, ὅπως γίνεται μὲ τὰ πλοῖα) προδιαθέτει ὅτι ἡ κατάληξη θὰ εἶναι 

                                                           
224 Βλ. καὶ Παμπρέπ. ἀπ. 3.70 Ηeitsch χιονέης ὑδατώδεα δεσμ[ὰ] κ[α]λ[ύ]πτ[ρ]ης (5ος αἰ. μ.Χ.· ἀφηγεῖται καὶ 

αὐτὸς τὴν ἐπιβίωση ζώων μέσα στὸ χιόνι). 
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ἀντίθετη τῆς προσδοκώμενης. Ὁ Φίλιππος ὠθεῖ ἀκόμη παραπέρα τὴν μεταφορὰ ὅταν γράφει 

ἀλλοτρίαις ὠδῖσιν ἐφόρμισα (ΠΑ 9.254=28,3 GP· γιὰ μητέρα ποὺ χάνει τρία δικά της παιδιά 

καὶ στὸ τέλος χάνει καὶ τὸν θετὸν υἱόν). Ἴσως παράλληλο γιὰ τὴν μεταφορὰ αὐτὴ εἶναι ἕνα 

κριναγόρειο ἐπίγραμμα (7.636=44,5-6 GP) ἀμφὶ δὲ ταύτην/ θῖνά με ῥοιβδήσας Εὖρος 

ἐφωρμίσατο ὅπου ἕνας ναυαγὸς ποὺ ἐκβράζεται στὴν ἀκτὴ παρουσιάζεται ὡς πλοῖο ποὺ 

ἐφορμίζεται. 

ἐλπίδι φροῦδοι    Ἡ γραφὴ τοῦ Pl (ἐλπίσι χρησταῖς) εἶναι τόσο διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ 

Ρ (ἐλπίδι φροῦδοι) ὥστε ὁδηγούμαστε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Πλανούδης εἶχε διαφορετικὰ 

χειρόγραφα τῆς Ἀνθολογίας ἀπὸ ὅ,τι οἱ γραφεῖς τοῦ Ρ. Τὸ σύνταγμα χρησταὶ ἐλπίδες εἶναι 

ἀρκετὰ σύνηθες ἀλλὰ κυρίως στὴν πεζογραφία (βλ. καὶ de Bosch IV, 1810, 253)· ἐξαίρεση 

ἀποτελεῖ ὁ Ἀριστοφάνης, Σφ. 306-307 ἔχεις ἐλ-/ πίδα χρηστὴν· βλ. καὶ Σχόλ. Σοφ. Τρ. 137 

Xenis χρησταῖς ἐλπίσι βόσκεσθαι.  

Πιὸ ποιητικὸ εἶναι τὸ ἐλπίδι φροῦδοι, ἀφοῦ τὸ φροῦδος συναντᾶται συχνὰ στοὺς 

τραγικούς· βλ. Εὐρ. Ἴων 866 φροῦδαι δ’ ἐλπίδες (στὸν μονόλογο τῆς Κρέουσας μὲ τὸ 

«κατηγορῶ» πρὸς τὸν Ἀπόλλωνα). Ἐξάλλου, ὁ Brunck 1776, II 135 διορθώνει ἀχρείαστα 

σὲ ἐλπίσι φρούδαις (ἀκολουθῶντας τὸν Pierson 1759, 383),225 ἴσως κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ 

ἐλπίσι χρησταῖς· πρβλ. φρουδαῖς (sic) ἐλπίσι (de Bosch IV)· ὁ Jacobs2 ΙI.83, ὁ Dübner II 

(1872) 48, ὁ Holtze II (119) καὶ οἱ Stadtmüller καὶ Paton τυπώνουν τὴν γραφὴ τοῦ Ρ. Οἱ 

Gow-Page συνάπτουν ὀρθῶς τὸ ἐλπίδι μὲ τὸ χλιῆναι ἀλλὰ καὶ τὸ ἐφώρμισαν μπορεῖ νὰ 

συνταχθεῖ μὲ τὸ φροῦδοι κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Εὐριπίδη, Ἰ.Τ. 1289 καὶ Ἀριστοφ. Ἀχ. 210 

οἴχεται φροῦδος· τοιουτοτρόπως τονίζεται ἡ βιασύνη τῶν ἐλαφιῶν τὰ ὁποῖα κινοῦνται ἀπὸ 

τὸ ἔνστικτο τῆς ἐπιβίωσης. Τὸ συναίσθημα τῆς ἐλπίδας ἐμφανίζεται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη: 

7.389=6,4 GP τὴν πολλὴν παίδων ἐλπίδα κειραμένου (ἐνν. ὑποκ. μτχ. Ἀίδαο), 9.228=14,7-8 

GP ἄελπτον/ ζωὸν ἔχει.  

 

χλιῆναι νοτεροῖς ἄσθμασιν ὠκὺ γόνυ     

νοτεροῖς ἄσθμασιν    Ὁ Pl παραδίδει τὴν γραφὴ ἄσθμασιν. Ὁ Ruhnken (στὸν Pierson, ὅ.π.) 

προτείνει νὰ γραφεῖ νάμασιν· υἱοθετεῖ τὴν πρόταση στὸ κείμενό του ὁ Brunck 1776, II 135. 

Εἶναι ἀχρείαστη ἡ διόρθωση ἀφοῦ τὸ κείμενο τῶν κωδίκων ἔχει πλῆρες νόημα (βλ. καὶ 

Stadtmüller IΙΙ, 191). Τὸ νοτεροῖς ἄσθμασιν δηλώνει τὸν ἀτμὸ ποὺ ἀνέρχεται ἀπὸ ζεστὸ 

νερό· τὸ υἱοθετοῦν ὅλοι οἱ ἐκδότες ἀπὸ τὸν Jacobs1 καὶ ἑξῆς, καὶ ἐμεῖς.  

Πολὺ μᾶς βοηθᾷ τὸ κείμενο τοῦ Καλλιμάχου, ἀπ. 383,9-10 Pfeiffer ἄσθματι χλι[ , 

ἀλλὰ θεόντων/ ὡς ἀνέμων «οὐδεὶς εἶδεν ἁματροχιάς», ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἀσθμαίνοντες 

                                                           
225 Στὸν Fischer κ.ἄ. 1759 (1830), σ. 349.  
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ἵππους (εἶναι τόσο ταχεῖς ὥστε οἱ ἀντίπαλοί τους ἡνίοχοι δὲν νοιώθουν τὴν ἀνάσα τῶν ἵππων 

αὐτῶν πάνω στὶς ἐπωμίδες τους)· βλ. καὶ Νόνν. Δ. 10.406 τοῦ μὲν ἐπειγομένοιο μετάφρενον 

ἄσθματι θάλπων (πάλι γιὰ ἵππο).226 Tόσο ὁ Pfeiffer ὅσο καὶ ἡ Harder 2012 (ΙΙ 406) στὰ 

σχόλια στὸ καλλιμάχειο ἀπόσπασμα ἐντοπίζουν τὶς ὀφειλὲς τοῦ ἀπολλωνίδειου 

ἐπιγράμματος ποὺ μελετοῦμε στὸν Καλλίμαχο καὶ ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ ἀποκατάσταση τοῦ 

καλλιμάχειου ἀποσπάσματος μὲ κάποιον τύπο τοῦ χλιαίνω ὑποβοηθεῖται ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ 

Ἀπολλωνίδη.  

Ἀξίζει ἐντούτοις νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης δὲν μιμεῖται δουλικὰ τὸν 

Καλλίμαχο ἀλλὰ ὅτι τὴν περισσότερο συμβατικὴ εἰκόνα τῆς ἀναπνοῆς τῶν ἵππων ποὺ 

τρέχουν τὴν μεταπλάθει δημιουργικά (δὲν ἀσθμαίνουν τὰ ταχέα, ἀνίκητα ἄλογα τῆς 

Βερενίκης ἀλλὰ ἡ ἀναπνοή τους μεταφέρεται ποιητικῶς στὴν εἰκόνα τοῦ νεροῦ, τὸ ὁποῖο 

ἀχνίζει λόγῳ τῆς διαφορᾶς θερμοκρασίας μὲ τὴν παγωμένη ἀτμόσφαιρα). Ἑπομένως, μὲ 

βάση τὴν καλλιμάχεια πηγή του καὶ ἴσως τὴν προσωπικὴ ἐπιστημονικὴ παρατήρηση ἢ τὶς 

γνώσεις του, ὁ ποιητής μας δημιουργεῖ μία πρωτότυπη εἰκόνα.  

Γιὰ τὸ ἄσθμα ἐπὶ ἀψύχων βλ. στὴν Ἀνθολογία Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.210=63,6 ΗΕ ἤριπεν 

ἐσχαρίου λάβρον ἐπ’ ἄσθμα πυρός (γιὰ φίδι ποὺ καίγεται καὶ δὲν καταφέρνει νὰ ἁρπάξει 

χελιδονάκια ἀπὸ τὴν φωλιά τους), «Διογ. Λαέρτ.» ΠΑ 7.57,3-4=Δημόκρ. Τ1.94-95 D-K 

θάνατον …/ … θερμοῖς ἄρτων ἄσθμασιν ἐξένισεν (ἀχνιστὰ ψωμιά, ἀναφορικῶς μὲ τὸν 

φιλόσοφο Δημόκριτο), AApp 6.145,3-4 (Orac.) μαντήια …/ πηγαί τε καὶ ἄσθματα δινήεντα. 

χλιῆναι    Ὅσο γιὰ τὴν μακρότητα τοῦ χλῑῆναι, αὐτὴ εἶναι σπάνια ὅπως ἐπισημαίνει καὶ ὁ 

Pelliccio 2013, 184. Αὐτὴ ἡ ἰδιομορφία ἐγγίζει ἀκόμη περισσότερο τὸ κείμενό μας στὸ 

ἀπόσπασμα τῶν Αἰτίων τοῦ Καλλιμάχου. Ἀντίθετα, ὁ Μελέαγρος στὸ χλιαινόμενοι (ΠΑ 

5.151=33,6 ΗΕ) μεταχειρίζεται τὸ χλι- ὡς βραχύ.  

ὠκὺ γόνυ    ὡς σύνταγμα δὲν ὑπάρχει στὸν Ὅμηρο· βλ. ὅμως Ἰλ. 20.94 λαιψηρά … γοῦνα (ὁ 

Ζεὺς ἐνδυναμώνει τὸν Αἰνεία) καὶ Ἀπ.Ῥοδ. 1.1270 θοὰ γούνατ’ ἔπαλλεν (γιὰ τὸν Ἡρακλῆ), 

ἴδ. 4.779, 3.1350 γούνατ’ ἐλαφρά. Ἀκριβῶς μαρτυρεῖται ἡ φράση ἔπειτα στὸν [Ὀππ.] Κυν. 

4.30 ὠκέα γοῦνα (γιὰ ἐλάφια). Στὴν Ἀνθολογία βλ. παρομοίως Μνασ. ΠΑ 7.212=11,2 HE 

ἐλαφρότατον … γόνυ (ἐπιτύμβιο γιὰ δρομέα ἵππο), Ἐρύκ. 9.233=9,5 GP στιβαρὸν γόνυ (γιὰ 

ξυλοκόπο ποὺ χάνει τὸ πόδι του ἀπὸ δάγκωμα ἀράχνης). 

Eἶναι παροιμιώδης ἡ ταχύτητα τῶν ἐλαφιῶν· βλ. καὶ Σοφ. Οἰδ. Κ. 1092-1093 

πυκνοστίκτων ὀπαδὸν/ ὠκυπόδων ἐλάφων (γιὰ τὴν Ἄρτεμιν), [Ὀππ.] Κυν. 2.176, 1.191, 

                                                           
226 Καλλιμ. 383,9 Pf.= 254,9 SH ἄσθματι χλι[….]..πιμιδας, ἀλλὰ θεόντων καὶ 255,12(22) SH ἄ<σ>θματι χλιᾶναι 

ἵππω (Σχόλ. στὸν P.Lille LXXXII 1)=54,9-10 Harder (ἀρχὴ Τρίτου βιβλίου τῶν Αἰτίων) καὶ 60d,14 Harder. Ἡ 

Harder (ΙΙ 405) ἀναφέρει τὶς πηγὲς τοῦ ἰδίου τοῦ Καλλιμάχου γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπασμα: Ἰλ. 23.380-

381 καὶ Βακχυλ. 5.43 κ.ἑξ. 
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2.315· στὴν Ἀνθολογία Φίλ. ΠΑ 9.311=51,1 GP ὠκείαις ἐλάφοισι. Ἡ φράση ἐμφανίζεται 

στὸν ἑνικὸ ἀντὶ πληθυντικοῦ.227 

 

περιφράξας ἐχθρὸς ῥόος ἀθρόον ἄφνω    πρβλ. ἐχθροῦ … θανάτου (Λεων. Ταρ. ΠΑ 

7.472=77,6 ΗΕ). Ἡ βία τοῦ ποταμοῦ θυμίζει τὴν ἐπίθεση τοῦ Σκαμάνδρου ἐναντίον τοῦ 

Ἀχιλλέα (Ἰλ. 21.233 κ.ἑξ.)· εἰδικότερα βλ. Ἰλ. 21.240 δεινὸν δ’ ἀμφ’ Ἀχιλῆα κυκώμενον 

ἵστατο κῦμα καὶ Ἰλ. 21.270-271 ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα/ λάβρος ὕπαιθα ῥέων. Ἴσως 

ὑπάρχει ἀντιστροφὴ τοῦ Ἡσιόδειου (ἀπ. 122) φίλτατον ὕδωρ.  

περιφράξας    στὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες ποὺ ἀφηγεῖται τὸ ἐπίγραμμά μας, τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο 

περιφράττει τὰ ζῶα. Συνήθως τὸ ῥεῦμα φράζεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, δὲν φράττει αὐτὸ κάτι 

άλλο (πρβλ. Στράβωνος 12.2,8).  

 

χειμερίῃ στυγεροῦ δῆσε πάγοιο πέδῃ    ἐκτὸς ἀπὸ ὑπερβατόν, ἐδῶ ὑπάρχει καὶ χιαστὸ ἢ 

κυκλικὸ σχῆμα. Ὁ Graefe 1811, 62, στὸν σχολιασμὸ ἑνὸς μελεάγρειου ἐπιγράμματος (ΠΑ 

12.81=86,3-4 ΗΕ=ΧVIII Graefe) προτείνει νὰ γραφεῖ στὸ χωρίο ποὺ μας ἀπασχολεῖ 

χειμερίου στυγερῇ δῆσε πάγοιο πέδῃ, παραβάλλοντας τὸν Λεωνίδα, ΠΑ 6.221=53,1-2 ΗΕ 

χειμερίην διὰ νύκτα …/ … φεύγων … κρυόεντα πάγον (γιὰ λιοντάρι ποὺ θέλει νὰ ἐπιτεθεῖ σὲ 

μάνδρα τὸν χειμῶνα). Τὸ λογικὸ ὅμως εἶναι τὸ σχῆμα τῆς ὑπαλλαγῆς, τὸ ὁποῖο ἐφαρμόζουν 

τὰ κείμενα τῆς χειρόγραφης παράδοσης, να διατηρηθεῖ. Πρόκειται γιὰ ὑπαλλαγὴ άντὶ τοῦ 

χειμερίου πάγοιο, ὁπότε τὸ πάγοιο θὰ εἶχε δύο ἐπίθετα, τὸ στυγερὸς καὶ τὸ χειμέριος. Ὁ 

Ἀλκαῖος πρῶτος γράφει [κρ]ύερος πάγος (286a,3 L-P). Πρβλ. Αἰσχ. Ἀγ. 335 ὑπαιθρίων 

πάγων, Σοφ. Ἀντ. 356-357 δυσαύλων/ πάγων.   

 

πληθὺς … ἀγροτέρων ἀλίνου θοινήσατο θήρης    τὸ οὐσ. πληθὺς γιὰ δήλωση πλήθους 

ἀνδρῶν ἐντοπίζεται στὸν Ὅμηρο: βλ. Ὀδ. 11.514-515 οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ 

ἐν ὁμίλῳ/ ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε (γιὰ τὸν Νεοπτόλεμο).  

Τὸ ἀγρότερος χρησιμοποιεῖται παραδοσιακὰ γιὰ ἄγρια ζῷα· βλ. τὴν χρήση τοῦ 

ἐπιθέτου γιὰ χαρακτηρισμὸ ἐλαφιῶν σὲ συμφραζόμενα κυνηγίου: Ἰλ. 21.485-486 θῆρας 

ἐναίρειν/ ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους, Ὀδ. 6.133, [Ἡσ.] Ἀσπ. 407. Ἐπομένως, ὁ Ἀπολλωνίδης πάλι 

χρησιμοποιεῖ ἕνα ἐπίθετο πρωτότυπα· τὸ χρησιμοποιεῖ ὡς οὐσιαστικοποιημένο ἐπίθετο γιὰ 

νὰ δηλώσει τοὺς θηρευτές, τοὺς ἀγροίκους. Βλ. καὶ Nικ. ΠλΑ 189=8,4 ΗΕ ἀγροτέρου κοῦφον 

ὄρεγμα ποδός (ἐκεῖ πρόκειται γιὰ τὰ τραγόμορφα πόδια τοῦ Πανός· βλ. Gow-Page), 

Ἀπολλωνίου Σμυρναίου ΠλΑ 235=31,1 GP ἀγροτέρων θεός εἰμι (γιὰ τὸν Πᾶνα), Σατ. ΠΑ 

                                                           
227 Πρόκειται γιὰ τὸν «distributive singular»· βλ. Katsouris 1977, 228 ὑποσ. 1.  
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6.11=1,6 FGE πτηνὰ καὶ ἀγροτέρων κέρδεα καὶ νεπόδων (ὅμως τὸ ἀγροτέρων ἐκεῖ δηλώνει 

τὰ ἄγρια θηρία ὅπως συμβαίνει στὸν Ὅμηρο).  Ἡ συνεκτικὴ γραμμὴ εἶναι ἴσως ἡ Ἄρτεμις 

ἀγροτέρη (Ἰλ. 21.471), ἡ ὁποία δανείζει τὸ χαρακτηριστικό της στοὺς ὑπηρέτες της 

κυνηγούς· βλ. καὶ Πίνδ. Πυθ. 9.6 παρθένον ἀγροτέραν (γιὰ τὴν νύμφη Κυρήνη). 

ἀλίνου … θήρης    εἶναι ἅπαξ τὸ ἐπίθετο ἄλινος· πρβλ. Βεργ. Γεωργ. ΙΙΙ 371 non cassibus 

ullis. Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἀρέσκεται σὲ ἐπίθετα μὲ ἀ- στερητικό· βλ. 9.228=14 GP 

(ἀνωίστου, ἀθραύστου, ἀνίσου, ἄελπτον). Πρόκειται γιὰ παράδοξο σύνταγμα, ὅμως δὲν εἶναι 

ἀδύνατο νὰ αἰχμαλωτισθοῦν ζῷα χωρὶς κάποιου εἴδους παγίδα ὅταν ἡ φύση ἢ ἡ τύχη 

συνεργήσει ὑπὲρ τῶν κυνηγῶν τους. Πρβλ. [Ὀππ.] Κυν. 4.145-146 καὶ τότε δειδιότες κτύπον 

ἀνδρῶν καὶ φλόγα πυρσῶν,/ αὐτόματοι πλεκτῇσι λίνων λαγόνεσσι πέλασσαν (γιὰ μέθοδο 

θήρευσης λιονταριῶν).  

Σὲ πάπυρο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἀναφέρονται λίνα δορκάδεια (=γιὰ γαζέλες· P.Cair.Zen. 

ΙΙΙ 59524 τοῦ 3ου αἰ. π.Χ.). Τέτοιου εἴδους ἐξειδίκευση μαρτυρεῖ ἐνασχόληση μὲ τὸ κυνήγι 

αὐτῆς τῆς κατηγορίας ζώων. Ἴσως ἡ ἀναφορὰ σὲ συγκεκριμένα κάθε φορὰ ἐργαλεῖα 

παγίδευσης ζώων, πτηνῶν ἢ ψαριῶν κατὰ περίπτωση εἶναι δεῖγμα τῆς ἐπιστημοσύνης τοῦ 

ἐπιγραμματοποιοῦ μας καὶ τῶν συγχρόνων του, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν φιλολόγων-

ἐπιστημόνων τῶν Ἑλληνιστικῶν χρόνων (Καλλιμάχου, Θεοκρίτου καὶ τῶν μαθητῶν τους)· 

βλ. καὶ τὸ σχόλιό μας στὸν στ. 6. 

Ἄλλα παραδείγματα τοῦ οὐσιαστικοῦ θήρη συνοδευόμενου ἀπὸ ἐπίθετο εἶναι: ΠΑ 

6,24,3 ἰχθυβόλου θήρας, 6.25,1 χρονίης…θήρης, 6.175,1 κρατερῆς…θήρης.  

θοινήσατο    τὸ ῥῆμα αὐτὸ εἶναι ἅπαξ ὁμηρικό (Ὀδ. 4.36). Τὸ χωρίο ποὺ μελετοῦμε 

γειτνιάζει μὲ τὸν Εὐριπίδη, Κύκλ. 248-249 ἅλις λεόντων ἐστί μοι θοινωμένῳ/ ἐλάφων τε, 

χρόνιος δ’ εἴμ’ ἀπ’ ἀνθρώπων βορᾶς (λόγια τοῦ Πολυφήμου· συγγένειες μὲ τὸ συγκεκριμένο 

ἔργο ἐντοπίσαμε καὶ κατὰ τὸν σχολιασμὸ τοῦ Ἀπολλωνίδ. 6.105=1 GP).  

 

ἣ φύγεν ἁρπεδόνην πολλάκι καὶ στάλικα    καὶ οἱ δύο τεχνικοὶ ὅροι τοῦ κυνηγετικοῦ 

λεξιλογίου εἶναι μεθομηρικοί. Σὲ πρῶτο ἐπίπεδο, ἡ κυριολεκτικὴ χρήση τεχνικῶν ὅρων 

ἐξυπηρετεῖ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα προσφορῶν ἀπὸ ἐπαγγελματίες, προσδίδοντας 

ἀληθοφάνεια στὰ λεγόμενά τους. Σὲ ἕνα δεύτερο ἐπίπεδο, ἡ μεταφορικὴ χρήση τῶν ὅρων 

σὲ ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα συνδέεται μὲ τὴν παιγνιώδη φύση τοῦ ἐπιγράμματος καὶ 

καταξιώνει τοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς ὡς poetas doctos· βλ. ἀμέσως παρακάτω.  

ἁρπεδόνην    εἶναι μεθομηρικὴ ἡ λέξη αὐτή· συναντᾶται πρῶτα στὸν Ἡρόδοτο (3.47). 

Πρόκειται γιὰ ἐξειδικευμένο ὅρο, ὁ ὁποῖος δηλώνει σχοινὶ γιὰ ἄγρευση ζώων, καὶ 

συναντᾶται σὲ τεχνικὰ συμφραζόμενα στὸν Ξενοφῶντα: τί δ’ ἐλάφους (ἐνν. δολοῦν) 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

168 
 

ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις; (Κύρ. 1.6.28). Στὰ πλαίσια τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἐρωτικοῦ 

κυνηγίου χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο ὁ Ἀσκληπιάδης (ἢ Ποσ.), ΠΑ 5.194=34,6 ΗΕ τόξου 

πορφυρέης ἧκαν ἀφ’ ἁρπεδόνης (Ἔρωτες)· πρβλ. ἀνών. ΠΑ 12.112=15,2 ΗΕ. 

καὶ στάλικας    οἱ ἐκδότες τοῦ Pl ἀλλὰ καὶ ὁ Brunck 1776, II 135 τυπώνουν στάλικας. Οἱ 

Brodaeus-Obsopoeus (1600, 48) τὸ ἑρμηνεύουν ὡς ὀρθὰ ξύλα ἐνέχοντα τοὺς βρόχους τῶν 

δικτύων.228 Τὸν ἑνικὸ στάλικα υἱοθετεῖ ὁ Jacobs2 καὶ οἱ μετέπειτα ἐκδότες. Ὡς 

ἐξειδικευμένος ὅρος συναντᾶται στὸν [Ὀππ.] Κυν. 4.120-121 πεζοὶ δ’ ἐκτανύσαντο λίνοιο 

περίδρομον ἕρκος,/ ἄρκυας ἀσσυτέροις ἐπιδειμάμενοι σταλίκεσσι, Tριφιόδ. 222-223 ὡς δ’ 

ὁπότε σταλίκεσσι λίνον περικυκλώσαντες/ θηρσὶν ὀριπλανέεσσι λόχον πολυωπὸν ἔπηξαν, 

Νόνν. Δ. 5.235 σταλίκων τύπον ὀρθόν.  

Στὴν Ἀνθολογία ὁ ὅρος συναντᾶται κυρίως σὲ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα ἀπὸ 

κυνηγούς (Ἄγ. ΠΑ 6.152=1,1 ΗΕ καὶ Gow-Page 1965, Ἀντίπ. Θεσσ. 6.109=54,4 GP καὶ 

Gow-Page 1968, Ἀλφ. Μυτ. 6.187=5,4 GP)· βλ. καὶ ἀνών. ΠΑ 7.338,4 αἱ στάλικες, δίκτυ’ 

ὑπὲρ σταλίκων (γιὰ ἐπιτύμβια ἀφιερώματα σὲ μνᾶμα κυναγεσίας). Τὴν ἀντίθετη περίπτωση 

τῆς ἀποτυχίας θήρευσης ἐλαφιοῦ ὡς ἐρωτικὴ μεταφορὰ περιγράφει ὁ Ῥιανός, ΠΑ 12.146=5 

ΗΕ.229   

  

                                                           
228 Δίκτυα γιὰ τὴν αἰχμαλώτιση ἐλαφιῶν ἀναφέρουν ῥωμαϊκὲς πηγὲς σύμφωνα μὲ τὸν M. MacKinnon, ὑποκ. 

“Hunting’’, στὸν Campbell 2014, 206. Campbell 2014, 206.  
229 ἀγρεύσας τὸν νεβρὸν ἀπώλεσα, χὠ μὲν ἀνατλάς/ μυρία καὶ στήσας δίκτυα καὶ στάλικας/ σὺν κενεαῖς χείρεσσιν 

ἀπέρχομαι· οἱ δ’ ἀμογητί/ τἀμὰ φέρουσιν, Ἔρως, οἷς σὺ γένοιο βαρύς (πάλι τὸ καὶ στάλικας στὸ τέλος 

πενταμέτρου).  
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ΠΑ 9.257=17 GP 

 

ἡ Καθαρή, Νύμφαι γὰρ ἐπώνυμον ἔξοχον ἄλλων 

  κρήνῃ πασάων δῶκαν ἐμοὶ λιβάδων, 

ληϊστὴς ὅτε μοι παρακλίντορας ἔκτανεν ἄνδρας 

  καὶ φονίην ἱεροῖς ὕδασι λοῦσε χέρα, 

κεῖνον ἀναστρέψασα γλυκὺν ῥόον οὐκέθ’ ὁδίταις    5 

  βλύζω· τίς γὰρ ἐρεῖ τὴν Καθαρὴν ἔτι με;  

 
P Ἀπολλωνίδου εἰς πηγὴν ὀνομαζομένην Καθαρήν    PlA Ἀπολλωνίδου 

2 κρήνῃ Stephanus: κρήνη PPl    3 παρακλίντορας Pl: παρακλίντορος P       

 

Ἡ Καθαρή, ἐγώ –  οἱ Νύμφες, βλέπετε, ἔδωσαν σὲ μένα, τὴν κρήνη, ξέχωρα ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες 

πηγές αὐτὸ τὸ ὄνομα – ἀπὸ τότε ποὺ κάποιος λῃστὴς σκότωσε ἄνδρες οἱ ὁποῖοι εἶχαν ξαπλώσει 

δίπλα μου καὶ ἀκολούθως ἔπλυνε τὰ φονικά του χέρια μὲ τὰ ἱερά μου ὕδατα, ἔστρεψα πρὸς τὰ 

πίσω ἐκεῖνο τὸ γλυκὺ ῥεῦμα καὶ ἔκτοτε δὲν ἀναβλύζω πιὰ γιὰ τοὺς περαστικούς· διότι ποιὸς 

θὰ μὲ ἀποκαλέσει πλέον «Καθαρή»;    

 

Τὸ ἐπίγραμμα ἀνοίγει καὶ κλείνει μὲ τὸ ὄνομα τῆς κρήνης· δημιουργεῖται κυκλικὸ 

σχῆμα, μὲ διάθεση ὅμως ἀναίρεσης τοῦ χαρακτηρισμοῦ Καθαρή· ἄρα ἡ ἐπανάληψη τῆς 

ὀνομασίας τῆς πηγῆς δημιουργεῖ ἰσχυρὴ ἀντίθεση μεταξὺ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους τοῦ 

ἐπιγράμματος. Τὸ κείμενο τῶν κωδίκων δημιουργεῖ ἔντονο διασκελισμὸ καθὼς 

παρεμβάλλονται πέντε στίχοι μεταξὺ τοῦ ὑποκειμένου ἡ Καθαρὴ καὶ τοῦ ῥήματος βλύζω μὲ 

τὸ ὁποῖο συνάπτεται· βλ. σχόλιο παρακάτω. Τὸ ἐπικό-τραγικὸ ὕφος τοῦ ἐπιγράμματος 

θυμίζει τὸ ὕφος τῆς πρόθυμης ἀπάντησης τοῦ Πηνειοῦ στὴν ἔκκληση τῆς Λητοῦς νὰ 

γεννήσει κοντά του, παρόλο ποὺ ὁ ποταμὸς φοβάται μήπως τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἥρα καὶ 

στερεύσει (βλ. Καλλίμ. Ὕμν. Δήλ. 121-132 καὶ τὰ σχόλια τῆς Gigante Lanzara 1990, 108-

111). 

Παραδοσιακὰ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο εἶναι ἱερό, ὡς συνήθης τόπος ὅπου φοιτοῦν νύφες 

τῶν βουνῶν καὶ τοῦ κάμπου· βλ. Ἰλ. 24.615-616 θεάων ἔμμεναι εὐνάς/ νυμφάων, αἵ τ’ ἀμφ’ 

Ἀχελώϊον ἐρρώσαντο, Ἡσ. Θεογ. 3-8. Ἡ ἀφήγηση ἱστοριῶν ἀπὸ τὸ ὁμιλοῦν ὑγρὸ στοιχεῖο 

ἐμφανίζεται καὶ σὲ ἄλλα ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας (ἐπιδεικτικὰ ἐπιγράμματα ἢ ἔμμετρες 

ἐπιγραφὲς γιὰ πηγές ὕδατος). Σὲ ἀρκετὰ ἐπιγράμματα πηγὲς ὕδατος προστατευμένες ἀπὸ τὶς 

θεότητες τοῦ ὑγροῦ στοιχείου προσκαλοῦν τὸν περαστικὸ νὰ ἀναπαυθεῖ κοντά τους: βλ. 

Ἀνύτ. ΠλΑ 291=3,3-4 ΗΕ (Νύμφαι) ὑπ’ ἀζαλέου θέρεος μέγα κεκμηῶτα/ παῦσαν ὀρέξασαι ΜΑ
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χερσὶ μελιχρὸν ὕδωρ (καὶ Geoghegan 1979, 55), Ἀνών. 151(a),10 κ.ἑξ. FGE Κρηνιάδες 

(Νύμφαι).230  

Λόγῳ ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ἱερότητας, τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο ἀγανακτεῖ ὅταν μολυνθεῖ ἀπὸ 

φόνο. Τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδη ποὺ ἐξετάζουμε ἀνήκει στὴν ὑποκατηγορία τῆς 

μολυσμένης πηγῆς. Τὸ σχῆμα αὐτὸ συνδυάζεται μὲ τὸν τόπο «μάχη παραποτάμιος», ὅπου 

τὸ αἷμα τῶν νεκρῶν μολύνει τὸ νερό. Στὸν Ὅμηρο ὁ Σκάμανδρος ἀγανακτεῖ λέγοντας πρὸς 

τὸν Ἀχιλλέα οὐδέ τί πη δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν/ στεινόμενος νεκύεσσι (Ἰλ. 21.219-

220· πρβλ. Ἰλ. 21.145 κ.ἑξ.).231 Στὸν Τιβέριο Ἴλο (ΠΑ 9.374=6,1-2 FGE) μία ἀμόλυντη πηγὴ 

ἀναφέρει ἀέναον καθαρήν με…/ πηγὴν ἀμβλύζει γειτονέουσα νάπη· οἱ παλαιότεροι ἐκδότες 

γράφουν Καθαρὴν, ἐννοῶντας ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ ὄνομα τῆς πηγῆς, ἂν καὶ ὁ Page διαφωνεῖ. 

Ἀντιθέτως, στὸ ἐπίγραμμά μας μία πηγὴ σταματάει νὰ ἀναβλύζει διότι δὲν δικαιοῦται νὰ 

φέρει πλέον τὸ ὄνομα «Καθαρή», ἐφόσον ἔγινε «συνένοχος» σὲ φόνο. Πρόκειται 

οὐσιαστικὰ γιὰ «ξεπεσμό» τῆς πηγὴς, ἐφόσον χάνει τὴν εὔνοια τῶν Νυμφῶν καὶ πέφτει σὲ 

ἀχρηστία.  

Ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Ἀντιφάνους (ΠΑ 9.258=5 GP) εἶναι παραλλαγὴ τοῦ θέματος 

τοῦ Ἀπολλωνίδη· ἐκεῖ φαίνεται ὅτι οἱ Νύμφες τοῦ νεροῦ φύγον ἥλιον (στ. 5) καὶ ἀρνήθηκαν 

νὰ συνεχίσουν νὰ τροφοδοτοῦν τὴν κρήνη, «εἰς ἕνα Βάκχον»/ εἰποῦσαι «Νύμφαι μισγόμεθ’, 

οὐκ ἐς Ἄρη» (στ. 5-6). Βλ. καὶ στὸν Ἀντίφιλο (ΠΑ 9.549=44,1 GP) κρηναῖαι λιβάδες, τί 

πεφεύγατε; (πηγὴ ἀποβάλλει ὅλο τὸ νερό της κλαίγοντας γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀγρικόλα) καὶ 

Ἀνών. 9.362,12 φονίῃ ῥαθάμιγγι λιβὰς κατεκίρνατο πηγή (ἴσως γίνεται ἀναφορὰ σὲ εἰσβολὴ 

στὴν Πελοπόννησο καὶ μολυσμὸ τοῦ ποταμοῦ Ἀλφειοῦ· βλ. Paton). Πρβλ. Διοσκ. ΠΑ 

7.162=28,5-6 HE, γιὰ τὸν σεβασμὸ ποὺ ἔτρεφαν οἱ Πέρσες γιὰ τοὺς ποταμούς. 

Καὶ ἄλλα ἐπιγράμματα συνδέουν αἰτιολογικῶς πηγὲς μὲ τὸ ὄνομά τους. Βλ. Φλάκ. 

ΠΑ 9.37=7 GP ἡσυχίης ἡδὺ λέλογχα ποτόν (στιχομυθία μὲ εἰρωνικὸ τόνο μεταξὺ κρήνης μὲ 

τὸ ὄνομα Ἡσυχία καὶ περαστικοῦ· ὅποιος μιλήσει καὶ μετὰ πιεῖ ἀπὸ αὐτήν, γεύεται πικρὸ 

ὕδωρ)· Ἀνών. 9.699 (γιὰ πηγὴ μὲ τὸ ὄνομα Ὀλυμπιὰς καὶ τὴν αἰτιολογικὴ σχέση της μὲ τὸν 

Ἀλέξανδρο). Ἐπίσης, λουτρὸ μὲ τὸ ὄνομα Ἔρως «ὁμιλεῖ» σὲ ἐπίγραμμα τοῦ Μαριανοῦ (ΠΑ 

9.626). Ἄλλωστε, ἀξιοπερίεργα συμβάντα σχετικὰ μὲ πηγὲς ἀφηγοῦνται τὰ ἐπιγράμματα 

143 (b) και (c) FGE· τὸ πρῷτο ἀναφέρεται σὲ πηγὴ τῆς ὁποίας τὸ νερὸ προκαλεῖ βλακεία 

                                                           
230 Βλ. καὶ Ἀνύτ. ΠΑ 9.313=16 ΗΕ, ἴδ. 9.314=17 ΗΕ, ἴδ. ΠλΑ 228=18 ΗΕ, Ἑρμοκρ. 9.327=2 ΗΕ, Ἀνών. 

143(a),3-4 FGE, Σατύρ. ΠΑ 10.13=3 FGE καὶ τὰ σχόλια τοῦ Page (FGE 553). Γιὰ τὶς Μοῦσες ὡς δότειρες τοῦ 

νεροῦ βλ. Ἀσκληπιάδη (9.64=45,5 ΗΕ). Βλ. καὶ Ἀνών. 9.684,3 γιὰ κρήνη ἡ ὁποῖα λέει Νύμφαις μὲν προχέω 

λουτρόν, θνητοῖσι δ’ ὑγείην καὶ Ἀνών. 9.676. 
231 Ὄπως στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ὁ λῃστὴς ξεπλένεται στὴν πηγή, ἔτσι καὶ στὸν Ὅμηρο, Ἰλ. 16.160 

κ.ἑξ., λύκοι ἔχουν σκοτώσει ἐλάφι καὶ ἀκολούθως ξεπλένονται σὲ ποτάμι: ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου/ … 

μέλαν ὕδωρ/ ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος (στὰ πλαίσια μιᾶς ὁμηρικῆς παρομοίωσης· τονίζεται ἡ ὁρμὴ 

τῶν δολοφόνων). Γιὰ τὸ θέμα τῆς παραποταμίου μάχης στὸν Ὀβίδιο βλ. Casali 1995, 509. 
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σὲ ὅποιον τὸ πιεῖ, τὸ δεύτερο σὲ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἡ κατάποση νεροῦ ἐπιφέρει πτώση 

τῶν δοντιῶν· βλ. καὶ Ἀνών. 176 FGE νᾶμα τὸ Διηνὸν γλυκερὸν ποτόν· ἢν δὲ γὲ πίνῃς,/ παύσῃ 

μὲν δίψης, εὐθὺ δὲ καὶ βιότου.  

 

ἡ Καθαρή    αὐτὴ εἶναι ἡ γραφὴ τῶν δύο κωδίκων. Ἡ διόρθωση τοῦ Brunck ἦν Καθαρή 

ἐπιλύει μὲν τὴν ἰδιομορφία τῆς μεγάλης ἀπόστασης μεταξὺ τοῦ ὑποκειμένου Καθαρὴ καὶ 

τοῦ ῥήματος βλύζω (στ. 1 καὶ 6 ἀντίστοιχα) ἀλλὰ συνδέει τοὺς πρώτους τέσσερις στίχους 

τοῦ ἐπιγράμματος ἀφήνοντας τὸ τελευταῖο δίστιχο ἀποκεκομμένο (βλ. Jacobs1 VIII.360). 

Λανθασμένα οἱ Gow-Page 1968 καὶ ὁ Pelliccio 2013 γράφουν ὅτι τὸ ἦν Καθαρὴ εἶναι γραφὴ 

τοῦ Πλανούδειου κώδικα. Πάντως, εἶναι προτιμότερη ἡ παραδεδομένη γραφή,  ἡ Καθαρή,    

τὴν ὁποία υἱoθετοῦν οἱ ὑπόλοιποι ἐκδότες. Πρβλ. Τιβερ. Ἴλ. ΠΑ 9.374=6,1-2 FGE καθαρὴν 

(ἢ Καθαρὴν) …/ πηγὴν καὶ τὸ σχόλιό μας παραπάνω, στὸ Εἰσαγ. Σημ.  

Στὴν Ὀδύσσεια (6.61) τὸ ἐπίθετο συναντᾶται μὲ τὴν κυριολεκτικὴ σημασία: καθαρὰ 

χροΐ εἵματ᾽ ἔχοντα. Πρβλ. Εὐρ. Ἱππ. 208-209 πῶς ἂν δροσερᾶς ἀπὸ κρηνῖδος/ καθαρῶν 

ὑδάτων πῶμ’ ἀρυσαίμαν; (Φαίδρα). Γιὰ παρόμοιες φράσεις στὴν Ἀνθολογία βλ. Σιμ. 15.22,6 

ἀπὸ κρανᾶν ἰθαρᾶν νᾶμα, Ἑρμοκρ. 9.327=2,4 ΗΕ (Νύμφαι) καθαροῦ πιμπλάμεναι πόματος, 

Ἀνύτ. 9.314=17,4 ΗΕ ψυχρὸν δ’ ἀκραὲς κράνα ὑποϊάχει (ἀκραὲς ἀπὸ τὸ ἀ- στερ. + κεράννυμι, 

ἄρα καθαρό, ἄχραντο σύμφωνα μὲ τὸν Geoghegan 1979, 158-159), Ἀντιφίλου (9.277=7,3-

4 GP) Νύμφαισι διαυγές/  νᾶμα. Βλ. καὶ τὴν μεταφορικὴ φράση καθαρῶν γευσάμενος 

λιβάδων (Ἀλκαίου ΠΑ 7.55=12,6 ΗΕ, γιὰ τὸ νερὸ τῶν Μουσῶν ποὺ ἤπιε ὁ Ἡσίοδος ὡς 

ποιητής).    

 

ἐπώνυμον ἔξοχον ἄλλων/ … δῶκαν ἐμοὶ λιβάδων 

ἐπώνυμον    ἐδῶ ὡς οὐσιαστικὸ σημαίνει ὄνομα, τίτλος· στὸν Ὅμηρο βλ. Ἰλ. 9.562 

(Κλεοπάτρη, τὴν) Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον καὶ πρβλ. Ὕμν. Ἀπ. 372-373 (Richardson 

2010) ἄνακτα/ Πύθιον καλέουσιν ἐπώνυμον· βλ. LfrE II λ. ἐπώνυμος 1. Αὐτὴ εἶναι ἡ 

μοναδικὴ περίπτωση ὅπου συναντᾶται τὸ ἐπώνυμος στὴν Ἀνθολογία ὡς οὐσιαστικό, ἐνῷ σὲ 

ἄλλη μία περίπτωση συναντᾶται ὡς ἐπίθετο: βλ. «Σιμων.» (ἢ «Ἐμπεδ.») 7.508,1 Παυσανίαν 

ἰητρὸν ἐπώνυμον· βλ. Πολυβ. 5.21.7 χώραις ἐπωνύμοις (=τοπωνύμια)·  IG IV 950 

(=Collectanea Alexandrina, Ἴσυλλ. Παιὰν 46-47) Αἴγλα δ’ ὀνομάσθη·/ τόδ’ ἐπώνυμον. 

ἔξοχον ἄλλων    Ἀπὸ τὴν μία, τὸ ἔξοχος συναντᾶται ὡς ἐπίθετο μὲ γενικὴ στὸν Ὅμηρο: βλ. 

Ἰλ. 2.480 μέγ’ ἔξοχος… πάντων (ταῦρος), 3.227 ἔξοχος Ἀργείων, 14.118 ἀρετῇ … ἔξοχος 

αὐτῶν. Θυμίζει τὴν παροιμιώδη ὁμηρικὴ φράση ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων (Ἰλ. 6.208 καὶ 

11.784). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ φράση ἔξοχον ἄλλων χρησιμοποιεῖται ἐπιρρηματικῶς μὲ ῥήματα 

καὶ ἐπίθετα στὸ ἔπος, γιὰ παράδειγμα στὴν Ὀδύσσεια, 5.118 West σχέτλιοί ἐστε, θεοί, 
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ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων· βλ. LfrE II λ. ἔξοχος 2a. Στὴν Ἀνθολογία ἡ ἴδια φράση ἐντοπίζεται 

μόνο σὲ ἕναν γρίφο: Σωκρ. 14.1,8 τρεῖς δὲ γυναῖκες ἔασι, Θεανὼ δ’ ἔξοχος ἄλλων (ὡς 

ἐπίθετο). Ἑπομένως, τὸ ἔξοχον μπορεῖ νὰ εἶναι εἴτε ἐπίθετο στὸ ἐπώνυμον εἴτε ἐπίρρημα 

(ὅπως θεωροῦν οἱ Gow-Page) ἀλλὰ ὁλόκληρη ἡ φράση ἔξοχον ἄλλων μᾶς καθοδηγεῖ πρὸς 

τὴν ἐπιρρηματικὴ χρήση. 

λιβάδων    ἡ λιβὰς εἶναι μεθομηρικὸ οὐσιαστικό· ἐντοπίζεται σὲ λυρικὰ μέρη τραγῳδιῶν 

(βλ. Αἰσχ. Πέρσ. 613 λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, ὡς μέρος σπονδῆς· ἴδ. ἀπ. 72 

TrGF, Εὐρ. Ἀνδρ. 116 πιδακόεσσα λιβάς, ἴδ. 534). Βλ. ἐπίσης χαρακτηριστικὰ Καλλίμ. Ὕμν. 

Ἀπ. 111-112 ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει/ πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβάς ἄκρον 

ἄωτον (καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Pelliccio 2013, 188). Τὸ οὐσιαστικὸ συναντᾶται στὴν ἴδια μετρικὴ 

θέση τοῦ πενταμέτρου στὸν Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο (ΠΑ 7.218=23,4 ΗΕ) Πειρήνης λευκῶν 

… λιβάδων, στὸν Ὁνέστο (ΠΑ 9.230=5,2 GP) Πηγασίδος κρήνης νεκταρέων λιβάδων. Στὸ 

ἐπίγραμμά μας ἡ λιβὰς ὑποδηλώνει συνεκδοχικῶς ὡς μέρος ἀντὶ τοῦ ὅλου τὴν πηγή· βλ. καὶ 

Θυίλλ. 6.170=1,3-4 FGE χαἱ λιβάδες καὶ ταῦτα βοτηρικὰ Πανὶ κύπελλα/ ἄγκειται (πάλι 

ἐννοεῖται ἡ πηγή). 

 

παρακλίντορας    τὸ ἐπίθετο εἶναι ἅπαξ στὴν ἑλληνικὴ γραμματεία· συνώνυμο εἶναι τὸ 

παρακλίτης (βλ. Ξεν. Κύρ. Π. 2.2.28 σύνδειπνον καὶ παρακλίτην πεποιημένον). Τὸ ῥῆμα 

παρακλίνω εἶναι ὁμηρικό· βλ. Ὀδ. 20.301 ἧκα παρακλίνας κεφαλήν, Θεοκρ. 2.44. Τὸ 

παρακλίνω συναντᾶται στὴν Ἀνθολογία κυρίως σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα: βλ. Ἀνων. ΠΑ 

5.2,3 γυμνήν μοι διὰ νυκτὸς ὅλης παρέκλινεν ὄνειρος, Σκυθ. ΠΑ 12.232,3 παρέκλινεν ἐαυτὸν, 

Κριν. 5.119=1,3 GP, Στράτ. 12.209,1, Ἀγαθ. 5.294,1. 

 

φονίην… χέρα    Ὁ Χορὸς στὸν Αἰσχύλο (Εὐμ. 313-320) λέγει τὸν μὲν καθαρὰς χεῖρας 

προνέμοντ’/ οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ’ ἡμῶν,/ …/ ὅστις δ’ ἀλιτὼν ὥσπερ ὅδ’ ἀνὴρ/ χεῖρας 

φονίας ἐπικρύπτει,/ … πράκτορες αἵματος/  αὐτῷ … ἐφάνημεν· βλ. καὶ Σοφ. Αἴ. 772 χεῖρα 

φοινίαν, Πλάτ. Νομ. 864e ἂν … μὴ καθαρὸς ᾖ τὰς χεῖρας φόνου καὶ Pelliccio 2013, 190. Στὴν 

Ἀνθολογία βλ. παρόμοια Ἀντιφάν. 9.258=5,3 GP λυθρώδεις χείρας· γιὰ τὸ ἐπίθετο σὲ ἄλλα 

συμφραζόμενα βλ. Ἀλκ. ΠΑ 6.218=21,7 ΗΕ φονίαν γένυν καὶ Ἀπολλωνίδ. 7.702=12,3 GP 

ἀγκίστρου φονίου. 

 

ἱεροῖς ὕδασι    γιὰ τὴν ἱερότητα τοῦ νεροῦ βλ. καὶ παραπάνω, στὸ Εἰσαγ. Σημ. τοῦ 

ἐπιγράμματος ποὺ ἐξετάζουμε. Συμπληρωματικῶς, βλ. Ἰλ. 11.726 ἱκόμεσθ’ ἱερὸν ῥόον 

Ἀλφειοῖο, Ὀδ. 10.350-351 γίνονται … ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων/ ἔκ θ΄ ἱερῶν ποταμῶν 
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(ὑπηρέτριες τῆς Κίρκης). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀσκληπ. 9.64=45,5 ΗΕ ἔνθεον ὕδωρ, Λεων. 

Ἀλεξ. 9.352=29,1 FGE παρὰ Θύβριδος ἱερὸν ὕδωρ (ἑορτασμὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Νέρωνος), 

Ἀντίπ. Θεσσ. 11.20=20,4 GP κρήνης ἐξ ἱερῆς πίνετε λιτὸν ὕδωρ (μεταφορικῶς γιὰ τοὺς 

ἀκολούθους τοῦ Καλλιμαχισμοῦ).  

 

ἀναστρέψασα γλυκὺν ῥόον    βλ. Ὀδ. 9.140-141 ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ,/ κρήνη· στὴν Ἀνθολογία 

βλ. «Πλάτων.» ΠΑ 6.43=21,8 FGE γλυκερῶν… λιβάδων, Ἀνύτ. ΠΑ 9.313=16,2 ΗΕ ἀδὺ 

πόμα, ἴδ. ΠλΑ 291=3,4 ΗΕ μελιχρὸν ὕδωρ καὶ γιὰ ἄλλες φράσεις Geoghegan 1979, 55 καὶ 

152-153. Στὸ σημεῖο αὐτὸ παρατηρεῖται ἀττικὴ βράχυνση· γιὰ τὸ μετρικὸ αὐτὸ φαινόμενο 

στὸν Ἀπολλωνίδη βλ. Γεν. Εἰσαγωγή, ὑποκ. 1.3. 

ἀναστρέψασα    εἶναι ὁμηρικὸ τὸ ῥῆμα ἀναστρέφω ἀλλὰ χρησιμοποιεῖται σὲ ἄλλα 

συμφραζόμενα· βλ. Ἰλ. 23.436 δίφρους … ἀνστρέψειαν (γιὰ ἀναποδογύρισμα δίφρου ἀπὸ 

τοὺς ἵππους). Ἡ φράση ἀναστρέφω ῥόον εἶναι σπάνια· βλ. καὶ Ἑβδ. Ψαλμ. 113.3 ἡ θάλασσα 

εἶδεν καὶ ἔφυγεν/ ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω. Ἐξάλλου, ἡ ἀναστροφὴ τῶν ὑδάτων ὡς 

ἔνδειξη ἀλλὰ καὶ ἀποτέλεσμα ἀντιστροφῆς τῆς ἠθικῆς τάξης τοῦ κόσμου ἐντοπίζεται στὸν 

Εὐριπίδη (Μήδ. 410-11) ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαί,/ καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν 

στρέφεται. Γιὰ ἄλλο παράδοξο φαινόμενο ἀναστροφῆς τῆς φυσικῆς τάξης βλ. Μελ. ΠΑ 

5.172=27,1-3 ΗΕ Ὄρθρε…/ εἴθε πάλιν στρέψας ταχινὸν δρόμον Ἕσπερος εἴης (ὁ ἐραστὴς 

δὲν θέλει νὰ ἀποχωρισθεῖ τὴν ἀγαπημένη του). 

 

οὐκέθ’ ὁδίταις/ βλύζω    ἡ λέξη ὁδίτης, πολὺ χαρακτηριστικὴ σὲ ἐπιγράμματα, ἐμφανίζεται 

συχνὰ σὲ ἐπιτύμβια ποὺ προσκαλοῦν τὸν ὁδίτη νὰ διαβάσει τὴν ἐπιγραφὴ τῆς στήλης· βλ. 

Αντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.164=21 ΗΕ, Ἀνών. 7.337,1 μή με θοῶς, κύδιστε, παρέρχεο τύμβον, ὁδῖτα, 

Ἀσκληπ. 7.500=31 ΗΕ, Ἀγαθ. 7.589. Τὸ οὐσιαστικὸ ἐμφανίζεται καὶ σὲ ἐπιδεικτικὰ 

ἐπιγράμματα ποὺ στήνουν ἕνα ειδυλλιακὸ σκηνικὸ καὶ καλοῦν τὸν ὁδίτη νὰ καθήσει δίπλα 

στὰ δένδρα καὶ στὴν πηγή: βλ. Νικία 9.315=5,1-2 ΗΕ ἵζευ ὑπ΄ αἰγείροισιν, ἐπεὶ κάμες, 

ἐνθάδ΄, ὁδῖτα,/ καὶ πῖθ΄ ἆσσον ἰὼν πίδακος ἁμετέρας, Ἀνύτ. ΠλΑ 228=18 ΗΕ ξεῖν’…/ …/ πίε· 

δὴ γὰρ ὁδίταις/ ἄμπαυμ’ ἐν θερινῷ καύματι τοῦτο φίλον, Λεων. Ταρ. ΠλΑ 230=86 ΗΕ 

(ὁδηγίες στὸν ὁδίτη ποῦ θὰ βρεῖ κρύο νερό), Ἀνών. ΠΑ 10.12=73,1 FGE, Μαριαν. ΠΑ 9.669. 

Ἐξ οὗ καὶ ἡ φράση ἐδῶ οὐκέθ’ ὁδίταις βλύζω, ἐφόσον εἶναι τόπος ὅτι τὸ νερὸ ῥέει γιὰ χάρη 

τῶν διαβατῶν· βλ. καὶ Σατύρου ΠΑ 10.13=3,3-4 FGE ἄλκαρ ὁδίταις/ δίψης καὶ καμάτου καὶ 

φλογὸς ἠελίου, Τιβέρ. Ἴλ. 9.374=6,1-2 FGE παρερχομένοισιν ὁδίταις/ πηγὴν ἀμβλύζει 

γειτονέουσα νάπη.  
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βλύζω    Τὸ ῥῆμα εἶναι μεθομηρικό· βλ. Ἀπ. Ῥόδ. 4.1446 ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ, Κόιντ. Σμ. 

1.242 (αἷμα), Νόνν. Διον. 17.125 βλύζοντες ἐπίκλοπον ἰκμάδα Βάκχου. Στὴν Ἀνθολογία βλ. 

Τιβέρ. Ἴλ. 9.374=6,2 FGE πηγὴν ἀμβλύζει γειτονέουσα νάπη. Συναντᾶται συχνὰ ὡς σύνθετο, 

ἀναβλύζω (Θεόκρ. 17.80 Νεῖλος ἀναβλύζων). Ἐπίσης τὸ ῥῆμα ἐμφανίζεται σὲ σχέση μὲ τὸ 

κρασί· βλ. Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.27=15,7 ΗΕ· Διοσκ. 7.31=19,5 ΗΕ κρῆναι ἀναβλύζοιεν ἄκρητον 

(ἐνν. οἶνον· γιὰ τὸν τάφο τοῦ Ἀνακρέοντος), Μακηδ. 11.58,3-4. Γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ 

διασκελισμοῦ ὅπου τὸ ῥῆμα τίθεται στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑπόμενου στίχου καὶ συνοψίζει τὸ νόημα 

βλ. καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. 

 

τίς γὰρ ἐρεῖ τὴν Καθαρὴν ἔτι με;    ἡ ἐρώτηση κλιμακώνει τὸ περιεχόμενο τοῦ 

ἐπιγράμματος· πρόκειται γιὰ ἐρώτηση ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ θρῆνο καὶ προκαλεῖ τὸν οἶκτο 

στὸν ἀναγνώστη. Γιὰ παρόμοιες ἐρωτήσεις βλ. Ἀντιγ. ΠΑ 9.406=1,5-6 GP, Ἀνων. ΠΑ 1.74, 

Ἀρχ. ΠΑ 9.27=25,4 GP τίς εμεῦ γλῶσσα δικαιοτέρη;· Ἀντιφίλ. ΠΑ 9.34=32,4 GP τίς ἐρεῖ 

πόντον ἀπιστότερον;. Ἕνα ἄλλο ἄψυχο ἀντικείμενο, ἕνας ἀμφορέας, ἀντιδρᾷ καθὼς «χάνει» 

τὴν χρήση του καὶ ὑποβαθμίζεται μὲ παρόμοια ἐρώτηση: βλ. Ἀντιφίλ. ΠΑ 6.257=22,1-3 GP 

τίς με, Διωνύσῳ πεπλασμένον ἀμφιφορῆα,/ τίς με … / Δηοῦς ἐπλήρωσε; Γιὰ τὶς ἐρωτήσεις 

γενικὼς βλ. καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. 

 Οἱ κώδικες παραδίδουν τὴν γραφὴ ἔτι με. Ὁ F.H. Bothe (στὸν Dübner 1872, 192) 

προτείνει νὰ γραφεῖ ἔτ’ ἐμέ· τὴν διόρθωση αὐτὴ δέχεται ὁ Dübner καὶ υἱοθετοῦν στὸ κείμενό 

τους οἱ Gow-Page καὶ Pelliccio. Ἡ διόρθωση αὐτὴ εἶναι ἐνδιαφέρουσα καθὼς τονίζει τὴν 

ἀναφορὰ στὴν πρωταγωνίστρια πηγή. Ἐντούτοις, ἡ ἔκθλιψη σὲ αὐτὴ τὴν θέση τοῦ 

πενταμέτρου ἀποφεύγεται γενικῶς· δὲν γνωρίζουμε κατὰ πόσον ὁ Ἀπολλωνίδης θὰ 

ἐφάρμοζε ἔκθλιψη σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἐπίσης, τὸ νόημα ἀποδίδεται ἱκανοποιητικῶς, ἔστω 

καὶ μὲ λιγότερη ἔμφαση, ἂν διατηρήσουμε τὸ παραδεδομένο κείμενο. 
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ΠΑ 9.264=18 GP 

 

θάμνου ποτ’ ἄκρους ἀμφὶ κλῶνας ἥμενος 

τέττιξ, πτερῷ φλέγοντος ἡλίου μέσου 

νηδὺν ῥαπίζων, δαίδαλ’ αὐτουργῷ μέλει 

ἡδὺς κατωργάνιζε τῆς ἐρημίας. 

Κρίτων δ’, ὁ πάσης ἰξοεργὸς Πιαλεύς                5 

θήρης, ἀσάρκου νῶτα δουνακεύσατο. 

τίσιν δ’ ἔτισεν· εἰς γὰρ ἠθάδας πάγας 

σφαλεὶς ἀλᾶται παντὸς ἱμείρων πτεροῦ.  

 

P Ἀπολλωνίδου οἱ δὲ Φιλίππου εἰς τέττιγα ἰξευθέντα παρὰ Κρίτωνος ἰξευτοῦ    Caret Pl 

1 κλῶνας Salmasius: πρῶνας P    2 μέσου Salmasius: μέσον P    3  ῥαπίζων Reiske: ῥανίζων P | δαίδαλ’ 

αὐτουργ- Reiske: δαίδαλον αὐτουργῶ μέλει Ρ    5 δ’ add. C: om. P     

 

Κάποτε καθισμένος πάνω στὶς ἄκρες τῶν κλαδιῶν ἑνὸς θάμνου ἕνας τζίτζικας, ἐνῶ ὁ 

μεσημεριάτικος ἥλιος ἔκαιγε, χτυπῶντας μὲ τὰ φτερὰ τὴν κοιλιά του, μὲ μαστοριὰ μὲ τὸ 

αὐτοσχέδιο τραγούδι του γλυκὺς ὀργανόπαιζε μέσα στὴν ἐρημιά. Ὄμως ὁ Κρίτων ἀπὸ τὴν 

Πιάλεια, μάστορας ἰξευτὴς σὲ ὅλα τὰ θηράματα, ἀκόντισε τὰ νῶτα τοῦ ἀσάρκου (πλάσματος). 

Ἔλαβε λοιπὸν τὴν τιμωρία του· διότι περιφέρεται στὶς συνηθισμένες παγίδες του ἐπιθυμῶντας 

μάτην ὁ,τιδήποτε πετούμενο.   

 

Στὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ τὸ πρῶτο κύριο ῥῆμα ἐμφανίζεται μόλις στὸν στ. 4, φαινόμενο 

συχνὸ στὸν Ἀπολλωνίδη καὶ σὲ συγχρόνους του ἐπιγραμματοποιούς.232 Ἐπιπλέον, ἔχουμε 

ἀσύνδετο σχῆμα μὲ τὶς μετοχὲς ἥμενος, ῥαπίζων (καὶ αὐτουργῶν, ἂν υἱοθετήσουμε τὴν 

πρόταση τοῦ Page) πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ κυρίου ῥήματος κατωργάνιζε. Στὸν 

Ἀπολλωνίδη ὑπάρχει ἄλλη μία περίπτωση παρατακτικῆς σύνδεσης δύο μετοχῶν: βλ. 

Ἀπολλωνίδ. (ΠΑ 6.105=1,3-4 GP καὶ ζωρὸν κεράσας ἰσοχειλέα καὶ τρύφος ἄρτου/ αὖον 

ἐπιθραύσας)· ὅσον ἀφορᾷ σωρεία μετοχῶν, οἱ ὁποῖες συνδέονται μὲ διάφορους τρόπους, βλ. 

πάλι Ἀπολλωνίδ. (ΠΑ 7.702=12 GP). Ἐπίσης, παρατηρεῖται στὸν στ. 7 παρήχηση τοῦ ι, 

φαινόμενο τὸ ὁποῖο σχετίζεται καὶ μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ ἰωτακισμοῦ (Conca-Marzi 2009, 

301). 

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ μόλις πέντε ἐπιγράμματα τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου γιὰ 

τὰ ὁποῖα παραδίδεται διπλὴ πατρότητα. Τὸ ἑπόμενο στὴν σειρὰ ἐπίγραμμα στὸν Ρ (ΠΑ 

9.265=19 GP) ἔχει ἐπιγραφὴ τοῦ αὐτοῦ (δηλ. Ἀπολλωνίδου, οἱ δὲ Φιλίππου). Τὸ ἴδιο 

ἐπίγραμμα (ΠΑ 9.265=19 GP) στὴν Πλανούδεια Ἀνθολογία ἐντοπίζεται ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ 

                                                           
232 Πρβλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.257=17,6 GP καὶ ΠΑ 9.287=23,4 GP· Κριν. ΠΑ 6.232=42 GΡ (τὸ μοναδικὸ ῥῆμα 

στὸν ὄγδοο καὶ τελευταῖο στίχο). 
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τὸ ΠΑ 9.243=15 GP, τὸ ὁποῖον τόσο ὁ Ρ ὅσο καὶ ὁ Pl ἀποδίδουν στὸν Ἀπολλωνίδη. Στὴν 

Πλανούδεια Ἀνθολογία τὸ ἐπίγραμμα ΠΑ 9.265=19 GP φέρει τὴν σημείωση τοῦ αὐτοῦ, ἄρα 

τοῦ Ἀπολλωνίδη. Ἑπομένως, πιθανότατα καὶ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ἀνήκει στὸν 

Ἀπολλωνίδη. Ὅλοι οἱ ἐκδότες (πλὴν τοῦ Stadtmüller) ἀποδίδουν τὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

μελετοῦμε στὸν ποιητή μας.233  

Ἐπιπλέον, παρατηροῦμε ὅτι τὸ ἐπίγραμμά μας βρίσκεται σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες 

ἀλφαβητικὲς σειρὲς τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου στὸν Ρ. Μάλιστα, στὸν 

Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.265=19 GP, γίνεται λόγος γιὰ μία ἀνάλογη «τιμωρία», πάλι γιὰ τὸν χαμὸ 

ἑνὸς ζώου (πτηνοῦ). Τὰ δύο αὐτὰ βρίσκονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο στὸν Ρ, δηλαδὴ καὶ στὴν 

Ἀνθολογία τοῦ Κεφαλᾶ, καὶ ἀποτελοῦν κομμάτι αὐτούσιας ἀλληλουχίας ἀπὸ τὸν Στέφανο 

τοῦ Φιλίππου (ὅπου τὸ στοιχεῖο πρωτοτυπίας εἶναι ἡ ἀνθολόγηση τῶν ποιημάτων σὲ 

ἀλφαβητικὴ σειρὰ τοῦ πρώτου γράμματος· ἐδῶ ἔχουμε θ, ι). Συγχρόνως, τὰ ἐπιγράμματα 

στὸν Φίλιππο εἶχαν καὶ μία θεματικὴ σχέση, στοιχεῖο παρμένο ἀπὸ τὸν Στέφανο τοῦ 

Μελεάγρου καὶ τὴν τεχνικὴ τοῦ Μελεάγρου ὡς ἀνθολογητῆ (ἴσως ὁ συνδυασμὸς 

ἀλφαβητικῶν σειρῶν καὶ θεματικῆς σχέσεως εἶναι εὕρημα τοῦ ἰδίου τοῦ Καλλιμάχου, στὴν 

ἔκδοση τῶν δικῶν του ἐπιγραμμάτων, τὸν ὁποῖον μιμεῖται ὁ Φίλιππος).234 Εἶναι ἐπίσης 

ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀπολλωνίδειο σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο 

καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα σὲ αὐτὸ τὸ μέτρο σὲ ὁλόκληρο τὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου. Βλ. 

περισσότερα παραπάνω, στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3.  

Τὸ κυνήγι τοῦ τζίτζικα εἶναι μᾶλλον συνήθης πρακτική, καθὼς εἶναι θέμα αἰσώπειου 

τύπου μύθων· βλ. Ἀφθ. 4 Hausrath-Hunger,235 ἀλλὰ καὶ Αἴσωπ. 298 Hausrath-Hunger.236 

Εἶναι γνωστὴ ἄλλωστε ἡ «τεττιγοφαγία», ὅπως αὐτὴ διακωμῳδεῖται ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη 

(Ἀνάγ. ἀπ. 53 PCG): πρὸς θεῶν, ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν/ καὶ κερκώπην θηρευσαμένη/ καλάμῳ 

λεπτῷ· βλ. καὶ σχόλιο στὸν Ἀθήναιο, 4.133b-c ἤσθιον δὲ καὶ τέττιγας καὶ κερκώπας 

ἀναστομώσεως χάριν καὶ Orth 2017 στὸ οἰκεῖο χωρίο. Σὲ πιὸ ἐπιστημονικὴ βάση ὁ 

Ἀριστοτέλης γράφει εἰσὶ τότε ἥδιστοι, πρὶν περιρραγῆναι τὸ κέλυφος (Ζῷα ἱστ. 556b7-8).237 

                                                           
233 Gow-Page 1968, xxix. 
234 Βλ. Cameron 1993: 19-24 καὶ 33-43· Gutzwiller 1998: 36, 38-39, 46, 277-278, 301 καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 

1.4. 
235 Ἀφθ. 4: ἰξευτὴς τέττιγος ἀκούσας μέγα τι θηράσειν ἐδόκει. μετρεῖ δὲ τὴν θήραν ἐκ τῆς ᾠδῆς παρερχόμενος. 

ὡς δὲ τὴν τέχνην κινήσας εἷλε τὸ θήραμα, ᾠδῆς μὲν πλέον οὐδὲν ἐκομίσατο, κατῃτιᾶτο δὲ τὴν δόξαν ὡς ψευδῆ 

τοῖς πολλοῖς κρίσιν ἐπάγουσαν. οὕτως φαῦλοι δοκοῦσι μᾶλλον ἤπερ γεγόνασι. Βλ. καὶ Ἰωάνν. Σαρδ., Ἐξήγ. 

Ἀφθον. Προγυμν. 7,14 Rabe. 
236 ἄνθρωπος πένης ἀκρίδας θηρεύων ἤγρευσε καὶ τὴν εὔλαλον τερετίστριαν τέττιγα καὶ ἤθελε ἀποκτεῖναι, ἡ δὲ 

πρὸς αὐτὸν εἶπεν· «μή με μάτην ἀποκτείνῃς· οὐ στάχυν ἀδικῶ, οὐκ ἀκρεμόνα βλάπτω, συνθέσει δὲ πτερῶν καὶ 

ποδῶν ἁρμονίᾳ χρηστὰ φθέγγομαι ὁδοιποροῦντας τέρπουσα. φωνῆς δὲ πλέω παρ’ ἐμοὶ οὐδὲν εὑρήσεις». καὶ 

ταῦτα ἀκούσας ἀφῆκεν αὐτήν. 
237 Βλ. καὶ Ἀριστοφ. Ὧρ. 581,3-4 PCG· Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 13.26,7. Τζίτζικες πιθανῶς συμπεριλαμβάνονταν στὰ 

ὀρεκτικὰ ἑνὸς τραπεζιοῦ. Βλ. Davies-Kathirithamby 1986, 127 κ.ἑξ., Kassel-Austin στὸν Ἀριστοφάνη, 

Tsagalis 2008, 116. 
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Γιὰ ἄλλους ἴσως ὁ τζίτζικας παγιδευόταν γιὰ νὰ γίνει κατοικίδιο, ὅπως συμβαίνει μὲ μία 

ἀκρίδα στὸν Μελέαγρο (ΠΑ 7.195=12 ΗΕ) καὶ Ἀνύτ. ΠΑ 7.190=20,1-2 ΗΕ.238  

Τέλος, γιὰ ἐπιτάφιο πρὸς τζίτζικα ὁ ὁποῖος φονεύθηκε ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι βλ. Πάμφ. 

(ΠΑ 7.201=1 ΗΕ), Νικία (ΠΑ 7.200=4 ΗΕ· ὅμως δὲν κατονομάζει ῥητὰ τὸν τζίτζικα), Ἀνών. 

ΠΑ 9.373 (=Τιβερ. Ἴλ. 5 FGE). Ἐξάλλου, ταφὴ τζίτζικα παρουσιάζεται στὴν Ἀνύτη (ΠΑ 

7.190=20,1-2 ΗΕ=Geoghegan 20 ἀκρίδι... καὶ δρυοκοίτᾳ/ τέττιγι ξυνὸν τύμβον), Ἀργεντ. 

7.364=21 GP (καὶ Gow-Page στὸν Ἀρχ. ΠΑ 7.213=21 GP), καὶ στὸν Αἰλιανό (Ζῴων ἰδ. 

13.26,8). Εἶναι καὶ ἐπιγραφικὸ αὐτὸ τὸ θέμα: βλ. CEG 592 (4ου αἰ. π.Χ.· νεκρὴ γυναῖκα 

παρουσιάζεται μὲ τὸ χαϊδευτικὸ κερκώπη, δηλαδὴ μικρὸ τζιτζίκι) καὶ Tsagalis 2008, 114. 

Ὕμνος στὸν τζίτζικα εἶναι τὸ Ἀνακρεόντειο 34, τὸ ὁποῖο δυνάμει θεοποιεῖ τὸ ἔντομο· βλ. 

καὶ παρακάτω, λ. ἀσάρκου, καὶ Zotou 2014, 183-189.239 Ταύτιση τοῦ ποιητῆ μὲ τζίτζικα 

βλέπουμε στὸν Ἀρχίλοχο (ἀπ. 223 West τέττιγος ἐδράξω πτεροῦ)240 καὶ στὸν Καλλίμαχο 

(Αἰτ. ἀπ. 1,30 Pfeiffer = p.Oxy. 2079.32)· στὴν Ἀνθολογία βλ. Ποσείδ. (ΠΑ 12.98=6,1 ΗΕ· 

ὁ ποιητὴς ὡς τζίτζικας, ἀκόλουθος τῶν Μουσῶν) καὶ Davies-Kathirithamby 1986, 118. 

 

θάμνου ποτ’ ἄκρους ἀμφὶ κλῶνας ἥμενος     

Ἀντὶ τοῦ πρῶνας τοῦ Ρ (ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογηθεῖ μόνο ἀπὸ τὸ χαρακτηριστικὸ 

τοῦ ὕψους τῆς λ. πρών), υἱοθετοῦμε τὴν διόρθωση κλῶνας (Salmasius στὸν Parisinus Supp. 

Gr. 557 καὶ Ap. B., σ. 174). Βλ. καὶ Νικία (ΠΑ 7.200=4,1 ΗΕ τανύφυλλον ὑπὸ πλάκα κλωνὸς 

ἐλιχθείς), Ἀντίφιλ. (ΠΑ 9.71=33,1-2 GP κλῶνες.../ οἰκία τεττίγων, ἔνδιοι ἀκρεμόνες). Τὴν 

διόρθωση τοῦ Salmasius δὲν υἱοθετοῦν οἱ Reiske, Jacobs 1817 (μὲ δισταγμό), καὶ Waltz οἱ 

ὁποῖοι κρατοῦν τὸ πρῶνας τοῦ Ρ.  

Ὁ τζίτζικας παραδοσιακὰ κάθεται σὲ ψηλὰ μέρη: βλ. Ἰλ. 3.150 κ.ἑξ. (οἱ Τρώες 

δημογέροντες κοιτοῦν καθισμένοι ἐπὶ πύργῳ σὰν τζίτζικες δενδρέῳ ἐφεζόμενοι), Ἡσίοδ. 

Ἔργ. 582-583 καὶ [Ἡσίοδ.] Ἀσπ. 393-394 χλοερῷ κυανόπτερος ἠχέτα τέττιξ/ ὄζῳ ἐφεζόμενος 

θέρος, Θεοκρ. 16.94 κ.ἑξ. τέττιξ/ … ὑψόθι δένδρων/ ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν, Ἀνακρεόντ. 34,2-

4 δενδρέων ἐπ’ ἄκρων/ … ἀείδεις (γιὰ τζίτζικα). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. Ταρ. (ΠΑ 

6.120=91,1-2 ΗΕ ὑψηλοῖς ἐπὶ δένδρεσιν οἶδα καθίζων/ ἀείδειν), Μελ. (ΠΑ 7.196=13,3 ΗΕ 

ἄκρα δ’ ἐφεζόμενος πετάλοις), Πάμφ. (ΠΑ 7.201=1,1 HE).     

                                                           
238 Βλ. Borthwick 1966, 105 καὶ ὑποσ. 2. Ἀντίθετα, ὁ Gow 1956, 93 ὑποσ. 4, καὶ οἱ Davies-Kathirithamby 

1986, 128, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ τζίτζικας ὡς ἔντομο ποὺ τρέφεται ἀπὸ τὴν φύση δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιβιώσει 

σὲ κλουβί.                   
239 Ὁ τζίτζικας εἶναι κοντὰ στὴν ἀθανασία ἐπειδὴ τρέφεται μόνο μὲ δρόσο, καὶ ἑπομένως εἶναι ἄναιμος ὅπως 

καὶ οἱ θεοί, ἀφοῦ στὶς φλέβες τους ῥέει ἰχὼρ καὶ ὄχι αἷμα (Ἰλ. 5.341-342), βλ. King στοὺς Falkner-de Luce 

1989, 76 κ.ἑξ. Βλ. καὶ Cook 1940, 250, Davies-Kathirithamby 1986, 123 κ.ἑξ. καὶ ὑποσ. 94, Tsagalis 2008, 

119. 
240 Βλ. καὶ Λουκιαν. Ψευδολ. 1.17 κ.ἑξ. Harmon εἰκάζων ἑαυτὸν τῷ τέττιγι ὁ/ Ἀρχίλοχος φύσει μὲν λάλῳ ὄντι 

καὶ ἄνευ τινὸς/ ἀνάγκης, ὁπόταν δὲ καὶ τοῦ πτεροῦ ληφθῇ, γεγωνό-/ τερον βοῶντι.  
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τέττιξ    ὡς πρωταγωνιστὴς τοῦ δράματος παρουσιάζεται ἐμφατικῶς στὴν ἐναρκτήρια θέση 

τοῦ στίχου. Τὸ ὄνομα τοῦ ἐντόμου ἐντοπίζεται στὴν ἴδια θέση στὸ Θεόκριτο (7.139)· βλ. 

καὶ Ἀθήν. 11.70,29 Kaibel τέττιξ κελαδεῖ.  

 

φλέγοντος ἡλίου μέσου    Ὁ Ρ παραδίδει τὴν γραφὴ μέσον· τὴν υἱοθετοῦν οἱ Gow-Page, οἱ 

ὁποῖοι συντάσσουν τὸ μέσον (ὡς χρονικὸ προσδιορισμὸ) μὲ τὴν μτχ. φλέγοντος 

παραλληλίζοντας μὲ τὴν Ὀδ. 14.299-300. Ὁ Salmasius (Ap. B.) προτείνει νὰ γραφεῖ ἡ γενικὴ 

μέσου, ardente sole meridiano (τὸν ἀκολουθοῦν οἱ περισσότεροι ἐκδότες).241 

Προτιμοῦμε πάλι τὴν διόρθωση τοῦ Salmasius. Ἂν καὶ δὲν ἐντοπίζεται ἀλλοῦ ἡ 

φράση μέσου ἡλίου, βλ. στὴν Ἀνθολογία Ἀνών. ΠΑ 9.373=[Τιβερ.Ἴλ.] 5,3 FGE (καύματι 

μέσσῳ Pl: κἤματι μέσσῳ C). Βλ. παρόμοια Ὁμ.Ὕμν. Ἀπόλλ. 441 μέσῳ ἤματι, Ἀπ.Ῥοδ. 

4.1286· Παυσ. 6.24.1,6 μεσούσης... τῆς ἡμέρας. 

Ὁ ἥλιος μὲ παραπλήσια χρήση ἐντοπίζεται στὸν Ἀπ. Ῥοδ. (2.739 μεσημβριόωντος... 

ἠελίοιο), καὶ στὴν πεζογραφία: Θεόφρ. Περὶ φυτ. αἰτ. 2.4.8 ἥλιον... ἀνιόντα ἢ δυόμενον ἢ 

μεσοῦντα, Στράβ. 2.5.1,30 κ.ἑξ., Διογ. Λαέρτ. Βί. Φιλοσ. 9.86,1 κ.ἑξ., Αἴλ. Ἀριστείδ. (Αἰγ. 

335.28 τὸν ἥλιον μεσημβρίζοντα).242  

 

πτερῷ .../ νηδὺν ῥαπίζων    τὸ ῥανίζων τοῦ P συναντᾶται ξανὰ μόνο στὸ Ὀνομαστικὸν τοῦ 

Πολυδεύκη, 10.30·243 δὲν μπορεῖ να συνδεθεῖ νοηματικὰ μὲ τὸ νηδύν. 

Γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ τερετίσματος τοῦ τζίτζικα πρῶτος ὁ Ἡσίοδος παρατηρεῖ ὅτι 

καταχεύετ’ ἀοιδὴν/ πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων (Ἔργ. 583-584). Σὲ ἄλλες ἀρχαῖες πηγὲς ὑπάρχει ὁ 

ἰσχυρισμὸς ὅτι τὰ πόδια, καὶ ὄχι τὰ φτερά, προκαλοῦν τὸ τραγούδι τῶν ἐντόμων. Στὴν 

Ἀνθολογία βλ. τὸν Μελεάγρο πριονώδεσι κώλοις/ αἰθίοπι κλάζεις χρωτὶ μέλισμα λύρας (ΠΑ 

7.196=13,3-4 ΗΕ· γιὰ τὸν τζίτζικα)· πρβλ. Μελ. ἐγκρούουσα φίλοις ποσσὶ λάλους πτέρυγας 

(ΠΑ 7.195=12,4 ΗΕ· ἀκρίς), ὅπου τὰ πόδια καὶ τὰ φτερὰ συνδυάζονται.  

Ὁ Ἀπολλωνίδης ὑποστηρίζει ὅτι τὸ τραγούδι τοῦ τζίτζικα προέρχεται ἀπὸ τὸ 

κτύπημα ποὺ κάνει μὲ τὰ φτερὰ στὴν κοιλιά του· βλ. καὶ Σούδ. λ. πνεύμων.244 Πιὸ 

                                                           
241 Ἡ πρόταση μέσαν (συντασσόμενη μὲ τὸν τύπο νηδύν) τοῦ Reiske 1754, Notae 258, θεωροῦμε ὅτι εἶναι 

ἀνάξια σχολιασμοῦ. 
242 Βλ. ἐξάλλου Αἰσχ. Πέρσ. 504-505 φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος/ μέσον πόρον διῆκε, ψευδο-

Λουκιαν. Ἐρώτ. 40,3 πρὸς ἡλίου μεσημβρίαν, Αἴλ. Ἀριστείδ. Αἰγ. 347.10-11 μέσος... ὁ κύκλος τοῦ ἡλίου, Κλαυδ. 

Πτολ. Μαθ. Συντ. 1,2.382,11 ἡ ... μέση τοῦ ἡλίου πάροδος. Καὶ ἀλλοῦ ὁ τζίτζικας παρουσιάζεται νὰ τραγουδᾷ 

σὲ παρόμοιες συνθῆκες: βλ. Ἡσίοδ. Ἔργ. 582-583 ἠχέτα τέττιξ/ ... θέρεος καματώδεος ὥρῃ, Ἀλκαῖo ἀπ. 347.3 

L-P καὶ Davies-Kathirithamby 1986, 115, Falkner-de Luce 1989, 75. 
243 τὸ δὲ ῥαίνειν καὶ διαρραίνειν καὶ καταρραίνειν καὶ ψεκάζειν καὶ ῥανίζειν ἔστιν εἰπεῖν. 
244 λ. πνεύμων: οἱ δὲ τέττιγες δι’ ὑμένος τινὸς ὑπὸ τὸ στῆθος κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἐμπεφυκότος, ὃν θλίβοντες ταῖς 

πτέρυξι τὸν ἐναπειλημμένον ἀέρα, φωνοῦσιν. 
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παρατηρητικὸς εἶναι ὁ Ἀριστοτέλης: ψοφεῖ τῷ ὑμένι τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα... τῶν τεττίγων τι 

γένος τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος (Ζῷα ἱστ. 535b· βλ. καὶ Ἀναπν. 475a)· ὁ Αἰλιανὸς γράφει οἱ 

δὲ τέττιγες κατὰ τὴν ἰξύν εἰσι λαλίστατοι (Ζῴων ἰδ. 1.20,2).  Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀρχ. (ΠΑ 

7.213=21,3 GP) ἔκρεκες εὐτάρσοιο δι’ ἰξύος ἀχέτα μολπάν (καὶ Gow-Page: «in fact the 

cicada stridulates by vibrating a membrane in the thorax»), ἀλλὰ καὶ Βιάν. (9.273=12,2 GP) 

διγλώσσῳ μελπόμενος στόματι (=ὁ ἤχος ἐξάγεται ἀπὸ τὸ διάφραγμα).245 

 

δαίδαλ’ αὐτουργῷ μέλει    Στοὺς στ. 1-4 ξεδιπλώνεται ἕνας locus amoenus, ὁ ὁποῖος 

διασαλεύεται ἀπὸ τὴν παρέμβαση τοῦ ἰξευτοῦ· πρβλ. ἀνών. ΠλΑ 227=74,3-4 (1398-99) 

FGE.     

Γιὰ θεραπεία τοῦ μέτρου (δαίδαλον Ρ) ὁ Reiske 1754 προτείνει τὴν γραφὴ δαίδαλ’  

(α), «id est δαιδαλέως», συνδέοντάς την μὲ τὴν μτχ. ῥαπίζων. Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε νὰ 

συνδέσουμε τὸ δαίδαλα μὲ τὸ ῥ. κατωργάνιζε· βλ. παρακάτω. Τὴν γραφὴ αὐτὴ δέχονται ὅλοι 

οἱ ἐκδότες πρὶν τοὺς Gow-Page. Ὁ Page (στοὺς Gow-Page) προτείνει νὰ γραφεῖ μτχ. 

αὐτουργῶν (βλ. παρακάτω). Εἶναι σπάνια τόσο ἡ χρήση τοῦ αὐτουργέω ὅσο καὶ ἡ χρήση τῆς 

φράσης δαίδαλα μέλη ἢ συνωνύμων. Γιὰ τὸ δαιδάλλω μὲ ἀναφορὰ σὲ φωνὴ βλ. Πίνδ. Ν. 

11.18 μελιγδούποισι δαιδαλθέντα μελίζεν ἀοιδαῖς καὶ Ὀλ. 1.105 κλυταῖσι δαιδαλωσέμεν 

ὕμνων πτυχαῖς,246 Νόνν. Δ. 12.78 δαίδαλα φωνήεντα. Ἴσως λοιπὸν εἶναι πιὸ ἀσφαλὲς νὰ 

κρατήσουμε τὴν γραφὴ τοῦ P αὐτουργῷ μέλει καὶ νὰ θεωρήσουμε τὸ δαίδαλ’ ὡς ἐπίρρημα 

τὸ ὁποῖο συντάσσεται μὲ τὸ κατωργάνιζε τοῦ ἑπόμενου στίχου (=δαιδαλέως· βλ. καὶ Jacobs2 

1817). 

αὐτουργῷ    Τὸ αὐτουργὸς ὡς ἐπίθετο συναντᾶται στὸν Σοφοκλῆ, Ἀντ. 52 αὐτουργῷ χερί, 

ἀλλὰ ἐκεῖ ἔχει ἐνεργητικὴ σημασία, ὅπως καὶ στὸν Ἀριστοτέλη (Κόσμ. 397b22-23) 

αὐτουργοῦ … ζῴου κάματον. Ἐδῶ, ἀν κρατήσουμε τὸ αὐτουργῷ, πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι 

ὁ ποιητής μας νεωτερικῶς τὸ χρησιμοποιεῖ μὲ παθητικὴ σημασία (αὐτοσχέδιο, προσωπικὸ 

τραγούδι, ἢ carmine nativo, non arte, sed natura edoctae  (Jacobs1)· βλ. Ἀχιλλ. Τάτ. 4.18.5 

ἔκπωμα αὐτουργὸν … ἡ χείρ, Φιλόστρ. Εἰκ. 2.22.7-8 ἐπισιτίζονται … οἰκεῖα καὶ αὐτουργά. 

Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία παρόμοια παραδείγματα εἶναι τὰ αὐτούργητον.../ βάθρον (Μάκκ. ΠΑ 

6.33=6,5-6 GP), αὐτοδίδακτος ἄρης (Βιάν. ΠΑ 9.252=9,6 GΡ· γιὰ τέχνασμα λύκων)· πρβλ. 

                                                           
245 Bλ. καὶ Gow 1956, 93 ὑποσ. 4· Geoghegan 1979, 116· Davies-Kathirithamby 1986, 120 κ.ἑξ. Οἱ Davies-

Kathirithamby 1986, 129 γιὰ τὸν Ἀρχίλοχο, ἀπ. 223 West, ὑποστηρίζουν ὅτι ἴσως ὁ ἀρχαϊκὸς ποιητὴς εἶχε 

συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ ἦχος τοῦ τζίτζικα δὲν παράγεται ἀπὸ τὰ φτερά του. Ἀλλοῦ ὁ τζίτζικας χαρακτηρίζεται 

ὡς εὔπτερος· βλ. Εὔην. (ΠΑ 9.122=5,3 GΡ).  
246 Προφανῶς τὸ δαιδάλλω σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ εἶναι ἐπέκταση τῆς εἰκόνας τοῦ στολισμοῦ 

τοῦ ὑφάσματος μὲ ποικίλματα· βλ. καὶ Νοσσ. ΠΑ 9.332=4,2 ΗΕ δαιδαλόεν (ἄγαλμα) ἀλλὰ Νοσσ. ΠΑ 

6.275=5,3 ΗΕ δαιδάλεος (κεκρύφαλος). Βλ. καὶ Ἡσίοδ. Ἔργ. 203 ἀηδόνα ποικιλόδειρον καὶ Steiner 2007, 180: 

ποικιλόδειρος=μὲ μεγάλη ποικιλία στοὺς ἤχους τῆς φωνῆς. 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

180 
 

Νόνν. Δ. 8.29 αὐτοδίδακτον ἀοιδήν. Ἐπίσης, τὸ οὐσ. αὐτούργημα χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ 

ποιητικὴ σύνθεση: βλ. Δίων. Χρυσόστ. 12.57. Ἀλλοῦ γιὰ τὸ μέλος τοῦ τζίτζικα 

χρησιμοποιεῖται ἡ φράση λαλαγεῦσαν ἐν ἄλσεσιν ἀγρότιν ἀχὼ (Σιλεντ. ΠΑ 6.54,9).  

 

ἡδὺς κατωργάνιζε τῆς ἐρημίας    Ὁ στίχος εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν Μελέαγρο,  

ἀγρονόμαν μέλπεις μοῦσαν ἐρημολάλον (ΠΑ 7.196=13,2 ΗΕ)· βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 

9.373=[Τιβερ.Ἴλ.] 5,1-2 FGE τὸν φιλέρημον …/ τέττιγα.  

ἡδὺς    Βλ. Καλλίμ. Αἴτ. 1.29-30 λιγὺν ἦχον/ τέττιγος· Μνασ. ΠΑ 7.192=12,4 GΡ ἁδὺ 

κρέκουσα μέλος (ἀκρίς). Στὶς ἀρχαῖες πηγὲς ὁ τζίτζικας ἔχει ὄπα λειριόεσσαν (Ἰλ. 3.152) ἡ 

ὁποία συγκρίνεται μὲ ἤχους μουσικῶν ὀργάνων: βλ. Μελ. ΠΑ 7.196=13,6 ΗΕ ἀντῳδὸν Πανὶ 

κρέκων κέλαδον, Ἀρχ. ΠΑ 7.213=21,4 GP οἰονόμοις τερπνότερον χέλυος, Ἀγαθ. ΠΑ 7.612,3 

ὤλετο φορμίγγων τερετίσματα (γιὰ τὸν ἦχο τοῦ τζίτζικα). Ὁ τζίτζικας γειτνιάζει μὲ τὰ ᾠδικὰ 

πτηνὰ, ἰδίως τὴν ἀηδόνα ἢ ἀκόμη καὶ τὸν κύκνο.247  

Τὸ ἠδὺς (καὶ τὰ γλυκύς, γλυκερός) χαρακτηρίζει συνήθως τὸ μέλος (Ὀδ. 8.64 ἡδεῖαν 

ἀοιδήν· Mελ. ΠΑ 5.139=29,1 HE ἁδὺ μέλος, Μνασ. ΠΑ 7.192=12,4 ΗΕ ἐκ πτερύγων ἀδὺ 

κρέκουσα μέλος, Πάμφ. ΠΑ 7.201=1,2 ΗΕ ἁδεῖαν μέλπων ἐκπροχέεις ἰαχάν). Τὰ ἐπίθετα 

αὐτὰ δὲν χαρακτηρίζουν ἀλλοῦ τὸ ὑποκείμενο ὡς κατηγορηματικοὶ προσδιορισμοὶ σὲ 

ῥήματα τὰ ὁποῖα σημαίνουν «παίζω μουσική». Ἡ πιὸ κοντινὴ σύνταξη ἐντοπίζεται στὸν 

Μυρίνο: αὐλοὺς θ’ ἡδὺ πνέοντας (ΠΑ 6.254=2,7 GΡ· ὡς σύστοιχο ἀντικείμενο). Στὸ κείμενό 

μας τὸ ἡδὺς ἀναφερόμενο στὸν τζίτζικα ἀντὶ εὐθέως στὸ τραγούδι του (ὑπαλλαγή) τονίζει 

ἐμφατικότερα ὅτι τὸ ἔντομο χαρακτηρίζεται κατεξοχὴν ἀπὸ τὸν γλυκὺ ἦχο ποὺ παράγει.248 

κατωργάνιζε τῆς ἐρημίας    Τὸ ῥῆμα εἶναι ἅπαξ. Ὁ Salmasius (Ap. B.) γράφει τὴν ἐρημίαν 

ἀντὶ τῆς ἐρημίας τοῦ Ρ· πράγματι ἡ αἰτιατικὴ εἶναι συχνότερη μὲ τέτοιας κατηγορίας ῥήματα: 

βλ. Ἀριστοφ. Ὀρν. 224 κατεμελίτωσε τὴν λόχμην, Γρηγ. Ναζ. Carm. Mor. 756,7 τέττιγες 

λαλαγεῦντες ὅλον κατεφώνεον ἄλσος· Λόγγο 1.9.1 (ὄρνιθες).249 Ἐντούτοις, δὲν ἐπιθυμοῦμε 

νὰ ἀλλάξουμε τὴν γενικὴ πτώση, ἡ οποία ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Ἀθήναιο (14.624b) εἰ 

καταυλήσοι τις τοῦ τόπου, καὶ Αἰλ. (Ζῴων ἰδ. 1.43,2) ἀηδὼν... κατᾴδει τῶν ἐρημαίων χωρίων 

· βλ. καὶ Φιλόστρ. Εἰκ. 1.19.1.  

                                                           
247 Βλ. Θεοκρ. 1.148 τέττιγος... φέρτερον ᾄδεις, Ἀριστοτ. Ἀκουστ. 804a22-28, ἀνών. ΠΑ 9.373=[Τιβερ. Ἰλ.] 5,2-

3 FGE τέττιγα.../ τὴν Νυμφῶν παροδῖτιν ἀηδόνα, Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.92=2,2 GΡ ἀείδειν κύκνων εἰσὶ 

γεγωνότεροι, ἀνών. ἢ Εὔην. ΠΑ 9.122=Εὔην. 5 GΡ καὶ Borthwick 1965 passim γιὰ τὸν ἦχο τῶν τζιτζίκων. Βλ. 

καὶ Egan 1985, 17· Stanford 1969, 3· Steiner 2007, 199 καὶ 201. Πάντως, ἡ ἄποψη γιὰ τὴν γλυκύτητα τοῦ 

τραγουδιοῦ τοῦ τζίτζικα δὲν εἶναι ὁμόφωνη οὔτε στοὺς ἀρχαίους· βλ. Μαρτ. 10.58.3-4 inhumanae cancro 

fervente cicadae/ non novere nemus, Davies-Kathirithamby 1986, 116 κ.ἑξ., Dorsey 1970, 138. 
248 Καὶ Pelliccio 2013, 198. Ἀλλοῦ ἡ ἀκρίδα χαρακτηρίζεται ὡς λιγυπτέρυγος (Μελ. ΠΑ 7.195=12,2 ΗΕ)· βλ. 

καὶ Μνασ. ΠΑ 7.194=13,1 ΗΕ ἀκρίδα μελεσίπτερον, Εὔην. ΠΑ 9.122=5,3 GΡ εὔπτερος (γιὰ τζίτζικα, ἴσως 

σχετικὰ μὲ τὸν ἦχο του)· Davies-Kathirithamby 1986, 117. 
249 Βλ. καὶ Πλούτ. Ἀντ. 56.8 μία νῆσος... κατηυλεῖτο καὶ κατεψάλλετο. 
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Κρίτων δ’, ὁ πάσης ἰξοεργὸς Πιαλεύς/ θήρης     

πάσης … θήρης    Τὸ πᾶς ἐδῶ ἔχει τὴν σημασία «κάθε εἴδους» ὅπως στὸν Διοσκορίδη πάσης 

… κάλυκος (ΠΑ 5.56=1,6 ΗΕ· σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα), βλ. καὶ Ἀντίπ. Θεσσ. πάσης … 

ἡλικίης (ΠΑ 9.792=85,2 GP), Πομπήιο παντὸς … σκοπέλου (ΠΑ 9.28=2,2 GP) καὶ Ἀλφ. ΠΑ 

9.101=9,4 GP αἰγιαλοῦ παντός (γιὰ τὴν ἐρήμωση τῶν Μυκηνῶν). Βλ. καὶ παρακάτω, παντὸς 

… πτεροῦ· πρβλ. τὴν φράση παντός … μέλους (Ἀνών. ΠΑ 9.141,4). 

ἰξοεργός    πρόκειται γιὰ σπάνιο τύπο· ὁ C τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ στὸ λῆμμα Βιάν. ΠΑ 

9.273=12 GP εἰς τέττιγα ὃν ἰξοεργός τις Κρίτων ὥσπερ στρουθίον ἐθήρασεν. Τὸ συνηθέστερο 

οὐσιαστικὸ εἶναι τὸ ἰξευτής (Λυκ. Ἀλεξ. 105) καὶ πιὸ σπάνιο τὸ ἰξευτήρ· βλ. [Ὀππ.] Κυν. 1.76 

ἀηδόνας ἰξευτῆρες (ἐνν. ὄλεσαν), καὶ 1.350.  

Γιὰ ἄλλα ἐπαγγελματικὰ σὲ -εργὸς στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. μιτοεργὸν (ΠΑ 

6.289=42,3 ΗΕ), Διοσκ. λιθοεργόν (ΠΑ 6.126=15,3 ΗΕ· ἐδῶ ὅμως τὸ ἐπίθ. χαρακτηρίζει τὸ 

προϊὸν τῆς ἐργασίας), Κυλλήν. φυτοεργέ (ΠΑ 9.4=1,5 FGE), Μακηδ. Ὕπ. ἀμπελοεργός (ΠΑ 

6.56,2).  

Πιαλεύς    βλ. Στεφ. Βυζ. Ἐθν. λ. Πιάλεια: πόλις Θεσσαλικὴ ὑπὸ τὸ Κερκετικὸν ὄρος. τὸ 

ἐθνικὸν Πιαλεύς. Ἴσως ἡ καταγωγὴ τοῦ ἰξευτοῦ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθὼς τὸ κυνήγι 

ἦταν πολὺ διαδεδομένο στὴν Θεσσαλία καὶ οἱ Θεσσαλεῖς εἶχαν δώσει τὸ στίγμα τους στὸ 

κυνήγι· βλ. Εὐρ. Ἱππ. 219 κ.ἑξ. ἔραμαι …/ … παρὰ χαίταν ξανθὰν ῥῖψαι/ Θεσσαλὸν ὅρπακ’ 

(α). Παρόμοια σύνδεση γίνεται στὸν Ἀπολλωνίδη μεταξὺ ἑνὸς Κρητὸς καὶ τῆς τοξοβολίας, 

στὴν ὁποίαν οἱ Κρῆτες ξεχωρίζουν (ΠΑ 9.265=19 GP μὲ τὰ σχόλιά μας). Eἶναι ἐπίσης 

ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ μετρικὸς νόμος τοῦ Porson παραβιάζεται στὸ σημεῖο αὐτό· βλ. 

περισσότερα στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. 

 

ἀσάρκου νῶτα δουνακεύσατο    Ἀντὶ τῆς γραφῆς ἀσάρκου νώτα δουνακεύσατο τοῦ P, ὁ 

Brunck 1785 (ΙΙ. 138) γράφει ἄσαρκα νῶτ’ ἐδουνακεύσατο (τὸ ἄσαρκα εἶναι τοῦ Brunck 

ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ εἶναι ἀχρείαστη· τὸ νῶτ’ ἐδουνακεύσατο εἶναι τοῦ Ap. B., στὸ περιθώριο).     

ἀσάρκου    βλ. καὶ τὸ ἀνακρεόντειο 34,18 ἀναιμόσαρκε (ἐπίκληση πρὸς τὸν τζίτζικα), Ἀθήν. 

2.63b ἀναίματος (γιὰ σαλιγκάρι), [Ὀππ.] Κυν. 1.474 ἀσαρκότατον (χαρακτηριστικὸ σκύλων 

τῶν Βρεταννῶν) καὶ Borthwick 1966, 111, Zotou 2014, 189. Τὸ ἐπίθετο συνδέεται 

προφανῶς μὲ τὶς διατροφικὲς συνήθειες τοῦ ἐντόμου· βλ. Εἰσαγ. Σημ. καὶ Πλούτ. Συμπ. 

660F.1 ἀναιμάκτοις καὶ ἀψύχοις τροφαῖς ... καθάπερ οἱ τέττιγες σιτούμενον. Στὴν Ἀνθολογία ΜΑ
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βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 6.120=91,4 ΗΕ θηλείης ἕρσης ἰκμάδα γευόμενος, Μελ. ΠΑ 

7.195=12,7-8 ΗΕ, Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.92=2,1f. GP ἀρκεῖ τέττιγας μεθύσαι δρόσος.250 

δουνακεύσατο    πρόκειται γιὰ ἇπαξ λεγόμενο. Στὸ ἀντίστοιχο ἐπίγραμμα τοῦ Βιάνορος 

χρησιμοποιεῖται ἡ φράση δουνακόεντα ... συνθεὶς δόλον (ΠΑ 9.273=12,3 GP). Ὁ δόναξ ἢ 

ποιητ. δοῦναξ εἶναι καλάμι καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς ἐργαλεῖο γιὰ κυνήγι πουλιῶν: βλ. [Ὀππ.] 

Κυν. 1.73 καὶ στὴν Ἀνθολογία Λεων. ΠΑ 6.296=50,1 HE, Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 6.109=54,5-6 

GP, Ἐρύκ. ΠΑ 9.824=4,4 GP ἰξευταὶ λαθροβόλῳ δόνακι (γιὰ μακρυνό, ὕπουλο κτύπημα), 

Βιάν. ΠΑ 10.22=18,3 GP· Borthwick 1967, 110 καὶ ὑποσ. 2. Ἴσως τὸ δουνακεύσατο 

σχολιάζει τὴν χρήση «ἀθέμιτων» μέσων κυνηγίου· βλ. Πλάτ. Νόμ. 823b-824a καὶ τὴν 

συζήτηση στὸν Lonsdale 1979, 153-154. 

 

τίσιν δ’ ἔτισεν    τὸ δίδυμο ὕβρις-τίσις εἶναι ταιριαστὸ στὴν δραματικὴ ἱστορία ποὺ 

ἀφηγεῖται τὸ ἰαμβικὸ αὐτὸ ἐπίγραμμα· βλ. Davies-Kathirithamby 1986, 128-129. Παρόμοια 

ὁ Ἀπολλωνίδης γράφει ἐτίσατο Κρῆτα φαρέτρης (ΠΑ 9.265=19,1 GP), ὁ Λεωνίδας γράφει 

ἀπέτισεν (ΠΑ 6.263=49,5-6 ΗΕ)· βλ. καὶ Bιάν. (ΠΑ 9.223=7,6 GP) ἀνταπέτισε βέλη. Ἡ αἰτία 

τῆς τιμωρίας δὲν εἶναι ὅτι ὁ Κρίτων «ἔπρεπε νὰ παγιδεύει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο πουλιά» 

(Waltz-Soury), ἀλλὰ ὅτι ἀφαίρεσε τὴν ζωὴ ἀπὸ ἕναν σύντροφο τῶν Μουσῶν. Βλ. σχετικῶς 

Πλάτ. Φαῖδρ. 259b-d ἀλλὰ καὶ Βιάν. ΠΑ 9.273=12,5 GP ἄξια δ’ οὐχ ὁσίης θήρης πάθεν 

ἐπειδὴ εἷλεν ἀοιδὸν/ ἠέρος. Ἴσως ὑπονοεῖται ὅτι ὁ κυνηγὸς δὲν εἶχε τὴν ἐξουσία νὰ 

θανατώσει τὸν τζίτζικα διότι τὸ ἔντομο ἀνῆκε στὸ βασίλειο τοῦ οὐρανοῦ, κοντὰ στοὺς 

θεούς· βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 9.373=[Τιβερ.Ἴλ.] 5,1 FGE. Ἀνάλογη τιμωρία κυνηγοῦ γιὰ τὴν 

θανάτωση τοῦ ἀετοῦ τοῦ Διὸς εἶναι τὸ θέμα ἄλλου ἀπολλωνίδειου ἐπιγράμματος (ΠΑ 

9.265=19 GP).  

 

εἰς γὰρ ἠθάδας πάγας/ σφαλεὶς ἀλᾶται    Ὁ Jacobs1 (τ. 8, 372) πιστεύει ὅτι ἡ σύνταξη εὶναι 

ἀλᾶται σφαλεὶς εἰς τὰς ἠθάδας πάγας (=ἐν ταῖς ἠθάσι πάγαις). Ἀντίθετα, oἱ Gow-Page 

θεωροῦν ὅτι τὸ εἰς συντάσσεται μὲ τὸ ἀλᾶται, ὄχι μὲ τὴν μετοχὴ, καὶ κρίνουν ὅτι ἡ μετοχὴ 

δὲν δηλώνει χρόνο ἀλλὰ κατάσταση. Καὶ οἱ δύο τρόποι σύνταξης μὰς φαίνονται πιθανοὶ 

ἀλλὰ ὁ δεύτερος τονίζει περισσότερο τὴν συναισθηματικὴ κατάσταση τοῦ κυνηγοῦ (μάταιη 

περιπλάνηση).   

ἠθάδας πάγας    τὸ ἐπίθετο χαρακτηρίζει χρηστικὸ ἢ ἄλλο ἀντικείμενο ἢ τόπο στὴν 

μετακλασικὴ λογοτεχνία: βλ. Ὀππ. Αλ. 4.122 ὄρνιν … συνέμπορον ἠθάδα θήρης (δόλωμα 

                                                           
250 Βλ. καὶ [Ἡσίοδ.] Ἀσπ. 395 ᾧ τε πόσις καὶ βρῶσις θῆλυς ἐέρση, Ἀριστοφ. Νεφ. 1360, Θεόκρ. 4.16, Καλλίμ. 

Αἴτ. 1.29-35 Pfeiffer· στὴν πεζογραφία Πλάτ. Φαῖδρ. 259d ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ἄιδειν, Ἀριστοτ. Ζῴων 

μορ. 682a22 καὶ Ζῷα ἱστ. 532b13 τῇ δρόσῳ τρέφεται μόνον, Βεργ. Ἐκλ. 5.77. 
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γιὰ ἄλλα πουλιά), Νόνν. Διον. 2.509 καὶ ἀλλοῦ ἠθάδα πυρσόν (τοῦ Διός· κτητικὴ ἔννοια), 

3.417, 5.118 και αλλού ἠθάδα ῥάβδον (τοῦ Ἑρμῆ). Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ ἐμφανίζεται στὴν 

Ἀνθολογία μόνο ἐδῶ καὶ ἀργότερα στὸν Μακηδόνιο τὸν Ὕπατο: ΠΑ 5.233,2 ἠθάδος 

ἀμβολίης (ἀναβολὴ ἐρωτικῆς συνάντησης) καὶ Ἀνών. ΠλΑ 354,3 ἠθάδα νίκην.  

 

παντὸς ἱμείρων πτεροῦ     

παντὸς … πτεροῦ    ἀπήχηση τοῦ πάσης … / θήρης τῶν στ. 5-6· ἡ ἐπανάληψη αὐτὴ τονίζει 

τὴν τραγικὴ εἰρωνεία, ὅτι ὁ κυνηγὸς ἀδυνατεῖ πλέον νὰ ἐκτελέσει τὴν ἐργασία στὴν ὁποίαν 

προηγουμένως διέπρεπε. Τὸ πτερὸν ἐντοπίζεται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη: κίτται, μιμηλὸν 

βιότου πτερόν (ΠΑ 9.280=21,5 GP) μὲ τὴν μετωνυμικὴ σημασία (=ὄρνις). Οἱ Reiske 1754, 

169, Paton καὶ Beckby ὑποστηρίζουν τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια τοῦ πτεροῦ στὸ τέλος τοῦ 

ἐπιγράμματος (ne plumam quidem adipiscens Reiske). Οἱ ὑπόλοιποι ἐκδότες θεωροῦν ὅτι 

πρόκειται πάλι γιὰ μετωνυμικὴ χρήση, γεγονὸς ποὺ μας βρίσκει σύμφωνους. Ὁ ποιητής μας 

χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια λέξη πρῶτα κυριολεκτικῶς στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐπιγράμματος (στ. 2), 

κλείνοντας δὲ μεταφορικῶς (στ. 6). 

ἱμείρων    τὸ ῥῆμα χρησιμοποιεῖται καὶ άλλοῦ μεταφορικῶς ἐπὶ ἔντονου πόθου: Ὀδ. 10.555 

ψύχεος ἱμείρων (κατάσταση μέθης), Αἰσχ. Ἀγ. 940 ἱμείρειν μάχης. Bλ. καὶ Ἀργεντ. ΠΑ 

7.364=21,3 GP ἵμερα δακρύσασα πυρῆς ἔπι (γιὰ ταφὴ ἀκρίδας καὶ τζίτζικα· καὶ Ἰλ. 24.507 

ἵμερον … γόοιο). 
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ΠΑ 9.265=19 GP 

 

ἰοτυπὴς Διὸς ὄρνις ἐτίσατο Κρῆτα φαρέτρης 

  οὐρανόθεν τόξῳ τόξον ἀμυνόμενος· 

κεῖνον δ’ εὐθὺς ἄκοντι παλιν<δρομέοντι κατέκτα> 

  ἠερόθεν πίπτων δ’ ἔκτανεν ὡς ἔθανεν. 

μηκέτ’ ἐφ’ ὑμετέροις ἀψευδέσι Κρῆτες ὀιστοῖς                 5 

  αὐχεῖθ’· ὑμνείσθω καὶ Διὸς εὐστοχίη. 

 

P τοῦ αὐτοῦ [Ἀπολλωνίδου οἱ δὲ Φιλίππου] εὶς ἀετὸν τοξευθέντα ὑπὸ Κρητὸς καὶ τὸν τοξεύσαντα ἐν τῷ πίπτειν 

ἀποκτείναντα    PlΑ τοῦ αὐτοῦ (Ἀπολλωνίδου) 

1 ἰοτυπής Pl: ἰοτυπείς Ρ    3 κεῖνον Pl: ξένον Ρ | παλινδρομέοντι κατέκτα Pl: post πάλιν lacuna P    4 ἠερόθεν 

Pl: ἠερίον Ρ    5 αὐχεῖθ’ Pl:  αὐχεῖσθ’ Ρ     

 

Πτηνὸ τοῦ Διὸς κτυπημένο ἀπὸ βέλος τιμώρησε τὸν Κρῆτα γιὰ τὴν φαρέτρα του παίρνοντας 

ἐκδίκηση γιὰ τὸ τόξο μὲ τόξο ἀπὸ τὸν οὐρανό· (ὁ ἀετός) ἐκεῖνον σκότωσε μὲ εὐθὺ βέλος ποὺ 

ἐπέστρεψε πίσω στὴν ἀρχή του· πέφτοντας ἀπὸ τὰ σύννεφα τὸν σκότωσε καθὼς πέθαινε. Μὴν 

καυχᾶσθε πιὰ, Κρῆτες, γιὰ τὸ ἄψευστό σας σημάδι: ἂς ἐγκωμιασθεῖ καὶ τοῦ Διὸς ἡ εὐστοχία.  

 

Τὸ ἐπίγραμμα παρουσιάζει ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον, ἂν καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ἐκ 

τῶν ἐλασσόνων. Τὸ ῥῆμα τίω προοικονομεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἔκβαση τοῦ ἐπιγράμματος καὶ 

ἐντοπίζεται ξανὰ σὲ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀπολλωνίδη: βλ. 11,4 GP λήθης τίσατο, ἴδ. 18,7 GP 

τίσιν δ’ ἔτισεν. Ἐπίσης στὸ β΄ ἡμιστίχιο τοῦ στ. 4, ἔκτανεν ὡς ἔθανεν, ὑπάρχει ἰδιάζουσα 

ὁμοιοκαταληξία τῶν δύο ῥημάτων ἡ ὁποία δημιουργεῖ κυκλικὸ σχῆμα καὶ μουσικότητα στὸν 

στίχο. Τὸ λεξιλόγιο τὸ σχετικὸ μὲ τὰ τόξα καὶ τὸν στόχο ἐπανέρχεται μὲ ποικίλους τρόπους 

στὸ ἐπίγραμμα, μὲ ἐναλλαγὲς ἀνάμεσα στὴν κυριολεκτικὴ καὶ τὴν μεταφορικὴ σημασία, 

ἀποτελῶντας τὸν ἄξονα τοῦ ποιήματος. Τονίζεται ἑπομένως καὶ λεκτικῶς ἡ κλίση τῶν 

Κρητῶν στὴν τοξοβολία καὶ κατ’ ἐπέκτασιν στὸ κυνήγι καὶ στὸν τοξευτικὸ πόλεμο· βλ. στ. 

5 ἀψευδέσι... ὀιστοῖς.251   

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν πατρότητα τοῦ ἐπιγράμματος (Ἀπολλωνίδου ἢ Φιλίππου), ὁ 

Stadtmüller (3.209) προτιμᾷ τὸν Φίλιππο, χωρὶς νὰ δικαιολογεῖ τὴν ἐπιλογή του, ἐνῷ οἱ 

Gow-Page (1968) 2.157, θεωροῦν ὅτι τὸ ὕφος εἶναι ἐξίσου χαρακτηριστικὸ τοῦ Ἀπολλωνίδη 

καὶ τοῦ Φιλίππου καὶ ἀποδίδουν αὐτὸ ὅπως καὶ τὸ προηγούμενο (ΠΑ 9.264) στὸν 

                                                           
251 Γιὰ τὴν τοξοβολία ὡς χαρακτηριστικὸ τῶν Κρητῶν βλ. Πίνδ. Πυθ. 5.41, στὴν Ἀνθολογία Καλλίμ. ΠΑ 

13.7=17 (1129 κ.ἑξ.) ΗΕ, Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.423=28,3 ΗΕ τὰν Κρῆσσαν … τὰ τόξα (πρβλ. ἴδ. ΠΑ 7.425=30,3 

ΗΕ, ὅπου τὰ τόξα παίρνουν ἄλλο συμβολισμό), ἴδ. ΠΑ 7.427=32,9-10 ΗΕ καὶ Βερτουδάκη 2000, 30-31, 62-

63 καὶ ὑποσ. 186 (βιβλιογραφία). 
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Ἀπολλωνίδη.252 Περισσότερα γιὰ τὶς περιπτώσεις διπλῆς πατρότητας σὲ ἐπιγράμματα βλ. 

στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4. 

Ἄμεση εἶναι ἡ συγγένεια τοῦ ὑπὸ ἐξέταση ἐπιγράμματος μὲ τὸν Βιάνορα (ΠΑ 

9.223=7 GP).253 Ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀπολλωνίδειου ἐπιγράμματος σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τοῦ Βιάνορος 

(ὁ ὁποῖος ἐκτείνει τὴν ἀφήγηση σὲ περισσότερους στίχους καὶ χρησιμοποιεῖ πιὸ 

ἐξεζητημένο λεξιλόγιο) εἶναι ἡ πιὸ φειδωλὴ ἔκφραση καὶ ἡ οἰκονομία τοῦ περιεχομένου στὰ 

ἄκρως ἀπαραίτητα. Τέλος, τὸ ἐπιμύθιο τῶν στ. 5-6 τοῦ ἀπολλωνίδειου εἶναι καθαρὸ καὶ 

εὔστοχο. 

Λατρεία ἀετοῦ ὡς αὐτόνομη θρησκεία δὲν ὑπῆρξε φυσικὰ στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ 

κόσμο, ἀλλὰ ὡς Διὸς ὄρνις τὸ πτηνὸ κατεῖχε ἐξέχουσες τιμές· πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 9.287=23 

GP. Ἐξάλλου, φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ ἐπιμύθιο (στ. 5-6) ὅτι ἡ τιμωρία τοῦ κυνηγοῦ εἶναι 

διόσδοτος, μέσῳ τοῦ ἰδίου τοῦ ἀετοῦ. Τὸ θέμα τοῦ ἀετοῦ ὁ ὁποῖος σκοτώνει ἄνθρωπο εἶναι 

ἐξάλλου γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Αἰσχύλου· ὑπάρχει ἡ παράδοση ὅτι ὁ τραγικὸς 

θανατώθηκε ἀπὸ πτώση χελώνας τὴν ὁποίαν εἶχε ῥίξει στὸ φαλακρὸ κεφάλι του ἕνας ἀετός· 

ἔτυχε τοῦ προειρημένου τὸ βέλος, καὶ ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα (Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 7.16.10-11, Σχόλ. 

Πρ.Δεσμ. suppl. Vit., test. 2 (17), Σούδ. λ. χελώνη μυιῶν, Αἴσωπο 259 Hausrath-Hunger). 

Ἐπίσης, τὸ ἐπίγραμμά μας καὶ αὐτὸ τοῦ Βιάνορος (9.223=7 GP) σχετίζονται μὲ ἕναν 

«αἰσώπειο» μῦθο (273 Hausrath=801 V. Dijk 2015). Κατ’ ἀκρίβειαν, ὁ μῦθος αὐτὸς 

προέρχεται ἀπὸ τὸν Αἰσχύλο (Μυρμ. ἀπ. 139 TrGF). Ὁ Αἰσχύλος ἑστιάζει στὸν ἀετὸ ὁ 

ὁποῖος θρηνεῖ ἐπειδὴ πληγώθηκε ἀπὸ ἕνα βέλος ποὺ εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ τὰ ἴδιά του 

τὰ φτερά (θέμα τῆς προδοσίας ἀπὸ τοὺς οἰκείους). Ἡ πρωτοτυπία τῶν σχετικῶν 

ἐπιγραμμάτων εἶναι τὸ στοιχεῖο τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ τοξευτῆ, ὁ ὁποῖος εἶχε 

στοχεύσει τὸν ἀετό. Τὸ ἐπιμύθιον εἶναι ἡ τιμωρία ἀπὸ τὸν Δία ἐναντίον αὐτοῦ ποὺ σκότωσε 

τὸ ἱερό του ζῷο.  

Τὸ σχῆμα «το θήραμα ἐκδικεῖται τὸν θύτη» ἢ «ὁ θηρευτὴς θηρεύεται» ὑπάρχει καὶ 

σὲ ἄλλους ἐπιγραμματοποιούς, καὶ μάλιστα εἰσήχθη μᾶλλον ἀπὸ τὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν 

Τάραντα· βλ. Λεων. 7.504=66 ΗΕ (ψαρὰς πνίγεται ἀπὸ τὸ δόλωμά του· ἴδια ἱστορία στὸν 

Ἀπολλωνίδη, 7.702=12 GP), ἴδ. ΠΑ 9.99=32 ΗΕ. Ἐξάλλου, σχετικὰ εἶναι τὰ λεωνίδεια 

ἐπιγράμματα, ΠΑ 6.35, 6.262 καὶ 6.263=47-49 ΗΕ, ἀναθήματα ἀπὸ βοσκούς ποὺ 

προσεγγίζουν τὰ ἐπιδεικτικά, περιγράφοντας λύκους καὶ λιοντάρια ποὺ θανατώθηκαν στὴν 

                                                           
252 Mὲ αὐτοὺς συμφωνεῖ καὶ ὁ Βερτουδάκης 2000, 67 καὶ ὑποσ. 207-208. 
253 ἀγγελίην πὰρ Ζηνὸς ἐπεὶ φέρεν ἠεροδίνης/ αἰετός, οἰωνῶν μοῦνος ἐνουράνιος,/ οὐκ ἔφθη τὸν Κρῆτα, θοὴν δ’ 

ἐπετείνατο νευρήν,/ πτηνὸν δ’ ὁ πτερόεις ἰὸς ἐληίσατο./ Ζηνὸς δ’ οὔτι Δίκην ἔλαθεν μόνος· ἔμπεσε δ’ ὄρνις/ ἀνδρί, 

τὰ δ’ εὐστοχίης ἀνταπέτισε βέλη./ αὐχένι δ’ ἰὸν ἔπηξεν, ὃν ἥπατι κοίμισεν αὐτός·/ ἓν δὲ βέλος δισσῶν αἷμ’ ἔπιεν 

θανάτων. 
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προσπάθειά τους νὰ ἀφανίσουν τὸ κοπάδι τῶν βοσκῶν. Ἴσως ἀπὸ τέτοιες συνθῆκες ξεκινᾷ 

τὸ σχῆμα «ὁ θηρευτὴς θηρεύεται».254  

Παρόμοια περιστατικὰ στὸν Στέφανο τοῦ Φιλίππου συναντῶνται ἐπίσης στὸν 

Ἀντίφιλο, ΠΑ 9.86=34 GP, Βιάν. ΠΑ 9.273=12 GP (γιὰ τζίτζικα, βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 

9.264=18 GP), Εὔην. 9.75=3 GP, Σαβίν. 9.410=1 GP (ποντικὸς ἀποκεφαλίζεται ἀπὸ χορδὴ 

κιθάρας ποὺ εἶχε προσπαθήσει νὰ φάει), Ἀρχ. 9.339=23 GP, Λαυρ. 7.294=2 GP (ψάρια 

τρῶνε τὰ χέρια τοῦ νεκροῦ ψαρᾶ), Φίλ. 9.83=38 GP.255 Ἐξάλλου, ἀντιστροφὴ τῶν 

πρωταγωνιστῶν τῆς ἱστορίας ὑπάρχει στὸν Ἀντίπατρο τὸν Θεσσαλονικέα, ΠΑ 9.10=18 GP· 

ἐκεῖ ὁ ἀετὸς εἶναι ὁ θήτης καὶ ἕνα ὀκταπόδι τὸ θῦμα καὶ φυσικά (κατ’ ἀκολουθίαν τοῦ 

σχήματος) ὁ ἀετὸς πνίγεται στὴν θάλασσα. 

 

ἰοτυπὴς    ὁ Ρ γράφει *ἰοτυπεὶς ἀντὶ τοῦ ἰοτυπὴς τοῦ Pl, ἴσως ἐπειδὴ θεωρεῖ ὅτι στὸ νόημα 

ἁρμόζει καλύτερα ἡ παθητικὴ μετοχή· αὐτὴ θὰ ἐτόνιζε τὸν τραυματισμὸ τοῦ ἀετοῦ ἀπὸ τὸ 

βέλος. Ἐντούτοις, στὸ ποίημα ἡ ἔμφαση δίδεται στὴν θανάτωση τοῦ Κρητὸς ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ 

βέλος του, ἄρα τὸ ἰοτυπὴς … ὄρνις (=ποὺ κτυπᾷ μὲ βέλος) ἐκφράζει τὸ πνεῦμα τοῦ 

ἐπιγράμματος αὐτοῦ. 

Τὸ ἰοτυπὴς εἶναι σπάνιο ἐπίθετο· ἐντοπίζεται μόνο ἐδῶ καὶ στὸν Ῥουφῖνο, ΠΑ 5.87,4 

κοῖλαι βλεφάρων ἰοτυπεῖς βάσιες (ἴσως κοντινὸ χρονολογικῶς τοῦ Ἀπολλωνίδη).256 Ἄλλα 

σύνθετα μὲ β΄ συνθετικὸ τὸ -τυπής ἐντοπίζονται στὸν Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο, 7.711=56,8 

ΗΕ Ἀίδεω στερνοτυπῆ πάταγον (θρηνητικὸ κτύπημα τῶν στέρνων), Μελ. ΠΑ 5.175=70,8 ΗΕ 

κροτάλων χειροτυπὴς πάταγος, ἴδ. ΠΑ 12.137=118,2 ΗΕ πλευροτυπῆ κέλαδον (πάλι γιὰ 

πτηνό), Φίλ. ΠΑ 9.274=47,2 GΡ μηροτυπεῖ κέντρῳ, ἴδ. ΠΑ 6.103=18,1-2 GΡ δουριτυπῆ τε/ 

                                                           
254 Βλ. ἰδιαίτερα Λεων. ΠΑ 6.263=49 ΗΕ πυρσῶ τοῦτο λέοντος ἀπεφλοιώσατο δέρμα/ Σῶσος ὁ βουπάμων δουρὶ 

φονευσάμενος/ ἄρτι καταβρύκοντα τὸν εὐθηλήμονα μόσχον,/ οὐδ’ ἵκετ’ ἐκ μάνδρας αὖτις ἐπὶ ξύλοχον/ μοσχείω 

δ’ ἀπέτισεν ὁ θὴρ ἀνθ’ αἵματος αἷμα/ βληθείς, ἀχθεινὰν δ’ εἶδε βοοκτασίαν (τὸ τονισμένο σημεῖο ἔχει καὶ 

φραστικὴ σχέση μὲ τοὺς στ. 1-2 τοῦ ἀπολλωνίδειου ποὺ ἐξετάζουμε, βλ. παρακάτω). Ὁ Βερτουδάκης 2000, 

68 τονίζει τὴν καινοτομία τοῦ Βιάνορος πάνω στὸ πρότυπο τοῦ Λεωνίδα, δηλαδὴ τὴν παραλλαγὴ τοῦ ψαρᾶ 

(Λεων. ΠΑ 7.504=66 ΗΕ) σὲ δεινὸ κυνηγό, βασισμένην στὰ παραδείγματα τοῦ Καλλιμ. ΠΑ 6.121 (=62 Pf., 61 

HE), ἰδ. ΠΑ 6.351 (=34 Pf., 22 ΗΕ) καὶ Λεων. ΠΑ 6.188=4 ΗΕ), ὅλα ἀναθηματικὰ ἀπὸ Κρῆτες κυνηγούς. 

Ἀντίθετα, διαφεύγει τοῦ Lattimore ἡ τάση τοῦ Λεωνίδα πρὸς τὸ ἐπιδεικτικὸ εἶδος τῶν θανάτων ἀπὸ 

ἀπροσδόκητη αἰτία, βλ. Lattimore 1962, 145 καὶ ὑποσ. 27. 
255 Γιὰ παραλλαγὲς τοῦ θέματος βλ. καὶ Ἰσιδώρου ΠΑ 9.94=5 GP (σχῆμα τῆς διπλῆς θήρας, στὴν θάλασσα καὶ 

στὴν ξηρά· τὸ ὀκταπόδι ἀγρευθεὶς ἤγρευσεν ἕναν λαγό), Ἀνων. ΠΑ 9.159=62 (1332-39) FGE, καὶ γιὰ ἔμμετρες 

ἐπιγραφὲς Ἀνων. P.Cair.Zen. 4.59532=146 (1674 κ.ἑξ.) FGE. Ἰδιαιτέρως βλ. Ἀνων. 161 FGE ἄ]λλο 

ἐπίγραμμα/ ἐσθλὸν θηρητ]ῆρα μέροψ κακὸς ὤλεσε δύσφρ[ω]ν/ τόξοισιν μελέοις] χρησάμενος μελέως./ ἐνθάδε 

σὲ σκυ]λάκευμα, φύλαξ οἴκου θρασύφωνος,/ κεῖται, τόνδ’ ἔργων μισθὸ]ν ἐνεγκάμενος (ἡ ὑπογράμμιση δική μας· 

σὲ πάπυρο, περ. 100 π.Χ.· ἴσως σκύλος θανατώθηκε ἀπὸ μελισσοφάγο (μέροψ). Bλ. συμπληρωματικῶς 

Lattimore 1962, 144-147 καὶ ὑποσ. 25-27 (ἐκτεταμένη λίστα ἐπιτύμβιων καὶ ἐπιδεικτικῶν ἐπιγραμμάτων γιὰ 

ἀσυνήθιστους θανάτους).   

256 Βλ. τὴν συζήτηση γιὰ τὴν χρονολόγηση τοῦ Ῥουφίνου στὸν Cameron 1982: 168, 171-173 καὶ Robert 1982, 

52, ὅπου μὲ συγκριτικὴ μελέτη τῶν ἐπιγραμμάτων ὁ Ῥουφῖνος τοποθετεῖται λίγο νωρίτερα ἀπὸ τὸν Στράτωνα, 

κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μαρτιάλη [40-104 μ.Χ.]· ἀντίθετα, βλ. εἰσαγωγὴ Page 1978.      
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σφῦραν (τὸ ἐπίθετο ὅμως μὲ ἐνεργητικὴ σημασία), ἴδ. ΠΑ 9.543=54,3 GΡ κεντροτυπεῖς 

πώλους (παθητικὸ σύνθετο ποὺ ἀναφέρεται πάλι σὲ ζῷο· τὸ ἐπίθετο λείπει ἀπὸ τὸ LSJ) καὶ 

Stadtmüller (3.211). Φαίνεται ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ σύνθετα εἶναι ἐφευρέσεις ἑκάστου 

ἐπιγραμματοποιοῦ καὶ αὐτὴ τὴν πρακτικὴ ἀκολουθεῖ καὶ ὁ Ἀπολλωνίδης. Εἶναι 

ἀξιοσημείωτο ὅτι σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ἐπίθετα ποὺ ἀναφέραμε τὸ α΄ συνθετικὸ δηλώνει 

ἐνεργητικῶς τὸ ἀντικείμενο ποὺ τύπτει κανείς (στερνοτυπής, μηροτυπής, πλευροτυπής, 

δουριτυπής), ἐνῶ στὸ ἰοτυπὴς καὶ στὰ χειροτυπής, κεντροτυπής τὸ α΄ συνθετικὸ ἀναφέρεται 

στὸ μέσο διὰ τοῦ ὁποίου τύπτει κάποιος.  

 

Διὸς ὄρνις    Ὁ ἀετὸς ὡς προστατευόμενο πτηνὸ τοῦ Διὸς καὶ ὡς οἰωνὸς ἀπὸ τὸν Δία εἶναι 

ἀρχαῖο λογοτεχνικὸ θέμα: βλ. Ἰλ. 8.247-252, 12.200 κ.ἑξ. (κακὸς οἰωνὸς γιὰ τοὺς Τρῶες), 

13.821 κ.ἑξ., 24.314 κ.ἑξ., Πινδ. Πυθ. 1.5-10, Ἰσθμ. 6.48-54 καὶ Pollard 1977, 116 κ.ἑξ. 

καθὼς καὶ Pelliccio 2013 στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. 

 

ἐτίσατο… φαρέτρης    τὸ ῥῆμα ἐδῶ συντάσσεται μὲ γενικὴ τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ σύνταξη 

αὐτὴ συναντᾶται ἤδη στὸν Ὅμηρο. Στὴν Ἀνθολογία ἐντοπίζεται μόνο ἐδῶ καὶ στὸν 

Ἀπολλωνίδη, 9.422=11,4 GP Διογένην λήθης τίσατο· βλ. καὶ τὰ σχόλιά μας αὐτόθι. Βλ. 

ἐπιπρόσθετα Αἰσχ. Χοηφ. 312-313 ἀντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν/ πληγὴν τινέτω (ἐμπρόθ. 

γεν.· λυρικό), Εὐρ. Ἰ.Τ. 339 τὸν σὸν Ἑλλὰς ἀποτείσει φόνον/  δίκας τίνουσα τῆς ἐν Αὐλίδι 

σφαγῆς, ἰδ. Ὀρ. 531 τίνεις μητρὸς δίκας, βλ. καὶ K-G II.1, 380-382 καὶ ὑποσ. 10. Βλ. 

παράλληλα τὰ δ’ εὐστοχίης ἀνταπέτισε βέλη (Βιάν. ΠΑ 9.223=7,6 GP).257  

 

τόξῳ τόξον ἀμυνόμενος    Tὸ ἀμύνεσθαι εἶναι συνώνυμο τοῦ τίνεσθαι τοῦ στ. 1· πρόκειται 

γιὰ ἀκόμη ἕνα δεῖγμα τῆς variatio τὴν ὁποία ἀσπάζεται ὁ Ἀπολλωνίδης. Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ τῆς 

variatio ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν διαφοροποίηση τῆς σύνταξης τῶν ῥημάτων.258 Τὸ ῥ. 

χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν σπάνια, μεθομηρική του σημασία, παίρνω ἐκδίκηση γιὰ κάποιον (+ 

αἰτ. προσ. + δοτ. ὀργάνου, βλ. LSJ ἀμύνω B.II). Οἱ K-G (II.1, § 425.9) δὲν ἀναφέρουν τὸ 

ἀμύνεσθαι μὲ τὴν σημασία ποὺ τὸ βρίσκουμε ἐδῶ, ἀλλὰ μόνο τὰ συνώνυμα κολάζειν, 

ζημιοῦν μὲ αἰτιατικὴ τοῦ προσώπου καὶ δοτικὴ τοῦ ὀργάνου.  

                                                           
257 Στὸν Λεων. Ἀλεξ. (ΠΑ 6.326=5,3 FGE) ἐντοπίζεται ξανὰ ἡ γενικὴ φαρέτρης, στὸ τέλος ἑξαμέτρου. Σπάνιο 

τὸ σύνθετο ἀνταποτίνω, βλ. καὶ IG XIV 641.2, 5-8 (Σύβαρις-Θούριοι, 4ος αἰ. π.Χ.=Comp. 21=Ὀρφ. 1, ἀπ. 19 

Diels-Kranz) ποινὰν δ’ ἀνταπέτεισ(α) ἔργων ἕνεκ(α) οὔτι δικαίων,/ εἴτε με Μοῖρ(α) ἐδαμάσατο (?) <***/ ***> 

στεροπῆτι κεραυνῶι (στεροπή τε κεραυνῶν ἐκδ.). 
258 Οἱ K-G II.1, σ. 380, μαρτυροῦν τὴν σύνταξη τοῦ ἀμύνεσθαι ὅπως τοῦ τίνεσθαι, δηλ. μὲ αἰτ. προσ. καὶ γεν. 

ἀντικ. 
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Ἡ ἐπιμονὴ στὸ πολύπτωτο τόξῳ τόξον εἶναι δάνειο τῆς τραγῳδίας· βλ. Αἰσχ. Ἀγ. 

1430 τύμμα τύμματι τεῖσαι (καὶ Σοφ. Φιλ. 959 φόνον φόνου … τείσω)· στὴν πεζογραφία βλ. 

Διοδ. Σικ. 14.53.1 ὠμότητα ὠμότητι... ἀμύνεσθαι, στὴν Ἀνθολογία Βιάν. ΠΑ 7.396=6,5 GΡ 

καὶ πυρὶ πῦρ ἤλεγξαν ἐναντίον· πρβλ. καὶ Παλλ. ΠΑ 9.5,2, ἰδ. ΠΑ 9.167,1 ἀντὶ πυρὸς πῦρ 

ὤπασεν ἄλλο.259 Παρόμοια βλ. Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 9.348=25,1-2 FGE ὁ σταφυλοκλοπίδας 

Ἑκατώνυμος εἰς Ἀίδαο/ ἔδραμε μαστιχθεὶς κλήματι φωριδίῳ (θάνατος ἐνόχου μὲ τὸ ὄργανο 

τῆς ἐγκληματικῆς πράξης). Στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Ἀρχία, ΠΑ 9.339=23,4 GΡ οὐ βραδὺς 

(ἐνν. ὁ σκορπιός) εὐκέντρῳ πέζαν (ἐνν. τὸ «πόδι» τοῦ κόρακος) ἔτυψε βέλει (πάλι τὸ βέλει 

μὲ μεταφορικὴ σημασία, ὅπως τὸ τόξῳ στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε· ἐπίσης τὸ οὐ βραδὺς 

ὡς σχῆμα λιτότητος ἀντιστοιχεῖ στὸ εὐθὺς τοῦ στ. 3 τοῦ ἀπολλωνίδειου ποὺ σχολιάζουμε).  

 

στ. 3-4    ἡ παράδοση τοῦ κειμένου προβληματίζει. Ὁ Παλατινὸς παραδίδει ἀσυμπλήρωτο 

τὸν τρίτο στίχο· ὁ στίχος συμπληρώνεται βάσει τοῦ Πλανούδειου σὲ παλιν-δρομέοντι 

κατέκτα. Τὸ κατέκτα ὑπάρχει ἄλλη μία φορὰ σὲ clausula (ΠΑ 9. 417,1). Τὸ παλινδρομέω 

εἶναι πεζολογικὸ· βλ. ξανὰ στὴν Ἀνθολογία Μελ. ΠΑ 5.172=27,6 ΗΕ, Φαν. ΠΑ 6.307=7,8 

ΗΕ (παλινδρομία). Ὁ Stadtmüller διορθώνει σὲ παλινδρομέοντι κίχανεν διότι δὲν ἀνέχεται 

τὸ κατέκτα ἐγγὺς τοῦ συνωνύμου ἔκτανεν (στ. 4). 

Οἱ τύποι ποὺ παραδίδει ὁ Πλανούδειος, δηλαδὴ τὰ ζεύγη κατέκτα-ἔκτανεν καὶ 

οὐρανόθεν-ἠερόθεν ξενίζουν τοὺς μελετητές. Ὁ Stadtmüller προτείνει ἀκόμη, βασιζόμενος 

στὴν γραφὴ ξένον τοῦ Ρ, ξεῖνον δ’... πάλιν μόρον αἰετὸς ἧκεν/ ἠέριον (ἠέριον Jacobs1 8.368). 

Οἱ Gow-Page ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν εἶναι σίγουροι ὅτι οἱ γραφὲς αὐτὲς τοῦ Πλανούδειου εἶναι 

διορθώσεις τοῦ κειμένου ἀκριβῶς διότι εἶναι πανομοιότυπες· εἶναι πιὸ πιθανὸν νὰ ἅλλαζε ὁ 

διορθωτὴς τὸ ἠερόθεν σὲ ἠέριος (ὁ τύπος ἠέριος εἶναι πρόταση τοῦ Βoissonade στοὺς 

Dübner-Cougny 2.192) παρὰ τὸ ἀντίθετο. Τείνουμε νὰ συμφωνήσουμε μὲ τοὺς Gow-Page 

γιὰ τὸν ἐπιπρόσθετο λόγο ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης καὶ ἀλλοῦ δείχνει τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν 

παράθεση συνωνύμων ὡς εἶδος variatio. 

εὐθὺς... κατέκτα    βλ. καὶ στ. 6 Διὸς εὐστοχίη, ἐπανάληψη τῆς ἴδιας ἔννοιας, καὶ Ἀπολλωνίδ. 

ΠΑ 9.243=15,3-4 GΡ ἰθὺ κεραυνοῦ/ ... ἧκε σέλας καὶ τὰ σχόλιά μας.   

ἔκτανεν ὡς ἔθανεν    πρβλ. Σοφ. Φιλ. 958 καί μ’ οὓς ἐθήρων πρόσθε (ἐνν. ὄρνιθας) 

θηράσουσι νῦν. Γιὰ παρόμοια ἀντιθετικὰ λογοπαίγνια ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. «Διογ. 

Λαερτίου» 7.113 (γιὰ τὸν Δημήτριο τὸν Φαληρέα ὁ ὁποῖος θανατώθηκε ἀπὸ φίδι) καὶ 

Pelliccio 2013 στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. 

 

                                                           
259 Πρόκειται γιὰ εἶδος πολυπτώτου (μετάκλισις), βλ. Lausberg 1998, § 646. 
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μηκέτ’ ἐφ’ ὑμετέροις ἀψευδέσι... ὀιστοῖς/ αὐχεῖθ’    αὐχεῖθ’ + ἐπὶ + δοτ. (ῥήματα πάθους 

σημαντικὰ καὶ ἐμπρόθ. προσδ. αἰτίας), βλ. Διογ. Λ. 8.79 ἐθαυμάζετο... ἐπὶ πάσῃ ἀρετῇ καὶ 

K-G II.1, § 438.ΙΙ.d. Ξανὰ ἡ εὐστοχία ἀποδεικνύεται καταστροφικὴ γιὰ τὸ ἆφρον 

ὑποκείμενο στὸν Ἀνών. ΠΑ 9.159=62 FGE.260  

 ἀψευδέσι... ὀιστοῖς    ἀκόμη ἕνα καινούργιο συντακτικὸ ζεῦγος ἐννοιῶν πλάθει ὁ 

ἐπιγραμματοποιός. Ἡ ἴδια ἰδέα ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν Ἀντίπ. Σιδ., ΠΑ 7.427=32,9-10 ΗΕ 

δοκέω δὲ ποτὶ σκοπὸν ἰθὺν ἐλάσσειν/ ἰὸν Κρηταιεὺς ὥς τις ὀιστοβόλος. Κατὰ τοὺς Gow-Page 

δὲν συναντᾶται ἀλλοῦ αὐτὴ ἡ μεταφορικὴ σημασία τοῦ ἀψευδής=ἀκριβής [(1968) 2.158] 

δίπλα σὲ ἀντικείμενο.261 Πρβλ. Εὐρ. Μηδ. 635 ἄφυκτον ὀιστόν, Ἵππ. 1422 τόξοις ἀφύκτοις 

(γιὰ τὴν Ἄρτεμιν) καὶ Σοφ. Φιλ. 105 (γιὰ τὸν Ἡρακλῆ) καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Mastronarde 2002, 

277. Στὸν Κόιντο τὸν Σμυρναῖο τὰ βέλη προσωποποιοῦνται μὲ τὴν φράση ἀμειλίκτοις 

ὀιστοῖς (6.290).  

Σὲ ἕνα δεύτερο ἐπίπεδο ἀνάγνωσης ὁ ἐπιγραμματοποιὸς ἴσως ἐμμέσως, διὰ τοῦ ἐπιθ. 

ἀψευδέσι, κάνει νύξη καὶ στὴν πρώτη σημασία τοῦ ἀψευδής· ἀληθινός, πραγματικός. 

Ἑπομένως, ἴσως φιλοδοξεῖ νὰ ὑπενθυμίσει καὶ ἕναν ἄλλο λογοτεχνικὸ τόπο γιὰ τοὺς 

Κρῆτες· ἐνῷ τὰ τόξα τους εἶναι ἀλάθητα, οἱ ἴδιοι ἀντίθετα εἶναι φιλοψευδεῖς, ὅπως 

ἀποφαίνεται πρῶτος ὁ Ὅμηρος (παρουσιάζει τὸν Ὀδυσσέα ὡς Κρητικὸ ὅταν αὐτὸς 

ξεδιπλώνει τὶς πλαστὲς τοῦ ἀφηγήσεις ἐνώπιον τῆς Ἀθηνᾶς (Ὀδ. 13.256-286), τοῦ Εὔμαιου 

(ἰδ. 14.192-359) καὶ τῆς Πηνελόπης (ἰδ. 19.165-202, 221-248, 262-307, 336-348)262, βλ. καὶ 

Εὐστ. Θεσσ. Σχόλ. Ἰλ. 18.326 κ.ἑξ. (4.185,25 κ.ἑξ.).263 Βλ. καὶ Pelliccio 2013 στὸ οἰκεῖο 

χωρίο.  

Ἴσως γίνεται καὶ παραπομπὴ στὸν Δία τῆς Κρήτης καὶ στὸν Καλλίμαχο, Ὕμν. 1,6-9 

Ζεῦ, σὲ μὲν Ἰδαίοισιν ἐν οὔρεσί φασι γενέσθαι,/ Ζεῦ, σὲ δ’ ἐν Ἀρκαδίῃ· πότεροι, πάτερ,/ 

ἐψεύσαντο;/ «Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται»· καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο/ Κρῆτες ἐτεκτήναντο· σὺ δ’ οὐ 

θάνες, ἐσσὶ γὰρ αἰεί.264  

                                                           
260 κρανίον ἐν τριόδοισι κατοιχομένου τις ἐσαθρῶν/ εἰκόνα τὴν κοινὴν οὐκ ἐδάκρυσε βίου,/ δεξιτερὴν δ’ ἔρριψεν 

ἐπὶ χθόνα καὶ λίθον ἧκεν/ κωφὸν μὲν δοκέοντ’, ἀλλὰ πνέοντα δίκης·/ ὀστέον ὡς γὰρ ἔπληξεν, ἀφήλατο, καὶ 

τὸν ἀφέντα/ πήρωσεν γλυκεροῦ βλέμματος ὀρφανίσας./ †καὶ πάλιν εἰς Ἀίδην κωλάζετο† (καὶ πάλιν ὡς ἀλίτησ’ 

ἐκολάζετο Lobeck), τὴν ἰδίην δὲ/ ἔκλαυσεν χειρῶν εὔστοχον ἀφροσύνην.  
261 Ἄλλο μεταφορικὸ ἐπίθετο γιὰ τὰ τόξα στὴν Ἀνθολογία: Δαμάγ. ΠΑ 6.277=1,1 ΗΕ Ἄρτεμι ... ἀλκήεντας 

ὀιστούς· μοιάζει μὲ σχῆμα ἐναλλαγῆς, ὅπου στὰ τόξα κατοπτρίζεται ἡ πολεμικὴ φύση τῆς θεᾶς. Πρβλ. Διον. 

Βυζ. 17 περὶ τὴν ἄγραν τῶν ἰχθύων ... ἀναμάρτητος (γιὰ θαλάσσιο κόλπο· συνώνυμο τοῦ ἀψευδὴς μὲ ἀ- στερ., 

μὲ μεταφορικὴ σημασία). Παρόμοιες φράσεις: Αἰσχ. Χοηφ. 694 τόξοις... εὐσκόποις χειρουμένη, βλ. καὶ Παύλ. 

Σιλ. ΠΑ 6.75,2 ἄγρας εὔσκοπον (=εὔστοχον) εἶχε τύχην. 
262 Βερτουδάκης 2000, 102 καὶ 106. 
263 τοιοῦτος δὲ (ἐνν. ὁ Ἄρης) ὁ φιλοψευδής. οὕτω Κρῆτες διαβάλλονται οὐχ ὡς ἁπλῶς ποτὲ ψεῦσται, ἀλλ’ ὡς αἰεὶ 

τοιοῦτοι. Βλ. καὶ Βερτουδάκη 2000, 69 (ἔχει τὴν ἴδια ἄποψη μὲ μᾶς γιὰ τὸν ὑπαινιγμὸ τοῦ ποιητῆ στὴν 

ψευδολογία τῶν Κρητῶν μὲ τὸ ἀψευδής) καὶ 106-112 γιὰ τὶς πηγὲς καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέματος τῆς 

ψευδολογίας τῶν Κρητῶν στὸ ἐπίγραμμα.  
264 Bλ. καὶ ἀργότερα Παύλ. Ἐπ. Τίτ. 1.12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ 

θηρία, γαστέρες ἀργαί. Γιὰ τὸν κρητικὸ μῦθο γιὰ τὴν γέννηση καὶ τὸν θάνατο τοῦ Διός βλ. Cook, Zeus I, σ. 645 
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Κρῆτες    ἐμφατικὴ ἐπανάληψη τοῦ ἐθνικοῦ ἀπὸ τὸν στ. 2, μάλιστα σὲ ἀποστροφὴ στὸ 

ἐπιμύθιο τοῦ ἐπιγράμματος· δεῖγμα πολύπτωτου. Ἀπὸ τὴν κλιτικὴ προσφώνηση 

δημιουργεῖται ἔντονο ῥητορικὸ ἀποτέλεσμα.265 Ἡ γειτνίαση τῶν λέξεων Κρῆτα φαρέτρης 

τοῦ στ. 1 διασαφηνίζεται στὸ τελευταῖο δίστιχο, ὅπου τονίζεται ἡ δεξιοτεχνία τῶν Κρητῶν 

στὴν τοξοβολία. Kρῆτες τοξότες ἐχρησιμοποιοῦντο καὶ ὡς μισθοφόροι σὲ ξένα 

στρατεύματα· γιὰ τὴν τοξοβολία ὡς χαρακτηριστικὸ τῶν Κρητῶν βλ. Πίνδ. Π. 5.41, στὴν 

Ἀνθολογία Καλλίμ. ΠΑ 13.7=17 (1129 κ.ἑξ.) ΗΕ, Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.423=28,3 ΗΕ τὰν 

Κρῆσσαν δὲ τὰ τόξα (πρβλ. ἴδ. ΠΑ 7.425=30,3 ΗΕ, ὅπου τὰ τόξα παίρνουν ἄλλο 

συμβολισμό), ἴδ. ΠΑ 7.427=32,9-10 ΗΕ. Ἑπομένως, τὸ ἐθνικὸ ἀντὶ συγκεκριμένου 

ὀνόματος στὸν στ. 1 λειτουργεῖ δίκην προσηγορικοῦ (Κρὴς=ὁ δεινὸς τοξότης) καὶ ὁδηγεῖ σὲ 

εἰρωνικὴ ἀντιστροφὴ τοῦ σχήματος στοὺς στ. 5-6 (δεινότερος τοξότης εἶναι ὁ Ζεύς).266  

 

ὑμνείσθω καὶ Διὸς εὐστοχίη    παραδοσιακὰ ἡ εὐστοχία τοῦ Διὸς ἀναφέρεται στὸν 

κεραυνό, βλ. Πινδ. Ὀλ. 10.80 κ.ἑξ., ἰδ. Νεμ. 10.8, Aἰσχ. Προμ.Δ. 358-359, Σοφ. Οἰδ. Τ. 892-

893 τίς ἔτι ποτ’ ἐν τοῖσδ’ ἀνὴρ θυμοῦ (θεῶν Ηermann) βέλη/ † ἔρξεται † ψυχᾶς ἀμύνειν 

(ἀμύνων Erfurdt); (γιὰ τοὺς ἀσεβεῖς ποὺ ἀγγίζουν τὰ ἄθικτα), Ἀριστοφ. Ὀρν. 1714, ἀλλὰ 

καὶ Ἀπολλωνίδ. 9.243=15 GΡ. Ἄλλοι θεοὶ, ἰδίως ἡ Ἄρτεμις καὶ ὁ Ἀπόλλων, εἶναι κλασικὰ 

τοξοφόροι, βλ. Σαβίν. ΠΑ 9.410=1,5-6 GP τόξων εὐστοχίην θαυμάζομεν, ὃς δὲ κατ’ ἐχθρῶν/ 

ἤδη καὶ κιθάρην εὔστοχον ὅπλον ἔχει.267 Ἡ εἰκόνα τοῦ Διὸς ὡς τοῦ εὔστοχου κυνηγοῦ par 

excellence ἴσως σχετίζεται πάλι μὲ τὸν κρητικὸ μῦθο· σύμφωνα μὲ αὐτὸν ὁ θεὸς ὡς κυνηγὸς 

κινεῖται στὸ μοντέλο τοῦ Ἀδώνιδος ὁ ὁποῖος πεθαίνει κατὰ τὸ κυνήγι κάπρου. Φαίνεται ὅτι 

ὁ μῦθος τοῦ τεθνηκότος καὶ θαμμένου στὴν Κρήτη Διὸς δημιούργησε τὴν εἰκόνα τῶν 

Κρητῶν ὡς ψευτῶν, βλ. καὶ παραπάνω.268  

Γιὰ ἄλλα φραστικῶς σχετικὰ χωρία στὴν Ἀνθολογία βλ. Ὁνέστ. ΠΑ 9.225=4,4 GΡ 

ὢ πτέρνης εἰς ἴσον εὐστοχίη,269 Γαιτουλ. ΠΑ 6.331=3,5-6 (195-196) FGE φαρέτρην/ σῆμα 

                                                           
κ.ἑξ. ἰδίως σ. 664, σημ. 1· σ. 157 καὶ ὑποσ. 3-4· σ. 652. Βλ. καὶ Λεων. ΠΑ 7.654=16,1-2 ΗΕ, Γαιτουλ. ΠΑ 

7.275=6,5-6 FGE τὸν ψεύσταν δ’ ἐμὲ τύμβον ἐπὶ χθονὶ θέντο· τί θαῦμα,/ Κρῆτες ὅπου ψεῦσται καὶ Διὸς ἔστι 

τάφος; γιὰ κενοτάφιο στὴν Κρήτη (βλ. σχόλ. Beckby (2.585 κ.ἑξ.) καὶ Page FGE σ. 58). 
265 Πάλι ἀναφορὰ στὴν Κρήτη (σὲ ἐλαφίνες ποὺ κάνουν δυνατὰ παιδιά), Ἀντιπ. Θεσσ. ΠΑ 9.268=24,5-6 GP. 
266 Πρβλ. Βερτουδάκη (2000) 68 γιὰ τὸν Κρῆτα (Βιάν. ΠΑ 9.223=7,3 GP). 
267 Τὰ τόξα τοῦ στ. 5 εἶναι κατ’ ἐξαίρεσιν τὰ τόξα τοῦ Ἀπόλλωνος, βλ. Gow-Page (1968) 2.405. Ὑπόμνηση 

τῆς παροιμιώδους δεινότητας τοῦ Ἀπόλλωνος στὴν τοξοβολία, ἀφοῦ ὁ θεὸς παρουσιάζεται καὶ ὡς εὑρετὴς τοῦ 

τόξου καὶ διδάσκαλος τῆς τέχνης του στοὺς Κρῆτες, στὸν Διόδ. Σικ. 5.74.5 καὶ Βερτουδάκη 2000, 32. 
268 Ὁ Βερτουδάκης 2000, 106-107 θεωρεῖ ὅτι ἄλλοι πιθανοὶ λόγοι γιὰ τὴν καθιέρωση τῶν Κρητῶν ὡς 

φιλοψευδῶν εἶναι ἴσως ἡ στενὴ σχέση τους μὲ τὸ ἐμπόριο καὶ τὴν πειρατεία ἢ ἀκόμη ἡ φιλοψευδὴς φύση τοῦ 

Kρητὸς βασιλιὰ Ἰδομενέα (Φωτ. Λεξ. λ. κρητίζειν). Καὶ στὸν Ὅμηρο ὁ Δίας ἐπηρεάζει τὰ τόξα τῶν ἡρώων 

σύμφωνα μὲ τὴν βουλή του, βλ. Ἰλ. 15.458 κ.ἑξ., εἰδικὰ 15.461 ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, πρβλ. Βιάν. 

ΠΑ 9.223=7,5 GP Ζηνὸς δ’ οὔτι Δίκην ἔλαθεν μόνος.  
269 Γιὰ τὴν ἀναπήδηση δύο κρηνῶν χάρη στὸ λάκτισμα ἀλόγων. Πρόκειται πάλι γιὰ ἐπιμύθιο τὸ ὁποῖο 

καταλαμβάνει, ὅπως καὶ στὸ ἀπολλωνίδειο ποὺ ἐξετάζουμε, τὴν τελευταία θέση τοῦ ποιήματος μετὰ τὸν πρῶτο 

πόδα τοῦ πενταμέτρου.  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

191 
 

καὶ εὐτυχίης θῆκε καὶ εὐστοχίης (πάλι σε συμφραζόμενα παράδοξου, ὅμως ἐπιτυχοῦς 

«κυνηγίου», τὸ ὁποῖο πέτυχε ἑρπετὸ καὶ ἔσωσε παιδὶ ἀπὸ τὸ πνίξιμό του), Ἀνων. ΠΑ 

9.159=62 FGE,270 GVI 1811,4-5=IG XII3
 47 ῥυτῆρά με τόξ[ων]/ αἴνεσε καὶ Κρήτα πᾶσα κατ’ 

εὐστοχίαν (Tῆλος, 2ος αἰ. π.Χ.).   

 

  

                                                           
270 Πιθανῶς γραμμένο κατὰ τὰ χρόνια τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου (βλ. τὴν συζήτηση στὸν Page FGE 50), ἄρα 

ἴσως κοντινὸ στὸν Ἀπολλωνίδη. 
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ΠΑ 7.233=20 GP 

 

Αἴλιος Αὐσονίης στρατιῆς πρόμος, ὁ χρυσέοισι 

  στέμμασι σωρεύσας αὐχένας ὁπλοφόρους, 

νοῦσον ὅτ’ εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε, τέρμα τ’ ἄφυκτον 

  εἶδεν ἀριστείην ἐμφανὲς εἰς ἰδίην, 

πῆξε δ’ ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἑὸν ξίφος, εἶπέ τε θνῄσκων·    5 

  «αὐτὸς ἑκὼν ἐδάμην, μὴ νόσος εὖχος ἔχῃ». 

 

P Ἀπολλωνίδου (altera manu) εἰς Αἴλιον Ῥωμαῖον στρατιώτην ἑαυτὸν ἀναιρήσαντα    Pl Ἀπολλωνίδου    Suid. 

s.v. ὑπάτη (3-5 ξίφος) 

2 σωρεύσας CΡl: τωρεύσας Ρ    3 νοῦσον CΡlSuid.: νεῦσον Ρ    4 εἶδεν ΡΡl: οἶδεν Suid.    5  ξίφος ΡΡl: ἔγχος 

Suid. | θνήσκων Ρl: θνάσκων Ρ    6  ἔχηι Ρ: ἔχοι Ρl 

 

 

Ὁ Αἴλιος, ὁ πρόμαχος τῆς ἰταλικῆς στρατιᾶς, αὐτὸς ποὺ γέμισε τὸν ὁπλοφόρο λαιμό του μὲ 

χρυσὰ στολίδια, ὅταν κατέπεσε στὴν μεγαλύτερη ἀσθένεια καὶ εἶδε φανερὸ τὸ ἀναπόδραστο 

τέλος ὡς εὐκαιρία γιὰ δικό του ἀνδραγάθημα, ἔμπηξε τότε τὸ σπαθί του μὲς στὰ σπλάχνα του 

καὶ εἶπε πεθαίνοντας «μόνος καὶ ἐθελούσια αὐτοκτόνησα, γιὰ νὰ μὴν ἔχει τὰ εὔσημα ἡ νόσος».  

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἔχει ὁρισμένες ἀρετές. Ἡ σύνταξη εἶναι κοφτή, ὅπως στὰ 

περισσότερα ἀπολλωνίδεια ἐπιγράμματα, καὶ τὸ λεξιλόγιο φιλόδοξα ὁμηρῖζον (πρόμος, 

ἀριστείην, ἀναύξητο πῆξε). Τὸ ὕφος εἶναι ὑψηλό, ὅπως ἁρμόζει σὲ ἕναν αὐτόχειρα στρατηγὸ 

ποὺ ἡρωοποιεῖται (πληθυντικὸς αὐχένας ὁπλοφόρους χάριν ἐμφάσεως, προσωποποίηση τῆς 

νόσου ποὺ ἀντιμάχεται τὸν πολεμιστή). Τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Αἴλιου ἀποτελοῦν τὴν 

κορύφωση τοῦ νοήματος (στ. 6).  

Οἱ τελευταῖοι λόγοι ἑνὸς ἑτοιμοθανάτου εἶναι σύνηθες θέμα στὴν ποίηση. 

Προθανάτιες ῥήσεις συναντῶνται ἐνδεικτικῶς στὸν Εὐριπίδη, Ἄλκ. 280-325, καὶ στὸν 

Θεόκριτο, 1.100-136. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Ἀνύτ. 7.646=7,3 ΗΕ (καὶ Geoghegan 1979, 81), 

Σιμ. 7.647=7,3-4 ΗΕ, Λεων. Ταρ. 7.648=10,3 κ.ἑξ. ΗΕ, Δαμάγ. 7.432=3,4 ΗΕ («τεθναίην 

Σπάρτας ἄξια μησάμενος») καὶ ἴδ. 7.735=10,5-6 ΗΕ, Ἀντίπ. Θεσσ. 7.168=102,1 GP (καὶ ἴδ. 

ΠΑ 9.96=21,3 κ.ἑξ. GP ἴσχε συνεργόν/ ἠλακάτην), Ἀντίπ. Θεσσ. 9.23=71,7-8 GP. Ἐπίσης 

σχετικὰ εἶναι τὰ ἑξῆς: «Σιμων.» ΠΑ 7.513 (= 115 Β., 128 D.=GVI 1206· 2ος αἰ. μ.Χ.)=74 

FGE (τελευταία παράκληση παιδιοῦ νὰ μὴν λησμονήσει ὁ πατέρας τὶς ἀρετές του),271 «Διογ. 

Λαέρτ.» 7.106,1 χαίρετε καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα. Παράλληλα βλ. Ἰωάνν. ΠΑ 7.555,4 ἀλλὰ 

πατὴρ μίμνοι παισὶν ἐφ’ ἡμετέροις (εὐχὴ νεκρῆς). 

                                                           
271 Ἐκεῖ ὁ Page σημειώνει ὅτι τὰ τελευταῖα λόγια ἑνὸς ἐτοιμοθάνατου εἶναι σπάνιο θέμα σὲ ἐπιταφίους καὶ ὅτι 

χρειάζoνται προσεκτικὴ ἀντιμετώπιση.  
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Τὸ θέμα τῆς αὐτοκτονίας εἶναι συχνὸ στὶς τραγῳδίες τοῦ Σοφοκλέους, ὡς ἀπόδραση 

ἀπὸ φρικτὲς ἀσθένειες· βλ. Σοφ. Αἴ. (καὶ παρῳδία του: Ἀριστοφ. Σφ. 522 κ.ἑξ.), Τραχ. 1013-

14 νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι/ οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὔ ποτε τρέψει;,272 Φιλ. 797-803 

καὶ 1204 κ.ἑξ.273 Ἤδη ὁ Πλάτων πρεσβεύει ὅτι ὁποιοσδήποτε περιωδύνῳ ἀφύκτῳ 

προσπεσούσῃ τύχῃ ἀναγκασθείς εἶναι δικαιολογημένος ἂν αὐτοκτονήσει (Νόμ. 873c). 

Ἐξάλλου, στὴν μακρινὴ ἱστορία-μυθολογία τῶν Ῥωμαίων θεωρεῖται τιμητικὸς θάνατος ἡ 

αὐτοκτονία μὲ ὅπλο, εἰδικὰ γιὰ τοὺς στρατιωτικοὺς ἀρχηγούς, καθὼς εἶναι πράξη ἡ ὁποία 

συνάδει μὲ τὸν στρατιωτικὸ κώδικα. Αὐτὴ τὴν ὀπτικὴ θαύμασαν οἱ Ἕλληνες 

ἐπιγραμματοποιοὶ ποὺ συνέθεσαν ἐπιγράμματα γιὰ τὴν ἀνυπέρβλητη ἀρετὴ ἑνὸς 

στρατιωτικοῦ μὲ τὸ ὄνομα Αἴλιος (βλ. ἀμέσως παρακάτω γιὰ τὴν σχετικὴ θεματικὴ 

κατηγορία ἐπιγραμμάτων).274  

Τὸ περικείμενο τοῦ ἐπιγράμματός μας εἶναι ἄγνωστο ἢ ἴσως μυθικό, ὅπως συμβαίνει 

μὲ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Φιλίππου (ΠΑ 7.234=31 GP), ὁ ὁποῖος τὸ μιμεῖται σαφῶς,275 ἀλλὰ καὶ 

μὲ τὸ μεταγενέστερο, μονολογικὸ ἐπίγραμμα τοῦ Λεωνίδου τοῦ Ἀλεξανδρέως (ΠΑ 

9.354=31 FGE).276 Γιὰ τὸ δεύτερο, ὁ Page (FGE 534-535) ἐκφράζει τὴν ὑπόθεση ὅτι εἶναι 

βασισμένο στὸν Αἴαντα τοῦ Σοφοκλῆ ἢ σὲ κάποιαν ἔκφρασή του. 

Ἐπίσης, ἴσως ὑπάρχει ἱστορικὸ ὑπόβαθρο στὴν περίπτωση τοῦ Λεωνίδου τοῦ 

Ἀλεξανδρέως, δηλαδὴ ἡ αὐτοκτονία διὰ ξίφους τοῦ πρώην ὑπάτου Βαλέριου Φέστου (84 

μ.Χ.), ὅπως αὐτὴ ἀπαθανατίζεται ἀπὸ τὸν Μαρτιάλη (1.78,7 Romana … morte, μὲ ἔντιμο 

θάνατο, μὲ σπαθί· βλ. Page, FGE).277 Φαίνεται πιθανὴ ἡ πυροδότηση αὐτοῦ τοῦ 

                                                           
272 Γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἡρακλῆ ὄχι ὡς αὐτοκτονία ἀλλὰ ὡς θανάτωση (μὲ τὴν βοήθεια τοῦ γιοῦ του λυτρώνεται 

καιόμενος) βλ. Seidensticker στοὺς Knox καὶ de Romilly 1983, 108 ὑποσ. 8. Ἐντούτοις, ὁ ἴδιος ὁ Ἡρακλῆς 

ἀπαιτεῖ τὴν θανάτωσή του καὶ ἡ ἀπόφασή του αὐτὴ θὰ τὸν λυτρώσει ἀπὸ τὸν ἀφόρητο σωματικὸ καὶ ψυχικὸ 

πόνο, ὅπως καὶ τὸν Αἴλιο τοῦ ἐπιγράμματός μας. 
273 Σύμφωνα μὲ τὴν πλατωνικὴ καὶ τὴν ἀριστοτελικὴ ἄποψη, ἡ αὐτοκτονία ὡς ἀπόδραση ἀπὸ τὸν πόνο ἢ τὴν 

ντροπὴ θεωρεῖται δειλία (Belfiore 2000, 104). Ἀντίθετα, ἡ αὐτοκτονία ὡς ἡρωϊκὴ ἔξοδος τοῦ βίου στὸν 

Σοφοκλῆ συναντᾶται στὸν Katsouris 1976, 9-11, 13-14, 23. Βλ. Σοφ. Αἴ. 479-480 ἀλλ’ ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς 

τεθνηκέναι/ τὸν εὐγενῆ χρή. Ἀργότερα, ὁ στωϊκισμὸς καὶ ὁ κυνισμός ἔχουν σαφῶς θετικότερη προσέγγιση πρὸς 

τὴν αὐτοκτονία. Βλ. Ἰουλιαν. Εἰς τοὺς ἀπαιδεύτους Κύνας 181b ἀρρωστοῦντι … Ἀντισθένει μακρὰν καὶ 

δυσανάληπτον ἀρρωστίαν ξιφίδιον ἐπέδωκεν ὁ Διογένης εἰπών· «Εἰ φίλου χρῄζεις ὑπουργίας ...» (καὶ Van Hooff 

1990, 188). 
274  Γιὰ τὸ ἐπίγραμμά μας καὶ τὰ συγγενῆ μὲ αὐτὸ βλ. Van Hooff 1990, 53-54. Γιὰ τὴν αὐτοκτονία ὡς ἡρωικὴ 

πράξη κατὰ τὴν πρώιμη αὐτοκρατορικὴ ἐποχή βλ. Βελλ. Πατ. 2.76.1 C. Velleius ... gravis iam aetate et corpore 

cum comes esse non posset, gladio se ipse transfixit (ὁ C. Velleius ἦταν cliens τοῦ Tiberius Claudius Nero, 

βιολογικοῦ πατέρα τοῦ αὐτοκράτορος Τιβερίου· Cowan 2011, 61). 
275 Αἴλιος ὁ θρασύχειρ Ἄρεος πρόμος, ὁ ψελιώσας/ αὐχένα χρυσοδέτοις ἐκ πολέμου στεφάνοις,/ τηξιμελεῖ νούσῳ 

κεκολουμένος ἔδραμε θυμῷ/ ἐς προτέρην ἔργων ἄρσενα μαρτυρίην,/ ὦσε δ’ ὑπὸ σπλάγχνοις πλατὺ φάσγανον, ἓν 

μόνον εἰπών·/ «ἄνδρας ἄρης κτείνει, δειλοτέρους δὲ νόσος».  
276 ὃν πόλεμος δεδιὼς οὐκ ὤλεσε, νῦν ὑπὸ νούσου/ θλίβομαι, ἐν δ’ ἰδίῳ τήκομ’ ὅλος πολέμῳ./ ἀλλὰ διὰ στέρνων 

ἴθι, φάσγανον· ὡς γὰρ ἀριστεύς/ θνήιξομ’, ἀπωσάμενος καὶ νόσον ὡς πόλεμον. 
277 siccis ipse genis flentes hortatus amicos/ … nec tamen obscuro pia polluit ora veneno/ aut torsit lenta tristia 

fata fame,/ sanctam Romana vitam sed morte peregit/ dimisitque animam nobiliore rogo (ὁ Van Hooff 1990, 

xiv ὑποσ. 7 καὶ 53-54 συγκρίνει τὸν Φέστο μὲ τὸν Κάτωνα, ὁ ὁποῖος αὐτοκτόνησε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἕναν 

αἰῶνα νωρίτερα, τὸ 46 π.Χ.) καὶ Howell 1980. 
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ἐνθουσιασμοῦ γιὰ τὸν ῥωμαϊκὸ αὐτὸ θάνατο λίγα χρόνια πρὶν τὴν συγγραφὴ τοῦ 

ἀπολλωνίδειου ποὺ ἐξετάζουμε· ἑπομένως, τὸ ἐπίγραμμά μας θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι δείκτης 

τῆς ἀναπροσαρμογῆς τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀπὸ τὴν δημοκρατικὴ στὴν αὐτοκρατορικὴ ἐποχή.  

Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ ἐπιγράμματός μας μπορεῖ νὰ σχετισθεῖ καὶ μὲ τὶς μαρτυρίες 

Ῥωμαίων νομικῶν τῆς ἐποχῆς ὅτι ὁ ἀφόρητος πόνος ἦταν ἀρκετὴ δικαιολογία γιὰ 

αὐτοχειρία. Μάλιστα, εἰδικὰ γιὰ τοὺς στρατιῶτες, διασφαλιζόταν ἡ μεταβίβαση τῶν 

ὑπαρχόντων τοῦ αὐτόχειρος στοὺς κληρονόμους του, ὄχι στὸ κράτος.278  

Ἴσως μάλιστα ὁ κύκλος τῶν ἐπιγραμμάτων αὐτῶν εἶναι μία παραλλαγὴ τοῦ 

γενικότερου θέματος «κάποιος ἐπιλέγει νὰ πεθάνει ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ ἐπαγγέλματός του». 

Παρόμοια εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ ψαρᾶ ὁ ὁποῖος μετὰ θάνατον καίγεται σὲ ταφικὴ πυρὰ 

μέσα στὴν ἴδιά του τὴν βάρκα· βλ. Ἀδδαῖο ΠΑ 7.305=11 GP· στὸν Ἀντίφιλ. ΠΑ 9.242=20 

GP ὁ Γλαῦκος ἦταν καὶ διαπλώουσιν ὁδηγός/ πορθμοῦ μὲ τὴν βάρκα του, ἑπομένως δὲν 

χρειάζεται τὸ πλοῖο τοῦ Χάρωνος γιὰ μεταφορὰ στὸν Ἅδη.279 Περισσότερα παραδείγματα 

βλ. στὸ Εἰσαγ. Σημ. τοῦ σχολιασμοῦ τοῦ ἀπολλωνίδειου ἐπιγράμματος ΠΑ 9.265=19 GP. 

 

Αἴλιος, Αὐσονίης στρατιῆς πρόμος 

Αἴλιος    μία λεπτομέρεια, ἡ γραφὴ Ἄργους τῶν χειρογράφων στὸν στ. 1 τοῦ Φιλίππου, ΠΑ 

7.234,280 ἴσως μᾶς βοηθᾷ νὰ ἐξαγάγουμε ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν ἥρωα τῶν δύο 

ἐπιγραμμάτων. Ἴσως πρόκειται πράγματι γιὰ κάποιον ὕπατο/ἀνθύπατο τῆς ἐπαρχίας τῆς 

Ἀχαΐας, ἄρα θὰ ἦταν λογικὸ νὰ ὀνομάζεται Ἄργους πρόμος. Ἐντούτοις, δὲν ἔχουμε ἐντοπίσει 

μία τέτοια ἐξέχουσα προσωπικότητα μὲ τὸ praenomen «Aelius», ἄρα ἡ ὕπαρξη ἑνὸς τέτοιου 

προσώπου κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου/ Τιβερίου παραμένει ἁπλῶς ὑπόθεση.281 

Αὐσονίης στρατιῆς    τὸ ἐπίθετο Αὐσόνιος ἐντοπίζεται ξανὰ ὡς ἐθνικὸ στὸ ἀπολλωνίδειο 

ΠΑ 9.280=21,1 GP Λαίλιος, Αὐσονίων ὕπατον κλέος. Γιὰ τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς ποιητὲς ὁ 

Αὐσόνιος εἶναι συνώνυμο τοῦ Ἰταλός (βλ. Καλλιμ. Ἑκ. ἀπ. 238,28 Αὐσόν[ι]ον κατὰ π[όντον 

καὶ Σουδ. λ. Αὐσονίων, Ἀπ. Ῥόδ. 4.552-553 γαῖαν/ Αὐσονίην). Τὴν ἴδια σημασία ἔχει τὸ 

ἐπίθετο καὶ γιὰ τοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς τῶν ἀρχῶν τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι 

τὸ χρησιμοποιοῦν συχνὰ γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὴν σχέση τους μὲ τοὺς Ῥωμαίους πάτρωνές 

                                                           
278 Βλ. Dig. 29.5.1.23, 49.14.45.2· Edwards 2007, 121 καὶ ὑποσ. 35· Van Hooff 1990, 83-84 καὶ ὑποσ. 11· 124 

καὶ ὑποσ. 96. Παρόμοιες περιπτώσεις αὐτοκτονιῶν: Van Hooff 1990, 38, 51, 123 (Πλιν. Ἐπ. 1.22,7-12, Ἱερών. 

Χρον. 197). 
279 Τὸ ἴδιο θέμα συναντᾶται καὶ στὸν Ἀντίφιλο, ΠΑ 7.635=28 GP, Ἐτρούσκ. ΠΑ 7.381=1 GP, Ἰουλ. Αἰγ. ΠΑ 

7.585 (καὶ Schulte 1990). Γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς προέλευσης τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀπὸ τὸ λεωνίδειο ἐπίγραμμα 

γιὰ τὴν ταφὴ νεκροῦ ψαρᾶ ἀπὸ συναδέλφους του (7.295=20 HE) καὶ τὴν ἀντικατάσταση τῶν συναδέλφων ἀπὸ 

τὴν ἄψυχη «συνάδελφο» βάρκα βλ. Ypsilanti 2006, 68. 
280 Τὴν γραφὴ αὐτὴ παραδίδει καὶ ἡ Σούδα λ. θρασύχειρ.  
281 Ὁ Brodaeus 1549, 281 (καὶ στοὺς Brodaeus-Obsopoeus 1600, 290) μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἰταλικῆς 

πόλης, τῆς Argirippa, ἡ ὁποία παλαιότερα ὀνομαζόταν Argos Hippium. 
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τους, εἰδικὰ ὁ Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεύς (ΠλΑ 184=30,1 GP Αὐσονίῳ Πείσωνι, ἴδ. ΠΑ 

6.335=41,4 GP Αὐσονίους ... κροτάφους (καπέλο γιὰ τὸ κεφάλι τοῦ Πείσωνος). Πάλι ὁ 

Ἀντίπατρος Θεσσ. ἀναφέρεται σὲ νεαρὸ οἰνοχόο ὁ ὁποῖος Αὔσονα Βάκχον/ οἰνοχοεῖ (ΠΑ 

11.24=3,3-4 GP). Βλ. καὶ Ηollis 1990, 161.  

στρατιῆς πρόμος    Tὸ οὐσ. πρόμος (=πρόμαχος) εἶναι ὁμηρικὴ λέξη, ὅμως στὸ ἔπος 

συντάσσεται συνήθως μὲ δοτική (Ἰλ. 7.136) ἢ τίθεται ἀπολύτως (Ἰλ. 3.43-45 ἦ που 

καγχαλόωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ/ φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν/ εἶδος 

ἔπ’, ἀλλ’ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή, γιὰ τὸν Πάρι). Ἴσως ὁ Ἀπολλωνίδης εἶχε στὸ 

μυαλὸ αὐτὸ τὸ ἀντιηρωϊκὸ παράδειγμα τοῦ Πάριδος, τὸ ὁποῖο ἀνέστρεψε γιὰ νὰ 

δημιουργήσει τὸν δικό του ἥρωα Αἴλιο.  

Γιὰ τὴν σύνταξη πρόμος + γεν. βλ. Αἰσχ. Εὐμ. 399 Ἀχαιῶν ... πρόμοι, Κρατίν. ἀπ. 

1,3-4 PCG τῶν Πανελλήνων † πρώτωι (πρόμωι Murenus)/ Κίμωνι, Εὐρ. Ἰφ.Αὐ. 699, 

Ἡρακλεῖδ. 670 Ἀθηναίων πρόμοι, Ἀπ. Ῥοδ. 1.1047 Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν, 2.21, Λυκ. Ἀλ. 

1443, Νόνν. Διον. 17.385. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Φιλόστρ. ΠλΑ 110,1-2 Beckby οὗτος ὁ 

Τευθρανίας πρόμος ἄσχετος, οὗτος ὁ τὸ πρὶν/ Τήλεφος αἱμάξας φρικτὸν Ἄρη Δαναῶν (πάλι 

γιὰ στρατηγὸ ποὺ πεθαίνει)· πρβλ. ἀνών. ΠλΑ 62,6 Beckby Μήδων καὶ Σκυθέων προμάχους.  

Μάλιστα, στὸν Νόννο συναντᾶται συχνὰ αὐτούσιο τὸ σύνταγμα στρατιῆς πρόμος 

στὴν βουκολικὴ διαίρεση, ὅπως στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε· βλ. Διον. 13.180 τοῖος 

Ἀθηναίων στρατιῆς πρόμος ἦλθεν Ἐρεχθεύς, 27.54 εἰμὶ δοριθρασέος στρατιῆς πρόμος, 

Παράφρ. 18.59. Ἴσως λοιπὸν πρόκειται γιὰ ἔκφραση τὴν ὁποίαν βρῆκε ὁ Νόννος αὐτούσια 

στὸν Ἀπολλωνίδη (βλ. Pelliccio 2013, 215-216). 

 

χρυσέοισι/ στέμμασι    ἔντονο φαινόμενο διασκελισμοῦ ἐπιθέτου/ οὐσιαστικοῦ τὸ ὁποῖο 

ἴσως στοχεύει στὸν τονισμὸ τῆς πολύτιμης ὕλης ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι κατασκευασμένα τὰ 

«στέμματα», τοποθετῶντας τὸ ἐπίθετο χρυσέοισι στὸ τέλος τοῦ ἑξαμέτρου. 

Ἡ μεθομηρικὴ βραχεῖα ποσότητα τοῦ χρῠσ- ἴσως ἐγγίζει τὸ ἐπίγραμμά μας μὲ τὴν 

λυρικὴ παράδοση ἀπὸ τὸν Πίνδαρο καὶ ἑξῆς (Πυθ. 3.73 καὶ 4.4) καὶ μὲ τὰ λυρικὰ μέρη τῶν 

τραγῳδιῶν (βλ. ἐνδεικτικῶς Εὐρ. Μήδ. 978 χρυσέων ἀναδεσμᾶν καὶ Ἠλ. 192). Ὁ Ἡδύλος 

μεταχειρίζεται τὸν βραχὺ τύπο σὲ πεντάμετρους στίχους (πιὸ κοντὰ στὰ λυρικὰ μέτρα· βλ. 

ΠΑ 6.292=1,2 ΗΕ χρύσεοι κάλαμοι + στ. 6 χρυσέην ... προχόην καὶ ἀνών. ΠλΑ 96,8), ἐνῷ καὶ 

ὁ Παρμένων τοποθετεῖ τὸν τύπο στὸ μέσο ἑνδεκασυλλάβου λυρικοῦ μέτρου (φαλαίκειον· 

ΠΑ 13.18=1,4 FGE χρυσέης … νίκης· 2ος αἰ. μ.Χ.). Ὁ Ἀπολλωνίδης εἶναι λοιπὸν 

ῥιζοσπαστικὸς στὴν τοποθέτηση τοῦ βραχέος τύπου στὸ τέλος ἑξαμέτρου «προκαλῶντας» 

τὸ ὁμηρικὸ μέτρο. 
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Οἱ περισσότεροι μελετητές (Jacobs1,282 Gow-Page, Pelliccio) θεωροῦν ὅτι τὸ 

στέμμασι στὸν Ἀπολλωνίδη ἀντιστοιχεῖ στὸ λατινικὸ torques (περιλαίμιο). Ῥωμαῖοι 

ἀξιωματικοὶ συχνὰ ἅρπαζαν τέτοια περιλαίμια ὡς λάφυρα ἀπὸ τοὺς νικημένους ἐχθρούς 

τους (βλ. εἰδ. Κικ. Fin. 1.7.23) ἢ τὰ δέχονταν ὡς τιμητικὰ δῶρα ἀπὸ τὴν πολιτεία. Ἡ φράση 

στὸ ἀντίστοιχο ἐπίγραμμα ἀπὸ τὸν Φίλιππο, ΠΑ 7.234=31,2 GP χρυσοδέτοις ... στεφάνοις, 

εἶναι ἀρκετὴ κατὰ τοὺς μελετητὲς αὐτοὺς γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὸ χωρίο. Ὁ Pelliccio μάλιστα 

(2013, 58 καὶ 216-217 μὲ ὑποσ. 264) θεωρεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ σημασία τοῦ στέμμα στὸν 

Ἀπολλωνίδη εἶναι ἅπαξ. 

Ἀντίθετα, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἴσως ἐδῶ ὁ Ἀπολλωνίδης συμφύρει τὰ δύο dona 

militaria (torques καὶ corona), μὲ ἄλλα λόγια ὅτι χρησιμοποιεῖ τὸ στέμμα δίκην 

προσηγορικοῦ γιὰ νὰ δηλώσει ὁ,τιδήποτε στέφει ἕναν στρατηγό. Γιὰ τὸν συνδυασμὸ torques 

καὶ corona βλ. Κικ. Verr. 2.3.80.185 Q. Rubrium … corona et phaleris et torque donasti· 

Τάκ. Ann. 2.9 torquem et coronam aliaque militaria dona (μάχη τοῦ 16 μ.Χ.· καὶ Ann. 3.21), 

Σίλ. Ἰτ. 15.256-257 hic torque aurato circumdat bellica colla,/ ille nitet celsus muralis 

honore coronae.283 Ἐξάλλου, εἶναι πολὺ πιθανὴ ἡ συγγένεια, ἄμεση ἢ ἔμμεση, τοῦ κειμένου 

μας μὲ τὸν Προπέρτιο (2.1.33 regum auratis circumdata colla catenis). Τὰ λατινικὰ catena 

(ἁλυσίδα ἀλλὰ καὶ περιδέραιο) καὶ corona (περιλαίμιο ἢ στέμμα στὸ κεφάλι) μὲ τὴν δισημία 

τους ἴσως βοήθησαν τὸν ἐπιγραμματοποιό μας νὰ δημιουργήσει αὐτὸν τὸν νεολογισμό. 

Εἶναι ὅμως δύσκολο νὰ γνώριζε καὶ νὰ δανείσθηκε ὁ Ἀπολλωνίδης ἀπὸ τὸν 

Προπέρτιο, πιθανῶς σύγχρονό του, καθὼς οἱ περισσότερες ἐνδείξεις ποὺ ἔχουμε τοποθετοῦν 

τὸν Ἀπολλωνίδη ἐκτὸς Ῥώμης, ἴσως κάπου στὴν Ἀσία. Πιὸ κοντὰ στὴν ἀλήθεια βρίσκεται 

ἴσως μία ἄλλη ὑπόθεση (βλ. καὶ Pelliccio 2013), ὅτι δηλαδὴ ἡ συγγένεια μεταξὺ τῶν δύο 

κειμένων, τοῦ Προπερτίου καὶ τοῦ Ἀπολλωνίδου, μᾶλλον ἀνάγεται σὲ κοινὸ ἑλληνιστικὸ 

πρότυπο (ἴσως στὸν Καλλίμαχο). 

 

αὐχένας ὁπλοφόρους    Ὁ νεολογισμὸς τοῦ Ἀπολλωνίδη γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρων ἂν 

ἀναλογισθοῦμε ὅτι στὰ συγγενῆ λατινικὰ κείμενα (Προπ. 2.1.33 καὶ Σίλ. Ἰταλ. 15.256) ἀλλὰ 

καὶ στὸν Προπέρτιο 2.10.15 India quin, Auguste, tuo dat colla triumpho, οἱ αὐχένες οἱ ὁποῖοι 

κυκλώνονται μὲ (χρυσές) ἀλυσίδες ἀνήκουν στοὺς ἀντιπάλους τῶν Ῥωμαίων.284 Ὁ 

                                                           
282 Jacobs1 VIII.360: non de coronis proprie dictis, quas inter militum Romanorum praemia fuisse nemo 

ignorat, sed de torquibus aureis agi videtur, quae item fortibus donabantur. 
283 Βλ. Keyser 1992, 332 ὑποσ. 26. Γιὰ τὰ εἴδη τῶν militares coronae βλ. τὸν Γέλλιο, Ἀττ. Ν. 5.6 (εἰδικὰ γιὰ 

χρυσὰ στέμματα βλ. 5.6.5-7 triumphales coronae γιὰ νικητὲς ἀρχηγούς, 5.6.16-19 corona muralis, castrensis, 

navalis). Σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόδοση τέτοιων τιμῶν ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Τιβέριο βλ. Γέλλ. 5.6.14-15. Βλ. Τακ. 

Ann. 2.9, Yardley καὶ Barrett 2008 στὸ οἰκεῖο χωρίο τοῦ Τακίτου. 
284 Βλ. καὶ Σίλ. Ἰτ. 17.629-630, Ὁρ. Ὠιδ. 2.12.11-12, Σεν. Τρῳ.. 150-155, Βελλ. Πατ. 2.82 (Antonius) reversus 

in Armeniam regem eius Artavasden fraude deceptum catenis (sed, ne quid honori deesset, aureis) vinxit (34 

π.Χ.). Βλ. ἐπίσης Woodman 1983, 211· Braund 1996 (2013), 197· Keulen 2001, 160-161. 
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Ἀπολλωνίδης ἀντιστρέφει τὸ θέμα αὐτό, καθὼς πάλι ἀναφέρεται σὲ θρίαμβο ἀλλὰ στοὺς 

στεφανωμένους αὐχένες τοῦ νικητῆ, στὴν ἴδια γραμμὴ μὲ τὸν Τάκιτο, Αnn. 2.9 καὶ 3.21 (βλ. 

παραπάνω λ. στέμμασι). 

Ὁ ποιητικὸς πληθυντικὸς αὐχένες ἀντὶ ἑνικοῦ μαρτυρεῖται σπάνια, ὅπως παρατηρεῖ 

καὶ ὁ Page (στὸν Ρουφ. ΠΑ 5.28=10,4 Page ἐπὶ τοῖς σοβαροῖς αὐχέσι). Βλ. καὶ Σοφ. ἀπ. 

659,3-4 TrGF … ἀγρίᾳ χερὶ/ θέρος θερισθῇ ξανθὸν αὐχένων ἄπο (καὶ Ὀρφ. Λιθ. 137) καὶ 

στὴν Ἀνθολογία ξανά στὸν Φίλιππο, ΠΑ 9.56=37,3-4 GP ἐς ποταμὸν ... ὀλισθών/ ... τοὺς 

ἁπαλοὺς αὐχένας ἀμφεκάρη (τὸ ἐπίγραμμα ἀναφέρεται σὲ θάνατο ἀπὸ κυριολεκτικὸ 

ὀλίσθημα, ἐνῷ ὁ Ἀπολλωνίδης στὸν στ. 3 σὲ μεταφορικὸ ὀλίσθημα στὴν νόσο). Ἀντίθετα, 

στὰ λατινικὰ ὁ ποιητικὸς πληθυντικὸς colli/colla χαρακτηρίζει συχνότερα ἕνα πρόσωπο.285  

Τὸ σύνταγμα αὐχένας ὁπλοφόρους εἶναι ῥητορικό: ἕνας ποιητικὸς πληθυντικὸς ἀντὶ 

ἑνικοῦ δέθηκε μὲ τὸ ὁπλοφόρος, ἕνα γενικῶς πεζολογικὸ ἐπίθετο καὶ ἅπαξ στὴν Ἀνθολογία. 

Στὴν ποίηση τὸ ἐπίθετο αὐτὸ εἶναι συμπλήρωμα σὲ ἄλλο ὄνομα ξανὰ στὸν Εὐριπίδη, Ἰφ.Αὐ. 

189-190 κλισίας/ ὁπλοφόρους Δαναῶν (ἴσως σχῆμα ὑπαλλαγῆς, ἀντὶ ὁπλοφόρων Δαναῶν· 

λυρ.)· στὴν πεζογραφία Πλουτ. Αἰμ.Π. 32.8 (ἀμάξας). Συχνότερα ἔχει ῥόλο 

οὐσιαστικοποιημένου ἐπιθέτου ὅπως στὸν Εὐριπίδη (Φοίν. 789) καὶ ἀργότερα στὸν Νόννο 

(Διον. 30.18). 

 

σωρεύσας    κυρίως πεζολογικὸ ῥῆμα, συχνὰ μὲ τὴν σημασία σωρεύειν πλοῦτον ἢ χρυσόν· 

βλ. Ποσειδώνιο Ἱστορ. ἀπ. 169.55 Theiler= 2Α 87 ἀπ. 116,50-51 Jacoby (= Διοδ. Σικ. 5.27.3) 

σωρεύοντες χρυσοῦ πλῆθος (οἱ Γαλάτες).286 Καὶ ὁ ἥρωας τοῦ Ἀπολλωνίδη σωρεύει χρυσὸ 

στοὺς αὐχένες του, ἀλλὰ ἡ σύνταξη τοῦ κειμένου μας (σωρεύω + ἄμεσο ἀντικείμενο σὲ 

αἰτιατικὴ + ἔμμεσο ἀντικείμενο σὲ δοτική) εἶναι σπάνια· πρβλ. στὴν πεζογραφία στὸν 

Ἡρωδιανό, Μετὰ Μάρκ. 4.8.9 λιβάνῳ ... τοὺς βωμοὺς ἐσώρευσεν. Γιὰ τὸ στεφανόω μὲ τὴν 

ἴδια σύνταξη βλ. Εὐρ. ἀπ. 369,3 TrGF κάρα στεφάνοις πολιὸν στεφανώσας. 

 

νοῦσον ὅτ’ εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε    Ἡ γραφὴ νοῦσον εἶναι ἐπικρατέστερη, ἀφοῦ 

ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὸ στ. 6 (νόσος) σὲ σύγκριση μὲ τὴν  πρόταση νύσσαν ... ὑπάτην 

(Wakefield 1789, Silva Critica 1.163).287 Ἡ πρόταση αὐτὴ δημιουργεῖ μία εὐφάνταστη 

                                                           
285 Σὲ ἄλλα συμφραζόμενα βλ. Βεργ. Αἰν. 10.838 colla fovet (καὶ 5.277-278) καὶ Βεργ. Γεωργ. 3.421 (γιὰ 

ἑρπετό), Ὀβ. A.A. 2.457 candida … cingantur colla lacertis (συμφιλίωση ἐραστῶν), Στάτ. Θηβ. 4.827-828 

(πνίξιμο λιονταριοῦ τῆς Νεμέας).  
286 Ἄλλα παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία: Πολύστρ. ΠΑ 7.297,4 (στὸ περικείμενο σωρείας νεκρῶν), 

Λουκιαν. (ἢ Λουκίλλ.) ΠΑ 10.41,6 (γιὰ σώρευση πλούτου) στὸν Pelliccio 2013, 217. 
287 Βλ. Jacobs1 1794 (VIII), 361· Hecker 1843, 216· Hecker 1852, 279. 
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μεταφορικὴ εἰκόνα ἀπὸ τὶς ἱπποδρομίες ποὺ δείχνει τὴν τελικὴ στροφὴ πρὸς τὸν θάνατο, ἡ 

ὁποία ὅμως θὰ καθιστοῦσε τὸ κείμενο ἀχρείαστα αἰνιγματικό.  

Ἔνσταση ἔχει ἐκφρασθεῖ ἐπίσης γιὰ τὸ ἐπίθετο ὑπάτην. Ὁ Ηecker προτείνει τὴν 

διόρθωση σὲ πυμάτην. Ἂν καὶ τὸ ἐπίθετο πύματος συναντᾶται σὲ παρόμοια 

συμφραζόμενα,288 οἱ Gow-Page παρατηροῦν ὅτι τὰ ἀντίστοιχα λατινικὰ supremus καὶ 

extremus συχνὰ ἐπικαλύπτονται. Ἐξάλλου, ἐντοπίζουμε ξανὰ τὸ ἐπίθ. ὕπατος στὸν 

Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.280=21,1 GP Αὐσονίων ὕπατον κλέος.289  

Ὑποστηρίζουμε τὸ ὑπάτην μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν ἐκδοτῶν (Paton, Waltz-

Desrousseaux, Beckby, Conca-Marzi-Zanetto), ἂν καὶ τὸ ἐπίθετο δὲν συνοδεύει ἀλλοῦ 

μεταφορικῶς τὴν νόσον. Πρόκειται γιὰ ἰσχυρὴ γραφή, ἀφοῦ τὴν παραδίδουν τόσο οἱ κώδικες 

τῆς Ἀνθολογίας ὅσο καὶ ἡ Σούδα. Μάλιστα, εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ Σούδα παραθέτει τὸ 

ἐπίγραμμα αὐτὸ σ.λ ὑπάτη ἀμέσως μετὰ τὸν μουσικὸ ὁρισμὸ τῆς λέξεως (χορδὴ μουσική, 

βαρὺν φθόγγον ἀποτελοῦσα)· ἴσως ὑπονοεῖται ὅτι πρόκειται γιὰ μεταφορὰ ἀπὸ τὸ μουσικὸ 

λεξιλόγιο. Ἡ ὑπάτη εἶναι μὲν ἡ χαμηλότερη σὲ ἦχο χορδὴ τoῦ βασικοῦ τετραχόρδου 

σχήματος, ἀλλὰ ὀνομάζεται ὑπάτη ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι ἡ ὑψηλότερη ἢ πρώτη χορδή, αὐτὴ 

ἡ ὁποία βρίσκεται ἐγγύτερα ἀπὸ τὶς ἄλλες στὸ σῶμα τοῦ κιθαρῳδοῦ.290 Ἑπομένως, μία 

τέτοια μεταφορὰ μπορεῖ νὰ ἀποδώσει στὴν νόσο δύο χαρακτηριστικά, τὴν βαρύτητα 

(=νοῦσον βαρυτάτην, συνεκδοχικῶς καὶ τελευταίαν) ἀλλὰ καὶ τὴν ὑψηλὴ σημασία της 

(=νοῦσον ποὺ θὰ ἔδειχνε τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνδρός). 

Ἡ φράση νοῦσον ὅτ’ εἰς ὑπάτην καταλαμβάνει τὴν ἀρχὴ τοῦ ἑξαμέτρου, ὅπως 

ἀκριβῶς καὶ ὁ ὅμηρικὸς λογότυπος ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν (Ἰλ. 23.165 γιὰ τὸν 

Πάτροκλο, 24.787 γιὰ τὸν Ἕκτορα)· βλ. J.C. Franklin, "The Language of Musical Technique 

in Greek Epic Diction", Gaia 7 (2003), 295-307 (εἰδικὰ σ. 295). 

ὠλίσθανε    εἶναι σπανιότατο τὸ ῥ. ὀλισθάνω στὸ πλαίσιο μεταφορᾶς γιὰ τὸ κύλισμα στὴν 

ἀρρώστια (γενικὰ γιὰ τὴν μεταφορά βλ. Lausberg §§ 558-564, εἰδ. τοῦ τύπου ἀπὸ ἐμψύχων 

ἐπὶ ἄψυχα καὶ προσωποποίηση § 559.c· § 563 γιὰ μεταφορὰ μὲ ῥῆμα). Συνηθέστερα 

συναντᾶται ἡ ἔκφραση πίπτειν ἐς νόσον (Αἰσχ. Πρ. 473-474, Εὐρ. Ἠλ. 428· Ἡρδτ. 3.100.1 

καὶ 6.12.15, Θουκ. 2.54.1 τοιούτῳ ... πάθει οἱ Ἀθηναῖοι περιπεσόντες).291 Τὸ ὀλισθάνειν 

                                                           
288 Βλ. Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.246=24,4 ΗΕ πυμάτην οἶμον (Πέρσες σκοτωμένοι στὴν Ἰσσό), Φλάκκ. ΠΑ 7.290=3,3 

GP πυμάτῳ βεβαρυμένον ὕπνῳ (τελευταῖος ὕπνος ναυαγοῦ), ‘Πλάτ.’ ΠΑ 7.268=18,2 FGE γυμνῶσαι πυμάτου 

φάρεος (πάλι γιὰ ναυαγό). Πρβλ. Σιμ. ΠΑ 7.203=1,4 ΗΕ (Ἀχέροντος ὁδόν), Πολυαίν. Σαρδ. 9.8=2,1-2 GP 

πυμάτη .../ ἠὼς, Ἀγαθ. 7.596,1, Παύλ. Σιλ. 7.588,1 Μοίρης πυμάτην ... σιγήν, Ἰουλ. Αἰγ. 7.576,1. 
289 Πρβλ. Ἡρδτ. 7.229 ὀφθαλμιῶντες ἐς τὸ ἔσχατον· ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.389=6,1 GP κακὸν 

ἔσχατον (γιὰ θανάτους τέκνων) καὶ τὰ σχόλιά μας στὸ οἰκεῖο χωρίο, Μελ. 12.137=118,6 ΗΕ ἔσχατα γηρύσει 

... μέλη (ἀπειλὴ πρὸς κόκορα γιὰ σφαγή του). 
290 Bλ. Comotti 1989, 85· West 1992, 64 καὶ 221· Landels 1999, 54-55· Τερζίδου 2013, 416. 
291 Ἀντίθετα, στὸν Θουκυδίδη (2.48.2) ὑπάρχει ἡ ἔκφραση (ἡ νόσος) ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως 

ἐσέπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων· βλ. καὶ Θουκ. 3.87.1. 
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μεταφορικῶς ἀπαντᾷ ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη (ΠΑ 11.25=27,3 GP εἰς Βάκχον ὀλισθών, ὅπου 

κάποιος ὀλισθάνει στὸ ποτό). 

Μὲ τὴν ἴδια σύνταξη βλ. Αἰλ. Ποικ. ἱστ. ἀπ. 120,12-13 Hercher Ῥωμαίων 

κατολισθανόντων ἐς δάκρυα καὶ περιαλγούντων ἐπὶ τῷ πάθει, Λουκιανό Ἀποκηρ. 28.14-15 

ἐς τὸ πάθος … κατολισθάνουσιν (μανία), ψευδο-Λουκ. Ἐρ. 21.13-14. Στὴν Ἀνθολογία πρβλ. 

Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.273=62,3 ΗΕ ἀπώλισθον … βίοιο. Ἐπίσης, σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγραφή (IG 

XIV 1642,2-3) σώζεται ἡ φράση μήπω γευσάμενος ἥβης/ ὤλισθον ἐς Ἅιδου (Ῥώμη· σὲ 

μάρμαρο). Πρβλ. Κικ. Att. 7.5 in idem genus morbi delapsam. 

 

τέρμα τ’ἄφυκτον/ εἶδεν ἀριστείην ἐμφανὲς εἰς ἰδίην     

τέρμα … ἄφυκτον    Τὸ σύνταγμα αὐτὸ εἶναι ἕνας ἀριστοτεχνικὸς συμφυρμὸς τοῦ 

σιμωνίδειου βιότου … τέρμα (8,12 West)292 καὶ τοῦ ἐπίσης σιμωνίδειου ἄφυκτος … θάνατος 

(15.1,4 PMG)· βλ. καὶ Aἰσχ. Ἱκ. 783 ἄφυκτος … κήρ, Ὀππ. Ἁλ. 3.111, 3.397, Κόιντ. Μεθ. 

10.286· Pelliccio 2013, 219. Τὸ ἀναπόδραστο τοῦ θανάτου ὡς κοινὴ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων 

ἐκφράζεται ἐδῶ μεταφορικῶς, ὅπως καὶ στὸν «Σιμωνίδη», ΠΑ 7.507b=81,1-2 FGE ἄφυκτον/ 

… Φερσεφόνης θάλαμον (ἐπιτύμβιο). Πρβλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.422=11,5 GP μῆνις ἄφυκτος 

(ὀργὴ νεκρῆς κατὰ τοῦ συζύγου της)· Peek GVI 1039,7=IG XIV 803 ὦ θνητῶν ὀλίγος τε 

βίος καὶ ἄφευκτος ἀνάγκη (Νεάπολη, 2ος αἰ. μ.Χ.). 

Τὸ δίστιχο 3-4 ἐγείρει θέματα συντακτικὰ και ἑρμηνευτικά. Καταρχήν, τὸ ῥ. εἶδεν 

κατ’ ἄλλους συντάσσεται μὲ τὴν ἀκόλουθη φράση: νοῦσον ὅτ’ εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε τέρμα τ’ 

ἄφυκτον, εἶδεν ἀριστείην κτλ. (Λάσκαρις, Badius, Brodaeus 1549, 275· Étienne 1566, 199· 

Hecker 1852, Dübner· βλ. καὶ Doukas 2009 στὴν Suda On Line, ἐγγρ. Υ 165).293 Κατὰ τὴν 

πλειοψηφία τῶν ἐκδοτῶν ὅμως τὸ εἶδεν συνδέεται μὲ τὴν προηγούμενη φράση: νοῦσον ὅτ’ 

εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε τέρμα τ’ ἄφυκτον εἶδεν, ἀριστείην κτλ. (Reiske, Brunck, Jacobs· Toup, 

Εmend. Suid. 2 (1790) 298-299· Van Herwerden 1900, 31· Paton, Beckby, Gow-Page, 

Conca-Marzi-Zanetto, Pelliccio).  

Τὴν δεύτερη ἐπιλογή, ἡ ὁποία ὁμολογουμένως εἶναι πιὸ συμβατὴ μὲ ἄλλα χωρία τῆς 

Ἀνθολογίας ὅπου τὸ ὁρᾶν χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν «ὄραση» τοῦ θανάτου,294 στηρίζει ἡ 

                                                           
292 Βλ. καὶ Ἰλ. 7.104 καὶ 16.787 βιότοιο τελευτή, Ἡσ. Ἀσπ. 357 θανάτοιο τελευτήν (στὸ τέλος τοῦ ἑξαμέτρου 

ὅπως ἐδῶ), τελευτάν (ἐνν.  βίου, χωρὶς τὸ συμπλήρωμα) στὸν Πίνδ. Ὀλ. 5.22· Εὐρ. Ἱππ. 139-140 θανάτου …/ 

… τέρμα δύστανον, Φοίν. 1352 τέρμον’(α) … βίου · Δημoσθ. 18.97,6 πέρας … βίου· Peek GVI 441=IG XIV 

1432,1 τέρμα βίου τελέσας (Ῥώμη, 2ος-3ος αἰ. μ.Χ.). 
293 http://www.stoa.org/sol-entries/upsilon/165: "When he slipped into the ultimate sickness, and an inevitable 

end, he saw something visible to his excellence; and he stuck his sword in his innards". Ἡ μετάφραση τοῦ 

εἶδεν … ἰδίην κατασκευάζει ἕνα ἀνύπαρκτο ἀντικείμενο στὸ εἶδεν διὰ τοῦ ἐμφανὲς ἀλλὰ εἶναι μία προσπάθεια 

πρὸς τὴν πιστὴ στοὺς κώδικες ἀπόδοση τοῦ νοήματος.   
294 Βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.422=11,6 GP ὡς μὴ λέκτρον ἰδεῖν δεύτερον ἠέλιον ἀλλὰ καὶ Καλλίμ. ΠΑ 7.272=38,1-

2 ΗΕ ἐνὶ πόντῳ/ ναῦν ἅμα καὶ ψυχὴν εἶδεν ἀπολλυμένην (ὁ νεκρὸς «βλέπει» τὸν θάνατό του) ἀλλὰ καὶ Καλλίμ. 
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δημιουργία διασκελισμοῦ, ποὺ συναντᾶται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη (βλ. παραπάνω καὶ 

Pelliccio 2013, 218). Ἐντούτοις, ἡ ἀνάγνωση αὐτὴ στερεῖ ἀπὸ τὴν φράση ἀριστείην ... εἰς 

ἰδίην τὸ ῥῆμα ἀναφορᾶς, γεγονὸς ποὺ ὠθεῖ τοὺς ὑποστηρικτές της σὲ διόρθωση τοῦ ἐμφανὲς 

τῶν κωδίκων ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ὁ ἀναγκαῖος ῥηματικὸς τύπος (βλ. παρακάτω λ. 

ἐμφανές).  

Προτείνουμε μία νέα ἀνάγνωση ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν πρώτη ἐπιλογή: τέρμα … / 

εἶδεν ἐμφανὲς ἀριστείην εἰς ἰδίην (τὸ ἐμφανὲς ὡς κατηγορούμενο στὸ τέρμα μέσῳ τοῦ εἶδεν· 

βλ. λ. ἐμφανές). Ὁ Αἴλιος εἶδε μπροστά του τὸ τέλος του σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προηγούμενη 

ἀριστεία του (τὸ ἔνδοξο παρελθόν του, στ. 1-2) καὶ ἀποφάσισε πὼς ἐξίσου ἔνδοξο θὰ ἔπρεπε 

νὰ εἶναι καὶ τὸ τέλος του (ἡ αὐτοκτονὶα ὡς ἀριστεία θὰ τὸν ἐξύψωνε). Μὲ αὐτὴ τὴν ἑρμηνεία 

ἀπαντᾷ ὁ Φίλιππος, ΠΑ 7.234=31,3-4 GP (ἔδραμε θυμῷ/ ἐς προτέρην ἔργων ἄρσενα 

μαρτυρίην· Gow-Page 1968, 2.349). 

ἐμφανὲς    Ἀντὶ τοῦ ἐμφανὲς τῶν κωδίκων, ὁ Reiske (στὸν Brunck, Anal. II, 135) προτείνει 

τὸν τύπο ἔφθανεν καὶ ὁ Brunck τὸ ἔφθασεν (τὸν τύπο τοῦ Brunck δέχεται ὁ Jacobs1). Τὸ 

ἔφθασεν ἔχει στιγμιαῖο ποιὸν ἐνεργείας, ὅπως τὸ πῆξε τοῦ στ. 5, καὶ εἶναι ἀρκετὰ κοντινὰ 

παλαιογραφικῶς στὸ ἐμφανὲς τῶν κωδίκων. Σὲ μία τέτοια περίπτωση τὸ εἶδεν θὰ 

συντασσόταν μὲ τὸ τέρμα τ’ ἄφυκτον, τὸ ἔφθανεν/ ἔφθασεν θὰ συντασσόταν μὲ τὴν φράση 

ἀριστείην ... εἰς ἰδίην. Τὸ ἀριστείην θὰ ἐννοοῦσε τότε τὴν αὐτοκτονία τοῦ ἥρωα ὡς 

γενναιότατη πράξη.295      

Ἐντούτοις, ἡ γραφὴ ἐμφανὲς εἶναι δυνατή. Τὸ ἐμφανὲς ὡς κατηγορούμενο σὲ ὄνομα 

βρίσκει παράλληλα στὴν τραγῳδία: Σοφ. Αἴ. 538 δός μοι προσειπεῖν αὐτὸν (ὁ Αἴας γιὰ τὸν 

γιό του) ἐμφανῆ τ’ ἰδεῖν, Σοφ. Τρ. 199 ὄψῃ δ’ αὐτὸν αὐτίκ’ ἐμφανῆ, Ἀριστοφ. Θεσμ. 681 

(ὅμως γιὰ πρόσωπα)· πρβλ. Αἰσχ. Πέρσ. 518 (ἐνύπνια). Ἐδῶ τὸ ἐμφανὲς ἐνεργοποιεῖ τὸ ῥ. 

εἶδεν, σὰν ὁ Αἴλιος νὰ ἔβλεπε μπροστά του ζωντανὰ μὲ τὴν δύναμη τῆς μνήμης τὰ 

προηγούμενα ἀνδραγαθήματά του.  

Ἡ σύνταξη ὁρᾶν εἰς + αἰτ. πράγματος (LSJ εἰς Ι γιὰ προσήλωση μὲ τὰ μάτια, καὶ 

μεταφορικῶς ΙV γιὰ ἔκφραση τῆς ἀναφορᾶς καὶ V γιὰ ἔκφραση σκοποῦ) μπορεῖ νὰ 

δικαιολογήσει τὴν σύνταξη. Ἐπίσης, μὲ τὸ σύνθετο εἰσορᾶν εἰς + αἰτ. πράγμ. βλ. Εὐρ. Μήδ. 

263-64 γυνὴ .../ κακή ... ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾶν (τρόμος γυναῖκας μπροστὰ στὴν 

ἀνδρικὴ δύναμη)· Ἡρδτ. 4.68 ἐσορῶντες ἐς τὴν μαντικήν.296 

                                                           
ΠΑ 7.517=32,4 ΗΕ καὶ ΠΑ 7.471=53,3 ΗΕ· Λεων. ΠΑ 6.263=49,6 ΗΕ, καὶ Hecker 1843, 127 στὸν Ἀλκ. ΠΑ 

6.218=21,5 ΗΕ (πρόταση ὠμηστέω θηρὸς μόρον ὡς αὔγαξε). 
295 Πιὸ ἀπομακρυσμένες προτάσεις: Toup 1790 ἔδραμεν (I.298-299, πρβλ. Φίλ. ΠΑ 7.234=31,3 GP)· Hecker 

1852, 279 ἐμφανῆ (καὶ Dübner 1871· sc. ἀριστείην ἐμφανῆ κατὰ τὸ ἄρσενα μαρτυρίην τοῦ Φιλίππου)· Van 

Herwerden 1900, 31 ἀριστείην ἐμφανίσας ἰδίην (καὶ Beckby, Waltz-Desrousseaux, Conca-Marzi-Zanetto, 

Pelliccio). 
296 Πρβλ. K-G II.1, § 432.3a: ἀποβλέπειν εἰς + αἰτ. γιὰ ἔκφραση σκοποῦ (Ξεν. Ἑλλ. 6.1.8, Δημ. Ὀλυνθ. 3.1). 
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ἀριστείην    ἡ λέξη αὐτή, καθὼς καὶ τὸ ἐπίθ. ἀριστεύς (Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 9.354=31,3 FGE) 

σχετίζεται μὲ ἡρωικὰ κατορθώματα καὶ μὲ ἐξέχοντες στρατηγοὺς ἤδη ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ 

παράδοση (τὰ ἀριστεύειν καὶ ἀριστεὺς στὴν Ἰλ. 5.206 κ.ἀ.· ἄλλωστε, οἱ ῥαψῳδίες Ἰλ. 5, 11 

καὶ 17 ὀνομάζονται ἀντίστοιχα Διομήδους, Ἀγαμέμνονος, Μενελάου ἀριστεία). Βλ. 

ἰδιαιτέρως Σοφ. Αἴ. 442-43 ὅπου ὁ Αἴας σὲ μονόλογό του χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια λέξη γιὰ νὰ 

χαρακτηρίσει τὴν πολεμικὴ ὑπεροχή: εἰ ζῶν Ἀχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι/ κρίνειν ἔμελλε 

κράτος ἀριστείας τινί (καὶ Σοφ. Αἴ. 1340, 1380). Μὲ τόσο ὑψηλὸ λεξιλόγιο ὁ Ἀπολλωνίδης 

ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνυψώσει τὴν πράξη τοῦ Αἴλιου. 

 

πῆξε δ’ ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἑὸν ξίφος    Σὲ παρόμοιες εἰκόνες ὅπου ὅπλο εἰσχωρεῖ σὲ σῶμα 

τὸ ῥ. πήγνυμι ἐντοπίζεται στὴν Ἰλιάδα 4.460, 5.40, 13.372 μέσῃ δ’ ἐν γαστέρῃ πῆξεν (δόρυ), 

13.570 ἔγχος ἔπηξεν, ὅπως καὶ στὸν Πίνδαρο, Νεμ. 7.26-27 Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν/ λευρὸν 

ξίφος καὶ Νόνν. Διον. 17.287-88 (καὶ στὸν Pelliccio 2013, 220).297  

Ἔχουν γίνει προσπάθειες γιὰ διαχείριση τῆς συντακτικῆς δυσκολίας τοῦ δὲ (πῆξε θ’ 

ὑπὸ Desrousseaux, πήξαθ’ ὑπὸ Lumb 1920, 37 μὲ Beckby καὶ Pelliccio). Ἐντούτοις, τὸ δὲ 

εἶναι συμβατὸ μὲ τὸ νόημα. Ἐπίσης, ἂν θεωρηθεῖ ὅτι ὁ Φίλιππος μιμήθηκε τὸν Ἀπολλωνίδη 

καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, τὸ ἐνεργητικὸ ὦσε στὴν πρόταση ὦσε δ’ ὑπὸ σπλάγχνοις ταιριάζει μὲ 

τὸ ἀπολλωνίδειο πῆξε δ’ ὑπὸ σπλάγχνοισιν. 

 

αὐτὸς ἑκὼν ἐδάμην, μὴ νόσος εὖχος ἔχῃ    Τέλειος εἶναι ὁ χωρισμὸς τοῦ στίχου σὲ δύο 

ἡμιστίχια μὲ ἴδιες μετρικὲς ποσότητες (δύο δάκτυλοι + μακρὰ συλλαβή). Ἐπίσης ὁ 

δυναμικὸς τονισμὸς τοῦ στίχου δημιουργεῖ κάτι σὰν μοντέρνο ἰαμβικὸ καταληκτικὸ μέτρο 

(ἀτονη-τονισμένη συλλαβή) μὲ ἁρμονικὸ ἀποτέλεσμα καὶ μνημονικὴ ἰσχύ. Ἑπομένως, 

λειτουργεῖ δίκην γνωμικοῦ καὶ ἔχει καλύτερο αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο 

γνωμικὸ στίχο τοῦ Φιλίππου ἄνδρας ἄρης κτείνει, δειλοτέρους δὲ νόσος (ΠΑ 7.234=31,6 GP).  

Ἡ σύγκριση μὲ τὸ ὁμηρικὸ παράλληλο, Ἰλ. 5. 653-654 καὶ 11.444-45 ἐμῷ δ’ ὑπὸ 

δουρὶ δαμέντα/ εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ (βλ. καὶ Pelliccio 2013, 221), 

δείχνει τὴν δημιουργικότητα τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μας. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κοινὸ τόπο 

τοῦ εὔχους ποὺ ἀποκτάται ἀπὸ τὸν πολεμιστὴ νικητή (Ἰλ. 5.285, 7.203, 11.288, 12.328, 

16.625, Ἡσ. Θεογ. 628, Τυρτ. 12.36· ἡ νόσος σὰν νὰ προσπαθεῖ νὰ πάρει τὴν δόξα γιὰ τὸν 

θάνατο τοῦ ἥρωα), ὁ Ἀπολλωνίδης παραλλάσσει ἕναν ἄλλο κοινὸ τόπο, τὴν προσωποποίηση 

τῆς νόσου ὡς πολεμιστὴ ὁ ὁποῖος δαμάζει τὸν ἀντίπαλό του (νόσος / νοῦσος (ἐ)δάμασεν). 

                                                           
297 Τὸ ῥ. καὶ στὸν Σοφ. Αἴ. 819-821 (ὁ Αἴας μπήγει τὸ σπαθί του στὴν γῆ, προετοιμάζοντάς το γιὰ τὴν 

αὐτοκτονία του). 
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Πρβλ. Ἰλ. 13.812 Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν, Ὀδ. 11.171-172 ἐδάμασσε …/ … δολιχὴ 

νοῦσος, Νίκ. Ἀλεξ. 86 καὶ 296-297 νούσῳ/ δαμναμένη, [Ὀππ.] Κυν. 1.241-242. Σὲ ἐπιτύμβια 

ἐπιγράμματα συναντᾶται ἐπίσης ἡ μεταφορὰ αὐτή: Ἀρχ. ΠΑ 7.165=13,4 GP ἐδάμης … 

ἄλγεσιν ἐν λοχίοις, Γρηγ. Ναζ. ΠΑ 8.50,1-2, Ἰωάνν. Γραμμ. ΠΑ 9.628,1 ἵππον … χρονίῃ 

μάστιγι δαμέντα· βλ. καὶ GVI 1214,3-4=IG XII3 1064 ὑπὸ στυγερᾶς ἐδαμάσθην/ νούσου 

(Φολέγανδρος, 3ος/2ος αἰ. π.Χ.), GVI 1981,9=IG XIV 1863 (μαρμάρινη πλάκα, Ῥώμη, 2ος/3ος 

αἰ. π.Χ.), GVI 1502,4=IG IX1 163 θνήσκεις δαμασθεὶς θυμὸν ὠκείᾳ νόσῳ (στήλη· Ἐλάτεια 

Φωκίδος, 3ος αἰ. π.Χ.), GVI 970,3=CIG II 3019 βαρυαλγὴς νοῦσος ἐδάμνα (Ἔφεσος, 1ος αἰ. 

μ.Χ.), GVI 203,1.  

 Ὁλοκληρώνεται στὸ τέλος τοῦ ποιήματος ἡ εἰκονοποιία τῆς νόσου ἡ ὁποία ξεκίνησε 

στὸν στ. 3. Γιὰ ἄλλες εἰκόνες ὅπου ἡ νόσος ἐνεργεῖ ἀνθρώπινα βλ. Θουκ. 2.54.5 (ἡ νόσος) 

ἐπενείματο ... Ἀθήνας (προσωποποίηση-μεταφορά)· πρβλ. Λουκρ. Rer. Nat. 6.1090-1286, 

εἰδικὰ 6.1138-1143 haec ratio quondam morborum … / finibus in Cecropis funestos reddidit 

agros/ vastavitque vias … / incubuit tandem populo Pandionis omni, 6.1125-28 clades nova 

pestilitasque/ … cadit … persidit …/ … / … suspensa manet vis aere in ipso, 6.1151-53, 

6.1235-36.  
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ΠΑ 9.280=21 GP 

 

Λαίλιος, Αὐσονίων ὕπατον κλέος, εἶπεν ἀθρήσας 

  Εὐρώταν· «Σπάρτης χαῖρε φέριστον ὕδωρ». 

Μουσάων δ’ ἐπὶ χεῖρα βαλὼν πολυΐστορι βίβλῳ 

  εἶδεν ὑπὲρ κορυφῆς σύμβολον εὐμαθίης· 

κίτται, μιμηλὸν βιότου πτερόν, ἐν σκιεροῖσιν                 5 

  ἄγκεσι παμφώνων μέλπον ἀπὸ στομάτων. 

ὡρμήθη δ’ ἐπὶ ταῖσι. τί δ’οὐ ζηλωτὸς ὁ μόχθος, 

  εἰ καὶ πτηνὰ ποθεῖ <γάρυος ὑμετέρης;>  

 

P Ἀπολλωνίδου C εἰς Λαίλιον ὕπατον Ῥωμαίων. ζτ τὴν ἔννοιαν τῆς γραφῆς (fin. p. 402) et ζτ τοῦ γράμματος 

τὴν ἔννοιαν (init. p. 403, ad v. 5)       Pl Ἀπολλωνίδου 

1    Λαίλιος ΡPl: Λαίλλιος  C | ὕπατον ΡPl: ὑπάτων C    2    Εὐρώταν CPl: Εὐρῶτα Ρ    3    πολυΐστορι CPl: 

πολυΐστορ-* Ρ (C –ι supplevit)    5    κίτται Salm.: κίττας Pl, κιττὲ Ρ    8    γάρυος ὑμετέρης Pl: om. P 

 

Ὁ Λαίλιος, τὸ μεγαλύτερο καμάρι τῶν Ἰταλῶν, εἶπε βλέποντας τὸν Εὐρώτα: «Χαῖρε, τὸ πιὸ 

ξεχωριστὸ νερό, ἀπὸ τὴν Σπάρτη». Ἀφοῦ ἔβαλε τὸ χέρι του πάνω στὸ πολύμυθο βιβλίο τῶν 

Μουσῶν, εἶδε πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του τὴν ἔνδειξη τῆς σοφίας· κίσσες, πτηνὰ μιμητικὰ τοῦ 

ἀνθρώπου, σὲ σκιερὴ κοιλάδα ἔβγαζαν τραγούδια ἀπὸ τὰ ποικιλόφωνα στόματά τους. Ὥρμησε 

πρὸς τὸ μέρος τους· πῶς δὲν εἶναι θαυμαστὸ τὸ ἐγχείρημα, ἂν καὶ τὰ πτηνὰ ἀκόμη ποθοῦν τὴν 

φωνή σας (ποιητές); 

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ δὲν στερεῖται αἰσθητικῆς ἀξίας μὲ τὸ κοφτὸ ὕφος καὶ τὴν καθαρὴ 

σύνταξή του. Οἱ ὀπτικὲς καὶ ἀκουστικὲς εἰκόνες ἑνὸς locus amoenus (παρυφὲς τοῦ ὄρους 

Ταΰγετος, δίπλα στὸν ποταμὸ Εὐρώτα, ἦχος πουλιῶν ἐν σκιεροῖσιν ἄγκεσι· πρβλ. Κάτουλλο 

64,89-90) θυμίζουν τὸ σκηνικὸ τῆς μύησης ἀπὸ τὶς Μοῦσες στὸ λειτούργημα τῆς ποίησης. 

Τὸ πρότυπο μιᾶς τέτοιας μύησης εἶναι φυσικὰ ἡ συνάντηση τοῦ Ἡσιόδου μὲ τὶς Μοῦσες 

στὸν Ἑλικῶνα (Ἡσ. Θεογ. 22 κ.ἑξ.) καὶ ὁ μεταπλασμὸς τοῦ θέματος στὰ Αἴτια τοῦ 

Καλλιμάχου, ἀπ. 1 Pfeiffer-Massimilla· βλ. καὶ Προπ. 3.1.1-6, Ὀβίδ. Am. 3.1.3-6 (μύηση 

ἀπὸ τὶς Μοῦσες καὶ φωνὲς πουλιῶν). Ὁμολογουμένως δημιουργεῖται μία παιγνιώδης 

ἀτμόσφαιρα μέσῳ τῆς ἐναρκτηρίου φράσης (βλ. καὶ σχόλια στ. 1), μὲ τὴν παράθεση 

αὐτούσιου ποιητικοῦ στίχου (στ. 2· ἔμπνευση τοῦ Λαίλιου ἢ μίμηση ἑνὸς προτύπου του;) 

καὶ μὲ τὸ ἐπίδοξα ὑψηλὸ λεξιλόγιο γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς μιμητικῆς λειτουργίας τῶν κισσῶν 

(βλ. παρακάτω passim).  

Ἐπιπλέον, τὸ θέμα εἶναι τόσο πρωτότυπο, ὥστε ὑποψιαζόμαστε ὅτι πράγματι 

ἀναφέρεται σὲ ἱστορικὸ πρόσωπο μὲ τὸ ὄνομα Λαίλιος. Ὁ διορθωτὴς C διαπιστώνει πρῶτος 

ὅτι τὸ μήνυμα τοῦ ἐπιγράμματος εἶναι κρυπτικό (βλ. κριτ. ὑπόμν.). Ὑποθέτουμε ὅτι οἱ δύο 
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φράσεις τοῦ C εἶναι συνώνυμες, ὅπως πιστεύει καὶ ὁ Stadtmüller. Ἔχουν διατυπωθεῖ οἱ 

ἀπόψεις ὅτι τὸ κείμενο εἶναι ἀποσπασματικό (Brunck μὲ Jacobs1 8.369, ὁ ὁποῖος μιλᾷ γιὰ 

δύο ἐπιγράμματα συμπεφυρμένα) ἢ ὅτι σῶμα κειμένου ἐξέπεσε μετὰ τὸν δεύτερο στίχο, τὸ 

ὁποῖο θὰ ἀναφερόταν σὲ ἕναν Ἕλληνα ποιητῆ στὸν ὁποῖον ἀνῆκε ὁ αὐτόνομος στίχος τοῦ 

στ. 2, ἀπαγγελλόμενος ἀπὸ τὸν Λαίλιο (Stadtmüller 3.227-228). Ἐντούτοις, πιστεύουμε 

(μαζὶ μὲ τοὺς Gow-Page) ὅτι δὲν εἶναι πολὺ πιθανὴ ἡ παράλειψη στίχων ἀπὸ τὸν γραφέα 

διότι τότε θὰ ὑποθέταμε ἕνα ἐπίγραμμα μὲ ἔκταση μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν συνηθισμένη γιὰ τὸν 

Ἀπολλωνίδη. 

Ἀπὸ τὴν μία, λίγοι μελετητὲς (Hillscher 1892,  419· πιὸ πρόσφατα Waltz 1957, 112· 

White 2002, 162-163) θεωροῦν ὅτι κρύβεται εἰρωνικός/σκωπτικὸς τόνος ἀπέναντι στὸν 

ἀξιωματοῦχο, ἐφόσον τὸ ποίημά του βρίσκει ἀνταπόκριση μόνο στὶς κίσσες (ἡ ἀξία του 

ὑποβιβάζεται στὸ ἐπίπεδο τῶν κισσῶν· πρόκειται γιὰ ἁπλὸ μιμητὴ ἄλλων ποιητῶν· ἄλλα, 

ὠδικὰ πτηνὰ δὲν θὰ ἐμιμοῦντο τὸν στίχο τοῦ Λαίλιου· βλ. Θεόκρ. 5.136: οὐ θεμιτόν, Λάκων, 

ποτ’ ἀηδόνα κίσσας ἐρίσδειν). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ Dübner (2.194-195), Stadtmüller, Gow-Page 

(1968) 2.158-159, Conca-Marzi 2009 καὶ Pelliccio 2013, 223 καὶ 230, πιστεύουν ὅτι ἔχει 

ἐγκωμιαστικὸ τόνο πρὸς τὸν Λαίλιο, καθὼς οἱ κίσσες μιμοῦνται τὰ λεγόμενά του 

ἐνθαρρύνοντάς τον νὰ ἐπιμείνει στὴν σύνθεση ποίησης καὶ ἔπειτα τὸ συμβὰν θὰ διαδοθεῖ 

μαζὶ μὲ τὴν φήμη του ὡς ποιητῆ.  

Δὲν θὰ χαρακτηρίζαμε τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ σκωπτικό, ἀφοῦ ἡ ὑποκατηγορία αὐτὴ 

τῶν ἐπιγραμμάτων ἀναπτύσσεται κυρίως ἀργότερα μὲ τὸν Λουκίλλιο. Ἄλλωστε, τὸ ἄκρως 

δηκτικὸ ὕφος δὲν θὰ ἦταν χαρακτηριστικὸ γιὰ ἕναν Ἕλληνα ποιητὴ τῆς πρώιμης 

αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς. Ἴσως ὑπάρχει ἕνας βαθμὸς οἰκειότητας ἀνάμεσα στὸν ποιητὴ καὶ 

στὸ ὑποκείμενο τοῦ ἐπιγράμματός του ἢ ἀντίθετα λείπει ἡ στενὴ σχέση πάτρωνα-cliens, μὲ 

ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιτρέπεται στὸν ἐπιγραμματοποιὸ νὰ φέρει τὸν Λαίλιο μὲ λεπτὸ χιοῦμορ 

πλησίον τῶν φλύαρων καὶ μιμητικῶν πτηνῶν. Ὁμοίως, σχετικὰ μὲ τὸ κριναγόρειο 

ἐπίγραμμα ὅπου ἕνας παπαγάλος διδάσκει ἄλλα πτηνὰ δαίμονι χαῖρ΄ ἐνέπειν γιὰ τὸν 

αὐτοκράτορα (ΠΑ 9.562=24 GP) ἐκφράζεται ἡ ἄποψη ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι οἱ αὐτοκράτορες ἴσως 

νὰ μὴν ἀντιμετώπιζαν μὲ σοβαρότητα τὶς θεϊκὲς τιμὲς ποὺ τοὺς ἀπεδίδοντο.298  

Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας συμπαθεῖ τὰ λάλα ζῷα, ἴσως δεχόμενος ἐπίδραση ἀπὸ τὸ 

ποιητολογικὸ πρόγραμμα τοῦ Καλλιμάχου (βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.264=18 GP γιὰ 

τζίτζικα, μὲ τὰ σχόλιά μας· ΠΑ 9.271=10 GP γιὰ ἀλκυόνα). Οἱ τζίτζικες εἶναι πραγματικοὶ 

Μουσῶν προφῆται, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ὑποψία ὅτι ὁ ἐπιγραμματοποιὸς δημιουργεῖ 

παιγνιώδη variatio στὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὴν ἀναφορὰ σὲ κίσσες. Ἑνα ἀκόμη κίνητρο τοῦ 

                                                           
298 Βλ. Bowie 2008, 235. 
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ποιητῆ μας εἶναι ἴσως νὰ ἀφηγηθεῖ ἕνα παράδοξο περιστατικὸ μὲ πρωταγωνιστὴ κίσσα· βλ. 

καὶ Πλούταρχο (πότερα τῶν ζώιων φρονιμώτερα, 973 C) ὅπου κίσσα μιμεῖται ἤχους 

σάλπιγγος, Παυσ. 8.12.3-4 (κίσσα μιμεῖται κλάμα μωροῦ καὶ βοηθᾷ στὴν σωτηρία του), 

Διονύσ. περιηγ. Ἰξευτ. 1.18. Τὸ πτηνὸ αὐτὸ εἶναι διάσημο στὸν ἀρχαῖο κόσμο γιὰ τὴν 

φλυαρία του καὶ τὴν δυνατότητά του νὰ μιμεῖται τὴν ἀνθρώπινη φωνή· βλ. Ἄλεξ. ἀπ. 92 σοῦ 

δ’ ἐγὼ λαλιστέραν/ οὐπώποτ’ εἶδον οὔτε κερκώπην, γύναι,/ οὐ κίτταν... οὐ/ τέττιγα, Λυκ. Ἀλ. 

1319· Mαρτιάλη 14.76.299 

Ἄλλα δύο ἐπιγράμματα ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κίσσα· εἶναι πιθανῶς προγενέστερα τοῦ 

ἀπολλωνίδειου ποὺ ἐξετάζουμε ἀλλὰ ὁμοίως παιγνιώδη: Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.423=28 ΗΕ (γιὰ 

νεκρὴ τῆς ὁποίας ἡ φλυαρία συμβολίζεται μὲ τὴν κίσσα) καὶ Ἀρχ. ΠΑ 7.191=20 GP 

(ἐπιτάφιος γιὰ κίσσα).300 Ὁ Ἀπολλωνίδης ἀνανεώνει τὸν τόπο τῆς πολυμύθου κίσσας γιὰ νὰ 

δημιουργήσει ἕνα ἐπίγραμμα γιὰ ἕναν Ῥωμαῖο ὕπατο. Ἐπίσης, στὸν χῶρο τῆς λατινικῆς 

ποίησης κατὰ τὰ πρῶτα αὐτοκρατορικὰ χρόνια ἡ κίσσα καὶ ἄλλα λάλα πτηνὰ ὅπως ὁ 

παπαγάλος συμβολίζουν τὸν poeta doctus (βλ. τὸν ὅρο εὐμαθίη καὶ Ὀβίδιο Am. 2.6, ἐπιτάφιο 

γιὰ παπαγάλο, καὶ Μετ. 5.295 κ.ἑξ.).301 Δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι μποροῦμε ἐδῶ νὰ μιλήσουμε 

γιὰ σάτιρα ἢ παρῳδία τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ὅπως συμβαίνει ὁμολογουμένως στὸν Πρόλογο 

τοῦ Περσίου (Νερώνειοι χρόνοι), ὅπου ἐκφράζεται ἄρνηση τῆς καλλιμάχειας ἔμπνευσης 

ἀπὸ τὶς Μοῦσες.302 

 

Λαίλιος, Αὐσονίων ὕπατον κλέος    ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐπιγράμματος ἴσως στοχεύει σὲ μία 

παιγνιώδη διασταύρωση τῶν εἰδῶν στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐπιγράμματος· βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 

                                                           
299 Μαρτ. 14.76: pica loquax certa dominum te voce saluto:/ si me non videas, esse negabis avem, Mart. 7.87,6. 

Βλ. καὶ Pollard 1977, 136-137. Στὴν πεζογραφία βλ. Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 6.19, Πορφύρ. Abst. 3.4,23-26, Σέξτ. Ἐμπ. 

Πυρρ. Ὑποτ. 1.74, Λιβάν. 26.34· βλ. ἀκόμη Σούδ. λ. κίττα.   
300 Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 7.423=28,1-2 ΗΕ τὰν μὲν ἀεὶ πολύμυθον, ἀεὶ λάλον, ὦ ξένε, κίσσα/ φάσει, τὰν δὲ μέθας 

σύντροφον ἅδε κύλιξ κτλ. Βλ. καὶ ἀρνητικὴ ἐκφορὰ τῆς φράσης τοῦ στ. 1 στὸν ἴδιο, ΠΑ 7.424=29,9-10 ΗΕ. 

Ἀρχ. ΠΑ 7.191=20 GP: ἁ πάρος ἀντίφθογγον ἀποκλάγξασα νομεῦσι/ πολλάκι καὶ δρυτόμοις κίσσα καὶ 

ἰχθυβόλοις,/ πολλάκι δὲ κρέξασα πολύθροον οἷά τις ἀχὼ/ κέρτομον ἀντῳδοῖς χείλεσιν ἁρμονίαν,/ νῦν εἰς γᾶν 

ἄγλωσσος ἀναύδητός τε πεσοῦσα/ κεῖμαι, μιμητὰν ζᾶλον ἀνηναμένα. Βλ. καὶ Douglas 1928, 73-74. 
301 Σύμφωνα μὲ τὸν αἰτιολογικὸ μῦθο τοῦ Ὀβιδίου, ἐννέα ἀδελφές, οἱ Πιερίδες, προκάλεσαν τὶς ἐννέα Μοῦσες 

σὲ διαγωνισμὸ τραγουδιοῦ καὶ ἀφοῦ ἔχασαν, τιμωρήθηκαν μὲ τὴν μεταμόρφωσή τους σὲ κίσσες· ἀπὸ τότε in 

alitibus facundia prisca remansit/ raucaque garrulitas studiumque inmane loquendi. Bλ. σχετικῶς Levenstein 

2008, 6-7: "the metamorphosis of the Pierides into magpies may stand as a literalization of a human artistic 

failure to create art marked by originality". 
302 Στὸν Πέρσιο οἱ κίσσες ἀναφέρονται πρῶτα ὡς ἐντυπωσιακὰ δῶρα ἐπίδοξων ἀνδρῶν (clientes) πρὸς 

ἡγεμόνες-patronos (Πρόλ. 8-11 quis expediuit psittaco suum ‘chaere’/ picamque docuit nostra uerba conari?/ 

…/ venter) ἀλλὰ στὴν συνέχεια ἐνσαρκώνουν τοὺς δουλικοὺς μιμητὲς ὑψηλῶν ποιητικῶν προτύπων (στ. 13 

coruos poetas et poetridas picas). Γιὰ τὸν Νεο-Καλλιμαχισμὸ τοῦ Προπερτίου ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ 

αὐτοκράτορα Νέρωνα καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ Περσίου βλ. Sullivan 1978, 167-170· Tzounakas 2006, 121-123 

καὶ ἴδ. 2008, 103-104 γιὰ τὸν συμβολισμὸ τοῦ παπαγάλου καὶ τῆς κίσσας· Braund καὶ Osgood 2012, 245 καὶ 

273 κ.ἑξ. 
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1.2.303 Συγκεκριμένα, ὅλες οἱ ὑπόλοιπες περιπτώσεις ὅπου συναντᾶται τέτοιου εἶδους 

ἀναφορὰ σὲ ἐξέχον πρόσωπο προέρχονται ἀπὸ ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα (βλ. Φιλόστρ. ΠλΑ 

110,1-2 Beckby, Κριν. ΠΑ 7.741=21,1 GP, Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.233=20,1 GP). Πρωτοτυπία 

τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι ὁ δανεισμὸς αὐτοῦ τοῦ ἐπιτάφιου θέματος καὶ ἡ χρήση του σὲ 

ἐπιδεικτικὸ ἐπίγραμμα, ὅπου τονίζεται παραδόξως ἡ λυρικὴ στροφὴ ἑνὸς Ῥωμαίου 

στρατηγοῦ πιθανῶς πρὸς τὴν φύση καὶ τὴν ποίηση.  

Λαίλιος    ὑπάρχει σύγχιση γιὰ τὴν παράδοση τοῦ ὀνόματος σὲ ὁρισμένους ἐκδότες, ἀνάμεσα 

στὸ Λαίλιος (ὁρισμένοι τὸ γράφουν Λάλιος) καὶ στὸ Αἴλιος τοῦ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.233=20,1 

GP (βλ. Stadtmüller)· ὅπως σημειώνουν οἱ περισσότεροι σχολιαστές, ὁλόκληρη ἡ ἀρχικὴ 

φράση τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ εἶναι ζευγάρι μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.233=20 

GP. Πάντως, ἀποκλείεται τὸ Αἴλιος γιὰ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε διότι τὸ ἀρχικὸ Λ- 

ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἀλφαβητικὴ σειρὰ τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου στὴν ὁποίαν 

ἐντάσσεται τὸ ἐπίγραμμά μας.304 Πρόκειται πιθανῶς γιὰ ἱστορικὴ προσωπικότητα, τὸν D. 

Laelius Balbus, consul ordinarius τὸ 6 π.Χ. καὶ μέλος τῆς ὁμάδας τῶν XVviri sacris 

faciundis. Οἱ τελευταῖοι μάλιστα διεδραμάτισαν ἐνεργὸ ῥόλο στὴν ἀναβίωση τῶν Ludi 

Saeculares ἀπὸ τὸν Αὔγουστο (17 π.Χ.)· βλ. Eck, Brill’s New Pauly λ. Laelius, II 1· ἐκτὸς 

αὐτῆς τῆς πληροφορίας, δὲν ἔχουμε ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὴν ποιητικὴ δραστηριότητα τοῦ D. 

Laelius Balbus.305  

Αὐσονίων ὕπατον κλέος    Γιὰ τοὺς Αὔσονες βλ. παραπάνω τὸ σχόλιό μας στὸν 

Ἀπολλωνίδη, 20,1 GP. Ὅσο γιὰ τὴν διάσταση μεταξὺ τῶν τύπων ὕπατον κλέος (PPl) καὶ 

ὑπάτων κλέος (C), τὸ ὑπάτων προκρίνει ὁ Stadtmüller ὡς άναφερόμενο στὸ ὑπατικὸ ἀξίωμα· 

τὸ ὕπατον κλέος προτιμοῦν οἱ Gow-Page μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ περίφραση θὰ μποροῦσε νὰ 

εἶναι συνώνυμη τοῦ ὕπατος. Τὸ ἐπίθετο ὕπατος ὑπάρχει ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη ὡς 

ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς σὲ ὄνομα (βλ. ΠΑ 7.233=20 GP νοῦσον... εἰς ὑπάτην· βέβαια ἐκεῖ 

τὸ ἐπίθ. ἔχει τὴν σημασία ἔσχατος). Ὄσο γιὰ τὸ κλέος + ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ βλ. καὶ 

Κριν. ΠΑ 7.741=21,1 GP Ὀθρυάδην, Σπάρτης τὸ μέγα κλέος, Ἀντίπ. Θεσσ. 7.692=107,1 GP 

Γλύκων, τὸ Περγαμηνὸν Ἀσίδι κλέος, ἀνών. 14.139,1. Ἀντίθετα, μὲ συμπλήρωμα σὲ γενικὴ 

                                                           
303 Ὁ γερμανικὸς ὁρος εἶναι Kreuzung der Gattungen (Kroll 1924, 202 κ.ἑξ.)· εἰδικὰ γιὰ τὴν διασταύρωση 

εἰδῶν στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἐπιγραμμάτων βλ. Kroll, σ. 207 κ.ἑξ., ὅπου δὲν γίνεται ὅμως παραπομπὴ σὲ 

συγκεκριμένα παραδείγματα. Βλ. καὶ Fantuzzi 1980.   
304 Στὴν ἔκδοση τοῦ Λασκάρεως (1494) 61 (145) καὶ τοῦ Badius (1531) 71r παραδίδεται τὸ Αἴλιος. Σύμφωνα 

μὲ τὸν Dübner (2.194) ὁ Étienne (1566) 107 διόρθωσε τὴν γραφὴ σὲ Λαίλιος ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Ἄλδου.  
305 Βλ. Cichorius 1922, 336-337, Gow-Page 1968, II.148 καὶ 159 καὶ Bowie 2008, 229-230. Στὸ ἀξίωμα τοῦ 

consul ordinarius διοριζόταν κάποιος συγκλητικὸς στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους ἐνῷ τὸν διαδεχόταν ὁ consul suffectus 

(τέτοιος φαίνεται ὅτι ἦταν ὁ C. Vibius Postumus γιὰ τὸν ὁποῖον βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.791=25 GP, Εἰσαγ. 

Σημ.). Εἶναι βέβαια ἐνδιαφέρουσα καὶ ἡ ὑπόθεση τοῦ Pelliccio 2013, 227, ὑποσ. 274, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ ὄνομα 

κρύβεται κάποιος Λόλλιος, ἴσως ὁ Marcus Lollius, consul τὸ 21 π.Χ., ἢ ὁ γιός του, γιὰ τὸν ὁποῖον ἔχουμε 

πληροφορίες ὅτι ἔγραφε ποίηση (Hor. Od. 4.9). Παρόλα αὐτά, ἡ παράδοση τῶν κωδίκων εἶναι ἐγγύτερα στὸ 

Λαίλιος.  
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βλ. Ἀνών. ΠΑ 7.570,2 κλέος ἀνθυπάτων (φράση ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ 

ἀνθυπάτου, βλ. καὶ Paton, 2.307· ἐκεῖ ὅμως δὲν πρόκειται γιὰ παράθεση σὲ κύριο ὄνομα) 

καὶ ΠλΑ 382,3-4. Λόγῳ τῆς συμφωνίας τῶν κωδίκων καὶ μὲ τὰ παραπάνω δεδομένα 

ὑποστηρίζουμε τὴν γραφὴ ὕπατον καὶ πιστεύουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἠθελημένη ἀμφισημία 

ἐκ μέρους τοῦ Ἀπολλωνίδη (εἶναι καὶ σπουδαῖος καὶ ὕπατος στὸ ἀξίωμα ὁ Λαίλιος).  

 

εἶπεν ἀθρήσας/ Εὐρώταν· «Σπάρτης χαῖρε φέριστον ὕδωρ»    

Εὐρώταν    Τὸ ὄνομα τοῦ ποταμοῦ εἶναι στὸ ἐπίγραμμά μας ἐμφατικὰ τοποθετημένο στὴν 

ἀρχὴ τοῦ στίχου, ὅπως συμβαίνει μὲ τοὺς ὑπόλοιπους παράγοντες (Αἴλιος, Μουσάων, 

κίτται)· στὴν ἴδια θέση βλ. Φαένν. ΠΑ 7.437=1,2 ΗΕ (ὁ Λεωνίδας δὲν λιποτακτεῖ πρὸς τὸν 

Εὐρώτα). Ἡ ἀναφορὰ στὸν Εὐρώτα, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι σπουδαῖος ποταμὸς ἀλλὰ τιμᾶται, 

μαρτυρεῖ ἴσως ὑπόμνηση τῆς σπαρτιατικῆς μυθολογίας ἀλλὰ καὶ μία δόση εἰρωνείας (οἱ 

Conca-Marzi τὴν ὀνομάζουν αὐστηρότερα ὡς παρῳδία).306 

Ἔπαινο τοῦ ποταμοῦ αὐτοῦ συναντοῦμε στὸν Θέογνι, 1087 Εὐρώτα καλλιρόῳ 

ποταμῷ (ἀποστροφὴ στοὺς Διοσκούρους ποὺ κατοικοῦν ἐκεῖ)· στὸν Εὐριπίδη, Ἑλ. 493 

Σπάρτη δὲ ποῦ γῆς ἐστι πλὴν ἵνα ῥοαὶ/ τοῦ καλλιδόνακός εἰσιν Εὐρώτα μόνον; (Μενέλαος· 

καὶ Ἑκ. 650 εὔροον Εὐρώταν, Ἰφ.Τ. 399-400)· Κόϊντ. Μεθ. 10.121 πὰρ προχοῇς ποταμοῖο 

βαθυρρόου Εὐρώταο.307  

Στὴν Ἀνθολογία, ὁ ποταμὸς αὐτός εἶναι ὁ χῶρος συνεύρεσης τοῦ Διὸς μὲ τὴν Λήδα 

στὸν Ἀντίφιλο, ΠΑ 5.307=13,1 GP (χεῦμα μὲν Εὐρώταο Λακωνικόν· βλ. καὶ Λυκ. Ἀλ. 86 

κ.ἑξ.).308 Στὴν πορεία ὁ ποταμὸς γίνεται θέμα ἐκφράσεως στὸν Φίλιππο, ΠΑ 9.709=63 GP 

(ἴσως ἔργο τοῦ γλύπτη Εὐτυχίδη· βλ. Πλίν. ΝΗ 34.78), καθὼς καὶ χῶρος (;) ὅπου λούζεται 

κόρη στὸν Ῥουφίνο, ΠΑ 5.60=21 Page. Ἐξάλλου, ὁ Χριστόδωρος παρουσιάζει τὴν εἰκόνα 

τοῦ μουσικοῦ Τερπάνδρου να ψάλλει δινήεντος ἐπ’ Εὐρώταο ῥοάων (ΠΑ 2.111 κ.ἑξ.).  

Σπάρτης χαῖρε φέριστον ὕδωρ    Τὸ νερὸ εἶναι φέριστον διότι ποτίζει καὶ ἀνατρέφει 

φέριστους ἄνδρες (βλ. Ἰλ. 9.110).309 Βλ. ἀργότερα Γρηγ. Θεολ. Ἠθ. ΛΒ’.31 (37, σ. 918 

ΜPG) ὕδωρ, ποτὸν φέριστον, εὐκρατοῖ φρένας.  

                                                           
306 Βλ. Μάξιμο Τύρ. 2.1,12 κ.ἑξ. ἔστιν που καὶ ποταμῶν τιμή, ἢ κατ’ ὠφέλειαν, ὥσπερ Αἰγυπτίοις πρὸς τὸν 

Νεῖλον, ἢ κατὰ κάλλος, ὥσπερ Θετταλοῖς πρὸς τὸν Πηνειόν … ἢ κατὰ νόμον, ὡς Σπαρτιάταις πρὸς τὸν 

Εὐρώταν, ἢ κατὰ τελετήν, ὡς Ἀθηναίοις πρὸς Ἰλισσόν. 
307 Στὴν λατινικὴ λογοτεχνία βλ. Βεργ. Ἐκλ. 6.82-83 Phoebo … beatus/ audiit Eurotas, Ὀβίδ. Am. 2.32 frigidus 

Eurotas, Σίλ. Ἰτ. Pun. 6.310-312, Μαρτ. 9.75,9 virenti fonte lavit Eurotas· Στάτ. Θηβ. 1.118-119 asper/ 

Eurotas. 
308 Βλ. Konstan 2008, 297, ὅπου ὁ ποιητὴς παρουσιάζεται θετικὰ ὡς κορυδαλός-γόης τῶν γυναικῶν χάρη στὴν 

ποίησή του, παρόλο ποὺ δὲν κατέχει τὶς ὑμνητικὲς ἰκανότητες τοῦ Διός-κύκνου. 
309 Ἐξάλλου, εἶναι παράδοση ὅτι οἱ Σπαρτιάτισσες τρέχουν ἢ χορεύουν καὶ ἀκολούθως λούζονται στὸν 

Εὐρώτα· βλ. Καλλίμ. Ὑμν. 5.23 κ.ἑξ., Θεόκρ. 18.22--25 καὶ Κόιντ. Μεθ. 10.121, Κόλλουθ. 346 κ.ἑξ. Πρβλ. 

Καλλίμ. ἀπ. Ἑκ. 47,6 Hollis=639 Pf. 
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Τὸ ὕδωρ προσδιορίζεται ἀπὸ ἕναν ἐπαινετικὸ ὑπερθετικό (πρβλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

9.257=17,1-2 GP ἐπώνυμον ἔξοχον ἄλλων/ κρήνῃ πασάων δῶκαν ἐμοὶ λιβάδων), ὅπως 

συμβαίνει ἤδη στὴν Ἰλιάδα: Ἀξιοῦ … κάλλιστον ὕδωρ (2.850 καὶ 21.158· ὁ ποταμὸς 

προσδιορίζει τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἀστεροπαίου). Βλ. καὶ Ὀδ. 11.238-239 Ἐνιπῆος …/ ὃς πολὺ 

κάλλιστος ποταμῶν (μὲ ἀρχαῖα Σχόλια)· Ἀλκαῖο, ἀπ. 45,1 L-P (Ἔβρος)· Εὐρ. Ἑκ. 451 κ.ἑξ.· 

Διονύσ. Περιηγ. 796· Εὐδοκ. Ὁμηροκέντ. 4.197 (Ἰορδάνης). Ἐπιπλέον, ἡ ἀποστροφὴ στὸν 

ποταμὸ θυμίζει τὸ ὕφος τοῦ Πινδάρου, Ὀλ. 1,1 ἄριστον μὲν ὕδωρ (καὶ μεταφορικῶς στὸν 

Πλάτ. Τίμ. 75e λόγων νᾶμα … κάλλιστον καὶ ἄριστον), τὸ ὁποῖον ἀξιοποιοῦν μεταγενέστεροι 

ἐπιγραμματοποιοί.310 Σχετικῶς βλ. Ἰλ. 21.194 κρείων Ἀχελώϊος (στὴν ἀπάντηση τοῦ 

Ἀχιλλέα πρὸς τὸν Ἀστεροπαῖο). Ἐξάλλου, ὁ Διονύσιος Περιηγ. 410 γράφει ἐρατεινότατος 

ποταμῶν Ἀλφειὸς ὁδεύει,/ σχιζόμενος προχοῇσι Μεσηνίου Εὐρώταο.   

Τὸ θέμα τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ ὑγροῦ στοιχείου τῆς πατρίδας ἀπὸ ἕναν ἥρωα ὁ ὁποῖος 

καταφθάνει ἔχει ῥίζες στὴν ἀποστροφὴ τοῦ Ὀδυσσέα νύμφαι νηϊάδες … χαίρετ’(ε) (Ὀδ. 

13.353 κ.ἑξ). Παρομοίως, ἕνας σοφόκλειος ἥρωας καταφθάνοντας στὴν πόλη του ἀναφωνεῖ 

ὦ γῆ Φεραία, χαῖρε, σύγγονόν θ’ ὕδωρ/ Ὑπέρεια κρήνη, νᾶμα θεοφιλέστατον (απ. 911,1-2 

TrGF).311 Βλ. καὶ Καλλίμ. Ὕμν. 3.44 χαῖρε δὲ Καίρατος ποταμὸς μέγα (μικρὸ ποτάμι κοντὰ 

στὴν Κνωσσό· τὸ χαῖρε εἶναι καὶ ἀναύξητος τύπος παρατατικοῦ), Θεόκρ. 1.116-117· Σοφ. 

Αἴ. 862-863 (ὕστατος χαιρετισμὸς ὑγροῦ στοιχείου).312 Βλ. καὶ Λεων. Ταρ. ΠΑ 9.326=5,1-

2 ΗΕ (χαιρετισμὸς στὸ νερὸ πηγῆς ἀπὸ διψασμένο ὁδοιπόρο) καὶ Μοιρ. ΠΑ 6.189=2,1-3 

ΗΕ. 

Τὸ ὅτι ἕνας Ῥωμαῖος ἀπαγγέλλει ἕναν ἑλληνικὸ στίχο στὴν Σπάρτη ἴσως ἐγγράφεται 

στὸν προβληματισμὸ τῆς μίμησης ἑλληνικῶν λογοτεχνικῶν προτύπων ἀπὸ Ῥωμαίους 

πολῖτες. Ἡ πράξη αὐτή ἀπὸ τὴν σκοπιὰ ἑνὸς Ἕλληνα ἐπιγραμματοποιοῦ ἐκδηλώνει ἴσως 

τὴν τάση οἰκειοποίησης στοιχείων τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος ἀπὸ Ῥωμαίους τῆς ἀνώτερης 

τάξης.313 

 

Μουσάων δ’ ἐπὶ χεῖρα βαλὼν πολυΐστορι βίβλῳ    παράδειγμα τμήσεως (ἀντὶ τοῦ 

ἐπιβαλὼν χεῖρα). Στὸν Ἀρτεμίδωρο (Ὀνειρ. 4.56,44 κ.ἑξ.) διαβάζουμε τὰ <δὲ> πολλαῖς 

χρώμενα φωναῖς πολυγλώσσους ἢ πολυΐστορας, ὡς κόραξ καὶ κορώνη καὶ κίσσα καὶ τὰ 

                                                           
310 Τὸ ὕδωρ ἄριστον σὲ ἐπιγράμματα: Μακεδ. σὲ σκῶμμα ἐναντίον βαμμένης γυναικός (ΠΑ 11.370,4), Κῦρ. 

Ὕπ. (ΠΑ 9.809) σὲ ἄγαλμα τοῦ Πινδάρου δίπλα σὲ πηγή, Ἰ. Βαρβούκ. (ΠΑ 9.629) πάλι γιὰ πηγή (καὶ ΠΑ 

9.703=Ἡρδτ. 4.91, σὲ ἐπιγραφὴ τοῦ Δαρείου γιὰ ποταμὸ τῆς Θράκης). Ἐπίσης, στὸν Πίνδ. Ὀλ. 6,28 καὶ Ἰσθ. 

1,29-31 παρουσιάζεται ὁ ἥρωας διφρηλάτης Κάστωρ στεφανωμένος νὰ κατεβαίνει στὶς ὄχθες τοῦ Εὐρώτα· 

πρβλ. Καλλίμ. Ὕμν. 5.23 κ.ἑξ.· Προπ. 3.14,17-20· Στάτ. Ἀχιλλ. 1.180-181. 
311  Πρβλ. τὸν Τήλεφο τοῦ Εὐριπίδη (ἀπ. 17,1-3 Page): ὦ γα[ῖα πατρίς], ἣν Πέλοψ ὁρίζεται,/ χαῖρ’. 
312 Βλ. καὶ Cole 2004, 27 καὶ ὑποσ. 88. 
313 Βλ. καὶ Bowie 2008, 244. 
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ὅμοια. Τὸ πολυΐστωρ ἀναφέρεται σὲ ἄψυχα ξανά: βλ. Cougny 3.203,1 σοφίης πολυΐστορος 

ἔκκριτοι ἀστέρες (γιὰ τριάδα φιλοσόφων· πρβλ. Peek, GVI 1924,41-42=IG XIV 2012 ἵστορες 

…/ ἀστέρες· Ῥώμη, μετὰ τὸ 94 μ.Χ.) καὶ Ὀρφ. Ὕμν. 7.12 (μὲ Pelliccio 2013, 227). Ὁ 

Κριναγόρας, ΠΑ 9.559=32,5 GP, ἀποκαλεῖ ἕναν περίπλουν ὡς ἵστορα κύκλον (ἴσως 

ἐμπλουτισμένον μὲ ἱστορικὲς πληροφορίες, ὅπως ὑποθέτουν οἱ Gow-Page), ἐνῷ ὁ Ἀντίφιλος 

Βυζ., ΠΑ 9.192=36,1-2 GP, ἀναφέρεται στὰ ὁμηρικὰ ἔπη μὲ τὴν φράση βίβλοι …/ … μύθων 

… ἵστορες Ἰλιακῶν. Βλ. καὶ Παύλ. Σιλ. Ἁγ. Σοφ. 778 βίβλον … ἐπιίστορα μύθων, Τζέτζ. Χιλ. 

3.77-78, 275-276 ἱστορία/ ... πολυΐστωρ.  

ἐπὶ χεῖρα βαλὼν     πρόκειται γιὰ variatio ad imitandum στὸ κείμενο τοῦ Καλλιμάχου, ΠΑ 

7.80=34,5-6 ΗΕ αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ἧισιν ὁ πάντων/ ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα 

βαλεῖ (=ὁ θάνατος δὲν θὰ βάλει τὸ χέρι του νὰ ἀφανίσει τὰ γραφόμενα τοῦ τεθνεῶτος). Ἐδῶ, 

σὲ ἀντιστροφὴ τοῦ σχήματος, ὁ ποιητὴς θὰ λάβει τὸ δικαίωμα νὰ βάλει τὸ χέρι του στὸ 

πολύμυθο βιβλίο τῶν Μουσῶν, θὰ ἔχει πρόσβαση στὴν τέχνη τῆς ποιητικῆς σύνθεσης. 

Παρόμοια ἀρχὴ ἑξαμέτρου καὶ ὅμοια ἰδέα ὑπάρχει στὸν Κριναγόρα, ΠΑ 9.234=48,5 GP 

Μουσέων ἀλλ’ ἐπὶ δῶρα μετέρχεο (προτροπὴ γιὰ κυνήγι πνευματικῶν καὶ ὄχι ὑλικῶν 

ἀγαθῶν).314  

Ἀχρείαστη εἶναι ἡ διόρθωση τοῦ Hecker 1843, 319, Μουσάων δ’ ἐπίχειρα λαβών, 

πολυΐστορι βίβλῳ (= ὁ Λαίλιος πῆρε τὴν ἀμοιβή, τὸν μισθὸ ἀπὸ τὶς Μοῦσες· ἡ πολυΐστωρ 

βίβλος εἶναι ἔργο τοῦ Λαίλιου· βλ. καὶ Dübner 2.194). Ἐντούτοις, ὁ Hecker δὲν ξεφεύγει 

πολὺ ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ Μοῦσες θὰ ἦταν ἀρμόδιες νὰ χαρίσουν τὸ δῶρο τῆς ποιητικῆς ἰκανότητας 

στὸν Λαίλιο. Σχετικὰ βλ. Σόλων. 13,51 West ἄλλος Ὀλυμπιάδων Μουσέων πάρα δῶρα 

διδαχθείς,/ ἱμερτῆς σοφίης μέτρον ἐπιστάμενος (Μοῦσες καὶ σοφία· βλ. ἀμέσως παρακάτω), 

Ὀππ. Ἁλ. 2.26. Ἴσως τὸ ἐπίγραμμά μας συνδέεται καὶ μὲ ἕνα καλλιμάχειο ἀναθηματικὸ 

ἐπίγραμμα: Καλλίμ. ΠΑ 6.310=26,1-3 ΗΕ=48 Pfeiffer εὐμαθίην ᾐτεῖτο διδοὺς ἐμὲ Σῖμος ὁ 

Μίκκου/ ταῖς Μούσαις· αἱ δὲ Γλαῦκος ὅκως ἔδοσαν/ ἀντ’ ὀλίγου μέγα δῶρον (ἀφιέρωση 

ἀγαλματίδιου τοῦ Διονύσου ἀπὸ μαθητή). Βλ. καὶ ἀνών. ΠλΑ 295,7-8 (γιὰ τὸν Ὅμηρο).315 

 

εἶδεν ὑπὲρ κορυφῆς σύμβολον εὐμαθίης     

ὑπὲρ κορυφῆς    δηλ. «πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του» (Jacobs1 8.369· μᾶλλον λανθασμένα ὁ 

Brodaeus 1549, 153 ἑρμηνεύει τὸ κορυφῆς ὡς montis Taygeti). Τὸ σύνταγμα εἶναι πιθανῶς 

παραλλαγὴ τῆς ὁμηρικῆς φράσης ὑπὲρ κεφαλῆς: βλ. Ἰλ. 18.225-26 ἴδον ἀκάματον πῦρ/ δεινὸν 

                                                           
314 Πρβλ. Ὀδ. 10.375-376, Εὐρ. Ἱκέτ. 272 γονάτων ἔπι χεῖρα βαλοῦσα (στάση ἱκεσίας). Παρόμοια ἐδῶ ἴσως 

ὑπονοεῖται ὅτι ὁ Λαίλιος προσπίπτει στὶς Μοῦσες. 
315 Ὁ Pelliccio 2013, 228 ἀπορρίπτει τὴν πρόταση τοῦ Hecker λόγῳ τῆς σχέσης τοῦ χωρίου μὲ τὸ καλλιμάχειο 

ΠΑ 7.80=34,5-6 ΗΕ (βλ. παραπάνω). 
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ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος, Ὀδ. 8.67-68, Θέογν. 1022, καὶ ἰδιαίτερα Εὐρ. Ἱππ. 

1058-59 τοὺς δ’ ὑπὲρ κάρα/ φοιτῶντας ὄρνις. Γιὰ ἄλλα ζῷα ὑπὲρ κεφαλῆς κάποιου βλ. Πλάτ. 

Φαῖδρ. 258e-259a ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν οἱ τέττιγες ᾄδοντες, Φαῖδρ. 262d, Ἀρρ. Ἀνάβ. 1.25.6 

(χελιδών). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Θεόκρ. ΠΑ 7.658=7,4 ΗΕ, Ἀσκληπιάδ. ΠΑ 5.145=12,5 ΗΕ, 

Κριν. ΠΑ 7.401=41,2 GP (τύμβος). Βλ. παρόμοια Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.243=15,4 GP κατὰ ... 

κεφαλῆς.316  

Ἡ συνεκδοχικὴ χρήση τοῦ ὅρου κορυφὴ ἀντὶ κεφαλὴ συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ στὴν 

Ἀνθολογία: βλ. Ῥιαν. ΠΑ 12.93=3,10 ΗΕ, Bιάν. ΠΑ 7.388=3,4 GP ἐς κορυφὴν, Φίλ. ΠΑ 

9.709=63,4 GP ἐκ κορυφῆς ἐς ἄκρους ὑγροβατῶν ὄνυχας (πάλι σχετικὸ μὲ τὸν Εὐρώτα· ἐκεῖ 

γιὰ τὴν κίνηση τοῦ ποταμοῦ), καὶ Φίλ. ΠΑ 9.777=64,4 GP· ἡ φράση ὑπὲρ κορυφῆς μὲ τὴν 

ἴδια σημασία στὸν Στράβωνα (3.4.17,4).317 Βλ. καὶ Πολύαιν. Στρατηγ. 8.23.2,9-10 ὁ δὲ (ἐνν. 

Καῖσαρ) ὑπὲρ κορυφῆς τῶν πολεμίων γενόμενος ἠλάλαξεν. 

σύμβολον εὐμαθίης    βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.228=14,4 GP οἰκείης σύμβολον εἶδε τύχης, καὶ 

στὴν ἴδια μετρικὴ θέση ἀνών. ΠΑ 9.689,2 ἑῆς σύμβολον ἀγρυπνίης, ἀλλὰ καὶ Πλούτ. Ἠθ. 

973e ὥστε ... τῆς εὐμαθείας λογικωτέραν εἶναι τὴν αὐτομάθειαν ἐν αὐτοῖς (γιὰ τὴν κίσσα ποὺ 

μιμήθηκε τὸν ἦχο σάλπιγγος· ἐκεῖ ἡ εὐμάθεια ὡς εὐκολία στὴν ἀπομνημόνευση). Ἴσως τὸ 

σύμβολον εὐμαθίης ὑποδηλώνει ὅτι οἱ κίσσες λειτουργοῦν καὶ ὡς οἰωνός· ὅπως οἱ κίσσες 

ἀποστήθισαν τὰ λεγόμενά του, ὁ Λαίλιος πιστεύει ὅτι θὰ μάθει γρήγορα τὴν τέχνη τῆς 

ποιητικῆς σύνθεσης (βλ. καὶ Dübner «symbolum eruditionis»). Ὁ Pelliccio 2013, 229-230 

θεωρεῖ ὡς κατεξοχὴν πηγὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη τὸν Μελέαγρο, ΠΑ 12.257=129,8 ΗΕ 

σύνθρονος ἵδρυμαι τέρμασιν εὐμαθίας (γιὰ κορωνίδα στὸ ἔργο τοῦ Μελεάγρου) ὅπου τὸ οὐσ. 

εὐμαθία ἔχει καθαρὰ τὴν ἔννοια τῆς σοφίας καὶ ποιητικῆς δεινότητας, συνδυασμένο καὶ μὲ 

τὸ μόχθον τοῦ στ. 3 τοῦ Μελεάγρου (=ποιητικὴ ἐργασία ὅπως καὶ στὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

ἐξετάζουμε, στ. 7).  

 

κίτται, μιμηλὸν βιότου πτερόν …/ … μέλπον 

κίτται    Ἡ γραφὴ κίττας τοῦ Pl ὡς ἐπεξήγηση στὸ σύμβολον εὐμαθίης τοῦ στ. 4 δημιουργεῖ 

μία μακρὰ πρόταση μὲ χαλαρὴ σύνταξη, καθὼς τὸ κίττας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδεν τοῦ στ. 4 

ἐνῷ τὸ μέλπον τοῦ στ. 6 θὰ ἦταν ἀναφ. μτχ. στὸ πτερόν. Ἐντούτοις, ὁ Ἀπολλωνίδης συνηθίζει 

                                                           
316 Ἡ φράση ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ στὸν  Σιμωνίδη, ἀπ. 62,1-2 PMG (καὶ Pelliccio 2013, 228), Εὐρ. Ῥήσ. 886, Ἀπ. 

Ῥόδ. 2.103. Λιγότερο κοντινὸ τὸ ὑπὲρ νώτου (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.791=25,4 GP) μάλιστα σὲ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ 

ὁποίου ἡ παράδοση εἶναι πολὺ προβληματική, ὅπως σχολιάζουμε ἐκεῖ.  
317 Στράβ. 3.4.17,4 (Μeineke v. 1, 223): ὅπου μὲν γὰρ περιτραχήλια σιδηρᾶ φορεῖν αὐτάς (ἐνν. τὶς γυναῖκες 

βαρβάρων) φησιν (ἐνν. ὁ Ἀρτεμίδωρος) ἔχοντα κόρακας καμπτομένους ὑπὲρ κορυφῆς καὶ προπίπτοντας πρὸ 

τοῦ μετώπου πολύ. Ἂν δεχθοῦμε ὅτι ὁ Στράβων συγγράφει τὸ ἔργο του ἐπὶ Τιβερίου (Pothecary 2002, 387-

438), τότε ἴσως ἔχει σχέση καὶ μὲ τὸν στίχο τοῦ ἐπιγράμματος ποὺ ἐξετάζουμε. Μόνο δύο φορὲς στὴν 

Ἀνθολογία τὸ κορυφὴ ἀναφέρεται σὲ βουνό (Μελέαγρ. ΠΑ 7.535=126,2 ΗΕ· παρόμοια Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

9.244=16,2 GP). 
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νὰ τοποθετεῖ ἐμφατικῶς στὴν ἀρχὴ τοῦ στίχου λέξεις ὡς ἐπεξήγηση στὰ προηγούμενα· βλ. 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 6.239=3,4 GP, ἴδ. ΠΑ 7.389=6,3 GP, ἴδ. ΠΑ 7.631=7,4 GP καὶ ἴδ. ΠΑ 

9.281=22,2 GP πῶλον (πάλι γιὰ ζῶο στὰ πλαίσια θαυμαστοῦ γεγονότος).318  

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ πρόταση κίτται (Salmasius στὸν de Bosch 1795, 1.310) εἶναι 

ἑλκυστικὴ διότι ἐπεξηγεῖ τὸ ἄλλως ἀκατανόητο κιττέ τοῦ Ρ (ἴσως παρατονισμένος 

ἀνορθόγραφος τύπος ἀντὶ τοῦ κίτται). Ἔτσι, τὸ ἐπίγραμμα ἐξομαλύνεται συντακτικῶς, οἱ 

περίοδοι τοῦ κειμένου μικραίνουν καὶ ὁλοκληρώνονται στὸ τέλος κάθε ἐλεγειακοῦ 

διστίχου· ἡ ὀνομ. κίτται στὴν ἀρχὴ τοῦ διστίχου συνδέεται εὔκολα μὲ τὸν τύπο μέλπον ὡς 

ὄνομα + ἀναύξητη ἀμετάβ. ὁριστικὴ παρατατικοῦ.  

Ὁ ἀττικὸς τύπος κίτται ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ ὁρισμένους μελετητές, στὴν βάση τῆς 

ἀπουσίας ἀττικῶν τύπων ἀπὸ τὰ ἀπολλωνίδεια ἐπιγράμματα.319 Ἴσως ὁ ἐπιγραμματοποιός 

μας θέλει νὰ συνδέσει τὴν κίττα ἀκουστικῶς μὲ ἕνα ἄλλο λάλο ζῷο, τὸν τζίτζικα: βλ. ἴδ. ΠΑ 

9.264=18,2 GP τέττιξ (πάλι στὴν ἀρχὴ στίχου).  

μιμηλὸν βιότου πτερόν    Τὸ μιμηλὸς ξανασυναντᾶται στὴν ποίηση πολὺ ἀργότερα, στὸν 

Νόννο (Δ. 6.182 λέων μιμηλός, 31.219-220 ἵππος …/ μιμηλοῖς στομάτεσσι νόθον χρεμετισμὸν 

ἰάλλων). Πρόκειται γιὰ τεχνικὸ ὅρο, ὁ ὁποῖος δηλώνει τὴν τέχνη ὡς μίμηση τῆς 

πραγματικότητας· βλ. σχετικῶς τὸν Αἰλιανό, Ζῴων ἰδ. 6.19,6 ἡ κίττα δ’ οὖν καὶ τῶν ἄλλων 

φωνημάτων μιμηλότατόν ἐστι, τοῦ δὲ ἀνθρωπικοῦ πλέον. Ἄλλοτε πρόκειται γιὰ μίμηση ἀπὸ 

ἄνθρωπο (βλ. Λουκιανό, Ζεύ. Τρ. 33,17 μιμηλῇ τέχνῃ γιὰ ὁπλουργία καὶ Εἰκ. 17,5-6 γιὰ τὸν 

Σωκράτη), ἄλλοτε γιὰ μιμητικὸ ζῷο (πρώτη ἐμφάνιση τοῦ ἐπιθέτου στὸν Ἀριστοφάνη Βυζ., 

ἀπ. 20,6-7, τοῦ 3ου-2ου αἰ. π.Χ.: ὀρνέου μιμηλοῦ καὶ εὐεξαπατήτου· γιὰ τὸ πτηνὸ ὦτος, μὲ 

ἀναφορὰ στὴν κωμῳδία). Ὁ Ποσειδώνιος (2ος-1ος αἰ. π.Χ.) χαρακτηρίζει ποικίλην καὶ 

διάφορον παραχθεῖσαν τὴν τῶν κοράκων καὶ μιμηλῶν ὀρνέων φωνήν (309a,60 κ.ἑξ.· βλ. καὶ 

309a,199 κ.ἑξ.· Πλούτ. Ἠθ. 63, 972F.8-972A.1).320 Ἡ ταύτιση φωνῶν ζώων μὲ ἤχους τῆς 

καθημερινότητας συνηθίζεται στοὺς ἀρχαίους· ὁ Μελέαγρος χαρακτηρίζει μία ἀκρίδα ὡς 

αὐτοφυὲς μίμημα λύρας.../ ἐγκρούουσα ... λάλους πτέρυγας (ΠΑ 7.195=12,3-4 ΗΕ· σὲ 

θρηνητικὰ συμφραζόμενα).  

Ἐπίσης, ἐντοπίζεται ἐδῶ τὸ σχῆμα μεταφορᾶς ἀπὸ ἐμψύχων (μιμηλόν) ἐπὶ ἄψυχα 

(πτερόν· βλ. Lausberg § 559c). Ἐξάλλου, τὸ πτερὸν μόνο του εἶναι συνεκδοχὴ ἀντὶ τοῦ ὄρνις 

                                                           
318 Βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.271=10,2-3 GP ἀλκυόνων ἤμασι .../ ἀλκυόνων μὲ τὰ σχόλιά μας (πάλι σὲ πρώτη 

θέση στὸν στίχο ἕνα πτηνό, ὄχι ὡς ἐπεξήγηση ἀλλὰ ὡς ἐπανάληψη). Ἐπίσης, ὁ ἐπιγραμματοποιός μας 

ἀρέσκεται στὶς μακροσκελεῖς περιόδους· βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 6.239=3,1-4 GP, ἰδ. ΠΑ 9.264=18,1-4 GP καὶ 

ἰδ. ΠΑ 9.287=23,1-4 GP μὲ τὰ σχόλιά μας. 
319 Βλ. Dübner (2.195), ἀλλὰ καὶ Gow-Page 1968, 159, ὑπὲρ τοῦ κίσσαι (σχολιάζει χωρὶς νὰ παίρνει θέση ὁ 

Pelliccio 2013, 230). 
320 Ποσειδών. 309a,199-200: τὰ πολλὰ δὲ τῶν πτηνῶν καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν χερσαίων πρὸς ἀπόλαυσιν, τὰ 

δὲ μιμηλὰ πρὸς τέρψιν καὶ ἄνεσιν. 
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(ἀπὸ τοῦ μέρους τὸ ὅλον· Lausberg 1998, § 573.1). Πρβλ. Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.264=18,8 GP 

καὶ τὰ σχόλιά μας (καὶ Pelliccio 2013, 231).  

 

ἐν σκιεροῖσιν/ ἄγκεσι    ἡ εἰκόνα ὡς μέρος τοῦ locus amœnus· βλ. περισσότερα στὸν 

Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.257=17 GP passim. Τὸ σκιερὸς συνδέεται συχνὰ μὲ ἱερὰ ἄλση (Pelliccio 

στὸ οἰκεῖο χωρίο)· βλ. χαρακτηριστικὰ Ὀδ. 20.278 ἄλσος ὑπὸ σκιερὸν ἑκατηβόλου 

Ἀπόλλωνος καὶ Εὐστ. Θεσσ. στὴν Ὀδ. 2.236,30.  

Ἡ φράση σκιεροῖς ἄγκεσι ἐντοπίζεται μόνο ἐδῶ καὶ στὸν Ἀγαθαρχίδη, Ἐρυθρ. Θάλ. 

51,6 (Müller 1.142),321 ἀλλὰ τὸ ἄγκος συναντᾶται ξανὰ μὲ ἄλλα ἐπίθετα: βλ. Ὀδ. 4.337 

ἄγκεα ποιήεντα, Ἡσ. Ἔργ. 389, Εὐρ. Βάκχ. 1051-52 ἄγκος ἀμφίκρημνον, ὕδασι 

διάβροχον,/ πεύκαισι συσκιάζον, Κόιντ. Σμ. Μεθ. 12.490 κατὰ δάσκιον ἄγκος ἀηδών, Ὀρφ. 

Ἀργ. 433 (σὲ συμφραζόμενα τραγουδιοῦ). Στὴν Ἀνθολογία βλ. μόνο Διοκλ. ΠΑ 6.186=2,4 

GP καὶ Σιμ. ΠΑ 15.27,19 λάσιον ... ἄγκος.   

    

παμφώνων ... ἀπὸ στομάτων    τὸ στόμα ἐπὶ πτηνῶν (ἀντὶ τοῦ ῥύγχος) εἶναι δυνάμει 

ἀνθρωπομορφισμός: βλ. Σοφ. Φιλ. 1155-56 καλὸν .... στόμα (εὐφημισμός· κλήση πρὸς τὰ 

θηρευόμενα πουλιὰ νὰ θηρεύσουν τὸν Φιλοκτήτη), Ἀριστοφ. Ὄρν. 1151, Λυκ. Ἀλ. 263. Στὴν 

πεζογραφία βλ. ἐνδεικτικῶς Ἀριστοτ. Ζῷα ἱστ. 504a19, Παυσ. 1.24.6,7 (γρύπας), Αἰλ. Ζῴων 

ἰδ. 15.9,10 (γέρανος), Πλουτ. Ἠθ. 320D (δρυοκολάπτης). Ἡ μεταφορὰ αὐτὴ ἀναπλάθεται 

στὴν Ἀνθολογία: βλ. Ἀργεντ. ΠΑ 9.87=22,6 GP λιγὺν προχέων ἐκ στομάτων κέλαδον 

(κόσσυφος),322 Φίλ. ΠΑ 9.88=40,6 GP (ἀηδών). Βλ. εἰδικὰ Ὀβίδ. Μετ. 5.332 ad citharam 

vocalia moverat ora (ἐνν. ἡ κίσσα), σὲ ἕνα ἔργο πιθανῶς σύγχρονο τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ 

Ἀπολλωνίδη.323 Ἡ φράση ἀπὸ στομάτων προσδίδει βαρύτητα στὸ ὕφος του στίχου (μὲ 

Pelliccio 2013· βλ. Ὀδ. 12.187)· βλ. καὶ Ῥιαν. ΠΑ 6.173=7,4 ΗΕ, Σιμία ΠΑ 7.203=1,2 ΗΕ 

ἠχήεσσαν ἱεῖς γῆρυν ἀπὸ στομάτων (γιὰ ἐπιτάφιο πέρδικας),324 Νέστ. Λαρ. ΠΑ 9.364,2 (γιὰ 

τὶς Μοῦσες), ἀνών. ΠΑ 9.522,4 (προσωποποίηση Ἰλιάδος καὶ Ὀδύσσειας).325  

παμφώνων    ἄλλο ἕνα σπάνιο ἐπίθετο, τὸ ὁποῖο δημιουργεῖ ῥητορικὴ ἔνταση σὲ συνδυασμὸ 

μὲ τὸν πληθυντικὸ στομάτων· συνώνυμο εἶναι τὸ ἐπίσης ἅπαξ πάμφθογγος (Ἡσύχ. λ. 

παμφθόγγῳ). Τὸ πάμφωνος συναντᾶται πρῶτα στὸν Πίνδαρο (μὲ κυριολεκτικὴ σημασία: 

                                                           
321 Βλ. καὶ Pelliccio 2013, 231 καὶ ὑποσ. 278, 279. 
322 στόματος CPl : στομάτων Ρ  
323 Ὁ Ὀβίδιος εἶχε ἤδη ὁλοκληρώσει τὰ πρῶτα δεκαπέντε βιβλία τῶν Μεταμορφώσεων τὸ 8 μ.Χ., ὅταν 

ἐξορίσθηκε ἀπὸ τὸν Αὔγουστο· βλ. Anderson 1997, 4. 
324 Ὁ Ἀλκμάν (ἀπ. 39 Page) ἀναφέρεται στὴν ποιητικὴ ἔμπνευση ἀπὸ τὸν ἦχο τῶν κακκαβίδων (περδίκων). 
325 Καὶ ἀλλοῦ ὁ Ἀπολλωνίδης χρησιμοποιεῖ πληθυντικὸ ἀντὶ ἑνικοῦ ὡς ῥητορικὸ ἐργαλεῖο μὲ σκοπὸ τὸ ὑψηλὸ 

ὕφος· βλ. ΠΑ 7.180=4,3 GP δακρυτὰ ... ἠρία, ΠΑ 9.244=16,3 GP ποταμοῖσιν. 
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Ὀλ. 7.12 κ.ἀ. γιὰ μουσικὰ ὄργανα· Πυθ. 3.17 γιὰ ὑμεναίους). Κοντινὸ περικείμενο εἶναι ἡ 

προσφώνηση πρὸς τὸν Ἑρμῆ παμφώνου γλώττης ἀρχηγέτα (Pap. Mag. 5,406 Preisendanz). 

Ἡ ἔννοια τοῦ ἐπιθέτου στὸν Πίνδαρο ἀφορᾷ εἴτε τὴν ἔνταση εἴτε τὴν ποικιλία τοῦ ἤχου (βλ. 

LSJ): στὴν δεύτερη περίπτωση, τὸ νόημα θὰ πλησίαζε σὲ αὐτὸ ποὺ εἰσηγεῖται ὁ 

Ἀπολλωνίδης, ὅτι εἶναι ποικίλη ἡ φωνὴ τῆς κίσσας.  

Παρομοίως, ὁ Ἀντίπατρος Θεσσ. (ΠλΑ 290=78,6 GP) περιγράφει τὸν μίμο Πυλάδη 

μὲ τὴν φράση παμφώνοις χερσί (μὲ Pellicio 2013). Οἱ δύο ἐπιγραμματοποιοὶ δανείζονται τὸ 

ἐπίθετο ἀπὸ τὸν Πίνδαρο ἀλλὰ μὲ τὴν σειρά τους προσδίδουν στὸ πάμφωνος μία μιμητική 

δράση· τὴν φωνὴ ζώου (Ἀπολλωνίδης), τὶς χειρονομίες ἀνθρώπου (Ἀντίπατρος, 

μεταφορικῶς). Ἑπομένως, τὸ α΄ συνθετικὸ παν- στὸν Ἀντίπατρο καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη 

καταδεικνύει πολλαπλότητα «ῥόλων»/εἰδῶν φωνῆς (τόσο ἡ κίσσα ὅσο καὶ ὁ μίμος 

ὑποδύονται ἄλλους). Ἴσως αὐτὸ εἶναι ἐνδεικτικὸ τοῦ Στωϊκοῦ φιλοσοφικοῦ συνθήματος 

natura artis magistra καὶ τῆς ἐφαρμογῆς του στὴν περίπτωση τῆς ποιητικῆς τέχνης.326  

 

ὡρμήθη δ’ ἐπὶ ταῖσι    ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ταῖσι τῶν κωδίκων ὁ Λάσκαρις στὴν ἔκδοσή του γράφει 

ὡρμήθη δ’ ἐπὶ ταῖσδε. Οἱ Gow-Page (1968) 2.159 προτείνουν νὰ γραφεῖ ὑπὸ ταῖσι διότι δὲν 

βρίσκουν ἄλλο χωρίο μὲ τὴν σύνταξη ἐπὶ + δοτ. ποὺ νὰ ἐξηγεῖ τὸ σημεῖο αὐτό (μὲ Pelliccio 

2013, 232 καὶ Ὀδ. 13.82 ὁρμηθέντες ὑπὸ πληγῇσιν). 

Ἐντούτοις, ἡ ἐπιμονὴ τῶν κωδίκων στὴν σύνταξη ἐπὶ + δοτ. ὁδηγεῖ τοὺς Reiske 

(σύμφωνα μὲ τὸν Stadtmüller), Dübner, Waltz, Beckby καὶ Conca-Marzi καὶ νὰ τὴν 

ὑποστηρίξουν (ὁ Dübner το ἑρμηνεύει ὅπως ἐμεῖς, “properavit autem ad illas”). Ἴσως ἐδῶ 

ὁ Ἀπολλωνίδης δημιουργεῖ ἕναν νεολογισμὸ βασιζόμενος σὲ ἄλλες χρήσεις τοῦ ὁρμῶμαι. 

Πρῶτον, τὸ ὁρμῶμαι + ἐπὶ + δοτ. χρησιμοποιεῖται ἀλλοῦ μὲ ἐχθρικὴ διάθεση (Ὀδ. 10.214 

ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, Ὀππ. Ἁλ. 3.381· LSJ ἐπί B.Ι.2.d).327 Δεύτερον, τὸ ὁρμῶ-ὁρμῶμαι 

συντάσσεται μὲ τὸ ἐπὶ + αἰτ., χωρὶς ἐχθρικὴ σημασία, ἀλλὰ ἐπὶ ὁρμητικῆς κίνησης πρὸς μία 

κατεύθυνση· μεταφορικῶς, σχετικὰ μὲ πνευματικὴ ἐργασία, συναντᾶται στὸν Ἄλεξι, ἀπ. 

140,8 καὶ 140,13-14 K-Α ἐπὶ τραγῳδίαν/ ὥρμηκε (=Ἀθήν. 4.57,31-32 Kaibel)· βλ. καὶ Ἀθήν. 

1.16,29-30 Kaibel ἐξώρμων ἐπὶ μελέτην ἀθλητικὴν δίσκοισι τερπόμενοι … τῇ παιδιᾷ τὰ πρὸς 

σπουδὴν ἐκμελετῶντες· ἰδ. 13.53,12 Kaibel, Γαλην. Προτρ. 9,1-2 κ.ἀ. (βλ. LSJ ἐπί C.Ι.2.b). 

Ἑπομένως, ἡ φράση τῶν κωδίκων θὰ μποροῦσε εἶναι συνδυασμὸς τῶν δύο 

συντάξεων τοῦ ὁρμῶμαι ἐπί (+ δοτ., + αἰτ.): ἐκφράζεται ὁ πόθος καὶ ἡ βιασύνη τοῦ Λαίλιου 

νὰ ἀκούσει τὰ μιμητικὰ πτηνὰ καὶ ἀκολούθως νὰ ἐντρυφήσει στὴν ποιητικὴ τέχνη.  

                                                           
326 Bλ. de Jonge 2001, 159. 
327 Βλ. καὶ Ἀπ. Ῥοδ. 1.190-91 Οἰνεΐδης δ’ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος/ ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε (ὅμως 

μὲ τὴν σημασία μετὰ ἀπὸ κάποιον· LSJ ἐπί B.ΙΙ.2). 
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τί δ’οὐ ζηλωτὸς ὁ μόχθος    ὁ Hecker 1843, 319, προτιμᾷ νὰ δεῖ ὡς αὐτόνομη ἐρώτηση τὸ 

τί δ’ οὐ; “ut interrogatio caeteris interiectum”. Δὲν συναντῶνται ὅμως ἀλλοῦ στὸν 

Ἀπολλωνίδη τέτοιες παρενθετικὲς ἐρωτήσεις οἱ ὁποῖες θὰ συνιστοῦσαν διαλογικὸ 

ἐπίγραμμα.  

ζηλωτός   σημαίνει μακαριστός, ἐπαινετός (Σούδα). Tὸ ἐπίθετο χαρακτηρίζει συνήθως 

πρόσωπα (βλ. καὶ Θέογν. 455 ζηλωτὸς ... τῶν πολιτῶν· Pelliccio 2013). Περὶ ἀψύχων βλ. 

Εὐρ. Ἑλ. 1435 ὑμέναιος ... ζηλωτός (πάλι γιὰ τραγούδι)· Peek 172,2=IG II/III2 879 ζηλωτὸν 

στέφανον (Ἀθήνα, περ. 360 π.Χ.). Στὴν πεζογραφία ὑπάρχει, ὅπως ἐδῶ, ποιητολογικὴ χρήση 

τοῦ ἐπιθέτου: Πλάτ. Ἴων 530c (γιὰ τὴν τέχνη τῶν ῥαψῳδῶν), Δημοσθ. 22.72,2 κ.ἑξ. Butcher 

καλὰ καὶ ζηλώτ’ ἐπιγράμματα τῆς πόλεως, Διον. Ἁλικ. Θουκ. 42,28 Θουκυδίδου ζηλωτὰ ἔργα, 

Εὐστ. Θεσσ. Σχόλ. Ὀδ. 16.461 (2.132,28). Θεωροῦμε ὅτι τὸ ἐπίθετο συνοψίζει τὸ νόημα τοῦ 

κειμένου, καθὼς εἶναι νύξη καὶ γιὰ τὸ μιμητικὸ τραγούδι τῶν κισσῶν καὶ γιὰ τὸ ποιητικὸ 

ἔργο ὡς μίμηση.328  

ὁ μόχθος    μὲ τὴν ἔννοια τῆς πνευματικῆς ἐργασίας· βλ. Ἀντίπ. Σιδ. ΠλΑ 178=45,1-2 ΗΕ 

τὰν ἀναδυομέναν …/ Κύπριν, Ἀπελλείου μόχθον καὶ παραπάνω τὰ σχόλιά μας στὸ εὐμαθίης. 

Πρόκειται ἴσως γιὰ συνώνυμο τοῦ πόνος (λατ. labor), οὐσιαστικοῦ μὲ ποιητολογικὴ χροιὰ 

τὸ ὁποῖο περιγράφει τὴν καλλιμάχεια ἐπίπονη δραστηριότητα τῶν poetae docti. Ἑπομένως, 

ὁ μόχθος ἴσως ἐγγράφει τὸν Λαίλιο (καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἐπιγραμματοποιό μας) στὸ ποιητικὸ 

πρόγραμμα τοῦ Καλλιμάχου (μὲ Conca-Marzi 2009)· πρβλ. Kαλλίμ. ΠΑ 9.507=56,3-4 ΗΕ 

χαίρετε λεπταὶ/ ῥήσιες, Ἀρήτου σύμβολον ἀγρυπνίης.329  

 

εἰ καὶ πτηνὰ ποθεῖ <γάρυος ὑμετέρης>;    Ἡ κατάληξη τοῦ ἐπιγράμματος προβληματίζει, 

κυρίως θέτοντας τὸ ἐρώτημα ἂν ὁ Pl συμπλήρωσε τὸ χωρίο <γάρυος ὑμετέρης> ἀπὸ ἄλλο 

χειρόγραφο ἢ ἂν πρόκειται γιὰ δικό του ἐπινόημα· γιὰ τὶς πηγὲς τοῦ Πλανούδη βλ. Γεν. 

Εἰσαγ., ὑποκ. 1.4. Ὁ Λάσκαρις ἀλλάζει τὸ κείμενο σὲ γάρυος ἡμετέρης (τὸν ἀκολουθοῦν οἱ 

Jacobs, Ηillscher, Beckby· Conca-Marzi γιὰ τὴν φωνὴ τῶν ποιητῶν· Pelliccio μὲ τὴν ἔννοια 

ὅτι τὰ πουλιὰ ποθοῦν τὴν φωνὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη καὶ τοῦ Λαίλιου ἢ γενικότερα τὴν 

ἀνθρώπινη φωνή)· ὁ Dübner ἀπορρίπτει τὴν διόρθωση.  

Ἂν δεχθοῦμε τὴν γραφὴ τοῦ Pl, τότε τὸ β΄ πληθυντικὸ πρόσωπο ὑμετέρης ἴσως 

ἀναφέρεται, μὲ ῥητορικὴ ἀποστροφή, γενικῶς στοὺς ποιητές, εἴτε σὲ αὐτοὺς 

                                                           
328 Γιὰ τὶς ποικίλες σημασίες τοῦ ἐπιθέτου βλ. Lexica Segueriana, Λέξεις ῥητορικαὶ λ. ζηλωτοῦ: καὶ ἐπὶ τοῦ 

ζηλοῦν καὶ ἐπὶ τοῦ μακαρίζειν ἔταξαν τὸ ζηλωτὸν οἱ ῥήτορες. καὶ ἐπὶ τοῦ μιμεῖσθαι. κέχρηνται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 

ἐπαινεῖν τῷ ζηλοῦν. 
329 Βλ. Tzounakas 2006, 113-114 (καὶ ὑποσ. 13) καὶ 117-118 (Πέρσ. 1.69 docemus), 120. 
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συγκαταλέγεται ὁ ἴδιος ὁ Λαίλιος (ὁπότε θὰ θεωρήσουμε ὅτι ὁ στίχος 2 ἔχει συντεθεῖ ἀπὸ 

τὸν Λαίλιο) εἴτε ὄχι (ὁ ποιητικὸς στίχος εἶναι μίμηση ἢ καὶ ἁπλῆ ἐκφώνηση ἄλλου ποιητικοῦ 

κειμένου· βλ. Waltz-Soury καὶ Pelliccio 2013, 232). Ἐξάλλου, οἱ poetae docti δὲν διστάζουν 

νὰ ἀποκαλύψουν τὶς πηγὲς τῆς ἔμπνευσής τους ἀφοῦ θεωροῦν ὡς ἀπώτατη πηγὴ τοῦ 

ταλέντου τους τὶς Μοῦσες (βλ. παραπάνω). Πάντως, ὁ δωρικὸς τύπος γάρυος εἶναι ὕποπτος 

ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν ἐντοπίζονται ἀλλοῦ δωρικοὶ τύποι στὸ σύνταγμα ἐπιγραμμάτων τοῦ 

Ἀπολλωνίδη (βλ. καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Διάλεκτοι). 

Ἐξάλλου, τὸ συντακτικὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο παρουσιάζει ἡ γραφὴ τοῦ Pl, τὸ ποθέω 

+ γεν., εἶναι ὁμολογουμένως σολοικισμός, ἀλλὰ τὸ γλωσσικὸ αἰσθητήριο τῶν ποιητῶν τῆς 

αὐτοκρατορικῆς περιόδου εἶναι ἀρκετὰ χαλαρό. Ἴσως τὸ ποθέω χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ἀντὶ 

ἄλλου ῥήματος ἐπιθυμίας τὸ ὁποῖο συντάσσεται μὲ γενική· πρβλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

9.264=18,8 GP παντὸς ἰμείρων πτεροῦ (ῥῆμα ἐπιθυμίας + γεν., πάλι στὸ τέλος τοῦ 

ἐπιγράμματος, ἀλλὰ μὲ ἀντικείμενο πτηνὰ καὶ ὑποκείμενο ἕναν ἄνθρωπο).330  

  

                                                           
330 Ἄλλες προτάσεις: Stadtmüller ποθεῖ <ποικιλόφωνα θροεῖν>· Gow-Page ποθεῖ <μελπομένοιο κλύειν>, μὲ 

τὴν ἔννοια ὅτι τὰ πουλιὰ ἀγαποῦν νὰ ἀκοῦνε τὸ τραγούδι τοῦ Λαίλιου. 
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ΠΑ 9.281=22 GP 

  

ξυνὸν ὁπηνίκα θαῦμα κατείδομεν Ἀσὶς ἅπασα,  

  πῶλον ἐπ’ ἀνδρομέαν σάρκα φρυασσόμενον, 

Θρηϊκίης φάτνης πολιὸς λόγος εἰς ἐμὸν ὄμμα 

  ἤλυθε· δίζημαι δεύτερον Ἡρακλέα. 

 

P τοῦ αὐτοῦ (sc. Ἀπολλωνίδου) εἰς πῶλον σάρκας ἀνθρωπί- (superscr. -ει-) -ας σιτιζόμενον    Pl Ἀπολλωνίδου 

1 ξυνὸν P: ξεῖνον Pl | 2 ἐπ’ ἀνδρ- Pl: ὑπ’ ἀνδρ- P    φρυασσόμενον Pl: φριμασσόμενον superscr. C: φρισσόμενον 

Ρ | 3 πολιὸς PPl: παλεὸς C  

 

Ὅταν ἐμεῖς - ὅλη ἡ Ἀσία – ἀντικρίσαμε ἀπὸ κοινοῦ τὸ θαῦμα, ἕνα πουλάρι νὰ ξεφυσάει στὴν 

θέα ἀνθρώπινης σάρκας, ἦλθε μπροστὰ στὰ μάτια μου τῆς θρακικῆς φάτνης ὁ γηραιὸς μῦθος· 

ψάχνω γιὰ ἕναν δεύτερο Ἡρακλῆ.  

  

Ἡ ἐμμονὴ τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ στὸ λεξιλογικὸ πεδίο τῆς θέασης (θαῦμα 

κατείδομεν, εἰς ἐμὸν ὄμμα) καθὼς καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν ἐξωτικὴ περιοχὴ τῆς Ἀσίας (Ἀσὶς 

ἅπασα), ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι αὐτὰ σχετίζονται μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη καὶ τὸ 

κοινό του, ἀποτελοῦν τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα λεξιλογικά-πραγματολογικὰ σημεῖα τοῦ 

ἐπιγράμματος αὐτοῦ. Ἐπίσης, ἡ ἀκαριαίως συνοπτικὴ περιγραφὴ τοῦ φαινομένου τοῦ 

σαρκοβόρου ἵππου ἀφήνει ἀναπάντητα ἐρωτηματικά. Τέλος, ἡ ἀνάμνηση ἑνὸς παλαιοῦ 

μύθου, τοῦ ἄθλου τῆς ἐξημέρωσης τῶν σαρκοβόρων ἵππων τοῦ Θρᾷκα βασιλιὰ Διομήδους 

ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος «ἐνσαρκώνεται» στὴν θέα τοῦ ἄγριου ζώου, κλείνει τὸ ἐπίγραμμα 

ἀφήνοντας χῶρο γιὰ συζήτηση.  

Ὁ Pelliccio 2013, 234 θεωρεῖ ὡς πιὸ πιθανὴ πηγὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη τὸν Καλλίμαχο, 

Αἴτ. ἀπ. 114, 18-25 Pfeiffer (μία θρακική [;] ἱστορία).331 Ἐντούτοις, ἡ Harder 2012, ΙΙ 902-

903, ὑποθέτει ὅτι ἐκεῖ ἴσως γίνεται λόγος γιὰ τὸν Ἀργεῖο Διομήδη, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν 

Ὀδυσσέα ἔκλεψε τὰ θρακικὰ ἄλογα τοῦ Ῥήσου. Ἐξάλλου, πάλι ὁ Pelliccio 2013, 234-35 

πιστεύει ὅτι ὁ θρακικὸς μῦθος τοῦ Ἀπολλωνίδη ἔχει κοινὸ θέμα μὲ ἕναν ἀττικὸ αἰτιολογικὸ 

μῦθο, αὐτὸν τῆς κόρης τὴν ὁποίαν τιμωρεῖ ὁ πατέρας της γιὰ ἀπώλεια τῆς παρθενίας της 

πρὸ γάμου, κλειδώνοντάς την στὴν ἴδια κάμαρα μὲ ἕναν ἵππο γιὰ νὰ πετύχει τὸν θάνατό της 

(Αἰσχίν. Τίμαρχ. 182, Καλλίμ. Αἴτ. ἀπ. 94-95 Pfeiffer, Δίων Χρυσόστ. 32.78· Ὀβίδ. Ἴβ. 333 

κ.ἑξ.· Σούδ. λ. Ἱππομένης καὶ Πάριππον καὶ κόρην). Παρόλα αὐτά, εἶναι δύσκολο νὰ 

συνδέσουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Ἀπολλωνίδη γιὰ ἕνα συμβὰν ποὺ λαμβάνει χώρα στὴν Ἀσία 

                                                           
331 Συνολικὰ πέντε μυθολογικὲς περιπτώσεις σαρκοφάγων ἵππων, μὲ ἀνίχνευση τῶν κινήτρων τῆς ἀνάπτυξης 

τέτοιων μύθων στὴν φυσιολογία τῶν ἵππων καὶ στὴν παθολογικὴ φοβία ἀπέναντι στὰ ζῷα αὐτά, συζητᾷ ὁ 

Devereux 1975. Βλ. καὶ Massimilla 1996, 130-131, 188, 383-384. 
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μὲ ἕναν ἀττικὸ μῦθο, ἔστω καὶ ἂν ὁ ἐπιγραμματοποιός μας φαίνεται νὰ ἐπηρεάζεται καὶ 

ἀλλοῦ ἀπὸ τὸ καλλιμάχειο ἔργο. 

Οἱ λεπτομέρειες τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ ἀποκτοῦν ἐνδιαφέρον ἂν θεαθοῦν ὑπὸ τὴν 

ὑπόθεση τῆς σύνδεσης τοῦ ἐπιγράμματος ποὺ ἐξετάζουμε μὲ τὸ παράδοξον· ἄγρια ὄντα 

χαρακτηρίζονται ὡς θαῦμα ἰδέσθαι στὸν Ἡσίοδο (στὸ ἀπ. 145,15-16 Merkelbach-West ὁ 

Μινώταυρος) καὶ στὸν Ἀπολλώνιο Ῥόδιο, 1.942-43. Περισσότερα περὶ τῆς σχέσης μεταξὺ 

ἐπιγραμμάτων καὶ παραδοξογραφίας βλ. στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.1. 

Ἡ πρόσληψη τοῦ ἄθλου τῶν σαρκοβόρων ἵππων στὴν λατινικὴ λογοτεχνία 

σχετίζεται μὲ τὸν ἐκλατινισμὸ τῆς ἡρωϊκῆς μορφῆς τοῦ Ἡρακλῆ· βλ. ἐνδεικτικῶς Λουκρ. 

5.30-31 Diomedis equi spirantes naribus ignem/ Thracia, Ὀβ. Ἡρ. 9.67-68 καὶ Μετ. 9.194-

196, Σεν. H.F. 226-227 καὶ Ἀγ. 842 κ.ἑξ., Στάτ. Silv. 3.1.30-31 nec formidatus Nemees ager 

antraque poscunt/ Thracia (πρόσκληση πρὸς τὸν Ἡρακλῆ νὰ μετακομίσει στὸν μεγαλειώδη 

ναό τοῦ ἀπὸ Pollius Felix) καὶ Silv. 4.6.99-100.332 Ὁ Μαρτιάλης, γράφοντας sudantem 

Getica ter nive lavit equum (9.101.18), τονίζει ὅτι ὁ Δομιτιανὸς ἐπιτυγχάνει νὰ φθάσει τρεῖς 

φορὲς στοὺς Γέτες, θρακικὸ φῦλο (Στράβ. 7.3.13), ἐνῷ ὁ Ἡρακλῆς διεκπεραιώνει μόνο ἕναν 

ἆθλο στὴν Θράκη.333 

Στοὺς στ. 3-4 τονίζεται προφανῶς ἡ ἐπιβίωση τοῦ μύθου τῆς ἐξημέρωσης τῶν ἵππων 

τοῦ Διομήδους ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ μέσῳ ἑνὸς παρόμοιου θεάματος. Εἰδικότερα, τὸ ἐπίγραμμα 

ποὺ ἐξετάζουμε συνδέεται πιθανῶς μὲ τὰ θεάματα καὶ τοὺς μίμους, τόσο δημοφιλεῖς στὴν 

ῥωμαϊκὴ ἐποχή, ὅπου ζῷα διεδραμάτιζαν πρωταγωνιστικὸ ῥόλο. Θὰ μποροῦσε τότε νὰ 

συσχετισθεῖ μὲ τὸ φαινόμενο «ἐπικαιροποίησης» ἀρχαίων μύθων στὴν λατινικὴ γραμματεία. 

Ὁ Μαρτιάλης σχολιάζει πῶς τέτοια θαύματα συμβαίνουν στὴν ἀρένα τοῦ σταδίου: βλ. Spect. 

32 Schackleton Bailey, ὅπου ὁ ποιητὴς μεταφέρει νοερῶς στὴν μυθικὴ ἐποχὴ ἕναν bestiarius 

(θηριοδαμαστὴ τῆς ἀρένας) γιὰ νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι ὁ συγκεκριμένος παλαιστὴς θὰ μποροῦσε 

νὰ πετύχει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἄθλους τοῦ Ἡρακλῆ.334 

Ὁμοίως, ἴσως ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἀναλαμβάνει νὰ ἐκφράσει τὴν συλλογικὴ 

ἐμπειρία ποὺ εἶχαν οἱ παρευρισκόμενοι σὲ ἕνα βάρβαρο θέαμα ἀρένας σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ 

                                                           
332 Στάτ. Silv. 4.6: περιπλάνηση ἑνὸς ἀγαλματιδίου τοῦ Ἡρακλέους, ἔργου τοῦ Λυσίππου, ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 

Μεγάλου Ἀλεξάνδρου μέχρι τὴν οἰκία τοῦ Novius Vindex· πρβλ. Μαρτ. 9.43-44. Γιὰ ἄλλα ἔργα τέχνης μὲ τὴ 

μορφὴ τοῦ Ἡρακλῆ βλ. Μαρτ. 14.177-178 (δῶρα μεταξὺ φίλων) καὶ 9.64-65 (ἄγαλμα Ἡρακλέους ποὺ φέρει 

τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ Δομιτιανοῦ). 
333 Ὁ Henriksén 1998, 2.183 δὲν παρατηρεῖ αὐτὴν τὴν συσχέτιση μεταξὺ τοῦ Μαρτιάλη καὶ τοῦ Στατίου, ἀλλὰ 

συνδέει τοὺς Γέτες μὲ τὶς ἐκστρατεῖες τοῦ Δομιτιανοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Δακίας. Γιὰ τὴν σύγκριση Δομιτιανοῦ 

καὶ Ἡρακλῆ βλ. γενικῶς Henriksén 1998, 1.32-33· γιὰ πιὸ πλήρη λίστα τῶν ἀναφορῶν στοὺς ἄθλους στὴν 

λατινικὴ λογοτεχνία βλ. Henriksén 1998, 2.167-169. 
334 Βλ. καὶ Μαρτ. 5.65. Γιὰ θεάματα σχετικὰ μὲ τὸν μῦθο τοῦ Ἡρακλῆ βλ. καὶ Μαρτ. Spect. 19.2 Schackleton 

Bailey nunc Alciden taurus in astra tulit (ἴσως γιὰ τεχνητὴ ἀνύψωση ταύρου μὲ ἠθοποιὸ ντυμένο σὰν Ἡρακλῆ 

στὴν πλάτη του, ὡς ἀναπαράσταση τοῦ ἄθλου τοῦ μυθικοῦ ἥρωα ἐναντίον τοῦ Κρητικοῦ ταύρου· βλ. Coleman 

2006, 153-154). 
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μεγάλα κέντρα τῆς ῥωμαιοκρατούμενης Ἀσίας (μονομαχία ἀνθρώπου μὲ ἀνθρωποφάγο ἵππο 

ἢ προσπάθεια ἐξημέρωσης ἑνὸς ἵππου), παρόμοιο μὲ αὐτὰ ποὺ περιγράφει ὁ Μαρτιάλης, 

(βλ. καὶ παρακάτω, ξυνὸν … θαῦμα κατείδομεν). Ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο θὰ ἐνίσχυε τὴν 

ὑπόθεση γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἀπολλωνίδη ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀσίας καὶ τὴν 

χρονολογική του τοποθέτηση στὸ α΄ μισὸ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. Κυρίως βέβαια θὰ ἀναβαθμιζόταν 

ἡ ἀξία τοῦ ἐπιγράμματός μας ὡς πιθανῆς μοναδικῆς ἀναφορᾶς σὲ βάρβαρο θέαμα ἀρένας 

ἀπὸ Ἕλληνα ποιητή, πρὶν ἀπὸ τὸν Μαρτιάλη. 

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς περιστατικὸ ποὺ περιγράφει τὸ ἐπίγραμμά μας δὲν μνημονεύεται 

ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία ἀλλὰ γενικῶς οἰκιακὰ ζῶα ποὺ ἀγριεύουν ἀποτελοῦν θέμα ὁμάδας 

ἐπιγραμμάτων. Στὸν Βιάνορα (ΠΑ 9.295=14 GP) περιγράφονται εἰδικὲς συνθῆκες ποὺ 

προκαλοῦν ἀγρίευση ἑνὸς ἀλόγου: πῶλον .../ νηὶ διαπλώειν πόντον ἀναινόμενον/ μὴ θάμβει 

χρεμέθοντα καὶ ἐν ποσὶ λὰξ πατέοντα/ τοίχους καὶ θυμῷ δεσμὰ βιαζόμενον. Ἐπιπλέον, στὸν 

Φίλιππο (ΠΑ 9.777=64 GP) χάλκινο ἄλογο, ἔργο τοῦ Λυσίππου, μοιάζει μὲ ἀληθινό (ὅμως 

δὲν ἀναφέρεται πιθανὴ ἐπίθεση ἐναντίον ἀνθρώπου).335 Παρόμοια, βλ. Φίλ. ΠΑ 9.240=43 

GP, βαιὸν ἀποπλανίην λιπομήτορα παῖδα Καλύπτρης/ κριὸς ἑλιξόκερως θεῖνε θρασυνόμενος 

(στὴν συνέχεια κάπρος ἀφιερωμένος στὸν Ἡρακλῆ σταματᾷ τὸ κριάρι καὶ σῴζει τὸ παιδάκι). 

 

ὁπηνίκα    οἱ Gow-Page σχολιάζουν ὅτι τὸ ἐπίρρημα χρησιμοποιεῖται ὅπως τὸ ἁπλὸ ἡνίκα 

ξανὰ μόνο σὲ αἰτιολογικές-ὑποθετικὲς προτάσεις καὶ μόνο στὸν Δημοσθένη, 18.14 (Στεφ.) 

ὁπηνίκ’ ἐφαίνετο ταῦτα πεποιηκὼς κτλ. καὶ 21.42 (Μειδ.). Ἡ σπάνια αὐτὴ χρήση εἶναι δεῖγμα 

λογιότητας καὶ θήρευσης ἐξεζητημένων ὅρων, συχνῆς στοὺς ῥητοροδιδασκάλους, στοὺς 

ὁποίους ἴσως συγκαταλέγεται ὁ ἐπιγραμματοποιός μας. Πρβλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.271=10,5 

GP (ἡνίκα). 

 

ξυνὸν ... θαῦμα    τὴν γραφὴ τοῦ Pl ξεῖνον προτιμοῦν οἱ Brunck, Jacobs1, Dübner (2.56), 

Holtze (2.129), ἐνῷ τὴν γραφὴ ξυνὸν τοῦ Ρ οἱ Stadtmüller, Paton, Beckby, Gow-Page (χωρὶς 

σχόλιο) καὶ Pelliccio 2013. Ἀπὸ τὴν μία, τὸ σύνταγμα ξεῖνον ... θαῦμα (βλ. LSJ ξένος ΙΙΙ) ἂν 

καὶ καινούργιος σχηματισμὸς καὶ ῥητορικὸς πλεονασμός (τὸ θαῦμα εἶναι ἐξ ὅρισμοῦ κάτι 

ξεῖνον), βρίσκει παράλληλα στὸν Σοφοκλῆ, Τραχ. 673 θαῦμ’ ἀνέλπιστον, Μαρτ. Spect. 21.4 

Schackleton Bailey res noua, non ullis cognita temporibus.336 Ἐπίσης, μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ 

                                                           
335 Πρβλ. Μιχ. Ψελλοῦ, AApp Cougny 3.267: ἔμπνους ὁ χαλκοῦς ἵππος οὖτος, ὃν βλέπεις,/ ἔμπνους ἀληθῶς, 

καὶ φριμάξεται τάχα·/ τὸν πρόσθιον δὲ τοῦτον ἐξαίρων πόδα,/ βαλεῖ σε καὶ λάξ, εἰ παρέλθῃ πλησίον./ δραμεῖν 

καθορμᾷ, στῆθι, μὴ προσεγγίσῃς·/ μᾶλλον δὲ φεῦγε, μὴ λάβῃς τὸ τοῦ λόγου. Ἡ φρασεολογία ὁμοιάζει πολὺ μὲ 

τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε· ἴσως λοιπὸν καὶ οἱ συνθῆκες ἐπικοινωνίας εἶναι ὅμοιες.  
336 Μαρτ. Spect. 21.4: πάλι ἀσυνήθιστη συμπεριφορὰ ζώου· τίγρη ξεσκίζει μὲ τὰ δόντια της λιοντάρι· βλ. 

Coleman 2006, 164. 
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ξεῖνον δημιουργεῖται ἀπόλυτη ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἑπόμενου 

ἐπιγράμματος, ξεῖνοι παρθένος εἰμὶ τὸ δένδρον (Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.282=27,1 GP). Βέβαια, 

ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ ἀλφαβητικὴ ἀκολουθία τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου ἀφοροῦσε μόνο 

τὸ πρῶτο γράμμα τοῦ κάθε ἐπιγράμματος· ἑπομένως, θὰ μποροῦσε τὸ ξυνὸν νὰ προηγεῖται 

τοῦ ξεῖνοι. 

 Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ γραφὴ ξυνὸν δικαιολογεῖται ἂν συνδεθεῖ μὲ τὸ ἅπασα τοῦ τέλους 

τοῦ στ. 1 (Stadtmüller 3.230). Τὸ ξυνὸν ... θαῦμα δημιουργεῖ ἕνα ἐνδιαφέρον ὀξύμωρο ποὺ 

βρίσκει τὴν ἐξήγησή του στὸ τέλος τοῦ στ. 1, καθὼς συνδέεται μὲ τὸ Ἀσὶς ἅπασα, 

δημιουργῶντας ἔτσι καὶ κυκλικὸ σχῆμα στὸν πρῶτο στίχο. Ὁ Pelliccio 2013, 236 προτιμᾷ 

τὸ ξυνὸν ἀλλὰ στὴν βάση τῆς ὑπόθεσης ὅτι ἴσως προῆλθε ἀπὸ τὸ φαινόμενο τοῦ ἰωτακισμοῦ· 

θεωρεῖ πιθανὴ τόσο τὴν μετατροπὴ τοῦ -υ- σὲ -ει- ὅσο καὶ τὸ ἀντίστροφο.  

Ἐξάλλου, τὸ ξυνὸς εἶναι ὁμηρικό (πρβλ. Ἰλ. 16.262 ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιθεῖσι). 

Βλ. πιὸ σχετικὰ Τυρτ. ἀπ. 12,15 West ξυνὸν δ’ ἐσθλὸν τοῦτο πόληΐ τε παντί τε δήμωι (γιὰ 

ἄνδρα ποὺ μένει ἀνδρείως στὴν μάχη· ἀρχὴ ἑξαμέτρου), Βακχυλ. Ἐπίν. 10.11-13 ἵν’ 

ἀθάνατον Μουσᾶν ἄγαλμα/ ξυνὸν ἀνθρώποισιν εἴη/ χάρμα, καὶ κυρίως Καλλίμ. Ἑκ. 263,4 

Pfeiffer=80,5 Hollis ξυνὸν γὰρ ἐπαύλιον ἔσκεν ἅπασιν.337 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ξυνὸς θὰ μποροῦσε 

νὰ στηρίξει ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης ἀνανεώνει πρωτότυπα τὴν χρήση τοῦ ἐπιθέτου αὐτοῦ στὴν 

Ἀνθολογία, καθὼς στὴν πλειοψηφία τῶν ἐπιγραμμάτων τὸ ἐπίθετο χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ 

δηλώσει εἴτε τὴν κοινὴ μοῖρα τοῦ θανάτου/τὸν κοινὸ τάφο (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.378=5,4 GP 

ξυνὸν … καὶ τάφον ὡς θάλαμον, ἴδ. ΠΑ 7.389=6,6 GP κοινή … νὺξ [θάνατος καὶ τύφλωση], 

Σιλεντ. ΠΑ 5.221,6 βίον ἢ θάνατον), εἴτε τὸ σχῆμα τῆς κοινῆς προσφορᾶς θηραμάτων ἀπὸ 

τρεῖς κυνηγούς (συνήθως ἀπὸ γῆ, ἀέρα καὶ νερό· Ἀλεξ. Μαγν. ΠΑ 6.182=1,3 FGE ξυνὸν … 

θήρης γέρας), ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ χαρακτηρίσει κοινὸ θέαμα· γιὰ τὴν τεχνικὴ αὐτὴ βλ. Γεν. 

Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2.  

θαῦμα κατείδομεν    Ὁ ὅρος θαῦμα συνδέεται μὲ παραξενιὲς τῆς φύσης καὶ τῶν θεῶν (πρβλ. 

Ἰλ. 2.320 θαυμάζομεν γιὰ θεόσταλτο οἰωνό), ἀλλὰ περιγράφει καὶ θαυμαστὰ φαινόμενα ἢ 

γεγονότα· πρβλ. Μαρτ. Spect. 17.5-6 Schackleton Bailey strauit et ignota spectandum mole 

leonem,/ Herculeas potuit qui decuisse manus (γιὰ κατόρθωμα θηριοδαμαστὴ στὸ 

στάδιο).338 Γιὰ ὁλόκληρη τὴν φράση βλ. Ἰλ. 13.99-101 ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι/ δεινόν .../ Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας (παρόμοια σύνταξη ἀλλὰ στὸ 

ὁμηρικὸ χωρίο ἀκολουθεῖ τελ. ἀπαρέμφατο, ἑνῷ στὸ ἐπίγραμμά μας μετοχή φρυασσόμενον)· 

                                                           
337 Τὸ ἐπίθετο στὴν ἀρχὴ ἑξαμέτρου συναντᾶται ξανὰ στὸν Ἡσίοδο, ἀπ. 1,6 Merkelbach-West, στὸν Θέογνι, 

1005 καὶ 1007, Ἀπολλώνιο Ῥόδιο, 1.337, 3.173, 3.483, Ὀππιανό [Κυν.] 4.42-44, καὶ Νόννο, Πρφρ. Ἰω. 14.113 

καὶ 17.46 (χάρμα)· στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ [Πρόκλ.] ΠΑ 7.341,3 (τύμβος). Στὴν ἀρχὴ πενταμέτρου βλ. καὶ 

Λουκιαν. Συμπ. 41.10-11 θαλαμήϊον ὕμνον/ ξυνὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις πολλάκις ᾀσόμεθα. 
338 Πρβλ. τὸ mirum στὸν Μαρτιάλη, 9.71,2 (φιλία λιονταριοῦ καὶ κριαριοῦ ὡς παράσταση σὲ μία γραφίδα).  
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πρβλ. Ἰλ. 15.286 καὶ 20.344. Βλ. καὶ Αἰσχ. ἀπ. 25e.12 TrGF κατεῖδον θαῦμα (Pelliccio 2013, 

236), ὅπου ὁ ὁμιλητὴς ἴσως ἀναφέρεται στὴν θέα τοῦ θεοῦ Γλαύκου Ποντίου.  

 Ὁ πληθ. κατείδομεν καὶ ἡ ταυτότητα τοῦ ποιητικοῦ ὑποκειμένου ἀπασχολεῖ τοὺς 

σχολιαστές (τὸ ζήτημα συνοψίζεται τελευταῖα ἀπὸ τὸν Pelliccio 2013, 235). Ἡ μία μερίδα 

προτιμᾷ νὰ θεωρήσει ὅτι μιλᾷ ἕνα ἐμεῖς, τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὸ Ἀσὶς ἅπασα (Brodaeus-

Obsopoeus 1600, 19· Dübner, Gow-Page, Pelliccio). Ἡ ἄλλη μερίδα ὑποθέτει τὴν ὕπαρξη 

ἑνὸς ἐγώ – τὸ ὁποῖο συνδέεται συντακτικῶς μὲ τὰ ἐμὸν ὄμμα καὶ δίζημαι τῶν στ. 3-4 – καὶ 

ἀποδίδει τὸν πληθυντικὸ κατείδομεν ὡς πληθυντικὸ μεγαλοπρεπείας (Waltz-Soury, Beckby).  

Γιὰ τὴν ἐνδυνάμωση τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος, περὶ συλλογικῆς ἐμπειρίας, θὰ 

μπορούσαμε νὰ ἐπικαλεστοῦμε τὸν Μαρτιάλη, Spect. 6,1-2 Schackleton Bailey Ιunctam 

Pasiphaen Dictaeo credite tauro:/ vidimus, accepit fabula prisca fidem· ἐκεῖ τὸ vidimus 

ἴσως ταυτίζει τὸ ὁμιλοῦν πρόσωπο μὲ τὸ συνολικὸ ἐμεῖς ποὺ βλέπει, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ 

συλλογικὸ ἐσεῖς τῶν ἀποδεκτῶν τοῦ ἐπιγράμματος, τὸ credite· οἱ ἀποδέκτες ὑποχρεοῦνται 

νὰ πιστέψουν σὲ κάτι θεωρητικὰ ἀδύνατον ποὺ ὅμως ἐμπίπτει στὴν συλλογικὴ αὐτοψία 

(Coleman 2006, 66). Παρόμοια, στὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε, τὸ 

κατείδομεν συμπλέκει πιθανῶς τὸ συλλογικὸ ἐμεῖς τόσο τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων ὅσο καὶ 

τῶν ἀποδεκτῶν-ἀναγνωστῶν τῆς ἐμπειρίας τῶν πρώτων).  

 

ἐπ’ ἀνδρομέαν σάρκα    στὸν Ὅμηρο τὸ ἐπίθετο ἀνδρόμεος ἀναφέρεται στὰ οὐσ. χρώς (Ἰλ. 

20.100 χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν γιὰ τὸ βέλος τοῦ Ἀχιλλέα), αἷμα (Ὀδ. 22.19 αἵματος 

ἀνδρομέοιο τοῦ μνηστῆρος Ἀντινόου). Πιὸ σχετικά, τὸ ἐπίθετο συναντᾶται σὲ περικείμενα 

ὅπου ὑπερφυσικὰ ὄντα καταβροχθίζουν ἀνθρώπινα κρέα, ὅπως ὁ Κύκλωπας Πολύφημος 

αὐτὰ τῶν συντρόφων τοῦ Ὀδυσσέα (Ὀδ. 9.297 καὶ 9.347) ἀλλὰ καὶ ἕνα σαρκοβόρο ψάρι τὸ 

ὁποῖο δαιτὶ ... ἀνδρομέῃ ἐπιτέρπεται ([Ὁππ.] Ἁλ. 2.148)· βλ. καὶ Pelliccio 2013, 236-37. 

Προσθέτουμε τὸ ἰλιαδικὸ χωρίο 17.570-572 μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,/ ἥ τε καὶ 

ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο/ ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου (βλ. καὶ 

Εὐστ. Σχόλ. Ἰλ.).339 Ἑπομένως, ἡ χρήση τοῦ συντάγματος αὐτοῦ μέσα ἀπὸ τὸ λογοτεχνικό 

της παρελθὸν αὐξάνει τὴν περιέργειά μας γιὰ τὰ συμφραζόμενα τοῦ φριμαγμοῦ τοῦ ἵππου 

στὸ ἐπίγραμμα αὐτό. Στὴν Ἀνθολογία τὸ ἐπίθετο ἐντοπίζεται σπανίως: βλ. Ἀλκ. ΠΑ 

9.519=2,2 HE ἀνδρομέων ... κρεάων (γιὰ τὸν Πολύφημο πάλι). 

 

                                                           
339 Βλ. καὶ Νόνν. Δ. 26.348-349 καὶ πρόμος ἐκ στομάτων ἀπατήλιον ἦχον ἰάλλει,/ ἵππιον ἀνδρομέῃ προχέων 

χρεμετισμὸν ἰωῇ (μίμηση ἵππου ἀπὸ ἄνθρωπο), Ἰαν. Λάσκ. Ἐπιγρ. 55,1-2 Meschini αἰνόλυκος σαρκῶν τε καὶ 

αἵματος ἀνδρομέοιο/ ἱμείρων. 
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πῶλον ... φρυασσόμενον    Τὸ φρισσόμενον τοῦ Ρ δὲν δίνει κανένα νόημα. Ὑπάρχει 

διάσταση ἀπόψεων ἀνάμεσα στὸ φριμασσόμενον τοῦ C καὶ τὸ φρυασσόμενον τοῦ Pl. Τὸν 

τύπο φριμασσόμενον προτιμοῦν οἱ περισσότεροι ἐκδότες μετὰ τὸν Jacobs1· ὁ ἴδιος παρατηρεῖ 

ὅτι τὸ φρυάττεσθαι εἶναι “de equo hinniente solemnius” (8.366). Διαφοροποιεῖται, 

ἐπιλέγοντας τὸ φρυασσόμενον, ἑκτὸς ἀπὸ τοὺς παλαιότερους ἐκδότες τοῦ Πλανούδειου, καὶ 

ὁ Pelliccio 2013, ἐνῷ καὶ οἱ Gow-Page δὲν ἀπορρίπτουν τὸ φρυασσόμενον. 

Οἱ ἀρχαῖοι λεξικογράφοι προσπαθοῦν νὰ διευκρινήσουν τὴν σημασιολογικὴ 

διαφορὰ τῶν φρυάσσομαι καὶ φριμάσσομαι (βλ. Πολ. Ὀνομ. 5.87-88 λ. φωναῖ ζώιων καὶ 

Ἀμμόνιο Γραμμ. Ὁμ. Διαφ. Λέξ. 503 Nickau)·  βλ. καὶ Gow-Page· Pelliccio 2013, 237-38.340 

Ἐντούτοις, καὶ τὰ δύο συναντῶνται ὡς ἀντίδραση ἀλόγου. Βλ. Ἡρδτ. 3.87.6-8 ἐξείραντα τὴν 

χεῖρα πρὸς τοῦ Δαρείου ἵππου τοὺς μυκτῆρας προσενεῖκαι, τὸν δὲ αἰσθόμενον φριμάξασθαί τε 

καὶ χρεμετίσαι· πρβλ. Λυκ. Ἀλ. 244 ἵππων φριμαγμόν. Τὸ φρυάσσεσθαι, μὲ ἐμπρόθετο 

προσδιορισμὸ ὡς συμπλήρωμα (ὅπως στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε), συναντᾶται στὸν 

Πλούταρχο, Λυκ. 22.1.4-5 χαίροντες (ἐνν. οἱ νέοι), ὥσπερ ἵπποις, γαυριῶσι καὶ 

φρυαττομένοις πρὸς τοὺς ἀγῶνας· πρβλ. Αἰσχ. Ἑπτ. 475 κ.ἑξ. μάργον ἱππικῶν φρυαγμάτων/ 

βρόμον (πολεμικὰ συμφραζόμενα), Σοφ. Ἠλ. 716-719. Μάλιστα, ὁ Αἰλιανὸς παραθέτει τὰ 

δύο ῥήματα γιὰ τὴν δήλωση ἀντίδρασης ἵππου (ἐρωτικῆς ὅμως) ἀπέναντι σὲ ἄνθρωπο: 

Ζῴων ἰδ. 6.44,14-15 καὶ προσιόντος ἐφριμάττετο καὶ ἐπικροτοῦντος ἐφρυάττετο.  

Στὴν Ἀνθολογία τὰ δύο ῥήματα χρησιμοποιοῦνται τόσο κυριολεκτικῶς ὅσο καὶ 

μεταφορικῶς. Πιὸ σπάνια χρησιμοποιεῖται τὸ φριμάσσομαι· βλ. Ἐρύκ. ΠΑ 9.558=3,1-2 GP 

ὁ τράγος .../ αἶγας ἀκοιμάτους θῆκε φριμασσόμενος (μᾶλλον ἔχει καὶ ἐρωτικὴ χροιά· πρβλ. 

Θεόκρ. 5.141 κ.ἑξ. φριμάσσεο, πᾶσα τραγίσκων/ νῦν ἀγέλα), AApp Cougny 3.267 (Μιχ. 

Ψελλ.) ἔμπνους ὁ χαλκοῦς ἵππος οὖτος, ὃν βλέπεις,/ ἔμπνους ἀληθῶς, καὶ φριμάξεται τάχα. 

Tὸ φρυάσσομαι καὶ τὰ παράγωγά του ἐμφανίζονται συχνότερα, καὶ γιὰ ἀνθρώπινη ἐρωτικὴ 

διάθεση: πρβλ. Ἀσκληπ. ἢ Ποσείδ. ΠΑ 5.202=Ἀσκληπ. 35,4 ΗΕ ἑσπερινῶν πώλων ἄρτι 

φρυασσομένων (πῶλοι μεταφορικῶς οἱ ἐραστές· στὰ πλαίσια ἀφιέρωσης ἐρωτικῶν 

συνέργων στὴν Ἀφροδίτη ἀπὸ ἑταῖρα «ἱππέα»· κελητισμός ἢ schema Venereum.). Ἐκεῖ 

πρόκειται, γιὰ παρῳδία τοῦ καλλιμαχικοῦ ἅπαξ τᾶν ἵππων ἄρτι φρυασσομενᾶν/ τᾶν ἱερᾶν 

ἐσάκουσα (Ὕμν. 5.2-3 Pfeiffer· γιὰ τὸ ἇρμα τῆς Παλλάδος)· βλ. ΠΑ 5.202 καὶ τὰ σχόλια τοῦ 

Beckby. Ἡ ἐρωτικὴ χροιὰ τοῦ ῥήματος παραλαμβάνεται ἀπὸ τὸν Μελέαγρο, ΠΑ 12.33=90,3 

ΗΕ Πολυξενίδη ... μὴ γαῦρα φρυάσσου καὶ Μελ. 12.101=103,3 ΗΕ (φρύαγμα)· βλ. καὶ Φίλ. 

                                                           
340 Πολ. Ὀνομ. 5.87.3-4 φριμάττεσθαι τοὺς ἵππους ἔφασαν, φρυάττεσθαι δὲ πάντας· Ὀνομ. 5.88.2-3 δοκεῖ δ’ 

ἴδιον ἐπ’ αἰγῶν μᾶλλον εἶναι ὁ φριμαγμὸς φριμάττεσθαι φριματτόμεναι· Ἀμμόν. Ὁμ. Διαφ. Λέξ. 503 

φριμάττεσθαι … τὸν τράγον φαμέν — καὶ φριμαγμὸς ἡ τοῦ τράγου φωνὴ ὥσπερ πταρνυμένου — φρυάττεσθαι δὲ 

τὸν ἵππον τὸν φυσῶντα καὶ γαυρούμενον. Πρβλ. Διόδ. Σικ. 4.74.3 ἐπὶ δὲ τῷ πλήθει τῶν τέκνων μέγα φρυαττομένη 

πλεονάκις ἐκαυχᾶτο (ὑποκ. ἡ Νιόβη) καὶ Pelliccio 2013, 238 καὶ ὑποσ. 289. 
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ΠλΑ 215=74,1-2 GP ὅπλοισιν Ἔρωτες/ κοσμοῦντ’ ἀθανάτων σκῦλα φρυασσόμενοι, Ῥουφ. 

ΠΑ 5.18,3 ταῖς μὲν (ἐνν. σοβαραῖς γυναιξί) χρὼς ἀπόδωδε μύρου σοβαρόν τε φρύαγμα, Ἀγαθ. 

ΠΑ 5.282,5, ἰδ. ΠΑ 10.64,1.  

 

Θρηϊκίης φάτνης    ἴσως ὑπάρχει ὁμηρικὸ περικείμενο· βλ. Ἰλ. 10.568-69 φάτνῃ ἐφ’ ἱππείῃ, 

ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι/ ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες (ἂν καὶ τὸ παρακάτω 

χωρίο ἀναφέρεται στὸν Ἀργεῖο Διομήδη). Ἂν ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ἰσχύει, τότε ὁ Ἀπολλωνίδης 

σχολιάζει διττὰ τὸν Ὅμηρο, τὸν μεγάλο του πρόδρομο: ἀπὸ τὴν μία δανείζεται τὸ λεξιλόγιό 

του, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεταθέτει τὴν εἰρηνικὴ σκηνὴ τῆς Ἰλιάδας (βοσκὴ ἵππων) στὴν βίαιη 

σκηνὴ τῆς «βοσκῆς» ἀνθρώπινης σάρκας.  

 Ἐπίσης, ἐδῶ ἡ φάτνη χρησιμοποιεῖται μεταφορικῶς ἀντὶ τοῦ σαρκοβόρου ἵππου ποὺ 

φιλοξενεῖ· γιὰ τὴν μεταφορὰ στὸν Ἀπολλωνίδη βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. Ὁμοίως, στὸν 

Ἀριστοφάνη (Νεφ. 12-13) διαβάζουμε δακνόμενος/ ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν 

χρεῶν, τὸ ὁποῖο σημαίνει κατὰ τὰ ἀρχαῖα σχόλια ἐνοχλούμενος ὑπὸ τῶν τῆς ἱπποτροφίας 

ἀναλωμάτων. 

 

πολιὸς λόγος εἰς ἐμὸν ὄμμα/ ἤλυθε     

πολιὸς λόγος     Συμφωνοῦμε μὲ τὸν Van Herwerden 1886, 395-396, ὅτι τὸ παλαιός (παλεὸς 

C) εἶναι διόρθωση τοῦ πολιός (lectio difficilior potior) καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο· βλ. Αἰσχ. Ἱκ. 673 

(πολιῷ νόμῳ), Εὐρ. Ἠλ. 701 ἐν πολιαῖσι μένει φήμαις (γιὰ τὸν μῦθο τοῦ χρυσόμαλλου 

κριαριοῦ) καὶ Πλάτ. Τίμ. 22Β μάθημα ... πολιόν (=science Bury, Loeb 1952).341 Μὲ τὴν 

γραφὴ αὐτὴ συμφωνοῦν οἱ πλεῖστοι ἐκδότες, πιὸ πρόσφατα ὁ Pelliccio 2013, 238, ὁ ὁποῖος 

ἐντοπίζει ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Ναζιανζηνό (Λόγ. 2.37), τὸ χωρίο λόγος ἀφίκοιτο πολιός (καὶ σὲ 

αὐτὸ τὸ χωρίο ὁ λόγος «φθάνει» κάπου). 

Ἐξάλλου, ὁ Μαρτιάλης (Spect. 6,2-3 Schackleton Bailey=5 Lindsay) γράφει 

παρόμοια γιὰ ἀναβίωση ἀρχαίων μύθων accepit fabula prisca fidem/ ... longaeva vetustas 

(ἴσως γιὰ τὴν damnatio ad bestias γυναικὸς ὡς ἀναβίωση τοῦ ζευγαρώματος τῆς Πασιφάης 

μὲ ταῦρο), ἀλλὰ καὶ prisca fides taceat (Spect. 8,3 Schackleton Bailey), μὲ ἀναφορὰ στὸ 

λιοντάρι τῆς Νεμέας σὲ σύγκριση μὲ θεάματα τοῦ ῥωμαϊκοῦ σταδίου, ὅπου ἀκόμη καὶ 

                                                           
341 Βλ. καὶ Denniston 1939 (1998), 138. Ἐξάλλου, ὁ Ἀπολλωνίδης ἴσως συνειδητὰ δημιουργεῖ σχέση μὲ τὴν 

εὐρυπίδεια Ἄλκηστιν, κείμενο τὸ ὁποῖο συνδέει ἄμεσα σὲ πολλὰ σημεῖα τὸν μῦθο τῆς Ἄλκηστης μὲ αὐτὸν τῆς 

ἐξημέρωσης τῶν ἵππων τοῦ Διομήδους ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ (mythological intertextuality)· βλ. σχετικῶς Εὐρ. Ἄλκ. 

65-67, 482-506· Markantonatos 2013 (86, 99-100, 101-102, 108, 110). Πρβλ. Παλαιφ. Περὶ ἀπίστων 40, ὅπου 

ἐπιχειρεῖται ἐκλογίκευση τοῦ μύθου τῆς Ἄλκηστης (ἡ ἡρωΐδα δὲν πέθανε, ἁπλῶς ἀπήχθη, καὶ ὁ Ἡρακλῆς τὴν 

ἔσωσε ἀπὸ τὸν ἀπαγωγέα της). 
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γυναῖκες μποροῦν νὰ ἔλθουν ἀντιμέτωπες μὲ θηρία.342 Ὅπως γιὰ τὸν Μαρτιάλη ἡ σύγχρονη 

«ἐνσάρκωση» τοῦ μύθου ἐπαληθεύει τὸν παλιὸ μῦθο (Coleman 2006, 66-68 καὶ 81), 

παρόμοια ὁ Ἀπολλωνίδης, ὅταν ἀναφωνεῖ δίζημαι δεύτερον Ἡρακλέα, ἀντιστρέφει τὸ 

ἡρωϊκὸ παρελθὸν χάριν τοῦ παρόντος. 

εἰς ἐμὸν ὄμμα/ ἤλυθε    Ἡ ἀναφορὰ στὴν ὄψη συνδέεται μὲ τὴν ὑποψία μας γιὰ 

θεατρική/εἰκαστικὴ ἀναπαράσταση τοῦ μύθου. Φράσεις τοῦ τύπου εἰς ὄμμα ἔρχεσθαι 

ἐμφανίζονται συχνὰ στὴν τραγῳδία μὲ κυριολεκτικὴ σημασία, γιὰ σχέσεις προσώπων: βλ. 

Εὐρ. Ἡρακλεῖδ. 887 ἐς σὸν ἐλθεῖν ὄμμα (ὁ Εὐρυσθέας θὰ ἐρχόταν μπροστὰ στὰ μάτια τῆς 

Ἀλκμήνης)· πρβλ. Εὐρ. Ὀρ. 460-61 οὗ μάλιστ’ αἰδώς μ’ ἔχει/ ἐς ὄμματ’ ἐλθεῖν. Ἀργότερα ὁ 

Καλλίμαχος γράφει Μούσῃσι γὰρ ἦλθεν ἐς ὄβδην (SH 304)· βλ. καὶ Ἡρδτ. 7.136 βασιλέϊ ἐς 

ὄψιν ἦλθον καὶ Pelliccio 2013, 238.  

Ἀντίθετα, μὲ πρωτότυπο τρόπο στὸ ἐπίγραμμά μας εἶναι ἡ ἀνάμνηση ἑνὸς μύθου 

αὐτὴ ποὺ ἔρχεται μεταφορικῶς «μπροστὰ στὰ μάτια» τοῦ ὑποκειμένου· πρόκειται γιὰ τὸ 

ῥητορικὸ σχῆμα τῆς συναισθησίας, τὸ ὁποῖο ἐδῶ εἶναι συνδυασμὸς ἀκοῆς (πολιὸς λόγος) 

καὶ ὄρασης (εἰς ἐμὸν ὄμμα/ ἤλυθε), ὅπως στὸν Σοφοκλῆ, Οἰδ.Τ. 474-75 φανεῖσα/ φάμα καὶ 

Οἰδ.Τ. 505, Τραχ. 693-94. Στὰ χωρία αὐτά, ὅπως καὶ στὸ ἐπίγραμμά μας, ἡ συναισθησία 

τονίζει τὴν συνταρακτικότητα τῶν γεγονότων – οἰωνῶν, τὰ ὁποῖα, ἂν καὶ ἀκουστικὰ 

ἐρεθίσματα, τῶρα «ὀπτικοποιοῦνται».343  

Ἐξάλλου, ὁ ἀόριστος ἤλυθον στὴν ἀρχὴ πενταμέτρου συναντᾶται ἄλλες δύο φορὲς 

στὸν Ἀπολλωνίδη: ΠΑ 9.228=14,5-6 GP Δίων .../ ἤλυθεν καὶ ΠΑ 9.287=23,6 GP ἤλυθον 

(μιλᾷ ὁ ἀετὸς σὲ α΄ πρόσωπο). Διαπιστώνουμε ὅτι πρόκειται καὶ στὶς τρεῖς περιπτώσεις γιὰ 

ἐμφατικὴ πρόταξη τοῦ κυρίου ῥήματος τῆς πρότασης στὴν ἀρχὴ τοῦ πενταμέτρου, ἀλλὰ ὅτι 

μόνο στὴν περίπτωση ποὺ ἐξετάζουμε τὸ ῥῆμα προσδιορίζει κάτι ἄψυχο-προσωποποιημένο 

(λόγος).  

 

δίζημαι δεύτερον Ἡρακλέα    τὸ ῥῆμα εἶναι πιὸ σπάνιο ἀπὸ τὸ συνώνυμό του ζητέω· πρβλ. 

Ἀπολλωνίδ. ΠλΑ 239=30,4 GP ἀθρήσας δίζευ μηκέτι πῶς ἔπεσον, πάλι στὴν καταληκτήρια, 

γνωμικὴ φράση τοῦ ἐπιγράμματος. Εἶναι συνηθισμένη ἡ σύνταξη δίζημαι + ἁπλῆ αἰτ.: ἤδη 

στὸν Ὅμηρο, Ὀδ. 11.100 (νόστον)· στὴν Ἀνθολογία, πάλι μὲ κύριο ὄνομα ὡς συμπλήρωμα, 

                                                           
342 Μαρτ. Spect. 6 Schackleton Bailey=5 Lindsay Ιunctam Pasiphaen Dictaeo credite tauro:/ vidimus, accepit 

fabula prisca fidem./ nec se miretur, Caesar, longaeva vetustas:/ quidquid Fama canit, praestat harena tibi. 

Βλ. καὶ Spect. 8 Schackleton Bailey prostratum uasta Nemees in ualle leonem/ nobilis Herculeum Fama 

canebat opus./  prisca fides taceat: nam post tua munera, Caesar,/ haec iam feminea vidimus acta manu. Τὸ 

longaevus, κατὰ  τὴν Coleman 2006, ἐντάσσεται στὴν πολιτικὴ τῶν φλαβιανῶν ἐγκωμίων νὰ προκρίνουν τὸ 

παρὸν συγκρίνοντάς το μὲ τὸ παρελθὸν· πρβλ. Στατ. Silv. 1.6.39-42 καὶ Silv. 4.1.28-30. Τέλος, ἡ Fama ὡς 

ἀφήγηση θαυμαστῶν γεγονότων λειτουργεῖ ἀφηγηματολογικῶς εἴτε ὡς ἀνάληψη, ὅπως στὸ ἐπίγραμμά μας, 

εἴτε ὡς πρόληψη (βλ. Hardie στοὺς Grethlein-Rengakos 2009, 557). 
343 Βλ. Segal 1977, 90-91· Holt 1988· Hinds 2007, 144-145.  
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βλ. Διόδ. ΠΑ 7.370=15,3-4 GP (Μένανδρον), Φίλ. ΠΑ 9.561=55,7-8 GP δίζημαι, Λυκοεργέ, 

τεὰς χέρας, ὡς ἀπὸ ῥίζης/ κλήματος ὠμοτόκου βλαστὸν ὅλον θερίσῃς (πάλι ἀναγωγὴ σὲ 

θρακικὸ μυθολογικὸ πρόσωπο, τὸν βασιλέα Λυκοῦργο, ὁ ὁποῖος τιμωρήθηκε μὲ τύφλωση 

γιὰ ἀσέβεια ἐναντίον τοῦ Διονύσου· στὸ κλείσιμο ἐπιγράμματος μὲ ἀφορμὴ ἕνα θέαμα, 

συγκεκριμένα μίαν ἄγρια ἄμπελο) καὶ Ἀνών. ΠλΑ 127 (χάλκινη ἀναπαράσταση τοῦ ἰδίου 

μύθου). 

δεύτερον Ἡρακλέα    Ὑπάρχει ἡ παροιμία «οὖτος ἄλλος Ἡρακλῆς» (Κλέαρχ. ἀπ. 67 Wehrli)· 

ὑπάρχει ἡ παράδοση γιὰ πολλοὺς ἥρωες μὲ τὸ ὄνομα Ἡρακλῆς (βλ. Ἀρριανό, Ἰνδ. 5.13). Ὁ 

φιλόσοφος Κλεάνθης καὶ δεύτερος Ἡρακλῆς … ἐκαλεῖτο (γιὰ τὴν φιλοπονία του· ἀπ. 463 

von Armin). Πρβλ. Λουκίλλ. ΠΑ 11.95=25,4 Floridi ἔχεις δεύτερον Ἡρακλέα (δήλωση ἑνὸς 

νάνου ποὺ πνίγει ἕνα ποντίκι)· ἡ Floridi 2014, 196 ἀναφέρεται σὲ παρῳδία τοῦ θέματος τῆς 

παρομοίωσης τῆς δύναμης ἑνὸς θνητοῦ μὲ τὶς ἰδιότητες τοῦ Ἡρακλῆ (βλ. καὶ Αἰλ. Ποικ. ἱστ. 

12.22 γιὰ τὴν παροιμιώδη δύναμη τοῦ Κροτωνιάτη Μίλωνα). Βλ. καὶ τὴν πρόσληψη τοῦ 

θέματος αὐτοῦ στὸν Ἀλεξάνδρου Βίον τοῦ Ψευδοκαλλισθένους, 15.6-7 προσεδόκα νέον 

Ἡρακλέα (ὁ Φίλιππος, ἀναφορικὰ μὲ τὸν διάδοχό του ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν χρησμὸ θὰ 

ἐξημέρωνε τὸν Βουκεφάλα).344 Πρβλ. Φίλ. ΠλΑ 52=66,2 GP στερρόγυιον ὡς Ἄτλαντα 

δεύτερον (γιὰ παλαιστή).          

  

                                                           
344 von Lauenstein 1962 στὸ οἰκεῖο χωρίο. 
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ΠΑ 9.287=23 GP 

 

ὁ πρὶν ἐγὼ Ῥοδίοισιν ἀνέμβατος ἱερὸς ὄρνις, 

   ὁ πρὶν Κερκαφίδαις αἰετὸς ἱστορίη,  

ὑψιπετῆ τότε ταρσὸν ἀνὰ πλατὺν ἠέρ’ ἀερθείς 

   ἤλυθον, Ἠελίου νῆσον ὅτ’ εἶχε Νέρων, 

κείνου δ’ αὐλίσθην ἐνὶ δώμασι χειρὶ συνήθης 

   κράντορος, οὐ φεύγων Ζῆνα τὸν ἐσσόμενον. 

 

P Ἀπολλωνίδου εἰς ἀετὸν ἐν Ῥόδῳ παραγινόμενον ὅτε καὶ Νέρων ἤκμαζεν   PlΑ Ἀπολλωνίδου 

sub limite ms iuxta titulum τὴν ἱστορίαν (?) scr. C (an de v. 2 ἱστορίη?)     3   ἀερθείς CPl (acutum supra ἀέρ- 

del. et ει superscr. C): ἀέρθης P 

 

 Ἐγὼ, ἱερὸ πτηνὸ ποὺ προηγουμένως δὲν εἶχα ξανακατεβεῖ στοὺς Ῥοδίους, ἐγὼ ποὺ πρὶν ἤμουν 

μῦθος γιὰ τοὺς Κερκαφίδες, τότε πῆγα ἀνεβαίνοντας στὸν πλατὺ αἰθέρα μὲ τὰ φτερά μου ποὺ 

πετοῦν ψηλά, ὅταν τὸ νησὶ τοῦ Ἡλίου εἶχε ὁ Νέρων. Σὲ ἐκείνου τὸ κατάλυμα φιλοξενήθηκα 

συνηθισμένος (νὰ κάθομαι) στὸ χέρι τοῦ ἡγεμόνα, χωρὶς νὰ ἀπομακρύνομαι ἀπὸ τὸν 

μελλοντικὸ Δία.     

 

Τὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ὑφολογικῶς παρουσιάζει ἀρκετὸ 

ἐνδιαφέρον. Ὁ ποιητὴς δίνει τὸν λόγο στὸν ἴδιο τὸν ἀετὸ τῆς ἱστορίας γιὰ νὰ μὰς τὴν 

διηγηθεὶ καὶ προσθέτει τὸ στοιχεῖο (ἴσως δική του ἐφεύρεση) ὅτι ὁ ἀετὸς ἔγινε τελικὰ 

κατοικίδιο τοῦ Τιβερίου.345 Αὐτὸ εἶναι πιθανῶς δεῖγμα παιγνιώδους διάθεσης τοῦ ποιητῆ 

ἀπέναντι στὸν πάτρωνά του Τιβέριο.346 Ἐπίσης, ἴσως ὁ ἐπιγραμματοποιὸς στόχευε στὸ 

                                                           
345 Ὁ Pollard 1977, 140 σημειώνει ὅτι ὑπῆρχαν στὸν ἀρχαῖο κόσμο ἀετοὶ ὡς κατοικίδια καὶ μάλιστα ἦταν πολὺ 

πιστοί: βλ. Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 2.40 καὶ 6.29.  
346 Λεπτομέρεια αὐτῆς τῆς σχέσης τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μὲ τὸν αὐτοκράτορα σχολιάζει ἡ Levick 1976 (1999) 

16 ὑποσ. 27: “As patron and dedicatee Tiberius received not only commentaries on his three favourite poets 

[Euphorion, Rhianus, Parthenius] and the learned and improving Memorabilia of Valerius Maximus, but 

Apollonides’ commentary on the Silli προστάτης τοῦ βασιλικοῦ οἴκου, ἴσως ὡς θέμα μὲ ἑλληνοαιγυπτιακὲς 

καταβολές: βλ. S.A. Stephens 2003 (129 καὶ 158-159). Ὁ Τιβέριος μετέπειτα μέσῳ τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ ἀετοῦ  

δυναμώσει τὸ status του ὡς διαδόχου τοῦ Αὐγούστου: βλ. Κάσσ. Δί. 56.42.3, Βελλ. Πατ. 2.124.3· U. 

Schmitzer, “Roman Values in Velleius” στὴν Cowan 2011, 198 κ.ἑξ., S.L. Bridge 2003 (67-68 καὶ ὑποσ. 38 

καὶ 71-72) 67 (καὶ σημ. 38), 71. 
346 Εἶναι ὀγκώδης ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς ἀποχώρησης τοῦ Τιβερίου στὴν Ῥόδο (6 π.Χ.-

2 μ.Χ.), στὸ ἄνθος τῆς στρατιωτικῆς του καριέρας (Κάσσ. Δί. 55.9.8 κατεικάζετο πάνθ’ ὅσα ἐνεδέχετο καὶ P.M. 

Swan 2004, 88. Bλ. καὶ Κάσσ. Δί. 55.9.5-8 (ἐπιτ. Ξιφ.-Zων.), 55.11.1-3· Βελλέιο Πατ. (2.99.1-2)· Σουητώνιο 

(Tιβ. 10.1-11.1, 5)· Τάκιτο (Ann. 1.53.1 καὶ 6.51.1 κ.ἑξ.). Οἱ πιθανοὶ λόγοι τοῦ Τιβερίου παρατίθενται ἀπὸ 

τοὺς Βελλ. Πατ. 2.99.2, Σουητ. Τιβ. 10.1, 10.2, 11.1, 11.5, 12.2-13.2, Κάσσ. Δί. 55.9.5, Τάκ. Ann. 1.53. Βλ. 

καὶ R. Syme 1986, 84 κ.ἑξ., Swan 2004, 86 (μὲ βιβλιογραφία)· B. Levick 1976 (1999), 24 κ.ἑξ. Ἐξάλλου, 

ὑποθέσεις σύγχρονων ἱστορικῶν περιλαμβάνονται στοὺς R. Syme 1939, 416-418· R. Seager 2005, 24 κ.ἑξ.· 

T. Hillard, “Velleius 2.124.2 and the reluctant princeps” στὴν Cowan 2011, 235 κ.ἑξ. 
346 Κάσσ. Δί. 54.31.1 (ἐνν. ὁ Αὔγουστος) τὸν Τιβέριον καὶ ἄκων προσείλετο, βλ. καὶ Κάσσ. Δί. 54.31.4. 

Μετέπειτα, λόγῳ καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἐπιτυχιῶν τοῦ Τιβερίου, ὁ Αὔγουστος τοῦ ἀπέδωσε τιμές θριάμβου: 

βλ. Swan (2004) 65. Ἡ ἀνάκληση τοῦ Τιβερίου ἀπὸ τὴ Ῥόδο ἔγινε το 2 μ.Χ. ἀπὸ τὸν Γάιο Καίσαρα (Σουητ. 

Tιβ. 13.2, Βελλ. Πατ. 2.103.4 καὶ Martin Bloomer, “Transit admiration: memoria, invidia, and the historian” 
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ὑπαινικτικὸ παιχνίδι τῆς πολυσημίας τοῦ ἀετοῦ. Φαίνεται νὰ μετεωρίζεται ἀνάμεσα στὶς 

πολλὲς ταυτότητες τοῦ πουλιοῦ· ὡς οἰωνὸς γιὰ τὰ μελλούμενα, θὰ προεμήνυε τὴν μέλλουσα 

ἀνάρρηση τοῦ Τιβερίου στὸν θρόνο· ὡς σύμβολο βασιλικό, θὰ ἦταν σημάδι τῆς οὐράνιας 

ἐπικρότησης τῆς ἐκλογῆς του ὡς τοῦ μελλοντικοῦ αὐτοκράτορα (βλ. καὶ τὴν συζήτησή μας 

παραπάνω, στὸ 9.265 λ. Διὸς ὄρνις). Ἡ γλῶσσα τοῦ ποιήματος εἶναι ἐπιβλητική, ἴσως σὲ 

μιὰ προσπάθεια μίμησης τῆς κρυπτικῆς γλώσσας τῶν οἰωνῶν, μὲ σπάνιες λέξεις καὶ 

σχηματισμούς (ἀνέμβατος μὲ ἐνεργητικὴ σημασία, Κερκαφίδαις, ὑψιπετῆ… ταρσόν, πλατὺν 

ἠέρ’(α), κράντορος). Ἡ ἀφηγηματικὴ δομὴ ξεδιπλώνεται στὸν ἄξονα παρελθόν-παρόν (βλ. 

Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2.).    

Τὸ ἐπίγραμμα ἀναφέρεται στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τοῦ τέλους τῆς «αὐτοεξορίας» τοῦ 

Τιβερίου στὴν Ῥόδο, μετὰ τὴν ἐνηλικίωση τῶν ἐγγονῶν καὶ ἐξ υἱοθεσίας υἱῶν τοῦ 

Αὐγούστου, Γαΐου καὶ Λουκίου.347 Ὁ Αὔγουστος εἶχε διορίσει τὸν Τιβέριο ὡς τύπου 

κηδεμόνα κατὰ τὴν περίοδο ποὺ οἱ Γάιος καὶ Λούκιος ἦταν ἀνήλικοι. Οἱ λεπτομέρειες τοῦ 

ἐπιγράμματος ποὺ ἐξετάζουμε ἀναφέρονται σὲ ἕναν εὐνοϊκὸ οἰωνὸ γιὰ τὸν Τιβέριο καὶ 

ταυτίζονται μὲ τὴν πληροφορία τοῦ Σουητώνιου (Tιβ. 14.4): βλ. καὶ παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., 

ὑποκ. 1.1.348 Ὁ ἱστορικὸς θεωρεῖ ὅτι τέτοια σημεῖα προεμήνυαν τὴν ἐπερχόμενη υἱοθεσία 

του Τιβερίου ἀπὸ τὸν Ὀκταβιανὸ (4 μ.Χ.) καὶ τὴν μετέπειτα διαδοχή του στὸν θρόνο (Σουητ. 

Tιβ. 15.2).349  

Ἂν πράγματι ὁ Ἀπολλωνίδης προηγεῖται χρονολογικῶς τοῦ Σουητώνιου, τότε ὁ 

ἐπιγραμματοποιός μας ἦταν πιθανῶς ἐγγύτερα στὴν παράδοση (ἱστορικὴ ἢ μυθοπλαστική) 

ἡ ὁποία διέσωσε τὸν οἰωνὸν αὐτόν. Ἄρα, ὁ Ἀπολλωνίδης εἶναι ἴσως μία ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ 

                                                           
στὴν Cowan 2011, 109 κ.ἑξ. Ὁ Γάιος ὅμως ἀκολούθως ἀπέκλεισε τὸν Τιβέριο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ δράση: βλ. 

Σουητ. Tιβ. 15.1.  
346 Ὡς δημοσιοποίηση οἰωνῶν γιὰ μελλοντικὴ ἐξουσία θεωρεῖ ὁ Greg Rowe τὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα ποὺ 

ἐξετάζουμε, στὸν A. Barrett 2008, 45. Ἀφηγήσεις οἰωνῶν γιὰ τὴν ἀνάρρηση τοῦ Τιβερίου κυκλοφοροῦσαν 

εὐρύτατα: βλ. καὶ Πλουτ. Ἠθ., ἀπ. 182 Sandbach. Ἡ πίστη τοῦ Τιβερίου στοὺς οἰωνοὺς συνδέεται καὶ μὲ τὴν 

ἐντρύφησή του στὴν ἀστρολογία κατὰ τὴν διαμονή του στὴν Ῥόδο· βλ. Κάσσ. Δί. 55.11.1-3, Τάκ. Ann.  6.20.2, 

6.21.1-3 καὶ Swan 2004, 134 κ.ἑξ. 
346 Συζήτηση τῆς ἱστορικῆς συγκυρίας τῆς λήψης τῆς διαδοχῆς ἀπὸ τὸν Τιβέριο, ἐλλείψει ἄλλων πιθανῶν 

διεκδικητῶν ἔνεκα τοῦ θανάτου ὅλων τῶν ἄλλων πιθανῶν διαδόχων, τελευταίων τῶν Γαΐου καὶ Λουκίου, στὰ 

πεδία τῶν μαχῶν (Σουητ. Div. Aug. 65.1) γίνεται πρόσφατα στὸν Gibson 2013, 19-40, ὅπου ὑπάρχει καὶ 

σχετικὴ βιβλιογραφία. Παρόμοιο οἰωνὸ μὲ ἐμφάνιση ἀετοῦ γιὰ τὴν ἐπακόλουθη ἀνάρρηση ἡγεμόνα χάρη στὴν 

τύχη περιγράφει καὶ ὁ Πλούταρχος, Ἠθ. 340c, ὁπότε ἴσως πρόκειται γιὰ κάποιου εἴδους τυπικὸ σχῆμα. 
347 Εἶναι ὀγκώδης ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς ἀποχώρησης τοῦ Τιβερίου στὴν Ῥόδο (6 π.Χ.-

2 μ.Χ.), στὸ ἄνθος τῆς στρατιωτικῆς του καριέρας (Κάσσ. Δί. 55.9.8 κατεικάζετο πάνθ’ ὅσα ἐνεδέχετο καὶ P.M. 

Swan 2004, 88. Bλ. καὶ Κάσσ. Δί. 55.9.5-8 (ἐπιτ. Ξιφ.-Zων.), 55.11.1-3· Βελλέιο Πατ. (2.99.1-2)· Σουητώνιο 

(Tιβ. 10.1-11.1, 5)· Τάκιτο (Ann. 1.53.1 καὶ 6.51.1 κ.ἑξ.). Οἱ πιθανοὶ λόγοι τοῦ Τιβερίου παρατίθενται ἀπὸ 

τοὺς Βελλ. Πατ. 2.99.2, Σουητ. Τιβ. 10.1, 10.2, 11.1, 11.5, 12.2-13.2, Κάσσ. Δί. 55.9.5, Τάκ. Ann. 1.53. Βλ. 

καὶ Syme 1986, 84 κ.ἑξ., Swan 2004, 86 (μὲ βιβλιογραφία)· B. Levick 1976 (1999), 24 κ.ἑξ. 
348 Ὡς δημοσιοποίηση οἰωνῶν γιὰ μελλοντικὴ ἐξουσία θεωρεῖ ὁ Greg Rowe τὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα ποὺ 

ἐξετάζουμε, στὸν Barrett 2008, 45. 
349 Παρόμοιο οἰωνὸ μὲ ἐμφάνιση ἀετοῦ γιὰ τὴν ἐπακόλουθη ἀνάρρηση ἡγεμόνα χάρη στὴν τύχη περιγράφει 

καὶ ὁ Πλούταρχος, Ἠθ. 340c, ὁπότε ἴσως πρόκειται γιὰ κάποιου εἴδους τυπικὸ σχῆμα. 
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Σουητώνιου σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τῆς ἱστορίας του καὶ συνεπακόλουθα εὐθύνεται (δὲν 

γνωρίζουμε ἀκριβῶς σὲ πόσο βαθμό) γιὰ τὴν συμπερίληψη τοῦ συμβάντος αὐτοῦ ἀπὸ τὸν 

Σουητώνιο· γιὰ τὴν χρονολόγηση τοῦ ῥωμαϊκοῦ αὐτοῦ ἔργου βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.1.  

Ἡ χρονολόγηση τοῦ ἐπιγράμματος προβλημάτισε τοὺς φιλολόγους, κυρίως λόγῳ 

τῶν φράσεων ὅτ’ εἶχε Νέρων καὶ Ζῆνα τὸν ἐσσόμενον, οἱ ὁποῖες σύμφωνα μὲ ὁρισμένους 

μελετητὲς δημιουργοῦν ἀντίφαση. Ἀπὸ τὴν μία, πιστεύεται ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης θὰ πρέπει νὰ 

εἶχε συνθέσει τὸ ἐπίγραμμα μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Τιβερίου στὴν Ῥώμη, ἂν κρίνουμε ἀπὸ 

τὸ παρελθοντικὸ ῥῆμα τῆς φράσης ὅτ’ εἶχε Νέρων, καὶ ἴσως μετὰ τὴν υἱοθεσία του ἀπὸ τὸν 

Αὔγουστο (4 μ.Χ.). Διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσε εὔκολα ὁ Τιβέριος νὰ ἀποκληθεὶ  ὁ 

ἑπόμενος Δίας, φράση ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸν ἑπόμενο αὐτοκράτορα, στὰ προηγούμενα 

χρόνια ποὺ ζοῦσαν οἱ ἐγγονοὶ τοῦ Αὐγούστου (pace Jacobs1, τ. 8, 362 κ.ἑξ.)· βλ. καὶ 

παρακάτω γιὰ τὴν σχέση Διὸς καὶ ἀετοῦ).  

Ὁ Cichorius 1922 ἀποφαίνεται ὅτι  τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ γράφτηκε γύρω στὸ 14 μ.Χ., 

ὅταν ὁ Τιβέριος ἀνέβηκε στὸν θρόνο, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε προηγηθεὶ ὁ θάνατος τοῦ 

Αὐγούστου προτοῦ μπορέσει κάποιος ἄφοβα νὰ ἀποκαλέσει τὸν Τιβέριο Ζῆνα τὸν 

ἐσσόμενον. Ἐμεῖς ὅμως, μὲ τοὺς Gow-Page, πιστεύουμε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ χρονολογηθεὶ 

ζῶντος τοῦ Αὐγούστου, διότι ὁ Αὔγουστος θὰ κολακευόταν ἂν μάθαινε ὅτι ὁ ἐκλελεγμένος 

του διάδοχος εἶχε γίνει ἀντικείμενο τέτοιας τιμητικῆς προσφώνησης. Μία τέτοια 

προσφώνηση θὰ ἀντανακλοῦσε καὶ τὴν δική του δυνάμει θεϊκὴ ἰδιότητα. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ ὄνομα Νέρων ἐνέχει δυσκολίες. Φαίνεται πὼς Νέρων ἀπεκαλεῖτο 

ὁ Τιβέριος πρὶν τὴν υἱοθεσία του ἀπὸ τὸν Αὔγουστο (βλ. ἐνδεικτικὰ Βελλ. Πατ. 2.96), ἐνῷ 

μετὰ τὴν υἱοθεσία του ὀνομαζόταν Τιβέριος Καῖσαρ, ἀφοῦ εἶχε ἀποβάλει τὸ Κλαύδιος, πολὺ 

πιθανῶς καὶ τὸ Νέρων (Μüller 1935, 15 καὶ 18). Ἐξάλλου, πουθενὰ ὁ αὐτοκράτορας 

Τιβέριος δὲν ἀποκαλεῖται Αὔγουστος (δὲν ἐπιθυμοῦσε αὐτὴ τὴν προσωνυμία).350 Οἱ Gow-

Page (1968) 2.160, θεωροῦν τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ὡς τὴν ἐξαίρεση στὸν κανόνα 

τῆς μὴ χρήσης τοῦ Νέρων σὲ κείμενα χρονολογημένα μετὰ τὴν υἱοθεσία τοῦ Τιβερίου. 

Νέρων ἀποκαλεῖται καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐπιγραμματοποιοὺς τῆς Ἀνθολογίας 

ὁ Τιβέριος: βλ. Διόδ. Σαρδ. ΠΑ 9.219=1,3 GP καὶ Κριναγ. ΠλΑ 61=28,1 GP (καὶ τὰ δύο 

ἀφηγοῦνται στρατιωτικὲς ἐπιτυχίες ποὺ ἔλαβαν χώρα πρὶν τὴν υἱοθεσία τοῦ Τιβερίου). Οἱ 

συγγραφεῖς ἴσως τὸν ἀποκαλοῦν Νέρωνα καὶ μετὰ τὴν υἱοθεσία του· δὲν εἶναι ἱστορικοὶ γιὰ 

                                                           
350 Tiberius Claudius Nero ἦταν τὸ ὄνομα τοῦ μελλοντικοῦ αὐτοκράτορα, πρὶν τὴν υἱοθεσία του, ἴδιο μὲ αὐτὸ 

τοῦ βιολογικοῦ του πατέρα, πολιτικοῦ ἐχθροῦ τῆς μερίδας τῶν Καίσαρος καὶ Ὀκταβιανοῦ. Ὁ πατέρας τοῦ 

Τιβερίου, μετὰ τὴν ἧττα τῆς μερίδας του, παραχώρησε τὴν γυναίκα του Livia, μαζὶ μὲ τὸν νήπιο τότε Τιβέριο, 

στὸν Αὔγουστο· βλ. Cowan 2011 (61 καὶ 309-310). Βλ. καὶ Dittenberger 1872, 130-133 γιὰ ἑλληνικὲς 

ἐπιγραφὲς ἴσως ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἀπόσυρσης στὴν Ῥόδο τὸν προσφωνοῦν Τεβέριον Κλαύδιον Νέρωνα, ἐνῷ 

ἐπιγραφὲς ἴσως μετὰ τὴν υἱοθεσία του τὸν ἀποκαλοῦν Τιβέριον Καίσαρα)· βλ. καὶ Cowan 2011, 338. 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

228 
 

νὰ εἶναι αὐστηροὶ στὴν ἀλλαγὴ τῶν τίτλων ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ Τιβέριος προτιμοῦσε νὰ 

ὀνομάζεται Τιβέριος Καῖσαρ ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἐντελῶς ἀποσβεσθεῖ τὰ προηγούμενα ὀνόματά 

του, Κλαύδιος καὶ Νέρων.  

Ὁ Ἀπολλωνίδης ὡς ἱκανὸς αὐλικὸς ποιητὴς πλέκει ἐγκώμιο στὸν Τιβέριο δίνοντας 

τὸν ῥόλο τοῦ ἐγκωμιαστῆ σὲ ἕνα ὁμιλοῦν ζῷο: βλ. ἴδ. ΠΑ 6.239=3 GP (ἐκεῖ ἡ μέλισσα 

ἀναλαμβάνει νὰ περιγράψει τὰ ἀφιερώματα ἐκ μέρους τοῦ μελισσοπόνου). Στὸ ἴδιο πνεῦμα 

κινεῖται καὶ ὁ Φίλιππος, ΠΑ 9.307=5 GP (ἐγκώμιο γιὰ τὸν Αὔγουστο μέσῳ τῆς ἀφήγησης 

θαυμαστοῦ γεγονότος τὸ ὁποῖο φανερώνει τὴν θεϊκὴ ἰδιότητά του· βλ. καὶ παρακάτω, σχολ. 

στ. 6). Ἡ ἰδέα τῆς ἐξημέρωσης ἑνὸς ἄγριου πτηνοῦ μπροστὰ στὸν αὐτοκράτορα συμβαδίζει 

μὲ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Κριναγόρα (ΠΑ 9.562=24,3 GP· βλ. παρακάτω στὸν στ. 6). Πρβλ. 

τὴν ὁμιλοῦσα αἶγα καὶ τὸ ἐγκώμιό της γιὰ τὸν Αὔγουστο (Κριν. 9.224=23 GP). 

 

ὁ πρὶν ἐγὼ.../ ὁ πρὶν...    δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ φαινόμενο ἀναφορᾶς μιᾶς φράσης στὴν 

ἀρχὴ διαδοχικῶν στίχων (βλ. supra, Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.271=10,2-3 GP εἰ καὶ ἀλκυόνων.../ 

ἀλκυόνων καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2) ἀλλὰ πλέον γιὰ συνειδητὴ ἐπανάληψη τοῦ ἴδιου 

συντακτικοῦ σχήματος στοὺς διαδοχικοὺς στ. 1-2. Πάντως καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἡ 

ἐπανάληψη γίνεται γιὰ νὰ εἰσαχθεῖ ἕνα καινούργιο στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο φωτίζει περισσότερο 

τὴν κατάσταση.  

Ὁ Siedschlag 1977, 30 κ.ἑξ. δίνει περαιτέρω παραδείγματα τῆς χρήσης τοῦ πρὶν σὲ 

ἐπιγράμματα· μορφικὴ συγγένεια μὲ τὸ ἀπολλωνίδειο ὑπὸ ἐξέταση ἐπίγραμμα ἐντοπίζεται 

στὸν Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο, ΠΑ 7.172=22,1 ΗΕ καὶ στὸν Φιλόδημο, ΠΑ 11.30=27,1 GP (ὁ 

πρὶν ἐγὼ πάλι στὴν ἐναρκτήρια θέση), Ἀρχ. ΠΑ 9.19=19 GP, Σιλεντ. ΠΑ 5.234. Εἶναι ὅμως 

ἰδιαίτερος ὁ χειρισμὸς τοῦ θέματος στὸν Ἀπολλωνίδη· ὅπως καὶ στὸ ἀπολλωνίδειο ΠΑ 

7.742=13,1 GP ὅπου παραδοσιακὰ θὰ ἀνέμενε κανεὶς ἕνα ἐπιτύμβιο θέμα λόγῳ τοῦ 

ἐναρκτήριου οὐκέτι, ἔτσι καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα ὁ ἐπιγραμματοποιὸς παρὰ προσδοκίαν 

δημιουργεῖ ἐπίγραμμα μὲ θετικὴ ἔκβαση (βλ. ἀντίθετα Ἀρχ. ΠΑ 9.19=19 GP)·351 

περισσότερα στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. 

                                                           
351 Ἀρχ. ΠΑ 9.19=19 GP ὁ πρὶν ἀελλοπόδων λάμψας πλέον Αἰετὸς ἵππων,/ ὁ πρὶν ὑπαὶ μίτραις κῶλα 

καθαψάμενος/ .../ νῦν κλοιῷ δειρὴν πεπεδημένος, οἷα χαλινῷ, καρπὸν ἐλᾷ (Paton: ἀλεῖ Beckby) Δηοῦς ὀκριόεντι 

λίθῳ (γιὰ ἄλογο μὲ τὴν ὀνομασία Αἰετός)· ἔρχεται σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε 

(μορφικὴ ὁμοιότητα ἀλλὰ ὁ ἀπολλωνίδειος ἀετὸς δοξάζεται ἀπὸ τὸν Τιβέριο, ἐνῷ ὁ νικηφόρος Αἰετὸς τοῦ 

Ἀρχία ζεῖ ἄδοξα γηρατειά) καὶ ἴσως ἀποτελεῖ συνάντηση τῶν γραπτῶν τῶν δύο ἐν λόγῳ ἐπιγραμματοποιῶν. 

Bλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 9.20=61 (α) FGE. Ἐπίσης συγγένεια μορφικὴ ὑπάρχει καὶ μεταξὺ τοῦ ἀπολλωνίδειου ποὺ 

ἐξετάζουμε καὶ τοῦ ἐρωτικοῦ τοῦ Σιλεντιαρίου, ΠΑ 5.234 ὁ πρὶν ἀμαλθάκτοισιν ὑπὸ φρεσὶν ἡδὺν ἐν ἥβῃ/ 

οἰστροφόρου Παφίης θεσμὸν ἀπειπάμενος,/ γυιοβόροις βελέεσσιν ἀνέμβατος ὁ πρὶν Ἐρώτων,/ αὐχένα σοι 

κλίνω, Κύπρι, μεσαιπόλιος (σημ. τὸ κυκλικὸ σχῆμα ποὺ δημιουργεῖ ὁ Σιλεντιάριος μὲ τὴν ἐπανάληψη τῆς 

φράσης ὁ πρὶν).     
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Τὸ ἐπίγραμμα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῆς σύγκρισης ἑνὸς παλαιοῦ, μυθικοῦ 

παρελθόντος μὲ τὸ ἱστορικὸ παρόν, ὅπου τὸ μυθικὸ ἢ ἱστορικὸ γεγονὸς προηγεῖται καὶ 

ἀκολούθως συγκρίνεται μὲ τὸ παρόν. Τὸ σχῆμα αὐτὸ χρησιμοποιεῖται σὲ ἐρωτικὰ καὶ 

ἀκολούθως σὲ ἐγκωμιαστικὰ γιὰ ἡγεμόνες ἐπιγράμματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων βλ. Ἀπολλωνίδ. 

ΠλΑ 49=28,1-2 GP θαύμασε τὸν Κινύρην ὁ πάλαι χρόνος.../ σὸν δέ, Λέων, ἡμεῖς κάλλος 

ἀεισόμεθα· βλ. Siedschlag 1977, 61.  

  

Ῥοδίοισιν ἀνέμβατος    Στὰ συμφραζόμενα τοῦ ἐπιγράμματος βλ. καὶ Plin. N.H. 10.76-77 

Rhodos aquilam non habet. Εἶναι ἅπαξ ἡ χρήση τοῦ ἀνέμβατος ἐδῶ μὲ ἐνεργητικὴ σημασία· 

ὁ Ἀπολλωνίδης σὰν νὰ ἀντιστρέφει τὴν εἰκόνα τῆς γῆς ἡ ὁποία εἶναι ἀνέμβατος: βλ. γιὰ 

παράδειγμα Ἀνών. ΠΑ 7.723=53,1 ΗΕ ἁ πάρος ἄδμητος καὶ ἀνέμβατος, ὦ Λακεδαῖμον (τὸ 

ἐπίθετο κατὰ τὴν βουκολικὴ διαίρεση). Ἴσως ὁ ποιητὴς ἔψαχνε μία λέξη μὲ τὸ ἀντίθετο 

νόημα τῆς μετοχῆς ἐμβὰς καὶ ἐλλείψει τέτοιου σχηματισμοῦ δανείστηκε τὸ παθητικὸ 

ἀνέμβατος, στὸ ὁποῖο ἔδωσε ἐνεργητικὴ χρειά. Ἡ δοτ. Ῥοδίοισιν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι 

μετωνυμία τοῦ τύπου ὁ κάτοχος/κάτοικος ἀντὶ τῆς περιουσίας/κατοικίας: βλ. Lausberg 1998, 

§568.1c· τὸ ἐθνικὸ Ῥοδίοισιν ἀντὶ τοῦ κυρίου Ῥόδῳ (ἐμβαίνω+συμπλήρωμα σὲ δοτική, βλ. 

Ἰλ. 5.199, Ὀδ. 4.656, Πινδ. Πυθ. 10.12 κ.ἀ.)  

Μὲ παθητικὴ διάθεση ἀλλὰ μὲ ἀξιοσημείωτες ὁμοιότητες μὲ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ μὰς 

ἀπασχολεῖ βλ. στὴν Ἀνθολογία Παύλ. Σιλ. ΠΑ 5.234,3 γυιοβόροις βελέεσσιν ἀνέμβατος ὁ 

πρὶν Ἐρώτων, Ἀγαθ. ΠΑ 9.641,5 ὁ πρὶν δὲ σκαφέεσσιν ἀνέμβατος, ὁ πρὶν ἀτειρής (γιὰ τὸν 

ποταμὸ Σαγγάριο, μὲ παθητικὴ διάθεση+δοτ. ποιητ. αἰτίου πάλι στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑξαμέτρου), 

ἴσως δύο παραδείγματα imitatio cum variatione πάνω στὸν ἀπολλωνίδειο στίχο καὶ ἴσως μὲ 

ἀπώτερο πρότυπο τὸν Ἀντίπατρο Σιδώνιο (ΠΑ 6.115=47 ΗΕ, ἴδ. ΠΑ 7.172=22 ΗΕ καὶ 

σχόλια passim στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε).352   

Ἀντίθετα, ἡ πρόταση ἀνέμφατος τοῦ Herwerden 1874, 333 (βλ. καὶ Πλούτ. Ἠθ. 340c 

καὶ Stadtmueller 3.236) δὲν εὐσταθεῖ. Τὸ ἀνέμφαντος ἢ ἀνέμφατος ἔχει συνήθως τὴν ἔννοια 

αὐτὸς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει κάτι ἢ νὰ ἐκφραστεί, ὄχι αὐτὸς που δὲν ἐμφανίστηκε ὅπως 

θεωρεῖ ὁ Herwerden. Ἀκόμη καὶ ἂν τὸ ἐξηγήσει κανεὶς ὡς αὐτὸς ποὺ δὲν ἀναφέρθηκε ποτὲ 

ἀπὸ τοὺς Ῥοδίους, τὸ νόημα ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἑπόμενο στῖχο ὁ πρὶν... ἱστορίη 

(quam fando audiverant tantum Jacobs1). 

 

                                                           
352 Βλ. καὶ Σούδ. λ. ἀνέμβατος:  δυσχερῶς δεχόμενος, δυσπειθής. γυιοβόροις βελέεσσιν ἀνέμβατος ὁ πρὶν 

Ἐρώτων. Καὶ μετρικῶς ὑπάρχει variatio ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς ἑξαμέτρους (Ἀπολλωνίδ. 9.287,1· 

Παύλ. Σιλ. ΠΑ 5.234,3· Ἀγαθ. ΠΑ 9.641,5: καὶ στὰ τρία τὸ ἀνέμβατος πρὶν ἀπὸ τὴν βουκολικὴ διαίρεση, ἀλλὰ 

ἡ θέση τῶν ὑπολοίπων ὅρων τῶν στίχων διαφοροποιεῖται καὶ ἀντιστρέφεται παιγνιωδῶς. 
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ἱερὸς ὄρνις     στὴν τελευταία, ἐμφατικὴ θέση τοῦ στίχου, βλ. Ὁμ. Ἰλ. 251 Διὸς... ὄρνις, Ἰλ. 

13.821 δεξιὸς ὄρνις· στὴν Ἀνθολογία Ῥιαν. ΠΑ 12.142=10,3 ΗΕ (γιὰ κόσσυφα), Μνασ. ΠΑ 

7.171=8,1 ΗΕ (θάνατος κυνηγοῦ, δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ διώκει τὸν ἀετό), Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

9.265=19,1 GP Διὸς ὄρνις καὶ τὰ σχόλιά μας. 

 

Κερκαφίδαις ... ἱστορίη    τὸ Κερκαφίδης εἶναι ἀρχαιοπρεπέστατο συνώνυμο τοῦ Ῥόδιος, 

μέρος τῆς variatio τῆς ὁποίας ὁ Ἀπολλωνίδης φαίνεται ὀπαδός, ἐδῶ μὲ στόχο νὰ προσδώσει 

ἐπικὸ ὕφος στὸ ἐπίγραμμα (πρῶτα ἕνα κοινότοπο ἐπίθετο, ἀκολούθως ἕνα πιὸ ἐξεζητημένο 

συνώνυμο), Lausberg § 651 (δοτικὴ χαριστική). Γιὰ συνώνυμα κοντά κοντὰ βλ. Ἀπολλωνίδ. 

ΠΑ 7.180=4 GP λ. ἠρία μὲ τὰ σχόλιά μας. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ συνώνυμα στὰ ἴδια γένος, 

πτώση καὶ ἀριθμό, μὲ τὴν ἴδια συντακτικὴ λειτουργία, καὶ τοποθετημένα μετρικῶς σχεδὸν 

στὴν ἴδια θέση τοῦ στίχου, ὡς μέρος τοῦ εὐρύτερου σχήματος ποὺ δένει τὸ πρῶτο δίστιχο, 

βλ. παραπάνω.  

Ἴσως ὑπάρχει σύνδεση τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ μὲ κάποιον τρόπο μὲ τὸ νησὶ τῆς 

Ῥόδου, γειτονικὸ στὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, ἀφοῦ ὁ ποιητὴς γράφει ἀκόμη ἕνα ῥοδιακό, 

παιδεραστικὸ ἐπίγραμμα (Ἀπολλωνίδ. ΠλΑ 49=28,3 GP Κερκαφίδη περίβωτε). Ἴσως νὰ ἔχει 

σύνδεση καὶ μὲ τὸν Τιβέριο καὶ τὴν ἐκεῖ ἐντρύφησή του.   

 Ὁ Κέρκαφος, μυθικὸς ἱδρυτὴς τοῦ ῥοδιακοῦ βασιλείου, ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ 

Ἡλιάδες (γιοὺς τοῦ Ἥλιου). Πρῶτος τὸν ἀναφέρει ὁ Πίνδαρος, Ὀλ. 7.73 κ.ἑξ. ὧν εἷς μὲν 

Κάμιρον/ πρεσβύτατόν τε Ἰάλυ-/σον ἔτεκεν Λίνδον τ’ (μὲ Σχόλ. Ὀλ. 7,131 c-d). Γιὰ τὴν 

γενεαλογία του βλ. καὶ Ἑλλάν. FGrH 1a, 4 F 137 Ἡλίου καὶ Ῥόδης υἱός, Διόδ. Σικ. 5.56.5, 

5.57.7-8, Στράβ. 14.2.8. Οἱ υἱοί του, οἱ πρῶτοι Κερκαφίδες, ἵδρυσαν τρεῖς πόλεις, καθεμία 

ἀπὸ τὶς ὁποῖες πῆρε τὸ ὄνομα τοῦ κτήτορός της, ὅπως τις ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος (Ἰλ. 2.656)· 

βλ. καὶ Μεγαπάνου 2006, Κέρκαφος.   

ἱστορίη    ἐδῶ μὲ τὴν σημασία μῦθος, πληροφορίες, φήμη, ἄκουσμα. Ἐδῶ ὑπάρχει ἰδιαίτερη 

σύνταξη μὲ τὸ ἱστορίη ὡς κατηγορούμενο: βλ. καὶ Ἑρμησιάν. ἀπ. 7,22 Powell Ἡσίοδον 

πάσης ἤρανον ἱστορίης (ἱστορία=μυθολογία). 

 

ὑψιπετῆ τότε ταρσὸν    πρωτότυπη φράση, δημιούργημα τοῦ Ἀπολλωνίδη. Παρήχηση τοῦ 

τ σὲ ὁλο τὸν στ. 3 (ἴσως ἠχομιμητικὴ τοῦ φτερουγίσματος), βλ. καὶ Σοφ. Οἰδ.Τ. 371. 

Συνδυάζεται στὸν ἴδιο στίχο μὲ παρήχηση ὑγρῶν καὶ ἐρρίνων συμφώνων ποὺ «ζωντανεύει» 

τὸ πέταγμα.  

Ὁ τύπος ὑψιπετὴς ἐμφανίζεται στὴν Ἀνθολογία μόνο ἐδῶ καὶ στὸν Ἀντίπατρο τὸν 

Σιδώνιο, ΠΑ 7.172=22,2 ΗΕ (πιθανὸ πρότυπο τοῦ Ἀπολλωνίδη) ὑψιπετῆ Βιστονίαν γέρανον 
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(σὲ πεντάμετρο, ἀπὸ τὸν δεύτερο πόδα τοῦ α’ ἡμίσεως μέχρι τὸ τέλος τοῦ στίχου)· βλ. καὶ 

Ὀππ. Ἁλ. 1.621 ὑψιπετὴς γεράνων χορὸς ἔρχεται ἠεροφώνων· στὴν πεζογραφία βλ. Ἀντωνῖνο 

Λιμπ. 16.2. Ἡ πρωτοτυπία τοῦ Ἀπολλωνίδη εἶναι ὅτι συνδυάζει τὸ ἐπίθετο μὲ τὰ φτερὰ τοῦ 

ἀετοῦ, ὄχι μὲ τὸν γερανὸ ὅπως οἱ ὑπόλοιποι (πόλεμος γερανῶν καὶ Πυγμαίων)· βλ. παρόμοια 

Θεοδώρ. Στουδ. Ἐπ. 393.27 καὶ παρακάτω λ. ταρσόν.  

 Στὸν Ὅμηρο συναντῶνται δύο τύποι ἀναλόγως τῶν μετρικῶν ἀναγκῶν: στὴν ἀρχὴ 

τοῦ ἑξαμέτρου αἰετὸς ὑψιπέτης (πρωτόκλιτο)· βλ. Ἰλ. 12.201, 12.219, 13.822, Ὀδ. 20.243· 

βλ. καὶ Σοφ. ἀπ. 476,1 TrGF=Ἀριστοφ. Ὀρν. 1338, Λουκιαν. Ἰκαρομεν. 11.8· καὶ στὸ τέλος 

τοῦ ἑξαμέτρου αἰετὸς ὑψιπετήεις (Ἰλ. 22.308, Ὀδ. 24.538). Πρωτοτυπία τοῦ Νόννου εἶναι τὸ 

ὑψιπέτης Ζεύς (Διον. 11.295, 13.203, 15.282, 24.119) ὡς μετωνυμία ἀντὶ τοῦ Διὸς ὄρνις, στὸ 

τέλος τοῦ ἑξαμέτρου.353  

Ἴσως ἡ ἐξήγηση γιὰ τὸν τρίτο τύπο, ὑψιπετής, ποὺ συναντοῦμε ἐδῶ, βρίσκεται στὰ 

Σχόλ. A Ἰλ. 12.201d τινὲς μέντοι ἐτόλμησαν τὸ ὑψιπέτης περισπάσαι, ἐπεὶ ἐν ἑτέροις ἔφη “ὥστ’ 

αἰετὸς ὑψιπετήεις” (Χ 308) […] ὑψιπετήεις ὑψιπετῆς […] ἔνθεν ἐπείσθημεν τῷ Ἀριστάρχῳ.354 

Ἂν συμβαίνει αὐτό, ὁ Ἀπολλωνίδης μὲ προηγούμενο τὸν Ἀντίπατρο Σιδώνιο εἶναι ἴσως ἀπὸ 

τοὺς πρώτους ποὺ ἐφαρμόζουν τὴν ἁπλοποίηση τοῦ ὑψιπετήεις  σὲ ὑψιπετῆς καὶ ἐμπλέκονται 

στὴν φιλολογικὴ συζήτηση γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ τύπου αὐτοῦ.  

Μὲ β’ συνθετικὸ τὸ -πέτης (ἀλλὰ μὲ γενικὴ σὰν νὰ ἦταν τριτόκλιτο· πιθανῶς 

πρωτοτυπία τοῦ Ἀπολλωνίδη) βλ. ξανὰ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 6.239=3,4 GP ἀποιμάντου 

τηλοπέτευς ἀγέλης (τηλοπέτης ἅπαξ).355  

 

ταρσὸν ἀνὰ πλατὺν ἠέρ’ ἀερθείς    βλ. Ὀδ. 12.432 ὑψόσ’ ἀερθείς (πάλι στο τέλος τοῦ 

ἑξαμέτρου), Μόσχ. Εὐρ. 144 κ.ἑξ. ἦ τάχα καὶ γλαυκῆς ὑπὲρ ἠέρος ὑψόσ’ ἀερθείς (γιὰ τὸν 

Δία-ταῦρο). Οἱ Gow-Page (1968) 161 παρατηροῦν ὅτι εἶναι καινούργια φράση ἡ πλατὺν 

ἠέρα, καὶ πιστεύουν ὅτι ἀφορμᾶται ἀπὸ τὸ οὐρανὸν εὐρύν (βλ. Ἰλ. 8.74 πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν 

ἄερθεν). Σπάνια χρήση τῆς φράσης καὶ ἀργότερα, βλ. Μεσομήδ. ἀπ. 6,9 πλατὺς ἀήρ (σὲ 

συμφραζόμενα πάλι αὐλικῆς κολακείας αὐτοκράτορα), Νόνν. Διον. 5.159 κ.ἑξ. αἰετὸς ἦν 

χρύσειος, ἅτε πλατὺν ἠέρα τέμνων,/ .../ ὑψιφανὴς πτερύγων πισύρων τετράζυγι κόσμῳ. Βλ. καὶ 

Σοφ. Ἀντ. 110 κ.ἑξ. ὃς ἐφ’ ἡμετέρᾳ γῇ Πολυνείκους/ ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων/  ὀξέα 

κλάζων/ αἰετὸς ἐς γῆν ὣς ὑπερέπτα (παρομοίωση τοῦ Πολυνείκη καὶ τοῦ στρατοῦ του μὲ 

                                                           
353 Πρβλ. Σούδ. λ. ὑψιπέτης: ὁ εἰς ὕψος πετόμενος. ὑψιπετὴς δὲ ὁ ἀπὸ ὕψους πεσών. 
354 Bλ. καὶ Ἡρωδιαν. Καθ. Προσ. (Rhet. Gr. 3.1, 65-66), Εὐσταθ. Θεσσ. Ἰλ. 12.201 (3.374,28 κ.ἑξ.), id. Ὀδ. 

5.27 (1.196,8 κ.ἑξ.), LSJ λ. ὑψιπέτης. Tὸ φαινόμενο διχοστασίας σημασίας καὶ μορφῆς τῆς λέξης (ὑψιπέτης/ 

ὑψιπετής) παρατηρεῖται καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη. 
355 Ἴσως ἔχει κάποια σχέση μὲ τὸ μελεάγρειο ἐπίγραμμα ΠΑ 5.152,4 ΗΕ πέτευ (προστακτική, σὲ 

ὁμοιοτέλευτο). Bλ. καὶ Ὁμ.Ὕμν. 5,4 καὶ Ἀλκίφρ. 3.23.4 διιπετῆ... ἀετόν, Ἡσ. Θεογ. 212 ὠκυπέτης ἴρηξ· γιὰ 

ἄλλο σύνθετο μὲ β΄ συνθετικὸ -πετὴς ἀλλὰ μὲ ἐνεργητικὴ σημασία βλ. Πολυβ. 36.10.2 ἀεροπετὴς Φίλιππος.  
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ἃρπαγα ἀετό). Ἐκεῖ ἡ ἄρση τοῦ ἐχθροῦ-πτηνοῦ πάνω ἀπὸ τὴν πόλη εἶχε καταστρεπτικὸ 

σκοπό, ἐνῷ στὸν Ἀπολλωνίδη ἔχει εὐεργετικὸ σκοπό. 

ταρσὸν... ἀερθείς    αἰτιατικὴ τοῦ κατά τι ἢ τῆς ἀναφορᾶς “strain[ed]… to its limit” (Gow-

Page, (1968) 161), μὲ μέρος τοῦ σώματος· ταρσὸν ἀντίστοιχο δοτικῆς μέσου/ὀργάνου ἢ 

τοπική (μεταφορικῶς).356 

Στὴν Ἀνθολογία γιὰ τὸν ταρσὸ μὲ τὴν σημασία πτερὸν βλ. παρόμοια Ποσείδ. ΠλΑ 

275=19,3 ΗΕ (γιὰ τὸν Καιρό), Ἀλλοῦ βλ. Ἀπ. Ῥοδ. 2.933 κ.ἑξ. δι’ ἠέρος ὑψόθι κίρκος/ 

ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, Μόσχ. Εὐρ. 60 (γιὰ παγώνι), Βάβρ. 72.9, Νόνν. Διον. 4.3 

(πιστεύουμε ὅτι καὶ ἐκεῖ ταρσὸς εἶναι τὸ πτερόν τῶν σανδάλων τοῦ Ἑρμῆ), Ἀνακρεοντ. 10.3 

(ἑτερόκλ. πληθ. ταρσά)·  στὴν πεζογραφία Διον. Ἁλικ. 4.63.2 (σὲ οἰωνὸ ποὺ ἀφορᾷ ἐπίθεση 

γύπων σὲ ἀετούς), Διοδ. Σικ. 2.50.4 ἐπτέρωται... ταρσοῖς, Αἰλ. Ζῴων ἰδ. 2.1,10-11 τὰ μήκιστα 

πελάγη περαιούμενοι τῷ ταρσῷ τῶν πτερῶν (πάλι γιὰ γερανούς, βλ. καὶ παραδείγματα 

παραπάνω, λ. ὑψιπετῆ). Ξαναδιαπιστώνουμε ποικιλία στὴν χρήση συνωνύμων ἀπὸ τὸν 

ἐπιγραμματοποιό μας· βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.264=18,2+8 GP, id.  ΠΑ 9.280=21,5 GP 

(πτερὸν, ἐνῷ ἐδῶ ταρσός).  

  

Ἠελίου νῆσον ὅτ’ εἶχε Νέρων    βλ. παραπάνω, Εἰσαγ. Σημ. Ὁ Τιβέριος ἀποκαλεῖται καὶ 

ἀλλοῦ νησίαρχος: Kάσσ. Δί. 58.5 τὸν δὲ Τιβέριον νησίαρχόν τινα εἶναι δοκεῖν (31 μ.Χ.).357 

Τὸ β΄ ἡμιστίχιο τοῦ πενταμέτρου (νῆσον ὅτ’ εἶχε Νέρων) εἶναι κτισμένο ἀριστοτεχνικά, 

καθὼς στὰ ὅριά του ἔχει δύο ὅμοιες δισύλλαβες, ὁμοιοτέλευτες λέξεις ποὺ τονίζονται στὸ 

ἴδιο σημεῖο καὶ δημιουργοῦν ἠχητικὴ ῥοὴ ἡ ὁποία ὑποβάλλει τὴν ἰδέα τοῦ στενοῦ δεσμοῦ 

τῆς νήσου μὲ τὸν αὐτοκράτορα.  Βλ. καὶ Ἀντίφ. ΠΑ 9.178=6,1-2 GP Καίσαρος ἁ Ῥόδος εἰμὶ/ 

νᾶσος (πολὺ ὅμοια μὲ τὴν φράση ποὺ ἐξετάζουμε· μάλιστα ἐδὼ διαβάζουμε σὲ 

«ἀκροστιχίδα» Καίσαρος .../ νᾶσος). 

Γιὰ τὸν Κολοσσὸ τῆς Ῥόδου, ὁ ὁποῖος ἀπεικόνιζε τὸν θεὸν Ἥλιο καὶ ἔδωσε στὸ νησὶ 

τὴν προσωνυμία νησὶ τοῦ Ἥλιου, βλ. Ποσείδ. 68,1-4 A-B, Ἀνων. ΠΑ 6.171=58a,1-2 ΗΕ 

                                                           
356 K-G II.1 § 378.8 (σ. 125-126), § 410.1 (σ.303), § 410.6 καὶ σημ. 19 (σ. 316-317), § 425.12 (σ. 440), 

Lausberg § 575 (εἶναι εἶδος συνεκδοχῆς, σχέση μέρους-ὅλου), βλ. παρόμοια Ἰλ. 13.493 καὶ ἀλλοῦ (φρένα, αἰτ. 

ἀναφορᾶς, σὲ φράσεις ὅπου λειτουργεῖ ὡς χῶρος πνευματικῶν διεργασιῶν μὲ ῥήματα αἰσθήσεως σημαντικά 

καὶ ὡς ὄργανο ποὺ δρᾷ μαζὶ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ ἄτομο), στὸν S.M. Darcus, "A Person's Relation to Φρήν in 

Homer, Hesiod, and the Greek Lyric Poets," Glotta 57, no. 3./4. (1979), 163, 169, 172.  
357 “A kind of island potentate” μεταφράζουν οἱ E. Cary and H.B. Foster, Dio's Roman History, Vol. 7 

(Cambridge; London: Harvard University Press; William Heinemann, 1924 [1981]). Ὁ νησίαρχος εἶναι ἀξίωμα 

ποὺ ὑπῆρχε ἤδη στὴν Πτολεμαϊκὴ μηχανή, ἀλλὰ δὲν συνδεόταν μὲ τὴν λήψη ἀποφάσεων, ἁπλῶς ἦταν 

διαμεσολαβητὴς τῶν Πτολεμαίων καὶ τοῦ Κοινοῦ τῶν Νησιωτῶν, καθὼς συμπεραίνει ἀπὸ ἐπιγραφικὰ στοιχεῖα 

ὁ W. W. Tarn, "Nauarch and Nesiarch," JHS 31 (1911), 253 (καὶ περίληψη στὸν W.N. Bates, "Archaeological 

Discussions," AJA 16, no. 2 [1912], 280).  Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ὁ Κάσσιος Δίων χαρακτηρίζει ὑποτιμημένη 

τὴν θέση τοῦ Τιβερίου. 
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(πρβλ. Ἀντιφίλ. ΠΑ 9.178=6,4 GP Ἀέλιε,), Ἀντιπ. Θεσσ. ΠΑ 9.58=91,3 GP,358 «Σιμων.» ΠλΑ 

82=58 (916 κ.ἑξ.) FGE=Ἀνων. 58Β ΗΕ.359 360  

 

χειρὶ συνήθης / κράντορος    ἡ  θέση τοῦ ἀετοῦ στὸ χέρι τοῦ (μέλλοντος) αὐτοκράτορα 

θυμίζει τὶς παραστάσεις τοῦ Διὸς μὲ ἀετὸ καθισμένο στὸ χέρι του (ἐπὶ Ἀλεξάνδρου 

Μακεδόνος, σὲ μιὰ προσπάθεια συγκερασμοῦ ἑλληνικῶν καὶ ἀνατολικῶν στοιχείων), βλ. 

Pollard 1977, 142 κ.ἑξ., Cook, Zeus 2, 760 κ.ἑξ. Αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια ἴσως εἶχε τύχει 

προσοχῆς ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη καὶ ἡ φράση ποὺ ἐξετάζουμε εἶναι ἔμμεση ὑπόμνηση τῆς 

θεϊκῆς ἰδιότητας τοῦ Τιβερίου, βλ. καὶ παραπάνω, Εἰσαγ. Σημ., καὶ παρακάτω.  

Τὸ κράντωρ συναντᾶται σπάνια μὲ τὴν σημασία ἀρχηγός: βλ. παρόμοια Εὐρ. Ἀνδρ. 

506-507 χθονὸς/ Φθίας κράντορες. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Σαμ. ΠΑ 6.116=1,6 ΗΕ ῥίζα 

Βεροιαίου κράντορος Ἠμαθίας, Μυρίν. ΠΑ 6.108=1,2 GP Πᾶνες, βουχίλου κράντορες 

Ἀρκαδίης· πρβλ. Ἀντίπ. Θεσσ. ΠλΑ 220=90,5 GP κράντειρα τόνου.  

 

οὐ φεύγων Ζῆνα τὸν ἐσσόμενον    σχῆμα λιτότητος, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν φράση θέλει Ζῆνα 

τὸν Αἰνεάδην (Φιλίππ. ΠΑ 9.307=5,4 GP). Ἀλλοῦ σχῆμα λιτότητος στὸν Ἀπολλωνίδη: ΠΑ 

7.180=4,5-6 GP οὐ βαρὺς ἡμῖν/ ἔστ’ Ἀίδης. 

Ὁ Ἀπολλωνίδης παίζει μὲ τὸ παιχνίδι τῆς θεϊκῆς μορφῆς τοῦ αὐτοκράτορος στὸ 

πρότυπο ἄλλων ἐπιγραμματοποιῶν, βλ. καὶ Κριναγ. ΠΑ 9.224 καὶ 9.562=23-24 GP, εἰδικὰ 

στ. 5-6,361 Ἀντιπ. Θεσσ. ΠΑ 9.297=47,1 GP Ζηνὸς τέκος (ἴσως γραμμένο κατὰ τὴν περίοδο 

τῆς ἐξορίας τοῦ Τιβερίου στὴν Ῥόδο καὶ ἀναφερόμενο στὸν Γάιο Καίσαρα, ἐγγονὸ τοῦ 

Αὐγούστου, βλ. Beckby 3.786, Gow-Page (1968) 2.58, Paton 3.160 κ.ἑξ.), βλ. καὶ Φίλ. ΠΑ 

                                                           
358 Ἀναφορὰ τοῦ μνημείου σὲ θαύματα, τὰ ὁποῖα ξεπερνᾷ τὸ Ἀρτεμίσιο στὴν Ἔφεσο, γιὰ τὸ ὁποῖο λέγεται ὅτι 

Ἅλιος οὐδέν πω τοῖον ἐπηυγάσατο (στ. 8)· παιγνιώδες σχῆμα, ἀφοῦ ὁ Ἥλιος ξεχωρίζει τὸν ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος 

ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν δικό του Κολοσσό. Βλ. καὶ Ἀνων. ΠΑ 9.656,17. 
359 Ἦταν κτίσμα τοῦ 300 π.Χ. περίπου, ἐπὶ Δημητρίου Πολιορκητῆ, βλ. Paton 1.387 σημ. 1 (1920). Τὰ 

θαυμαστὰ τεχνολογικὰ ἒπιτεύγματα γοητεύουν ἢδη τοὺς Ἑλληνιστικοὺς ποιητές, οἱ ὁποῖοι εἶχαν βέβαια τὴν 

ἔγνοια νὰ μὴν προκαλέσουν τὸ θεῖο μέσῳ ὑπερβολικῆς ἔμφασης τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιτευγμάτων, βλ. Hardie 

2009, 77-78.  
360 Σύνδεση τοῦ ἀετοῦ μὲ τὸ Ἥλιο γίνεται σὲ μεταγενέστερη περίοδο τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, πιθανῶς ἀπὸ 

αἰγυπτιακὴ ἐπίδραση, βλ. Παυσ. 5.22.5 (στὶς θρησκεῖες τῆς Συρίας καὶ τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολὴς, ὁ ἀετὸς συνδέεται 

μὲ τὸν ἥλιο λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι πετᾷ πολὺ ψηλά πρὸς τὸν ἥλιο (ὑψιπετής)· ἡ σύνδεση ἀετοῦ-αὐτοκράτορα 

ἴσως βασίζεται καὶ σὲ ἀνατολικὰ πρότυπα, βλ. καὶ παραπάνω, Εἰσαγ. Σημ. καὶ Pollard 1977, 114 γιὰ τὸν 

ἀστερισμὸ τοῦ Aquila. 
361 Εἰδικὰ Κριν. ΠΑ 9.562=24 GP ψιττακὸς ὁ βροτόγηρυς ἀφεὶς λυγοτευχέα κύρτον/ ἤλυθεν ἐς δρυμοὺς ἀνθοφυεῖ 

πτέρυγι./ αἰεὶ δ’ ἐκμελετῶν ἀσπάσμασι Καίσαρα κλεινὸν/ οὐδ’ ἄν’ ὄρη λήθην ἤγαγεν οὐνόματος./ 5 ἔδραμε 

(ἔκμαθε Herwerden 1874, 336) δ’ ὠκυδίδακτος ἅπας οἰωνὸς ἐρίζων/ τίς φθῆναι δύναται δαίμονι χαῖρ’ ἐνέπειν./ 

Ὀρφεὺς θῆρας ἔπεισεν ἐν οὔρεσι· ναὶ δὲ σε, Καῖσαρ,/ νῦν ἀκέλευστὸς ἅπας ὄρνις ἀνακρέκεται. Οἱ Gow-Page 

(1968) 2.233 πιθανολογοῦν ὅτι ἀποδέκτης καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιγράμματος μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Τιβέριος (“he (=ὁ 

Αὔγουστος) or Tiberius can be δαίμων to Crinagoras”). Βλ. καὶ Πλίν. ΝΗ 10.60.121-123 γιὰ κοράκι τὸ ὁποῖο 

Tiberio principe… Tiberium, dein Germanicum et Drusum Caesares nominatim… salutabat· μάλιστα ὁ 

δολοφόνος τοῦ πτηνοῦ αὐτοῦ καταδικάστηκε, ἐνῷ τὸ κοράκι ἐτάφη δημοσίᾳ. 
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9.307=5,3 κ.ἑξ. GP (πάλι ἴσως γιὰ τὸν Gaius, Gow-Page (1968) 2.233), id. ΠΑ 9.285=4,4 

GP Καίσαρος οὐρανίου (ἴσως οὐρανίου=νεκροῦ, γιὰ εἰκόνα τοῦ Αὐγούστου τὴν ὁποίαν 

ἄγριος ἐλέφαντας τιθασεύεται καὶ μεταφέρει πάνω σὲ  ἅρμα, βλ. Gow-Page (1968) 2.332-

333 καὶ Εἰσαγ. Σημ.). Πάλι ἀναφορὰ σὲ ἠμερωμένο ἐλέφαντα μπροστὰ σὲ αὐτοκράτορα 

γίνεται ἀπὸ τὸν Μαρτιάλη, Spect. 20 Schackleton Bailey· βλ. καὶ σχόλιο Coleman 2006, 157 

κ.ἑξ.362  

Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ Αὔγουστος θὰ ἐνοχλεῖτο ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐπίκληση στὸν Τιβέριο 

ἐνόσῳ ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας βρισκόταν στὴν ἐξουσία καὶ ἐφόσον ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἐξαρχῆς 

διαμορφώσει πολιτικὸ πρόγραμμα διαδοχῆς του (βλ. Εἰσαγ. Σημ.). Πάντως, ὁ Τιβέριος ἴσως 

ἐπεδίωξε νὰ δημιουργήσει αὐτὴ τὴν εἰκόνα τοῦ θείου, ἐκλεκτοῦ ἀνδρὸς μέσῳ τῆς 

πνευματικῆς ἐνασχολήσεώς του μὲ τὴν φιλοσοφία κατὰ τὴν διαμονή του στὴν Ῥόδο (Σουητ. 

Tιβ. 11.3) ἀλλὰ καὶ χάρη στὴν συνήθεια τῶν ἀνατολικῶν λαῶν νὰ ἀποδίδουν θεϊκὲς τιμὲς 

στοὺς ἀξιωματούχους.363 

  

                                                           
362 Ἡ ἀναφορὰ στὸν Δία δὲν εἶναι παράξενη, καθὼς ὁ ὁ Αὔγουστος λατρευόταν ὡς Ζεύς, βλ. Ἀνων. 163,13 

FGE καὶ σημ. σ. 486 (ἂν καὶ εἶχε περισσότερο θέσει τὴν δράση του ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἄκτιου Ἀπόλλωνος, ὁ 

ὁποῖος θεωρήθηκε ὡς βοηθός του στὴν μάχη τοῦ 31 π.Χ., βλ. K.H. Lange, Res Publica Constituta: Actium, 

Apollo and the Accomplishment of the Triumviral Assignment, DPhil, University of Nottingham, 2007, 38-47. 

Ὁ Αὔγουστος εἶχε ἤδη ἀποκτήσει τὸ status μιᾶς ἐπίσημης θεότητας τῆς κρατικῆς θρησκείας, βλ. Barrett 2008, 

147. Ἐπίσης, ἀργότερα ὁ Καλιγούλας εἶχε ἀποφασίσει νὰ μετατρέψει τὸν ναὸ τῶν Ἰεροσολύμων σὲ 

αὐτοκρατορικὸ ναὸ καὶ νὰ εἰσαγάγει ἐκεῖ ἄγαλμα τοῦ ἰδίου μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Jupiter, βλ.  Barrett 

(2008) 79, ἐνῷ καὶ ὁ Νέρων θεοποιήθηκε, βλ. Λεωνίδ. Ἀλεξ. ΠΑ 9.352=29 FGE θύσειν Καίσαρι σῳζομένῳ/ 

.../ βωμοῖς Οὐρανίοιο Διός, ἴδ. ΠΑ 9.355=32,3 FGE Ποππαία, Διὸς εὔνι, Σεβαστιάς (συνοδευτικὸ δώρου γιὰ τὰ 

γενέθλια τῆς συζύγου τοῦ Νέρωνος).  
363 Ἤδη τὸ 7 π.Χ., ἐπὶ τῆς ὑπατείας του ὁ Τιβέριος ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ὁμονοείου, 

ἱστορικοῦ ναοῦ στὴν Ῥώμη, ὅπως τό τε ἴδιον καὶ τὸ τοῦ Δρούσου ὄνομα αὐτῷ ἐπιγράψῃ, καὶ τοῦ Λιουίου, ναοῦ 

ποὺ καθιέρωσε μὲ τὴν μητέρα του, ἀλλὰ δὲν ἵδρυσε ναὸ γιὰ τὸν ἐαυτό του στὴν Ῥώμη (Κάσσ. Δί. 55.8.1 καὶ 

Swan 2004, 73-74 γιὰ ἄλλες πηγές). Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ μας θυμίζει τοὺς Πτολεμαίους, οἱ ὁποῖοι φρόντιζαν τοὺς 

ναοὺς τῶν Ὀλυμπίων θεῶν καὶ πολλὲς φορὲς ἀποκαλοῦνταν σύνναοι θεοί. Γιὰ τὴν σχέση τοῦ Τιβερίου μὲ 

ναοὺς στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, εἰδικὰ γιὰ τὴν ἵδρυση ναοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο (μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του καὶ τὴν 

Σύγκλητο) στὴν Σμύρνη (26 μ.Χ. κ.ἑ.), βλ. Κάσσ. Δί. 59.28.1, καὶ τὸ κλασικὸ ἄρθρο τοῦ A.D. Nock, "Σύνναος 

Θεός", HSPh 41 (1930) 1-62, συγκεκριμένα σ. 30, 43, 57 καὶ ὑποσ. 2, ὅπου διαβάζουμε (γιὰ αὐτοκρατορικὲς 

γιορτὲς στὸ Γύθειο) “it does not appear that Livia or Tiberius had independent temples”). Τὴν ἀρνητικὴ 

ἀπάντηση τοῦ Τιβερίου στὸ αἴτημα τῶν κατοίκων τοῦ Γυθείου γιὰ ἀπόδοση θεϊκῶν τιμῶν στὸ πρόσωπό του 

παραθέτει ὁ Rowe στὸν Barrett 2008, 50. Ὁ Barrett 2008, 71 γράφει ὅτι οἱ αὐτοκράτορες λατρεύονταν ἐν ζωῇ 

στὴν Ἰταλία καὶ μετὰ θάνατον ἐθεοποιοῦντο μὲ ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου.   
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ΠΑ 9.296=24 GP 

 

Σκύλλος ὅτε Ξέρξου δολιχὸς στόλος Ἑλλάδα πᾶσαν   

  ἤλαυνεν, βυθίην εὕρετο ναυμαχίην 

Νηρῆος λαθρίοισιν ὑποπλεύσας τενάγεσσι 

  καὶ τὸν ἀπ’ ἀγκύρης ὅρμον ἔκειρε νεῶν· 

αὔτανδρος δ’ ἐπὶ γῆν ὠλίσθανε Περσὶς ἄναυδος               5 

  ὀλλυμένη· πρώτη πεῖρα Θεμιστοκλέους. 

 

P Ἀπολλωνίδου εἰς Σκύλλιν τὸν τὰς ἀγκύρας τῶν Περσικῶν νεῶν νυκτὸς ἀποκείραντα    Pl Α Ἀπολλωνίδου 

3 Νηρῆος Pl: Νιρῆος Ρ | ὑποπλεύσας P: ὑποπλώσας Pl 

 

Ὁ Σκύλλος, ὅταν τὰ μακριὰ καράβια τοῦ Ξέρξη μάστιζαν ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ἐφηῦρε 

σχέδιο ὑποβρύχιας ναυμαχίας πλέοντας ἀπὸ κάτω στὰ μυστικὰ (παράκτια) νερὰ τοῦ Νηρέα 

καὶ μάλιστα ἔκοψε τοὺς ἁρμοὺς τῶν πλοίων ἀπὸ τὶς ἄγκυρες. Τότε μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄνδρες 

της ἡ Περσία γλίστρησε πάνω στὴν γῆ χωρὶς καμιὰ κουβέντα, κατεστραμμένη – πρώτο 

κατόρθωμα τοῦ Θεμιστοκλέους. 

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ στηρίζεται στὴν τοποθέτηση τῶν κυρίων όνομάτων σὲ κομβικὲς 

θέσεις τοῦ κάθε στίχου. Σὲ δύο σημεῖα παρατηρεῖται ὁμοιοτέλευτο καὶ συμφωνία ἐπιθέτου-

ὀνόματος: σὲ πεντάμετρο στὸν στ. 2 βυθίην … ναυμαχίην καὶ στὸν ἀμέσως ἑπόμενο στίχο, 

λαθρίοισιν … τενάγεσσι (σὲ ἑξάμετρο). Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἐμφανίζεται συχνὰ στὸν 

Ἀπολλωνίδη· βλ. παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3. Ἐπίσης, ὁ ποιητής μας στὰ πλαίσια τοῦ 

ὁμοιοτέλευτου μεταχειρίζεται εὐέλικτα τὸ ὀξύμωρον· βλ. βυθίην … ναυμαχίην ἔναντι τῆς 

φράσης λαθρίοισιν … τενάγεσσι καθὼς καὶ τὸ ἐπίθετο αὔτανδρος ἔναντι τοῦ ἄναυδος (στ. 5).  

Ἡ πρόταξη τοῦ ὀνόματος τοῦ κεντρικοῦ ἥρωα εἶναι μίμηση πραγματικῶν ἐπιγραφῶν 

ἀλλὰ καὶ σύνηθες φαινόμενο στὸν Ἀπολλωνίδη μὲ τὸ ἀνάλογο κατὰ περίπτωσιν ῥητορικὸ 

ἀποτέλεσμα (συμβαίνει στὸ 1/5 τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ ποιητῆ μας· βλ. καὶ ΠΑ 6.238=2,1 

GP, ΠΑ 7.693=9,1 GP, ΠΑ 9.257=17,1 GP, ΠΑ 7.233=20,1 GP, ΠΑ 9.280=21,1 GP καὶ τὰ 

οἰκεῖα σχόλιά μας). 

Ἡ ἱστορία τὴν ὁποία ἀφηγεῖται ὁ ἐπιγραμματοποιός μας βασίζεται σὲ ἱστορικὸ 

γεγονὸς τῶν Μηδικὼν πολέμων ἀλλὰ μὲ μυθικό-ἐγκωμιαστικὸ περίβλημα· ἕνας δύτης, ὁ 

Σκύλλις ἢ Σκύλλος ἢ Σκυλλίας ἀπὸ τὴν Σκιώνη τῆς Χαλκιδικῆς ἀποκόπτει κρυφὰ τὶς 

ἄγκυρες τῶν περσικῶν πλοίων συμβάλλοντας στὴν καταστροφὴ τοῦ στόλου τους (βλ. Ἡρδτ. 

VIII 8,1-3, Πλίν. ΗN 35.139, Παυσ. X 19,1· γιὰ ἀπηχήσεις τῆς μορφῆς τοῦ Σκύλλου στὴν 
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παλαιότερη λογοτεχνία βλ. Αἰσχρ. ἰαμβ. 5 SH=Ἀθήν. VII 296E=VII 48 Kaibel).364 Μία 

ἀνάγνωση τῶν στίχων τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς τραγῳδίας τοῦ Αἰσχύλου 

Πέρσαι διασαφηνίζει σημεῖα τοῦ κειμένου (βλ. παρακάτω, ἰδίως στὰ σχόλια τοῦ τελευταίου 

διστίχου).  

Γιὰ τὸ σημεῖο ὅπου ἔλαβε χώρα τὸ ἀνδραγάθημα τοῦ Σκύλλι κάνει λόγο ὁ 

Παυσανίας (10.19,1): ἀνάθημά ἐστιν Ἀμφικτυόνων Σκιωναῖος Σκύλλις, ὅς καταδῦναι καὶ ἐς 

τὰ βαθύτατα θαλάσσης πάσης ἔχει φήμην· ἐδιδάξατο δὲ καὶ Ὕδναν τὴν θυγατέρα δύεσθαι. 

οὗτοι περὶ τὸ ὄρος Πήλιον ἐπιπεσόντος ναυτικῷ τῷ Ξέρξου βιαίου χειμῶνος 

προσεξειργάσαντό σφισιν ἀπώλειαν, τάς τε ἀγκύρας καὶ εἰ δή τι ἄλλο ἔρυμα ταῖς τριήρεσιν ἦν 

ὑφέλκοντες. ἀντὶ τούτου μὲν οἱ Ἀμφικτύονες καὶ αὐτὸν Σκύλλιν καὶ τὴν παῖδα ἀνέθεσαν· ἐν δὲ 

τοῖς ἀνδριᾶσιν ὁπόσους Νέρων ἔλαβεν ἐκ Δελφῶν, ἐν τούτοις τὸν ἀριθμὸν καὶ τῆς Ὕδνης 

ἀπεπλήρωσεν <ἡ> εἰκών. Ἡ χάλκινη αὐτὴ εἰκόνα πρέπει νὰ εἶχε ἀφιερωθεῖ λίγο μετὰ τὸ 

τέλος τῶν Περσικῶν Πολέμων καὶ νὰ εἶχε μεταφερθεῖ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Νέρωνα στὴν 

Ῥώμη· βλ. Frost 1968, 181· Faraone καὶ McClure 2006, 67. Καὶ ὁ Ἡρόδοτος μαρτυρεῖ ὅτι 

τὰ πλοῖα τῶν Περσῶν ἦταν ἀγκυροβολημένα σὲ αἰγιαλὸν κάτω ἀπὸ τὸ Πήλιο (7.188)· βλ. 

περισσότερα γιὰ τὴν ἀκριβῆ τοποθεσία τοῦ ναυαγίου στὸν Pritchett 1963.  

Tὸ ποίημα αὐτὸ συγκαταλέγεται στὰ ἐπιγράμματα ποὺ μὲ τὴν ὑπερβολὴ τὴν 

ἐνυπάρχουσα στοὺς ἐγκωμιαστικοὺς λόγους ὑπενθυμίζουν ἕνα στρατιωτικό, ἡρωϊκὸ 

ἀνδραγάθημα, ἐξυψώνοντας παράλληλα τὸ πρόσωπο ποὺ τὸ ἐξετέλεσε· πρβλ. Κριναγόρα, 

ΠΑ 7.741=21 GP (γιὰ Ῥωμαῖο στρατιώτη ὁ ὁποῖος διέσωσε τὰ σήματα τοῦ ῥωμαϊκοῦ 

στρατοῦ, γεγονὸς ποὺ του στοίχισε τὴν ζωή). Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια τὰ ἐπιγράμματα αὐτῆς 

τῆς κατηγορίας ἀποτελοῦν τὸ λογοτεχνικὸ ἀνάλογο πραγματικῶν ἐπιτύμβιων ἢ 

ἀναθηματικῶν ἐπιγραφῶν τῆς ἀρχαϊκῆς καὶ κλασικῆς ἐποχῆς γιὰ ἥρωες (εἴτε πλάι στὸν 

τύμβο τους εἴτε σὲ θρησκευτικὰ κέντρα). Μάλιστα, τὰ ἐπιγράμματα αὐτὰ θυμίζουν 

κατεξοχὴν τὸν Σιμωνίδη τὸν Κεῖο· πρβλ. «Σιμων.» ΠΑ 6.341=4 FGE=Ἡρδτ. 4.88 γιὰ 

ζωγραφικὴ ἀπεικόνιση τῆς ζεύξης τοῦ Ἑλλησπόντου μὲ γέφυρα ἀπὸ τὸν Δαρεῖο.365  

Τὸ ἐπεισόδιο ποὺ ἀφηγεῖται ὁ ποιητής μας μνημονεύουν καὶ ὁ Πλίνιος (ζωγραφικὴ 

ἀπεικόνιση ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κοσμοῦσαν τὴν Ῥώμη μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἑλλάδας) καὶ 

ἀργότερα ὁ Παυσανίας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε αὐτόπτης ἑνὸς ἀναθήματος στοὺς Δελφοὺς πρὸς 

                                                           
364 Ὁ Ἡρόδοτος δὲν πιστεύει ὅτι ὅλες οἱ ἱστορίες ποὺ λέγονται γιὰ τὸν Σκύλλο εἶναι ἀληθινές· βλ. Munson 

2013, 80-81 καὶ Priestley 2014, 60 καὶ ὑποσ. 41. Γιὰ τὴν τάση τῶν Ἑλλήνων νὰ ἐγγίζουν ἐξέχουσες ἱστορικὲς 

προσωπικότητες σὲ ἡρωϊκὲς μορφὲς πλάθοντας γιὰ τὶς πρῶτες ἐξωπραγματικὰ κατορθώματα (στὴν περίπτωση 

ποὺ μας ἀπασχολεῖ στὴν μορφὴ τοῦ Σκύλλου ἴσως ἀποδόθηκαν ἰδιότητες τοῦ θεοῦ Γλαύκου, βλ. καὶ Ἀθήν. 

VII 296e Αἰσχρίων δ’ ὁ Σάμιος ἔν τινι τῶν ἰάμβων Ὕδνης φησὶ τῆς Σκύλλου τοῦ Σκιωναίου κατακολυμβητοῦ 

θυγατρὸς τὸν θαλάσσιον Γλαῦκον ἐρασθῆναι) βλ. Hauvette 1886, 133-135 (ἀναφορὰ στὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

μελετοῦμε στὴν σ. 137).  
365 «Σιμων.» ΠΑ 6.341: Βόσπορον ἰχθυόεντα γεφυρώσας ἀνέθηκε/ Μανδροκλέης Ἥρῃ μνημόσυνον σχεδίης,/ 

αὑτῷ μὲν στέφανον περιθείς, Σαμίοισι δὲ κῦδος,/ Δαρείου βασιλέος ἐκτελέσας κατὰ νοῦν. 
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τιμὴν τοῦ Σκυλλίου καὶ τῆς κόρης του.366 Ἴσως λοιπὸν ἡ ἔμπνευση τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ 

μας ἦταν ἕνα πραγματικὸ ἀναθηματικὸ ἐπίγραμμα ποὺ θὰ συνόδευε τὸ ἄγαλμα περὶ οὗ ὁ 

λόγος· θὰ ἐπρόκειτο τότε γιὰ περίπτωση ὅπου ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν τέχνη. Ἴσως νὰ ἤθελε 

ἐπίσης νὰ θυμίσει ἕνα ἔργο τέχνης μὲ τὸ ἴδιο θέμα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας 

Τιβέριος μετέφερε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.367 

Tέλος, τὴν ἱστορία αὐτὴ γιὰ τὸν δύτη Σκυλλία δὲν ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος· ὁ ἱστορικὸς 

θεωρεῖ μόνο τὴν θεόσταλτη ἀπὸ τὸ Βορέα καταιγίδα ὡς αἰτία τῆς καταστροφῆς τοῦ 

περσικοῦ στόλου (VII 189 καὶ VIII 12-13· ὁ Βορέας ἐνήργησε θετικὰ στὶς προσευχὲς τῶν 

Ἀθηναίων σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἐτυμηγορία τῆς πόλεως).368 Παρομοίως περιγράφεται 

τὸ προσωπικὸ ἀνδραγάθημα τοῦ Ναξίου Δημοκρίτου ἀπὸ τόν «Σιμωνίδη», 19a FGE, ἐνῷ ὁ 

Ἡρόδοτος (8.46) καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν ἀναφέρεται σὲ λεπτομέρειες γιὰ τὴν δράση 

τοῦ Δημοκρίτου, ὅπως τὸ πράττει τὸ ἐπίγραμμα· ὁ Page ὑποθέτει ὅτι τὸ συγκεκριμένο 

ἐπίγραμμα εἶναι σκόλιον ποὺ παρουσιαζόταν σὲ συμπόσια.  

 

Σκύλλος    Στὸν Ἀθήναιο (VII 296e) διαβάζουμε Σκύλλου τοῦ Σκιωναίου κατακολυμβητοῦ. 

Ὁ δύτης ὀνομάζεται Σκυλλίης Σκιωναῖος στὸν Ἡρόδοτο (VIII 8,1), Σκιωναῖος Σκύλλις στὸν 

Παυσανία (10.19,1), Σκύλλος στὸν Ἀθήναιο (VII 296e) καὶ Scyllus στὸν Πλίνιο (ΗΝ 139.1). 

Σὲ ἐπιγραφὲς μαρτυρεῖται τὸ Σκύλλος (SEG 49:1273, Σικελία 600-580 π.Χ.· πρόκειται γιὰ 

τὸν χαράκτη ἐπιτύμβιας ἐπιγραφῆς· SEG 31:781 καὶ IG ΧΙΙ Suppl. 353 ἀπὸ τὴν Θάσο, 4ος 

αἰ. καὶ ἀρχὲς 3ου αἰ. π.Χ. ἀντίστοιχα). Σκύλλις γράφει ὁ λημματιστὴς τῆς Παλατινῆς καὶ οἱ 

Βrunck καὶ Jacobs1· ὁ Jacobs2 καὶ οἱ ὑπόλοιποι δέχονται τὸ Σκύλλος τῶν κωδίκων. 

Yἱοθετοῦμε καὶ ἐμεῖς τὴν γραφὴ τῶν κωδίκων.369  

Τὸ ὄνομα τοῦ δύτη εἶναι πραγματικό (στὴν Ἀνθολογία συναντᾶται καὶ θηλυκὸ 

Σκυλλίς· Διότ. ΠΑ 7.475=5,2 ΗΕ) ἀλλὰ πάντως ταιριαστὸ τῆς δραστηριότητας τοῦ δύτη, ἡ 

ὁποία συνδέεται μὲ τὸ σκυλεύειν (ὁ Σκύλλος οὐσιαστικὰ σκύλευσε τὴν νίκη)· ἐξάλλου, ὁ 

Ἡρόδοτος VIII 8.1 ἀναφέρει: Σκυλλίης Σκιωναῖος … ὃς καὶ ἐν τῇ ναυηγίῃ τῇ κατὰ Πήλιον 

γενομένῃ πολλὰ μὲν ἔσωσε τῶν χρημάτων τοῖσι Πέρσῃσι, πολλὰ δὲ καὶ αὐτὸς περιεβάλετο. 

                                                           
366 Πλίν. ΗΝ 139.1: Androbius pinxit Scyllum ancoras praecidentem Persicae classis (Scyllin σύμφωνα μὲ ἕναν 

κώδικα· Ιan-Mayhoff, Teubner 1986)· γιὰ τὸν ἄγνωστο ζωγράφο Ἀνδρόβιο, πιθανῶς τοῦ 5ου αἰ π.Χ., πρβλ. 

Croisille 1985, 245 καὶ Ῥοῦσσο καὶ Λεβίδη 1994, 437. Βλ. καὶ Παυσ. 10.19,1 (τὸ κείμενο παρακάτω). Γιὰ 

ἄλλα ἀφιερώματα στοὺς Δελφοὺς γιὰ τὶς νίκες τῶν Ἑλλήνων στοὺς Μηδικοὺς Πολέμους βλ. «Σιμων.» 17a, b 

FGE καὶ «Σιμων.» ΠΑ 6.214=34 FGE· Πλίν. ΝΗ 35.57 γιὰ ῥεαλιστικὴ ζωγραφιὰ τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνα 

ἀπὸ τὸν Πάναινο, ἀδελφὸ τοῦ Φειδία. 
367 Γιὰ ἔργα τὰ ὁποῖα ὁ Τιβέριος εἴτε ἀφιέρωσε στὸν Αὔγουστο εἴτε κράτησε γιὰ προσωπική του εὐχαρίστηση 

βλ. Πλίν. ΝΗ 35.28, 35.70 καὶ 35.131 καὶ Isager 1991: 122,128, 135.  
368 Πρόκειται ἴσως γιὰ ἀποσιώπηση τῆς ἐπιχείρησης ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο ἀπὸ σεβασμὸ στὸν Βορέα σύμφωνα μὲ 

τoὺς Hauvette 1886, 138 καὶ Frost 1968, 180.  
369 Λανθασμένα ἴσως οἱ Fraser-Matthews (LGPN IV) ἀποδίδουν στὸν δύτη μας τὸ ὄνομα Σκύλλις, τὸ ὁποῖο 

δὲν συναντᾶται σὲ ἐπιγραφές (ἡ ἀναφορὰ γίνεται στὶς πηγὲς ποὺ ἀναφέραμε· Χαλκιδική, Σκιώνη 480 π.Χ.). 
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Ἐπίσης, τὸ συγκεκριμένο ὄνομα ὁμοιάζει καὶ μὲ αὐτὸ τῆς Σκύλλας, τὴν ὅποίαν εἶχε 

ἐρωτευθεῖ ὁ θεὸς Γλαῦκος (Ἀθήν. VII 297Α-C=48 Kaibel).370 

 

Ξέρξου δολιχὸς στόλος Ἑλλάδα πᾶσαν/ ἤλαυνεν    Ἡ φράση Ἑλλὰς πᾶσα εἶναι συνήθης 

σὲ παρόμοια ἐπιγράμματα· βλ. «Σιμων.» ΠΑ 7.250=12,1 FGE ἀκμᾶς ἐστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ 

Ἑλλάδα πᾶσαν (κενοτάφιο Κορινθίων στὸν Ἰσθμό), «Σιμων.» ΠΑ 7.347=10 FGE πᾶσα/ 

Ἑλλάς (συμμετοχὴ Κορινθίων στὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος· ἴσως πραγματικὴ ἐπιγραφή), 

«Σιμων.» 20a,4 FGE (ἐπιγραφή).     

δολιχὸς στόλος    τὸ σύνταγμα δολιχὸς στόλος εἶναι νεότευκτο· συναντᾶται ἀργότερα στὸν 

Ὀππιανό, Ἁλ. 1.629-630 εἰσόκ’ ἐπειγόμενοι δολιχὸν στόλον ἀμπαύσωσι/ καὶ τόκον (ἐκεῖ ὅμως 

σημαίνει τὸ ταξίδι ψαριῶν πρὸς θερμότερα νερά). Ἐδῶ στόλος ἴσως σημαίνει τὴν πλώρη τοῦ 

πλοίου (καὶ συνεκδοχικῶς τὰ πλοῖα), ὅπως στὸν Αἰσχύλο, Πέρσ. 408 καὶ 416, ὅπου ἀρχίζουν 

νὰ συνθλίβονται μεταξύ τους τὰ πλοῖα τῶν Περσῶν στὰ στενὰ τῆς Σαλαμῖνος. Βλ. καὶ 

Ἀργεντ. ΠΑ 10.4=28,1 GP λῦσον ἀπ’ εὐόρμων δολιχὰ πρυμνήσια νηῶν.  

Ἐξάλλου, τὸ χωρίο ποὺ μελετοῦμε ἔχει συγγένειες μὲ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Ἀντιπάτρου 

τοῦ Θεσσαλονικέα (ΠΑ 10.25=40,4 GP): Πείσωνος δολιχῇ νηὶ συνεσπόμενον (βλ. καὶ Gow-

Page στὸ οἰκεῖο χωρίο). Πρόκειται ἴσως καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη ὅπως καὶ στὸν Ἀντίπατρο γιὰ 

λατινισμό, μετάφραση τοῦ λατινικοῦ ναυτικοῦ ὅρου navis longa ἢ navis oneraria, τοῦ 

πολεμικοῦ πλοίου· στὰ ἑλληνικὰ δοκιμώτερο θὰ ἦταν τὸ νῆες μακραί (βλ. Αἰσχ. Πέρσ. 380 

νεὼς μακρᾶς, πάλι γιὰ τὰ περσικὰ πλοῖα).  

ἤλαυνεν    Ἡ γραφὴ τῶν κωδίκων ἤλαυνεν εἶναι μετρικῶς καὶ νοηματικῶς ὀρθή.371 Σὲ ἤλαυν’ 

ἐμβυθίην διορθώνει ἀχρείαστα ὁ Reiske (στὸν Stadtmüller). Κυριολεκτικὰ ὁ στόλος τοῦ 

Ξέρξη ἐλαύνεται ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καὶ παράλληλα τὴν ἐλαύνει σὲ συμφορές, τὴν 

ἐπαπειλεῖ.372 Ἡ εἰκόνα βρίσκει παράλληλο στοὺς Πέρσες τοῦ Αἰσχύλου, 771 Ἰωνίαν τε 

πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ (ὑποκείμενο ὁ Κύρος ὁ Β΄)· κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ αἰσχύλειου ἔργου, καὶ 

στὴν περίπτωση ποὺ μελετοῦμε ὁ Ξέρξης ἀκολουθεῖ τὴν κατακτητικὴ τάση τοῦ προγόνου 

του κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ τελικῶς ἐπέρχεται θεοδικία.  

 

                                                           
370 Ἡ πρακτικὴ τῆς σκυλείας ναυαγίων ἀπέφερε ἀρκετὰ στοὺς δύτες· βλ. σχετικῶς Frost 1968, 184. Γιὰ τὴν 

δελεαστικὴ ἑτυμολογικὴ προσέγγιση τοῦ ὀνόματος ἀπὸ τὴν Σκύλλα (ἡ ὁποία δὲν πρέπει νὰ ὠθηθεῖ στὴν 

ὑπερβολή) βλ. Hauvette 1886, 135-136· γιὰ τὶς διαλεκτικὲς διαφορὲς στὴν κατάληξη τοῦ ὀνόματος βλ. 

Hauvette 1886, 137 καὶ ὑποσ. 1. 
371 Ὁ Λάσκαρις 1494, 55v διορθώνει λανθασμένα σὲ ἤλαυνε (ὑπὸ τὴν ἐπίδραση μᾶλλον τῆς ἑπόμενης λέξης 

βυθίην, ἡ ὁποία ξεκινᾷ μὲ σύμφωνο) καὶ τὸ αὐτὸ γράφουν οἱ μετέπειτα ἐκδότες πρὶν ἀπὸ τὸν Jacobs2. 
372 Ἡ χρήση αὐτὴ εἶναι, καθὼς φαίνεται, ἐξέλιξη τοῦ ὁμηρικοῦ ἄδην ἐλαύνειν (ὀδηγῶ κάποιον σὲ κορεσμό) + 

γενικὴ ὀνόματος ποὺ δηλώνει συμφορά (πολέμοιο, κακότητος)· Ἰλ. 13.315, 19.423 (Ἀχιλλέας ἐναντίον Τρώων), 

Ὀδ. 5.290 (Ποσειδῶνας ἐναντίον Ὀδυσσέα).  
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βυθίην εὕρετο ναυμαχίην      Ἡ φράση βυθίη ναυμαχίη ἀποτελεῖ εἶδος ὀξύμωρου σχήματος. 

Ἐντούτοις, τὸ βύθιος στὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε μπροστά μας εἶναι ἴσως προσδιοριστικὸ τοῦ 

ἰδιαιτέρου τύπου τῆς ναυμαχίας αὐτῆς, ὄχι ἐνδεικτικὸ τοῦ βάθους τῆς θάλασσας· βλ. καὶ 

παρακάτω, Νηρῆος … τενάγεσσι.373 Πρόκειται γιὰ κυρίως πεζολογικὸ ἐπίθετο ποὺ 

συναντᾶται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη, 9.791=25,2 GP κρηπῖδας βυθίας. Ὑπάρχει καὶ στὴν 

ποίηση τοῦ Ὀππιανοῦ (Ἁλ. 3.15), Πανὶ … βυθίην παρακάτθεο τέχνην καὶ Ἁλ. 3.36 πόνου 

βυθίοιο (ἀκριβῶς γιὰ κατάδυση ἁλιέα), [Ὀππ.] Κυν. 2.62-63 ἐνὶ πτολέμῳ βυθίῳ, ὅτε 

ναυμάχος Ἄρης/ δῆριν ἀείρηται, Νόνν. Δ. 36.83 βυθίου προμάχου· στὴν Ἀνθολογία 

συναντᾶται λίγες φορές, ἐπὶ ἀψύχων μόνο στὰ δύο χωρία ἀπὸ τὸν Ἀπολλωνίδη καὶ σὲ 

βυζαντινὰ ἀναθηματικὰ ἐπιγράμματα (Σιλεντ. ΠΑ 6.65,7 βυθίην Τρίτωνος … χαμεύνην γιὰ 

σπόγγο καὶ Θεαιτ. Σχολ. ΠΑ 6.27,3 βυθίων παγίδων).  

Πεζολογικὸ εἶναι καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ναυμαχία· συναντᾶται ἀρχικῶς στὸν Ἡρόδοτο 

γιὰ τὴν περιγραφὴ μεγάλων θαλασσίων ἐπιχειρήσεων, καθὼς καὶ στὰ σιμωνίδεια: «Σιμων.» 

ΠΑ 6.215=13,2 FGE, «Σιμων.» ΠΑ 7.250=12 FGE, στ. 3-4 Πέρσαις δὲ περὶ φρεσὶ πήματα 

πάντα/ ἥψαμεν, ἀργαλέης μνήματα ναυμαχίης (ἀργαλέης … ναυμαχίης στὸ ἴδιο σημεῖο τοῦ 

πενταμέτρου· καὶ τὰ δύο ἀναφέρονται στὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνας). Βλ. καὶ «Σιμων.» 

24,3 FGE=Πλουτ. Θεμ. 8.4 ναυμαχίᾳ δαμάσαντες (γιὰ τὸ Ἀρτεμίσιον). Ἀχρείαστα ὁ 

Stadtmüller θέλει νὰ διορθώσει σὲ ναυλοχίην ἢ μηχανίην, ἀφοῦ ὁ τύπος ναυμαχίην δηλώνει 

τὴν κυριολεκτικὴ μάχη ἐναντίον τῶν πλοίων τῶν ἀντιπάλων τὴν ὁποία καλεῖται νὰ κάνει ὁ 

δύτης μας γιὰ νὰ τὰ ἀποκόψει ἀπὸ τὶς ἄγκυρές τους. Πρόκειται γιὰ νέα χρήση τοῦ 

στρατιωτικοῦ ὅρου ἡ ὁποία θὰ ἔκανε καὶ τότε ἐντύπωση στὸν ἀναγνώστη, εἰδικὰ δίπλα στὸ 

ἐπίθετο βυθίην. 

εὕρετο    Σὲ εὕρατο ἀλλάζει τὸ κείμενο ὁ Λάσκαρις (1494) καὶ τὸν ἀκολουθοῦν οἱ μετέπειτα 

ἐκδότες τοῦ Πλανούδειου καθὼς καὶ οἱ Βrunck καὶ Jacobs1· ὁ Jacobs2 ἐπανέρχεται στὸ 

εὕρετο τῶν κωδίκων καὶ ἐξηγεῖ ὅτι οἱ συγγραφεῖς παραλλάσσουν τοὺς δύο τύπους (βλ. 

Ἀνών. ΠΑ 7.119,1). Μὲ τὸ εὕρετο γίνεται ἀναφορὰ στὸν πρῶτο εὑρετή, παρόλο ποὺ ἴσως 

προγενέστεροι εἶχαν δράσει παρόμοια σὲ στιγμὲς ὅπου μία στρατιωτικὴ παράτολμη 

ἀνδραγαθία ἦταν ἀναγκαία γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν δύσκολη κατάσταση· βλ. καὶ «Σιμων.» 

40b,4 FGE πρῶτοι δυσμενέων εὗρον ἀμηχανίην (γιὰ τὸν στρατὸ τοῦ Κίμωνα, ὁ ὁποῖος 

καταδίκασε τὰ λείψανα τοῦ στρατοῦ τοῦ Ξέρξη σὲ θάνατο ἀπὸ λιμὸ ἀφοῦ οἱ Πέρσες δὲν 

παραδόθηκαν). Γιὰ τὸν εὑρετὴ τῆς ναυτιλίας βλ. Ἀντιφίλου ΠΑ 9.29=31,1 GP σὺ γὰρ δρόμον 

ηὕραο πόντου. 

 

                                                           
373 Πρβλ. τὸν ὅρο δύτης βύθιος στὸ Ὀνομαστικὸν τοῦ Πολυδεύκη, 1.97.7. 
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Νηρῆος λαθρίοισιν ὑποπλεύσας τενάγεσσι    Παρόμοιες φράσεις σχετικὰ μὲ τὰ νερὰ τοῦ 

Νηρέως γράφουν οἱ Εὐριπίδης, Ἑλ. 1452 ῥοθίοισι Νηρέως, Λυκ. Ἀλ. 164 Νηρέως τάφους, 

Καλλίμ. Ὕμν. Δία 40, Λιμέν. Ἀπόλλ. 9 Powell Νη[ρέως … ο]ἶδμ’(α), Μεσομήδ. ἀπ. 9,8 

Heitsch. Πρόκειται γιὰ τὸ σχῆμα τῆς μυθολογικῆς ἐπωνυμίας (Νηρῆος ἀντὶ θαλάσσης)· 

πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 11.25=27,3 GP. Ἡ ἴδια μετωνυμία βρίσκει τὴν πλήρη μορφή της 

ἀργότερα στὸν [Ὀππιανό], Κυν. 2.68 στένεται δ’ ὅλος οἴδματι Νηρεύς, καὶ τελικῶς στὸν 

Νόννο: Δ. 25.51 Λίβυς … Νηρεύς (=Λιβυκὴ θάλασσα), 32.194 Ἄραψ … Νηρεύς (στὸ τέλος 

ἑξαμέτρου). Στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Λουκίλλ. ΠΑ 11.245,3 δελφίνων δ’ ἀγέλαι καὶ Νηρέος 

ἀγλαὰ τέκνα, Ἀράβ. Σχολ. ΠλΑ 148,3-4 κῆτος …/ … ἀπὸ Νηρῆος γείτονος ἐξανέδυ.  

λαθρίοισιν … τενάγεσσι  τὸ λαθραῖος καὶ τὸ μεταγενέστερο λάθριος στὴν ποίηση 

χρησιμοποιοῦνται κυρίως γιὰ παράνομες σχέσεις (πρβλ. τὴν Ἀφροδίτη λαθρίη· Λεων. Ταρ. 

ΠΑ 6.300=36,1 ΗΕ). Στὴν περίπτωση ποὺ μελετοῦμε ἐμφανίζεται σχῆμα ὑπαλλαγῆς: νερὰ 

στὰ ὁποῖα γίνεται «λαθραία» ἐπιχείρηση. Πρβλ. Πολύβ. 9.4.7 λαθραίαν ποιησάμενος τὴν 

πορείαν, Διόδ. Σικ. 18.34.6 (γιὰ στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση). Στὴν Ἀνθολογία βλ. παρόμοια 

Ἀντιφίλου 9.14=30,1-2 GP αἰγιαλοῦ τενάγεσσι ὑποπλώοντα λαθραίῃ/ εἰρεσίῃ Φαίδων εἴσιδε 

πουλυπόδην· ἴσως ὁ Ἀντίφιλος γράφει παράλληλα μὲ τὸν Ἀπολλωνίδη καὶ ἴσως ὁ ποιητής 

μας ἐμπνεύσθηκε τὴν πρωτότυπη εἰκόνα τοῦ δύτη ἀπὸ τὸ κοινότερο θέμα τῆς διπλῆς λείας 

τοῦ Ἀντιφίλου (ὀκταπόδι ἁρπάζει λαγό καὶ καταλήγουν καὶ τὰ δύο θηράματα στὰ χέρια 

ἁλιέα). Βλ. ὅμως καὶ Φίλ. ΠΑ 11.33=58,1 GP λάθριον … πόδα, κισσέ, χορεύσας (κισσὸς 

πνίγει ἀμπέλι).  

Τὸ τέναγος εἶναι ἄλλος ἕνας ὅρος τοῦ ναυτικοῦ λεξιλογίου ποὺ δηλώνει τὰ ξέβαθα 

νερά ἢ ἐλώδεις τόπους (βλ. καὶ Σούδα λ. τέναγος). Συναντᾶται πρώτη φορὰ στὸν Πίνδαρο, 

Ν. 3.24, καὶ ἔπειτα στὰ Ἀργοναυτικὰ τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Ῥοδίου (4.1237), ἀργότερα στὸν 

Ὀππιανό, Ἁλ. 4.1237. Στὴν Ἀνθολογία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πολὺ κοντινὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀντιφίλου 

(ΠΑ 9.14=30 GP, βλ. ἀμέσως παραπάνω), βλ. καὶ τὸν πρωτότυπο σχηματισμὸ τεναγῖτιν … 

εἰς ἅλα κῶλον, πάλι ἀπὸ τὸν Ἀντίφιλο (ΠΑ 9.551=10,3 GP: ἐρωδιὸς ἱστάμενος σὲ τέναγος 

προδίδει εὔκολη διάβαση μέσῳ τοῦ ἀβαθοῦς νεροῦ στοὺς ἐχθρούς). 

 

καὶ τὸν ἀπ’ ἀγκύρης ὅρμον ἔκειρε νεῶν    πρβλ. Ὀδ. 10.126-127 ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος 

παρὰ μηροῦ/ τῷ ἀπὸ πείσματ’ ἔκοψα νεὸς κυανοπρώροιο (ὁ Ὀδυσσέας δραπετεύει ἀπὸ τοὺς 

Λαιστρυγόνες).     

καὶ … ἔκειρε     τὸ ἐπιδοτικὸ καὶ εἰσάγει ἕνα δεύτερο ἐπίτευγμα τοῦ Σκύλλου, ὡς ἐπεξήγηση 

καὶ ἐπέκταση τοῦ προηγουμένου (βυθίην εὕρετο ναυμαχίην)· βλ. K-G II.2, § 521.2 μὲ 
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παραδείγματα. Γιὰ τὴν φράση ἀπ’ ἀγκύρης πρβλ. Kάσσ. Δί. 48.48.3-4 ὁ … ἄνεμος … 

ἀπερρήγνυ τε ἀπὸ τῶν ἀγκύρων τὰ σκάφη καὶ πρὸς τὰς πέτρας ἐξεώθει.  

ὅρμον ἔκειρε     Εἶναι ἀσυνήθιστη ἡ χρήση τοῦ κείρειν ἀλλὰ καὶ τοῦ ὅρμος στὸ χωρίο αὐτό. 

Τὸ ῥῆμα κείρειν χρησιμοποιεῖ ὁ ἐπιγραμματοποιός μας μία φορὰ γιὰ τὴν κοπὴ 

καρπῶν/βοστρύχων (10.19=26,1-2 GP παρηϊάδων πρῶτον θέρος …/ κείρεο) καὶ ἄλλη μία 

φορὰ μὲ μεταφορικὴ σημασία (7.389=6,3-4 GP Ἀίδαο … ἥρπασεν ἦμαρ/ τὴν πολλὴν παίδων 

ἐλπίδα κειράμενον). Σὲ παρόμοια συμφραζόμενα ἀπὸ ἱστορικὰ κείμενα χρησιμοποιεῖται τὸ 

τέμνειν/ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκόπτειν: βλ. Ἀρρ. Ἀνάβ. 2.21.5-6, ὅπου κατὰ τὴν πολιορκία τῆς 

Τύρου ὁρισμένοι πολιορκημένοι ὑποτέμνοντες τὰς σχοίνους τῶν ἀγκυρῶν ἄπορον τὴν 

προσόρμισιν ταῖς πολεμίαις ναυσὶν ἐποίουν … καὶ ὣς ὕφαλοι κολυμβηταὶ τὰς σχοίνους αὐτοῖς 

ὑπέτεμνον (τὰ πλοῖα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἔφεραν πολιορκητικὲς μηχανές)· βλ. καὶ Κάσσ. Δίωνα 

74.12.1-2 τὰς … ἀγκύρας αὐτῶν ὑφύδροις κολυμβηταῖς ὑποτέμνοντες (λῃστρικὴ ἀπόσπαση 

πλοίων ἀπὸ Βυζαντινοὺς κατὰ τὴν πολιορκία τους ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους)· Ξεν. Ἑλλ. 1.6.21 

τάς … ἀγκύρας ἀποκόπτοντες. 

Ὅσο γιὰ τὸ ὅρμος, αὐτὸ χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ἐπικρατέστερη σημασία τοῦ 

ἀγκυροβολίου στὸν Ἀπολλωνίδη, 7.631=7,1 GP Μιλήτου Φοιβήιον ὅρμον (Pl). Ὁ ποιητής 

μας φαίνεται νὰ δημιουργεῖ ἐδῶ νεολογισμὸ μεταφέροντας σὲ συμφραζόμενα ναυτικὰ τὴν 

σημασία τοῦ ὅρμος ὡς σχοινὶ ἢ ἁλυσίδα (συνήθως μὲ τὴν ἔννοια τοῦ περιδέραιου· Ἰλ. 

18.401). Ἴσως πρόκειται γιὰ λατινισμό, ἐπίδραση ἀπὸ τὸ λατινικὸ catena τὸ ὁποῖο σήμαινε 

καὶ ἀλυσίδα ἀλλὰ καὶ περιδέραιο· βλ. τὴν συζήτησή μας στὸν Ἀπολλωνίδη, 7.233=20,1-2 

GP χρυσέοισι/ στέμμασι σωρεύσας αὐχένας.  

 

αὔτανδρος δ’ ἐπὶ γῆν ὠλίσθανε Περσίς ἄναυδος/ ὀλλυμένη    βλ. Αἰσχ. Πέρσ. 252 τὸ 

Περσῶν δ’ ἄνθος οἴχεται πεσόν (λόγια Ἀγγέλου γιὰ τὴν ἧττα) καὶ Πέρσ. 962-965 ὀλοοὺς 

ἀπέλειπον/ Τυρίας ἐκ ναὸς ἔρροντας ἐπ’ ἀκταῖς/ Σαλαμινιάσι, στυφελοῦ θείνοντας ἐπ’ ἀκτᾶς 

(ἀναφορὰ Ξέρξη γιὰ τοὺς στρατηγούς του). Γιὰ τὴν πανωλεθρία βλ. καὶ Ἡρδτ. VIII 14 

ἀγγελίη ἐλθοῦσα ὡς τῶν βαρβάρων οἱ περιπλώοντες τὴν Εὔβοιαν πάντες εἴησαν διεφθαρμένοι 

ὑπὸ τοῦ γενομένου χειμῶνος.  

αὔτανδρος      πάλι ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ λεξιλόγιο, τὸ ἐπίθετο συναντᾶται συχνὰ γιὰ πλοῖα 

(βλ. Πολύβ. 1.23.7, Διόδ. Σικ. 13.16.3), ἀλλὰ εἶναι σπανιότατο στην ποίηση (πρβλ. Ἀπ. Ῥ. 

3.582 αὔτανδρον φλέξειν δόρυ νήϊον, γιὰ τὴν Ἀργώ) καὶ ἅπαξ στὴν Ἀνθολογία. Ἐδῶ μὲ 

ποιητικὸ τρόπο παρουσιάζεται ὁλόκληρη ἡ Περσία (Περσίς ὡς προσωποποιημένη δύναμη· 

βλ. Lausberg 1998 § 568) νὰ κατρακυλᾷ στὸν χαμό της ἐπειδὴ Ἑλλάδα πᾶσαν/ ἤλαυνεν (στ. 

1-2)· δημιουργεῖται ἰσορροπία καὶ μεγαλοπρεπὴς λόγος ἀπὸ τὴν γενικευτικὴ χρήση τοῦ 
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ἐθνικοῦ ὀνόματος τῶν δύο ἀντιπάλων. Βλ. Αἰσχ. Πέρσ. 515-516 δαῖμον … βαρύς/ … παντὶ 

Περσικῷ γένει καὶ Ἡρδτ. VIII 13-14 ὅκως ἂν ἐξισωθείη τῷ Ἑλληνικῷ τὸ Περσικόν 

(ἀναφορικὰ μὲ τὸ στρατιωτικὸ δυναμικό).374 Στὴν Ἀνθολογία βλ. παρόμοια «Σιμων.» ΠΑ 

7.296=45,7-8 FGE μέγα δ’ ἔστενεν Ἀσὶς ὑπ’ αὐτῶν/ πληγεῖσ΄(α), γιὰ τὴν ἧττα Περσῶν καὶ 

Φοινίκων ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους τοῦ Κίμωνα.  

ἐπὶ γῆν ὠλίσθανε    Σὲ ἐπὶ γῆς διαφοροποιεῖ τὸ κείμενο ὁ Λάσκαρις καὶ οἱ μετέπειτα ἐκδότες 

τοῦ Πλανούδειου κώδικα, καθὼς καὶ οἱ Βrunck, Jacobs1, Jacobs2 καὶ ὁ Holtze ἀργότερα (ὁ 

Jacobs ἐξηγεῖ ὅτι τὰ περσικὰ πλοῖα ἔπεσαν πάνω στὴν ἀκτή). Οἱ μεταγενέστεροι γράφουν 

τὸ ἐπὶ γῆν τῶν κωδίκων: Dübner, Stadtmüller (ὁ ὁποῖος προτείνει καὶ ἄλλες, πιὸ 

ἀπομακρυσμένες γραφές), Paton, Beckby, Gow-Page. Γιὰ τὸ ἐπὶ σὲ περικείμενα πτώσεως 

(ἐπὶ γῆν πίπτειν καὶ συνώνυμα καὶ σύνθετα) βλ. Ἰλ. 3.265-266 ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα 

…/ ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο (πάλι γιὰ κίνηση πρὸς τὰ κάτω)· στὸν Αἴσωπο, 

1.1 Hausrath-Hunger ἐπὶ τὴν γῆν κατέπεσον (ἐνν. οἱ νεοσσοὶ τοῦ ἀετοῦ ἀπὸ δένδρο), στὸν 

Ἡρόδοτο, 3.111 οὐ δυναμένας ἴσχειν καταρρήγνυσθαι ἐπὶ γῆν (γιὰ φωλιὲς πουλιῶν). Ἡ 

φράση ἐπὶ γῆν ὑπάρχει καὶ στὸ Φίλιππο, ΠΑ 9.83=38,4 GP ὡς ἐπὶ γῆν εἰς βυθὸν ἐξέθορεν 

(γιὰ σκύλο ποὺ θέλει νὰ «κυνηγήσει» δελφίνια) καὶ ἴδ. ΠλΑ 81=67,1 GP, Ἀργεντ. ΠΑ 

9.161=15,3 GP· βλ. καὶ Ἀντίφιλ. ΠΑ 9.14=30,3 GP ἔριψεν ἐπὶ χθόνα (γιὰ κτύπημα 

ὀκταποδιοῦ). 

ἄναυδος    Τὸ ἄναυδος ἐντοπίζεται ξανὰ στὴν Ἀνθολογία· βλ. Διοσκ. ΠΑ 6.220=16,9 ΗΕ 

ἄναυδος ἔμεινε δέους ὕπο (Γάλλος μπροστὰ σὲ λιοντάρι). Εἶναι ἀχρείαστο νὰ ἀναζητήσουμε 

πιὸ ἀπομακρυσμένες ἑρμηνεῖες, ὅπως ἄδοξος, χωρὶς ὄνομα (de Bosch στὸν Grotius, τόμ. 4 

σ. 349). Ἴσως ἔχουν δίκαιο οἱ Gow-Page λέγοντας ὅτι ἡ συμφορὰ ἦλθε ἐξαπίνης ὥστε οἱ 

Πέρσες δὲν εἶχαν χρόνο νὰ πανικοβληθοῦν, ἀλλὰ καὶ μία ἄλλη ἑρμηνεία ἴσως εὐσταθεῖ. 

Πραγματικὰ ἄναυδος εἶναι μόνο ὁ νεκρός· βλ. Πέρσ. 818-820 θῖνες νεκρῶν …/ ἄφωνα 

σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν/ ὡς οὐχ ὑπέρφευ θνητὸν ὄντα χρῆ φρονεῖν (προφητεία Δαρείου 

γιὰ πανωλεθρία Περσῶν στὶς Πλαταιές). Προτείνουμε νὰ ἀναγνωσθεῖ τὸ ὀλλυμένη ὡς 

συμπλήρωμα καὶ ἐπεξήγηση τοῦ ἄναυδος· πρβλ. GVI 798,3 (Τρῳάς, 3ος αἰ. π.Χ.) παρθένος 

αὐδάεσσα τὸ πρίν, νῦν δ’ αἰὲν ἄναυδος, GVI 1938,2 λειτὸς ὅδ’ ἒξαπίνης τύνβος ἄναυδον ἔχει 

(Ῥώμη, 2ος αἰ. μ.Χ.), GVI 731,1 (Ρώμη, 2ος-3ος αι. μ.Χ.).375  

 

                                                           
374 Πρόκειται γιὰ θεϊκὴ παρέμβαση γιὰ νίκη τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἀρτεμίσιο, ἴσως κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Διὸς 

βουλῆς (γιὰ ἐλάφρυνση τοῦ βάρους τῆς γῆς) ἡ ὁποία προκάλεσε τὸν Τρωϊκὸ πόλεμο· βλ. Ἰλ. 1.5, Ὀδ. 8.82, 

Κύπρ. ἀπ. 1 Bernabé. 
375 Στὸν Αἰσχύλο, Πέρσ. 576-578, διαβάζουμε γιὰ τοὺς νεκροὺς Πέρσες ναυαγοὺς ὅτι γναπτόμενοι δ΄ ἁλὶ δεινᾷ/ 

σκύλλονται πρὸς ἀναύδων/ παιδῶν τὰς ἀμιάντου (ἄναυδα εἶναι ἐκ φύσεως τὰ ψάρια τὰ ὁποῖα σκυλεύουν, 

κατατρώγουν τοὺς ἀνθρώπους).  
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πρώτη πεῖρα Θεμιστοκλέους    πρόκειται γιὰ παράθεση στὰ προηγούμενα, μοναδικὴ 

περίπτωση στὸν Ἀπολλωνίδη. Συναντῶνται ὅμως παρόμοια ἀσύνδετα στὸ κλείσιμο 

ἐπιγραμμάτων, ἂν καὶ πρόκειται γιὰ ἀνεξάρτητες προτάσεις: βλ. Ἀπολλωνίδ. 7.180=4,6 GP, 

7.389=6,6 GP, 9.257=17,6 GP, 9.265=19,6 GP, 9.281=22,4 GP, 11.25=27,6 GP. Σὲ ὅλες 

τὶς περιπτώσεις ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀσυνδέτου (ἢ τῆς παραθέσεως στὴν περίπτωση τὴν ὁποία 

μελετοῦμε) εἶναι ἐκούσια, γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ ξεχωριστὰ καὶ ἐμφατικὰ τὸ δίδαγμα-

ἐπιμύθιο τῆς κάθε ἱστορίας. Ἄδικα λοιπὸν οἱ Gow-Page χαρακτηρίζουν τὴν παράθεση αὐτὴ 

ὡς τολμηρή, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ μέρος τῆς πρακτικῆς τοῦ ποιητῆ μας. 

Ἡ πεῖρα χρησιμοποιεῖται πάλι σὲ εἰδικὰ στρατιωτικὰ συμφραζόμενα· πρβλ. τὸν 

Αἰσχύλο, Πέρσ. 719 πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ’ ἐμώρανεν τάλας; (γιὰ τὴν ἀποτυχημένη 

ἐκστρατεία τοῦ Ξέρξη· ὁ Δαρεῖος ἀπευθύνεται στὴν Ἄτοσσα), Σοφ. Αἴ. 2, Θουκ. 7.21.4 ἰέναι 

… ἐς τὴν πεῖραν τοῦ ναυτικοῦ (Ἀθηναῖοι ἐναντίον Συρακοσίων). 

Τὸ ἐπίγραμμά μας παρουσιάζει τὸν Θεμιστοκλῆ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα κλείνει 

ἐμφατικῶς τὸ ποίημα, ὡς ἰθύνοντα νοῦ τῆς περιγραφόμενης ἐπιχείρησης, ἴσως ἐπειδὴ 

ὁρισμένοι ἀττικοὶ συγγραφεῖς ἀπέδωσαν τὴν ἐπιχείρηση στὸν Θεμιστοκλῆ.376 Ὁ Beckby 

σχολιάζοντας τὸ σημεῖο αὐτὸ πιστεύει ὅτι γίνεται ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν μεγάλη ἐπιχείρηση 

τῆς ὁποίας ἡγήθηκε ὁ στρατηγός, τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος. Ἴσως προεκτείνοντας τὴν 

σκέψη αὐτὴ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ἐπιγραμματοποιός μας εἶχε στόχο νὰ 

μεταχειρισθεῖ αὐτὸ τὸ στρατιωτικὸ κατόρθωμα γιὰ νὰ τονίσει τὴν προϊστορία τῆς μάχης τῆς 

Σαλαμῖνας. Γιὰ παράδειγμα, παρόμοιο ἐγχείρημα, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἐπιτυγχάνει 

ὁ Καλλίμαχος στὴν Ἑκάλη, ὅπου ἑστιάζεται στὴν φιλοξενία τοῦ Θησέα ἀπὸ τὴν γριὰ Ἑκάλη 

πρὶν ἀπὸ τὸ κυνήγι τοῦ ταύρου τοῦ Μαραθῶνος.  

                                                           
376 Βλ. Jacobs1. Ὁ Frost 1968, 180 ὑποσ. 4 ὑποπτεύεται, ἴσως ὀρθῶς, ὅτι ὁ Σιμωνίδης ὁ Κεῖος εἶναι ἡ συνεκτικὴ 

γραμμὴ τοῦ ἀπολλωνίδειου χωρίου μὲ τὸν Θεμιστοκλῆ, διότι ὑπῆρξε φίλος καὶ ὀπαδὸς τοῦ στρατηγοῦ. 
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ΠΑ 9.791=25 GP 

 

μητρὶ περιστεφέας σηκοῦ, Κυθέρεια, θαλάσσῃ 

   κρηπῖδας βυθίας οἴδματι πηξαμένη 

χαίρει δ’ ἀμφί σε πόντος ἐπὶ Ζεφύροιο πνοῇσιν 

  ἁβρὸν ὑπὲρ νώτου κυανέου γελάσας· 

εἵνεκα δ’ εὐσεβίης νηοῦ θ’ ὃν ἐγείρατο σεῖο             5 

  Πόστουμος αὐχήσει †μεζοναφλουσι† Πάφου. 

 
P Ἀπολλωνίδου    Caret Pl 

1 περιστεφέας σηκοῦ Hermann: περιστρεφέα σηκόν P    4 ἁβρὸν Jacobs1: ἀφρὸν Ρ | κυανέου Jacobs1: κυάνεον 

Ρ    5 ἐγείρατο Hecker: ἐγείνατο Ρ 

 

Κυθέρεια, ἐσένα ποὺ στερέωσες μέσα στὸ κῦμα τὰ θεμέλια τοῦ ἱεροῦ σου ὥστε βαθιὰ νὰ 

περικυκλώνονται ἀπὸ τὴν μητέρα σου τὴν θάλασσα, χαίρεται ὁ πόντος γύρω σου γελῶντας 

γλυκὰ μὲ τὸ φύσημα τοῦ Ζέφυρου πάνω στὴν βαθυγάλανη ῥάχη του. Χάρη στὴν εὐσέβεια καὶ 

στὸν ναό σου ποὺ ἔκτισε, ὁ Πόστουμος θὰ εἶναι πιὸ περήφανος, […] παρὰ ἡ Πάφος.  

 

Στὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ προσωποποίηση τῶν κυμάτων (βλ. 

παρακάτω). Ἐπίσης, τὸ σκηνικὸ τοῦ ἐπιγράμματος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μέρος ἑνὸς locus 

amoenus ἢ ὡς σκηνικὸ μιᾶς διαρκοῦς ἄνοιξης λόγῳ τῆς ἀναφορᾶς στὸν Ζέφυρο καὶ στὴν 

ἠρεμία τῆς θάλασσας· βλ. ‘Μελέαγρο’ ΠΑ 9.363,2 κ.ἑξ. πορφυρέη  μείδησε φερανθέος 

εἴαρος ὤρη/ .../ ἤδη δὲ πλώουσιν ἐπ’ εὐρέα κύματα ναῦται/ πνοιῇ ἀπυμάντῳ Ζεφύρου λίνα 

κολπώσαντος, Ποσείδ. 110 Α-Β, Στράτ. ΠΑ 12.195,1-2, Σιλεντ. ΠΑ 10.15,1-2 ἤδη μὲν 

ζεφύροισι μεμυκότα κόλπον ἀνοίγει/ εἴαρος εὐλείμων θελξινόοιο χάρις. Πρβλ. Εὐρ. Ἰ.Τ. 422 

κ.ἑξ., Ὀππ. Ἁλ. 3.244, Νόνν. Διον. 47.361 κ.ἑξ. (περισσότερα παρακάτω, στὴν ἀναφορὰ στὸν 

Ζέφυρο). Τὸ ἰδανικὸ τοπίο φαίνεται νὰ εἶναι προσφιλὲς στὴν Ἀφροδίτη, στὴν ὁποίαν εἶναι 

ἀφιερωμένος ὁ ναός· οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας τῆς θεᾶς τῆς γονιμότητας συνδέουν τὴν 

Ἀφροδίτη καὶ τὸν Ἄδωνι μὲ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν ἐποχῶν καὶ θεωροῦν τὴν ἄνοιξη ὡς ἐποχὴ 

τῆς ἀναγέννησης.377 Κυρίως ἐδῶ ὅμως ἡ Ἀφροδίτη ἔχει τὴν ἰδιότητα τῆς προστάτιδας τῶν 

λιμανιῶν, ὅπως ἡ Ἄρτεμις στὸ ἀπολλωνίδειο 6.105=1 GP. 

Ἐπιπλέον, μποροῦν ἴσως νὰ διαφανοῦν ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν ἴδιο τὸν 

Ἀπολλωνίδη, συγκεκριμένα τὸ κύριο ὄνομα Πόστουμος. Ὁ Cichorius 1922, 336 ὑποθέτει 

ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν C. Vibius Postumus, homo novus ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ ἀξίωμα τοῦ 

ἀνθυπάτου (proconsul) τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀσίας (13-16 μ.Χ.), σὲ περίοδο καὶ περιοχὴ οἱ 

ὁποῖες συμπίπτουν μὲ τὴν περίοδο καὶ τὸν χῶρο δράσης τοῦ Ἀπολλωνίδου. Πράγματι, τὸ 

                                                           
377 Βλ. χαρακτηριστικὰ Ἰωάνν. Λυδ. Περὶ μηνῶν 4.65 γιὰ τὴν γυναικεία λατρεία τῆς Ἀφροδίτης κατὰ τὶς 

Καλένδες τοῦ Ἀπριλίου. Βλ. καὶ Cairns 2016, 404: ‘‘Spring descriptions can occur more widely as topoi of 

other genres’’. 
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τελευταῖο δίστιχο τοῦ ἐπιγράμματος ἀποδίδει ξεχωριστὴ σημασία στὸν ναό, ἄρα θὰ πρέπει 

νὰ ἀναφέρεται καὶ σὲ κάποιον ἐξέχοντα κτήτορα. Πάντως δὲν μαρτυρεῖται κάπου 

συγκεκριμένα ἡ ἀνέγερση ναοῦ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ῥωμαῖο ἀξιωματοῦχο. Οἱ μεταγενέστεροι 

ἐκδότες λαμβάνουν σχεδὸν ὡς δεδομένη αὐτὴ τὴν ταυτοποίηση.378 

Ἡ εὐσεβίη εἶναι λέξη-κλειδὶ τοῦ ἐπιγράμματος· ἡ εὐσέβεια τοῦ Ποστούμου 

ἐκφράζεται ἔμπρακτα μὲ τὴν ἀφιέρωση χρημάτων γιὰ τὴν ἀνέγερση ἱεροῦ γιὰ τὴν Ἀφροδίτη. 

Ἴσως ἡ ἀναφορὰ στὴν εὐσεβίην λειτουργεῖ δίκην ἐγκωμίου πρὸς ἕνα σημαῖνον, εὐκατάστατο 

πρόσωπο τῆς ῥωμαϊκῆς ἀριστοκρατίας, τὸ ὁποῖο θεωρητικὰ συνδυάζει εὐσέβεια καὶ 

ἀνδρεία.379 Καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία ὑπάρχει σύνδεση μεταξὺ τῆς εὐσέβειας καὶ τοῦ 

πλούτου· βλ. Καρφυλλ. ΠΑ 9.52=2,5-6 ΗΕ δικαίοις/ ἀνδράσιν εὐσεβίης οὐκ ἀπόλωλε χάρις, 

καὶ ἀργότερα Ἀγαθ. ΠλΑ 41,6 πλοῦτον ἀεξήσας, ἀλλὰ μετ’ εὐσεβίης, Μακ. Ὑπ. ΠΑ 11.380,1-

2 Δίκη.../ οὐ τὸν ἐν εὐσεβίῃ χρυσὸν ἀποστρέφεται, Ἀνων. ΠλΑ 274. 

Tὸ ἐπίγραμμα πραγματεύεται τὴν ἀφιέρωση ἑνὸς ναοῦ στὴν Ἀφροδίτη· μάλιστα, οἱ 

στ. 1-2 περιγράφουν ἕναν ναὸ ὁ ὁποῖος εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου θεμελιωμένος μέσα στὸ πέλαγος. 

Αὐτὸ εἶναι ὑπερβολή, ἐφόσον ὁ ναὸς δὲν εἶναι, μᾶλλον, ἐντελῶς μέσα στὴν θάλασσα. 

Βέβαια, τὸ θέμα ἑνὸς παραθαλάσσιου ἱεροῦ χώρου ἀφιερωμένου στὴν εἰναλία Ἀφροδίτη 

πραγματεύονται καὶ ἄλλα ἐπιγράμματα, τονίζοντας τὸ θαυμαστὸν τῆς οἰκοδόμησης στὰ ὅρια 

ξηρᾶς καὶ ὑγροῦ στοιχείου: βλ. Ἀνύτ. ΠΑ 9.144=15 ΗΕ (ἀπ’ ἠπείρου … ὁρῆν πέλαγος), 

Μνασ. ΠΑ 9.333=15 ΗΕ (παρὰ χθαμαλὰν χθόνα πόντου), Ποσείδ. 12 καὶ 13 HE=116 καὶ 

119 Α-Β (ἱερὸν Ἀρσινόης Κύπριδος ἐν περιφαινομένῳ κύματι, καὶ ἐν πόντῳ καὶ ἐπὶ χθονί), 

Φανία ΠΑ 6.299=6,8 ΗΕ (παρὰ κροκάλαις), Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.143=93 GP (παρὰ κύματι 

πηγῷ). Ἡ θεὰ τιμᾶται ὡς προστάτιδα τῶν ναυτικῶν.380 Ἐξάλλου, καὶ ἄλλα παραθαλάσσια 

κτήρια παρουσιάζονται «ῥιζωμένα» στὴν θάλασσα· βλ. Σιλεντ. ΠΑ 9.663-664, Ἀγαθ. ΠΑ 

9.665. 

    

μητρὶ ... θαλάσσῃ   παρόμοια βλ. Φίλιππ. ΠΑ 9.416=52,2 GP πρὸς τὸν γενάρχην πόντον... 

θεοῦ. Γιὰ τὴν θάλασσα ὡς μητέρα τῆς Ἀφροδίτης, μὲ ἀναφορὰ στὴν ἀνάδυση τῆς θεᾶς ἀπὸ 

                                                           
378 Εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ τὸν ἀποδέκτη τῆς ἀφιερωματικῆς ἐπιγραφῆς C(aio) Vibio C(ai) f(ilio) / Postumo 

/ co(n)s(uli) VII vir(o) epul(onum) / colonia Romulensis (L’ Année Épigrapique 1966, 00074, καὶ Epigraphik-

Datenbank Clauss-Slaby)· βλ. RE λ. Vibius 45, Der Neue Pauly 12/2, II 13. Οἱ epulones αὐτοὶ εἶναι μᾶλλον 

κάποιο ἱερατικὸ τάγμα, γεγονὸς ποὺ ἴσως συνδέει τὸν Πόστουμο μὲ θρησκευτικὰ θέματα καὶ αὐξάνει τὶς 

πιθανότητες ἀνέγερσης ναοῦ ἐκ μέρους του. Ὁ συγκεκριμένος φαίνεται πὼς ἔδρασε τὸ 5 μ.Χ. ὡς consul 

suffectus, ὡς πρῶτος διοικητὴς τῆς ἐπαρχίας τῆς Δαλματίας, καὶ ὅτι ἐνεπλάκη στὸν πόλεμο μεταξὺ Παννονίας 

καὶ Δαλματίας (Degrassi, Fasti Capitolini, 1954, 84). Βλ. Syme 1966, 60, ἴδ. 1986, 379, Swan 2004, 246. 
379 Ἐξάλλου, ἡ ἔννοια τῆς pietatis Romanae εἶναι συστατικὸ τοῦ ἰδανικοῦ Ῥωμαίου· βλ. Βεργ. Αἰν. 1.544-545 

rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter,/ nec pietate fuit, nec bello maior et armis καὶ Kelly 2011, 53 κ.ἑξ. 
380 Στὸν διπλὸ ῥόλο τῆς Ἀφροδίτης ὡς θεᾶς τοῦ ἔρωτα καὶ ὡς Εὔπλοιας ἀναφέρεται ἡ West 1985, 63. Γιὰ τὴν 

ἐμφάνιση τοῦ σχήματος αὐτοῦ στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Γαιτούλ. ΠΑ 5.16=1 FGE καὶ τὰ σχόλια τοῦ Page. 
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τὰ κύματα, βλ. Παυσ. 2.1.8 (θαλασσινὴ σύνθεση ἀγαλμάτων ἀπὸ ναὸ Ποσειδῶνος στὴν 

Κόρινθο) καὶ Farnell II, 689.  

Ἡ φράση εἶναι συμπλήρωμα στὸ περιστεφέας σηκοῦ … κρηπῖδας σὲ δοτική (ὡς 

δοτικὴ ποιητικοῦ αἰτίου· γιὰ τὴν διόρθωση σὲ περιστεφέας βλ. παρακάτω)· τὴν ἴδια σύνταξη 

ἐντοπίσαμε ξανὰ μόνο στὸν Πλούταρχο, Φάβ. Μάξ. 6 χώρα ... περιστεφὴς ὄρεσιν. Ὁ 

Ἀπολλωνίδης παραλλάσσει μᾶλλον τὴν συνηθέστερη σύνταξη τῶν ἐπιθέτων μὲ β΄ 

συνθετικὸ -στεφὴς καὶ μὲ παθητικὴ σημασία, μὲ γενική: Ἰλ. 8.232, Ἀρχίλ. ἀπ. 21,2 West ὕλης 

ἀγρίης ἐπιστεφής (ἡ Θάσος)· Οἰδ. Τ. 83 πολυστεφὴς … δάφνης (Κρέων), Εὐφορίωνα, ἀπ. 

94,3 Powell Eὐμενίδες ναρκίσσου ἐπιστεφέες πλοκαμῖδας.381 

Τὸ περιστεφὴς εἶναι σπάνιο ἐπίθετο· συναντᾶται μόνο στὸν Σοφοκλῆ, Ἠλ. 895-896 

περιστεφῆ κύκλῳ/ … ἀνθέων θήκην, καὶ Εὐριπίδη, Φοίν. 651 (κισσός … περιστεφὴς μὲ 

ἐνεργητικὴ σημασία). Τὸ περιστέφειν χρησιμοποιεῖται μεταφορικῶς ἤδη στὸν Ὅμηρο, βλ. 

Ὀδ. 5.303-304 νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν/ Ζεύς· βλ. καὶ  Νόνν. Δ. 27.154 κ.ἑξ. 

στεφανηδὸν…/ … ἐὸν ῥόον Ἰνδὸς ἑλίσσει,/ κύμασιν ἀμφίζωστον ἐπιστέψας Παταληνήν. 

Συνώνυμο τοῦ περιστεφὴς ἐδῶ εἶναι τὸ ἁλιστέφανος· βλ. Ὁμ. Ὕμν. Ἀπ. 410 ἁλιστέφανον 

πτολίεθρον (Ταίναρος), Νόνν. Δ. 40.521 ἁλιστεφάνῳ παρὰ νήσῳ.  

 

περιστεφέας σηκοῦ …/ κρηπῖδας    Γιὰ τὴν γραφὴ τοῦ Ρ περιστρεφέα σηκόν ἂς σημειωθῇ 

ὅτι δὲν μαρτυρεῖται ἀλλοῦ τὸ ἐπίθ. περιστρεφής, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ περιστρέφω καὶ περιστέφω 

συγχέονται, ὅπως συμβαίνει στὸν Καλλίμαχο, Ὕμν. 4.93 Παρνησὸν νιφόεντα περιστέφει 

ἐννέα κύκλοις (σὲ πάπυρο καὶ  ἀπόγραφο παραδίδεται τὸ περιστρέφει, ὅπως ἀναφέρει ὁ 

Jacobs1· βλ. Gigante Lanzara 1990).382  

Υἱοθετοῦμε τὴν διόρθωση τοῦ Hermann (στὸν Jacobs2) περιστεφέας σηκοῦ .../ 

κρηπῖδας, ἡ ὁποία εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν γραφὴ τοῦ Παλατινοῦ ἀπὸ ὅ,τι ἡ διόρθωση τοῦ 

Hecker (1852, 198) περιστεφέος σηκοῦ .../ κρηπῖδας (βλ. Gow-Page, Pelliccio). Στὴν πορεία 

τῆς παράδοσης τοῦ κειμένου τὸ τελικὸ -ς τοῦ περιστεφέας ἴσως ἐξέπεσε ὄντας δίπλα στὸ 

ἀρχικὸ σ- τῆς λέξη σηκοῦ (περιστεφέας < περιστεφέα/ *περιστρεφέα) καὶ νὰ συμπαρέσυρε τὸ 

σηκοῦ σὲ σηκόν· οἱ Gow-Page κάνουν αὐτὴ τὴν ὑπόθεση χωρὶς νὰ τὴν υἱοθετοῦν τελικά.  

Ὁ Hecker, ὅ.π., δὲν θέλει νὰ συντάσσονται καὶ τὰ δύο ἐπίθετα, περιστεφέας καὶ 

βυθίας, μὲ τὸ οὐσιαστικὸ κρηπῖδας. Ἐντούτοις, καὶ ἀλλοῦ ὁ Ἀπολλωνίδης συντάσσει ἕνα 

οὐσιαστικὸ μὲ δύο κατὰ παράταξιν ἐπίθετα· βλ. Ἀπολλωνίδ. 6.239=3,5 GP θείης ἑσμοτόκον 

χορὸν ἄπλετον, 7.702=12,3 GP εἶδαρ ... ἀγκίστρου φόνιον πλάνον ἀμφιχανοῦσα.  

                                                           
381 Βλ. Gow 1956, 94 καὶ ὑποσ. 5. 
382 Ἐπίσης, ἡ γραφὴ περιστεφέα σηκὸν (Jacobs1) δὲν καθιστᾷ κατανοητὸ τὸ πρῶτο δίστιχο ἀλλὰ ταυτόχρονα 

προβληματικὴ εἶναι καὶ ἡ βραχεῖα συλλαβὴ στὸ σημεῖο τῆς τομῆς.  
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κρηπῖδας βυθίας    Ἡ κρηπὶς ὡς βάση ἱεροῦ χώρου συναντᾶται στὸν Σοφοκλῆ, Τρ. 993 

κρηπὶς βωμῶν, Εὐρ. Ἴων 38-39 τὸν παῖδα κρηπίδων ἔπι/ τίθημι ναοῦ τοῦδ’, Ἡρακλ. 984-985. 

Ὁμοίως, ὁ Ὀππιανός ἀναφέρεται μεταφορικῶς στὴν κρηπῖδα θαλάσσης (Ἁλ. 3.453 καὶ 5.48· 

τὸ ἀπόλυτο βάθος τῆς θάλασσας). Ἐξάλλου, τὸ ἐπίθετο βύθιος συναντᾶται ξανὰ στὸν 

Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 9.296=24,2 GP βυθίην εὕρετο ναυμαχίην (ὡς τεχνικὸς ὅρος γιὰ 

ὑποθαλάσσια ἐπιχείρηση). Ἴσως ἔχει δίκαιο ὁ Pelliccio 2013, 261, γράφοντας ὅτι καὶ ἐδῶ 

τὸ ἐπίθετο δὲν ἔχει τὴν κυριολεκτικὴ σημασία τοῦ βυθοῦ.  

Συντακτικῶς, μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε τὸ περιστεφέας ὡς ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ 

στὸ κρηπῖδας καὶ νὰ θεωρήσουμε τὸ βυθίας, στὴν θέση ποὺ βρίσκεται, εἴτε ὡς ἐπιρρηματικὸ 

κατηγορούμενο τοῦ τόπου (= στὴν θάλασσα· πρβλ. Σοφ. Οἰδ.Τ. 1411-12, Εὐρ. Ἑκ. 797 καὶ 

K-G II.1 § 405.2.a) εἴτε ὡς προληπτικὸ κατηγορούμενο ἢ τοῦ ἀποτελέσματος στὸ κρηπῖδας 

(ὥστε νὰ εἶναι βαθιὰ στὴν θάλασσα· βλ. K-G II.1 §§ 355.i., 405.3, 411.1).  

πηξαμένη    Πρβλ. Καλλίμ. Ὕμν. Ἀπ. 58-59 τετραέτης τὰ πρῶτα θεμείλια Φοῖβος ἔπηξε/ καλῇ 

ἐν Ὀρτυγίῃ περιηγέος ἔγγύθι λίμνης (μὲ Jacobs1 VIII.376). Στὴν Ἀνθολογία ξανασυναντᾶται 

τὸ πήγνυμι γιὰ κτίσιμο κτηρίου στὸν Ἀγαθία, ΠΑ 10.14,5-6 χελιδὼν/ κάρφεσι κολλητὸν 

πηξαμένη θάλαμον· Κύρ. Ὕπ. ΠΑ 9.808,1-2 δείματο Μαξιμίνος…/ αὐταῖς ἠιόνεσσι θεμείλια 

καρτερὰ πήξας (γιὰ οἰκία). Στὴν καταληκτικὴ θέση τοῦ πενταμέτρου ἐντοπίζεται καὶ τὸ 

ἀρσενικὸ πηξάμενος (Ἐρατοσθ. ΠΑ 5.242,6).          

Γιὰ λόγους νοήματος ὁ Jacobs1 ἀντὶ πηξαμένη προτείνει τὴν γραφὴ πηξάμενος 

(ἐννοῶντας ὡς ὁμιλητή-ὑποκείμενο τὸν κτήτορα τοῦ ναοῦ, Πόστουμο)· ἐξαρτᾷ καὶ τὸ σηκὸν 

καὶ τὸ κρηπῖδας ἀπὸ τὴν μετοχὴ αὐτήν, δημιουργῶντας ἕνα ἀσύνδετο σχῆμα. Ἔτσι ὅμως τὸ 

ὑποκείμενο τῆς μετοχῆς θὰ ἀπεκαλύπτετο πολὺ ἀργότερα στὸ ἐπίγραμμα, μόλις στὸν 

τελευταῖο στίχο του. Αὐτὸ βεβαίως θὰ δημιουργοῦσε ἀγωνία καὶ ἐγρήγορση στὸν 

ἀναγνώστη.383 Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τότε θὰ πρέπει νὰ θεωρήσουμε τὸ Πόστουμος ὡς 

ὑποκείμενο τοῦ χαίρει τοῦ Ρ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἀκόλουθο σε νὰ παραμένει ἀσύντακτο. 

Ὁ Jacobs1 ἀλλοῦ προτείνει πῆξα μέσῳ (τ. 12 σ. 480), σὰν νὰ μιλᾷ σὲ α΄ πρόσωπο ὁ 

κτήτωρ τοῦ ναοῦ. Ὁ Hecker (1852) προτείνει τὸν πληθυντικὸ πηξάμεθα ὁ ὁποῖος θὰ 

ἀφοροῦσε τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων πίσω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ποστούμου. Οἱ νεώτεροι 

τέλος ἐκδότες (Paton, Beckby, Gow-Page) υἱοθετοῦν τὴν γραφὴ τοῦ Ρ πηξαμένη θεωρῶντας 

                                                           
383 Πάντως, ὁ Ἀπολλωνίδης ὠθεῖ καὶ ἀλλοῦ βασικὰ στοιχεῖα τῆς πρότασης πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἐπιγράμματος· 

βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.631=7,4 GP (τὸ ὄνομα τοῦ νεκροῦ Δίφιλος στὴν ἴδια μετρικὴ θέση μὲ τὸ Πόστουμος ποὺ 

ἐξετάζουμε), ΠΑ 9.257=17,6 GP (τὸ ῥῆμα βλύζω τῆς κύριας πρότασης, ἡ ὁποία ἀρχίζει στὸν στ. 1, ἐμφανίζεται 

στὴν ἀρχὴ τοῦ στ. 6). 
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ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἴδια τὴν Κυθέρεια. Ἴσως ἡ γραφὴ τοῦ Ρ νὰ εἶναι ἡ καταλληλότερη ὡς ἡ πρώτη 

γραφὴ, ἐφόσον ὁποιαδήποτε ἄλλη πρόταση χωλαίνει καὶ εἶναι ἁπλῶς ὑποθετική.384 

 

χαίρει δ’ ἀμφί σε πόντος…/  ἁβρὸν... γελάσας    Παραλλαγὴ στὸ ἐπίγραμμα τῆς Ἀνύτης, ΠΑ 

9.144=15,3-4 ΗΕ ἀμφὶ δὲ πόντος/ δειμαίνει λιπαρὸν δερκόμενος ξόανον (χῶρος ἀφιερωμένος 

στὴν Ἀφροδίτη). Βλ. καὶ [Ὀππ.] Κυν. 2.433-37 σαργοί … / στείνονται δ’ ἑκάτερθε γεγηθότες, 

ἀμφὶ δὲ πόντος/ ἀφριάα λευκῇσι τινασσόμενος πτερύγεσσιν. 

Τὸ χαίρει δ’ ἀμφὶ σὲ πόντος τοῦ Ρ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς φαινομενικῶς ἀσύνδετες 

λεπτομέρειες γιὰ τὸν ναὸ στοὺς στ. 1-2, δημιούργησε ἐνστάσεις. Ὁ Hermann προτείνει 

χαίρει τ’. Ἡ πρόταση τοῦ Page χαῖρ’, ἔτι δ’ ἀμφί σε πόντος …/ γελάσαι (τὸ γελάσαι ὡς 

προτρεπτικὴ εὐκτική) ναὶ μὲν προσθέτει τὸ καινούργιο στοιχεῖο τῆς προσφώνησης πρὸς τὴν 

θεὰ κατὰ τὸ πρότυπο ὕμνων,385 ἀλλὰ ὑστερεῖ στὸ ὅτι τὸ ἔτι δ’ ἀμφὶ σὲ πόντος εἶναι πολὺ 

τεχνητὸ καὶ ἡ εὐκτικὴ γελάσαι κάπως ἀφύσικη.386 

Ἴσως ἡ μετοχὴ ἀορίστου γελάσας (στιγμιαῖο ποιὸν ἐνεργείας) τονίζει ἀκριβῶς τὴν 

στιγμὴ τῆς πνοῆς τοῦ Ζεφύρου ἡ ὁποία προκαλεῖ τὸ γέλιο τοῦ πόντου. Ἡ παρατακτικὴ 

σύνδεση προτάσεων μὲ ὁριστικὴ καὶ μετοχικὸ τύπο ἀποτελεῖ πιθανῶς συντακτικὴ variatio τοῦ 

εἴδους ποὺ συναντᾶται στοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς αὐτῆς τῆς ἐποχῆς (ἐννοεῖται τὸ χαίρει 

πόντος)· βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 7.693=9,5-6 GP σῷζε καὶ …/ … διδοίης καὶ τὰ σχόλιά μας.387  

Ἡ ἴδια ἡ θεὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἡδὺ γελοιήσασα, φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη (Ὁμ. Ὕμν. 

5.17, 5.49· βλ. καὶ Ὁμ. Ὕμν. 10.3). Στὴν Ἀνθολογία βλ. Λεων. ΠΑ 9.320=24,3 ΗΕ καὶ 

ἀδέσπ. ΠλΑ 174,3 ἁπαλὸν γελάσασα, Φίλιππ. ΠλΑ 177=72,1 GP Κύπρι φιλομμειδής.388 

Ἐξάλλου, καὶ ἀλλοῦ ἡ θεὰ χαίρεται γιὰ κάποιο δῶρο, βλ. Νοσσ. ΠΑ 6.275=5,1-2 ΗΕ 

χαίροισάν τοι ἔοικε... τὰν Ἀφροδίταν/ ἄνθεμα κεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν. Εἶναι τόπος ἡ χαρὰ 

ἐκ μέρους θεοτήτων ὅταν αὐτὲς λαμβάνουν προσφορές· βλ. Ἀριστοφ. Νεφ. 274· Φαίδιμ. ΠΑ 

13.2=2,3 ΗΕ χαρείς (πρόταση τοῦ Bentley, ὑποκείμενο ὁ Ἑρμῆς). 

                                                           
384 Ἐντελῶς ἐκτὸς βρίσκεται ὁ Waltz, ὁ ὁποῖος δέχεται τὸ πηξαμένη καὶ τὴν Ἀφροδίτη ὡς δυνάμει κτήτορα τοῦ 

ναοῦ, ἀλλὰ ὑποθέτει ὅτι ὁ ναὸς ἦταν ἀφιερωμένος στὴν θάλασσα καὶ ὄχι στὴν θεά. 
385 Πρβλ. Ὁμ. Ὕμν. 5.92 χαῖρε ἄνασσ’ (α), 5.292, Ὁμ. Ὕμν. 6.19· στὴν Ἀνθολογία Φίλιππ. ΠΑ 13.1=62,1 GP 

χαῖρε, θεὰ Παφίη, ἀδέσπ. ΠΑ 9.601=83,3 FGE χαῖρ’, ὦ πότνια Κύπρι (ἀνάθημα πρὸς τὴν Εἰναλία Ἀφροδίτη). 

Ἂν καὶ ἡ πρόταση τοῦ Page δημιουργεῖ ἐδῶ μία τυπικὴ προσφώνηση, ἴσως εἶναι καὶ πρόσκληση πρὸς τὴν 

Ἀφροδίτη νὰ χαρεῖ γιὰ τὸν ναὸ ποὺ τῆς χάρισαν. 
386 Ἡ πρόταση ἀφρὸν κεδάσας τοῦ Jacobs2 εἶναι περισσότερο ἀπόμακρη άλλὰ καὶ τὸ (σ)κεδάννυμι θὰ ἐξέφραζε 

ἀπότομη κίνηση, ἡ ὁποία εἶναι ἀσύμβατη μὲ τὴν χαρούμενη ἀτμόσφαιρα τοῦ ποιήματος (βλ. καὶ Pelliccio 

2013, 263). Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Pelliccio 2013 νὰ ἀκολουθήσει τὸν Pontani γράφοντας χαίρει γ’ ἀμφί σε πόντος δὲν 

ἀποκλείεται. 
387 Ἐξάλλου, στὸν Ἀντίπατρο τὸν Θεσσαλονικέα, ΠΑ 9.143=93 GP λιτός τοι δόμος οὗτος.../.../ χαίρω, ὁ ἴδιος 

ὁ ναὸς χαίρεται. 
388 Γιὰ τὴν σημασία τοῦ γέλιου τῆς Ἀφροδίτης ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Βεργίλιο μὲ ἐνδιάμεσο σταθμὸ τὸ ἔργο 

τῆς Σαπφοῦς βλ. Hall 2011, 624-27. 
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Ἐπίσης, γιὰ τὸ παρελθὸν τῆς εἰκόνας τῆς θάλασσας ἡ ὁποία γελᾷ βλ. Ἰλ. 13.29 

γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο (στὸ πέρασμα τοῦ Ποσειδῶνος), Ὁμ. Ὕμν. Δήμ. 14 γαῖά τε 

πᾶσ’ ἐγέλασσε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης, Θέογν. Ἐλεγ. 1,9-10 Edmonds ἐγέλασσε δὲ γαῖα 

πελώρη/ γήθησεν δὲ βαθὺς πόντος ἁλὸς πολιῆς (γέννηση Ἀπόλλωνος)· Lyr. Alex. Adesp. 32,4 

Powell γελῶντα … ὑδάτη, Ὀππ. Ἁλ. 4.334, ἀλλὰ καὶ στὴν πεζογραφία Ἀλκίφρ. Ἐπιστ. 1.11.2 

μειδιᾷ τῆς θαλάττης γαληνιώσης χαριέστερον (γιὰ νέον ἄνδρα).389  

Στὴν Ἀνθολογία βλ. Σάτυρ. ΠΑ 10.6=1,3-4 FGE γαληναίη δὲ θάλασσα/ μειδιάει, 

κρυερῶν ἄτρομος ἐξ ἀνέμων (καὶ Page FGE 90). Ὑπάρχει καὶ παραλλαγὴ τῆς εἰκόνας αὐτῆς 

στὸν Λεωνίδη τὸν Ἀλεξανδρέα, ΠΑ 7.668=13,1-2 FGE οὐδ’ εἴ μοι γελόωσα καταστορέσειε 

Γαλήνη/ κύματα καὶ μαλακὴν φρῖκα φέροι Ζέφυρος· βλ. καὶ Θεαίτ. Σχολ. ΠΑ 10.16,7 ὑπνώει 

δὲ θάλασσα (= εἶναι γαλήνια). Ὁ Ἀπολλωνίδης καὶ ἀλλοῦ ἀποδίδει ἀνθρώπινες ἰδιότητες στὸ 

θαλασσινὸ στοιχεῖο: βλ. ΠΑ 9.271=10,5-6 GP μαῖα καὶ ὠδίνεσσιν ἀπήμων/ αὐχεῖς (ἡ 

θάλασσα ὡς μαῖα).  

ἁβρὸν    Υἱοθετοῦμε τὴν πρόταση τοῦ Jacobs1 ἁβρὸν ἀντὶ τοῦ ἀφρὸν τοῦ Ρ (γιὰ τὴν 

παλαιογραφικὴ ἐγγύτητα μεταξὺ τῶν ἀφρὸς καὶ ἁβρὸς βλ. καὶ Pelliccio 2013, 262 ὑποσ. 317).  

Στὴν Ὀδύσσεια, 14.465, ἁπαλὸν γελάσαι εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα οἰνοποσίας καὶ στὰ 

Ἀνακρεόντεια 41.3 καὶ 42.5 ἁβρὰ γελῶντες εἶναι οἱ μεθυσμένοι. Γελοῦν καὶ ἄλλα φυσικὰ 

στοιχεῖα κατὰ τὴν ἄνοιξη: βλ. Ἀπ. Ῥοδ. 4.1171-72 ἐγέλασσαν/ ἠιόνες νήσοιο, Ὀππ. Ἁλ. 1.458 

κ.ἑξ. (εἴαρος ὧραι), [Ὀππ.] Κυν. 2.580, Νόνν. Διον. 3.15 εἰαριναῖς ἐγέλασσε λελουμένον ἄνθος 

ἐέρσαις·390 στὴν Ἀνθολογία Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 10.2=41,4 ΗΕ λειμώνων δ’ ἁβρὰ γελᾷ πέταλα, 

Μελέαγρο ΠΑ 5.144=31,5 ΗΕ (λειμῶνες) καὶ ΠΑ 5.147=46,2 ΗΕ γελῶντα κρίνα, «Μελ.» ΠΑ 

9.363,6. Ἡ ἴδια προσωποποιία συναντᾶται καὶ στὴν πεζογραφία, βλ. Ἀχιλλ. Τάτ. 2.1.3 τὸ 

πέταλον τῷ Ζεφύρῳ γελᾷ, καὶ Εὐστάθ. Θεσσ. Σχόλ. Ἰλ. 4.708,13. 

 

ἐπὶ Ζεφύροιο πνοῇσιν    Στὸν Ὅμηρο, Ὀδ. 4.401-402, διαβάζουμε ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος 

νημερτής/ πνοιῇ ὕπο ζεφύροιο (προσδιορισμὸς χρονικός/ τῆς συνοδείας)· ὁ Jacobs1 

διορθώνει ἀχρείαστα τὸ κείμενό μας σὲ ὑπὸ … πνοῇσιν.  

Ἐντούτοις, ἡ σύνταξη μὲ τὸ ἐπὶ τοῦ Ρ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ῥόδιο, 

1.652 πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο καὶ 1.1013· Μανέθ. Ἀποτελ. 2.23 ἐπὶ κρυεροῦ 

Βορέω πνοιῇσιν ἀρηρώς (Βόρειος Πόλος)· βλ. καὶ Διονύσιο Περιηγ. 1014-15 ὑπὲρ 

                                                           
389 Βλ. Copley 1937, 197, ὅπου ἐκφράζεται ἡ ἄποψη ὅτι “there is… the expression of the pious feeling that all 

the world, animate and inanimate, serves the gods and is utterly subject to their will” καὶ Hurwit 1982, 193-

194. 
390 Ἐξάλλου, στὸν Ἀριστοφάνη, Εἰρ. 596-599, τ’ ἀμπέλια/ καὶ τὰ νέα συκίδια/ … προσγελάσεται λαβόντ’ ἄσμενα 

τὴν Εἰρήνη (ἀνανέωση τῆς ὁμηρικῆς μεταφορᾶς ἀπὸ τὴν Ἰλ. 19.362 καὶ πραγματικὴ προσωποποίηση τῶν 

φυτῶν· βλ. Taillardat 1965, § 37). 
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Βαβυλῶνος ἐπὶ πνοιὴν βορέαο/ Κισσοὶ … νέμονται (γεωγραφικὸς προσδιορισμός, 

περιγραφὴ τοῦ βορείου τμήματος τῆς Μηδίας· βλ. Lightfoot 2014, 478-79).  

Ὁ ἐμπρόθετος προσδιορισμὸς συνδέεται μὲ τὴν μετοχὴ γελάσας καὶ ἐκφράζει τὴν 

αἰτία τοῦ γέλιου,  ὅπως στὴν Ἰλ. 2.270 καὶ 23.784 πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν (στὴν πρώτη 

περίπτωση γιὰ τὸν Θερσίτη, στὴν δεύτερη γιὰ τὸν Αἴαντα· σύνταξη μὲ ῥήματὰ αἰσθήσεως, 

βλ. K-G II.1 § 438.II.d). Ἡ γελοιοποίηση ὁμηρικῶν (ἀντι-)ἡρώων μεταποιεῖται στὸ 

ἐπίγραμμά μας σὲ ναυτικὴ προσωποποιία. 

Ἡ σχέση τῆς Ἀφροδίτης μὲ τὸν Ζέφυρο φαίνεται καὶ στὸν Ὁμ. Ὕμν. 6.3 κ.ἑξ. ὅθι μιν 

Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος/ ἤνεικεν…/ ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ (τὴν φέρνει στὴν Κύπρο) καὶ στὴν 

Ἀνθολογία: Διοσκ. ΠΑ 6.290=14,3-4 ΗΕ. Ὁ Ζέφυρος παρουσιάζεται ὡς χαρίεις, βλ. Λεων. 

ΠΑ 10.1=85,2 ΗΕ καὶ Ἀργεντ. ΠΑ 10.4=28,3-4 GP ἄρτι δὲ κῦμα/ γλαυκὸν θηλύνει πρηΰγελως 

Ζέφυρος, γεγονὸς ποὺ τὸν συνδέει πιθανῶς μὲ τὸ γέλιο τῆς θάλασσας. Μία συνολικὴ εἰκόνα 

τοῦ σχήματος ἄνοιξη-Ἀφροδίτη-Ζέφυρος-γέλιο μᾶς παρέχει ὁ Νόννος, Διον. 11.495 κ.ἑξ.: ἡ 

δὲ (Ὥρα).../ ... φιλοζεφύρου δὲ καρήνου/ εἰαρινὴν δροσόεντι κόμην μιτρώσατο δεσμῷ,/ 

ἀνθεμόεν γελόωσα.../ .../ διπλόον ἔπλεκε κῶμον Ἀδώνιδι καὶ Κυθερείῃ· βλ. καὶ Καλλίμ. Ὕμν. 

Ἀπ. 80 κ.ἑξ., Ἀθήν. 15.21,26 Kaibel.   

 

ὑπὲρ νώτου κυανέου    Ἡ φράση ὑπὲρ νώτου κυανέου εἶναι συμπλήρωμα στὸ πνοῇσιν τοῦ 

προηγούμενου στίχου (ὁ Ζέφυρος πνέει πάνω ἀπὸ τὰ νῶτα τῆς θάλασσας). Ἕνας 

ἐπιρρηματικὸς προσδιορισμὸς ἐξαρτώμενος ἀπὸ ἕναν ἄλλον δὲν εἶναι κάτι ἀπίθανο γιὰ τὴν 

ποίηση τῆς ἐποχῆς. Οἱ Gow-Page κάπως ἀδέξια μεταφράζουν «may the ocean around you 

softly smile on its dark-blue surface at the breeze of Zephyr». Πρόκειται γιὰ τοπικὸ 

προσδιορισμό (K-G II.1 § 435.Ι.1)· εἶναι ὁμηρικὴ ἡ φράση ὑπὲρ νώτου ἀλλὰ ἐκεῖ 

χρησιμοποιεῖται ἐπὶ ἀνθρώπων, μὲ κυριολεκτικὴ σημασία καὶ σὲ συμφραζόμενα 

συγκρούσεων (=πάνω ἀπὸ τὴν πλάτη κάποιου): βλ. Ἰλ. 20.279, Θεόκρ. 22.51., Ὁππ. Ἁλ. 

2.580 (γιὰ δελφίνια). Ἐντούτοις, τὸ νῶτον ἐντοπίζεται συνδεόμενο μὲ ἄλλες προθέσεις καὶ 

ἀναφερόμενο μεταφορικῶς στὴν θάλασσα: βλ. Ἰλ. 2.159, 8.511, 20.228 σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα 

νῶτα θαλάσσης (εἰρηνικὴ σκηνὴ μὲ ἄλογα), Ὀδ. 3.142, Ἡσίοδ. Θεογ. 972 ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα 

νῶτα θαλάσσης, Εὐρ. Ἑλ. 129 ἐν νώτοισι ποντίας ἁλός καὶ 774 πόντου ’πι νώτοις 

(περιπλάνηση Μενελάου), Καλλίμ. ἀπ. 228,42 Pf. ἂμ μέσα Θρηϊκίου κατὰ νῶτα [πόντου, 

Ἀνακρεόντεια 57,4-6 ἐπὶ νῶτα τῆς θαλάττης …/ ἁπαλὰν … Κύπριν.  ΜΑ
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Στὴν Ἀνθολογία πρβλ. Ἀδέσπ. ΠΑ 7.699=2,4 GP Αἰγαίου νῶτον ὑπὲρ πελάγευς (ὑπὲρ 

+ αἰτιατικῇ, γιὰ ἀνάδυση τῆς νήσου Ἰκαρίας)391 καὶ γιὰ συνώνυμες φράσεις Φίλ. ΠΑ 

9.88=40,1 GP ἐπεπωτώμην ὑπὲρ ἅλμης, Θεαίτ. Σχολ. ΠΑ 10.16,7-8 φιλοζεφύροιο γαλήνης/ 

νηοφόροις νώτοις εὔδια πεπταμένης· Νόνν. Δ. 1.55-56 ὑπὲρ πόντοιο δὲ κούρη/ … βοέῳ 

ναυτίλλετο νώτῳ (Εὐρώπη). 

κυανέου    Ἐφόσον δεχόμαστε τὴν διόρθωση τοῦ ἀφρὸν … κυάνεον σὲ ἁβρόν (βλ. παραπάνω), 

εἶναι ἐπιβεβλημένη καὶ ἡ διόρθωση τοῦ κυάνεον τοῦ Ρ σὲ κυανέου (μὲ Jacobs1). Τὸ ἐπίθετο 

χρησιμοποιεῖται συχνὰ γιὰ τὸ θαλάσσιο στοιχεῖο, ἀκόμη παρετυμολογεῖται ἀπὸ τὸ κῦμα: ἐκ 

τοῦ κῦμα γίνεται κυμανός καὶ ἀποβολῇ τοῦ μ, κυανός, ὁ μέλας (Μέγ. Ἐτυμ. 542,50 s.v. κυανός). 

Χαρακτηριστικὰ βλ. Σιμωνίδη, ἀπ. 62.1,4 Page κυανέου ‘ξ ὕδατος, Βακχυλ. Ἐπιν. 13.91f. 

Irigoin ἐν κυανανθέϊ θ[υμὸν ἀνέρων]/ πόντῳ Βορέας ὑπὸ κύμα-/ σιν δαΐζει, Εὐρ. Ἑλ. 1501 

κ.ἑξ. γλαυκὸν ἐπ’ οἶδμ’ ἅλιον/ κυανόχροά τε κυμάτων/ ῥόθια πολιὰ θαλάσσας (Διόσκουροι), 

Ἰφ. Τ. 7 κυανέαν ἅλα, Ξέναρχ. ἀπ. 1,7 K-Α πόντου κυανέαις δίναις, καὶ παρόμοια Ἀπ. Ῥόδ. 

4.843, Nόνν. Δ. 39.227 αἵματι κυανέης ἐρυθαίνετο νῶτα θαλάσσης, 39.307-308. 

   

εἵνεκα δ’ εὐσεβίης νηοῦ θ’ ὃν ἐγείρατο σεῖο     

εἵνεκα δ’ εὐσεβίης    τυποποιημένη φράση σὲ ἀναθηματικοῦ τύπου ἐπιγράμματα, βλ. AApp. 

Cougny, Ἐπιγρ. ἀναθημ. 25,2=55 FGE («Σιμωνίδου») εὐνοίης εὐσεβίης θ’ ἕνεκα· Cougny 

Ἐπιγρ. ἀναθημ. 238,1 (ἀνών.) εὐσεβίης ἅμα καὶ πινυτῆς... οὔ[νεκα· Cougny Ἐπιγρ. ἀναθημ. 

261,6 (Ἀνων.) εἵνεκεν εὐσεβίης. Ἡ ἔννοια τῆς εὐσέβειας συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ σὲ 

ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας: βλ. Κόιντ. ΠΑ 6.230=1,5 GΡ, Ἀλέξ. Μαγν. ΠΑ 6.182=1 FGE, 

καὶ σὲ ἀναφορὰ σὲ κτίσμα Μακηδ. Ὕπ. ΠΑ 9.649,1-2 εὐσεβίη τὸ μέλαθρον ἀπὸ πρώτοιο 

θεμείλου/ ἄχρι καὶ ὑψηλοὺς ἤγαγεν εἰς ὀρόφους (γιὰ πανδοχεῖο ποὺ ἀνηγέρθη μὲ ἔντιμο 

τρόπο).  Βλ. καὶ Μαίκ. ΠΑ 5.133=5,6 GP ὑπ’ εὐσεβίης (πάλι ἀναφορὰ στὴν Κυθέρεια).  

Ἡ σύνταξη εὐσεβίης νηοῦ τε ἀποτελεῖ ζεῦγμα τοῦ τύπου «συγκεκριμένη καὶ 

ἀφηρημένη ἔννοια»392 καὶ θεωροῦμε ὅτι ἡ γενικὴ νηοῦ ἔχει θέση ἐπεξήγησης στὴν γενικὴ 

εὐσεβίης, καθὼς εἶναι ἡ ἔμπρακτη ὑλοποίηση τῆς εὐσέβειας.  

ἐγείρατο    τὸ ἐγείνατο τοῦ Ρ εἶναι ἀδύνατο στὰ συμφραζόμενα αὐτά. Τὸ ἐγείρατο τοῦ Hecker 

εἶναι πολὺ κοντινὸ στὸ παραδεδομένο κείμενο, ἐνῷ τὸ ἐδείματο τοῦ Brunck πιὸ 

ἀπομακρυσμένο· ἐξάλλου, τὸ δέμω στὸν Ὅμηρο χρησιμοποιεῖται γιὰ τείχη ἢ οἴκους, ὄχι γιὰ 

ἱερά (Ὀδ. 6.9-10 ἐδείματο οἴκους/ καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν, Ἰλ. 7.436 τεῖχος ἔδειμαν). Ἀπὸ τὴν 

ἄλλη, τὸ ἐγείρειν χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸν Καλλίμαχο γιὰ ἀναφορὰ σὲ ἀνέγερση ναοῦ: 

                                                           
391 Βλ. καὶ Ἰσίδ. Αἰγ. ΠΑ 7.532=4,3 GP νῶτα δὲ Τυρσηνῆς ἐπάτευν ἁλός, Σιλεντ. ΠΑ 9.651 εἰσορόω πολυτερπέα 

νῶτα θαλάσσης (οἶκος μὲ πανοραμικὴ θέα), ἀνών. ΠΑ 9.474,6 κακῆς ἐπὶ νῶτα θαλάσσης. 
392 Βλ. Lausberg 1998, § 707.4. 
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βλ. Καλλίμ. Ὕμν. Ἀπ. 64 γιὰ τὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνα στὴν Δῆλο (καὶ Pelliccio 2013, 264-

65). 

 

Πόστουμος αὐχήσει †μεζοναφλουσι†  Πάφου     

Πόστουμος αὐχήσει    ὁ Jacobs2 (τ. 2, σ. 631), ἀναφέρει ἄλλα παραδείγματα ὅπως ποπούλος, 

κωνσούλας· βλ. σχετικὰ Dittenberger 1872, 130 καὶ Gow-Page (GP 1, 162). Γιὰ τὴν μετρικὴ 

ποσότητα τοῦ ὀνόματος βλ. παραπάνω, Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. Πιστεύουμε ὅτι τὸ 

ὑποκείμενο τοῦ αὐχήσει εἶναι ὁ Πόστουμος (βλ. καὶ Hermann, Jacobs2) καὶ ὄχι ἡ θεά, διότι 

χρειάζεται ἡ ἀρεταλογία τοῦ Ῥωμαίου ἀξιωματούχου στὸ κλείσιμο τοῦ ἐπιγράμματος (πρβλ. 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.287=23,5-6 GΡ). Ἐπίσης, εἶναι φυσικότερο ὁ ἀξιωματοῦχος νὰ καυχιέται, 

ὡς κτήτωρ τοῦ ναοῦ ποὺ περιγράφει τὸ ἐπίγραμμα, προβάλλοντας τὸ δημιούργημά του ὡς 

καλύτερο ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Πάφου. Ἐξάλλου, ἡ σύνταξη τοῦ κειμένου εἶναι πιὸ 

ὁλοκληρωμένη ἂν τὸ ῥῆμα ἀναφέρεται στὸν Πόστουμο καὶ δείχνει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν 

ἐνεργειῶν τοῦ στ. 5. Ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ γενέτειρά της θάλασσα τιμήθηκαν μὲ τὸ πρῶτο 

τετράστιχο, τῶρα εἶναι ἡ στιγμὴ νὰ ἀποδοθοῦν τιμὲς στὸν κτήτορα. 393 Ὁ τύπος αὐχήσει 

λειτουργεῖ ὡς ἀμετάβατο ῥῆμα καὶ μὲ β΄ ὅρο σύγκρισης τὸ Πάφου· τὸ ζήτημα εἶναι τί θὰ 

μποροῦσε νὰ συμπληρωθεῖ στὴν προτελευταία θέση τοῦ στ. 6 ὥστε νὰ ὁλοκληρώνεται 

ἱκανοποιητικώς τὸ νόημα. 

αὐχήσει †μεζοναφλουσι†  Πάφου    Γιὰ παρόμοια φράση βλ. Ἀδαῖο, ΠΑ 7.238=4,3-4 GΡ εἰ 

δέ τις αὐχεῖ/ μεῖζον ἐμεῦ (κατορθώματα βασιλέως).394 Στὸν Ἴβυκο, S 221,4-5 (Page SLG, 

1974), διαβάζουμε ἐγὼν δ’ ἔτι μ[είζο-/ ν’ αὔχαν τίθεμαι περὶ τούτων (καὶ στ. 6-7 μείζονα 

[καύ-/χ]ησιν), γιὰ ἑνὸς εἴδους κατασκεύασμα (βλ. τίτλο Καλλ[ί]ας καὶ στ. 1 αἰὲν ἐμοὶ πόνος 

οὗτος εἴη). Παρόμοια ἀγωνιστικὴ ἀτμόσφαιρα συναντᾶται στὸν Καλλίμαχο, Ἴαμβ. 4.58-

59=ἀπ. 194 Pf. καὶ γὰρ ὡγὼν οὑν Ὀλυμπίῃ μέζων/ ἢ ’ν τοῖσι Δελφοῖς. Πιὸ συγκεκριμένα, 

πάλι στὸν Καλλίμαχο (Ὕμν. Ἄρτ. 237-250), ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ ναῶν εἶναι ἐμφανὴς 

στὴν σύγκριση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἔφεσο μὲ τὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος στοὺς 

Δελφούς· βλ. καὶ Petrovic (στοὺς Bremmer-Erskine 2010) 225-226.395 Γιὰ τὸν ναὸ τῆς 

Πάφου βλ. Ὀδ. 8.362 κ.ἑξ, Ὁμ. Ὕμν. 5.58-59, Βεργ. Αἰν. 1.415-17 καὶ σχόλια Beckby.  

                                                           
393 Προτάσεις μὴ ἰκανοποιητικές: Hermann Πόστουμος αὐχήσειν μείζονά φησι Πάφου (ὑποκ. Πόστουμος), 

Jacobs2 τ. 3 Πόστουμος αὐχήσει μέζον ἐρᾷν σε Πάφου (ὑποκ. Πόστουμος). 
394 Στὴν Ἀνθολογία ἐντοπίζεται συχνότερα τὸ αὐχέω+αἰτ., βλ. Ἀνων. ΠΑ 15.4,1 αὔχησον, Νίκαια, τὸν 

οὐρανομάκεα τύμβον (πάλι ἐκφράζεται περηφάνεια γιὰ κάποιο κτίσμα). Ἀναλογικὰ πρὸς τὸν ὄγκο τῶν 

ἐπιγραμμάτων ποὺ τοῦ ἀποδίδονται χρησιμοποιεῖ συχνὰ τὸ ῥῆμα ὁ Ἀπολλωνίδης, μάλιστα μὲ κάπως εἰρωνικὸ 

τόνο, βλ. 9.271=10,6 GΡ (ἡ θάλασσα καυχᾶται), 9.265=19,6 GΡ (ὑπέρμετρη περηφάνεια τῶν Κρητῶν). 
395 Ἡ τάση τῶν ὐγούστειων λατίνων ποιητῶν νὰ ἐγκωμιάζουν θαυμαστὰ καλλιτεχνήματα, εἰδικὰ ναούς, 

κατασκευασμένα ἀπὸ Ῥωμαίους καὶ τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζουν ὅτι ξεπερνοῦν τὰ ἀρχαιοελληνικὰ ἔργα εἶναι 

μέρος τῆς «λογοτεχνικῆς» προπαγάνδας. Βλ. Προπ. 2.31 (ἄγαλμα Ἀπόλλωνος ἀπὸ τὸν νεόδμητο ναό του στὸν 

Παλατινὸ λόφο, Βελλ. Πατ. 2.81.3· Σουητ. Αὔγ. 29.3, 72.1· Κάσσ. Δί. 49.15.5)·  Μαρτ. Spect. 1 (σύγκριση 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

253 
 

Τὸ ἀθεράπευτο χωρίο τοῦ στ. 6 χρειάζεται εἴτε ἕνα ἐπίθετο τῆς Πάφου σὲ γενική, 

ἀλλὰ μὲ κατάληξη -οιο γιὰ νὰ ταιριάζει στὸ μέτρο, εἴτε ἕνα τιμητικὸ ἐπίθετο τῆς Ἀφροδίτης 

σὲ κλητικὴ. Ὁ μόνος τύπος ἐπιθέτου γιὰ τὴν Πάφο ποὺ θὰ ταίριαζε μετρικῶς εἶναι ὁ τύπος 

ἀφρίοιο, μὲ συνεκφορὰ τοῦ -ιοι-, ἀπὸ τὸ ἐπίθετο Ἄφριος, τιμητικὸ τῆς Ἀφροδίτης· ὁ Farnell 

(II, 689-91) παραθέτει ὡς λατρευτικὰ ἐπίθετα τῆς θαλασσινῆς Ἀφροδίτης τὰ Εὔπλοια, 

Ἀφρογενὴς καὶ Ἄφριος. 

Ὅσο γιὰ τιμητικὸ ἐπίθετο τῆς θεᾶς, ὁ Hecker προτείνει νὰ γραφεῖ αὐχήσεις μέζον, 

Ἀφροῖ, σὺ Πάφου (ὑποκείμενο τοῦ αὐχήσει ἡ Ἀφροδίτη· τὸ υἱοθετοῦν οἱ Dübner, Beckby, 

Pelliccio 2013). Ὁ τύπος Ἀφροῖ ἔχει ἔρεισμα μόνο στὸν Νίκανδρο, Ἀλεξ. 406  ἴριδα λειριόεν 

τε κάρη το τ’ ἀπέστυγεν Ἀφρώ (βλ. Σχόλ. Ἀλεξ. Schneider Ἀφρὼ ἡ Ἀφροδίτη ἢ ἀφρογενὴς 

ὑποκοριστικῶς). Ἐντούτοις, ἐφόσον υἱοθετοῦμε τὸ Πόστουμος ὡς ὑποκείμενο τοῦ αὐχήσει, 

τὸ Ἀφροῖ, σὺ Πάφου δὲν καλύπτει τὸ νόημα ποὺ ζητοῦμε. Ἐξάλλου, συναφὲς ἐπίθετο εἶναι 

τὸ ἀφριόεσσα ποὺ ταιριάζει μετρικῶς ὡς συνῃρημένο σὲ *ἀφριοῦσσα (τὸ ἀφριοῦσσα μὲ 

συνεκφορὰ τοῦ -ιου- θὰ ἦταν ἕνα ἀκόμη ἅπαξ). Θὰ τολμούσαμε νὰ εἰσηγηθοῦμε τὸν 

ἀμάρτυρο τύπο *ἀφριοῦσσα, ὁ ὁποῖος θὰ ἦυαν παλαιογραφικῶς κοντινός. Μάλιστα, ἕνας 

τέτοιος ἐξεζητημένος τύπος θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσει ἀπορία στοὺς ἀντιγραφεῖς τοῦ 

Παλατινοῦ κώδικα, οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται γιὰ τὴν vox nihili †μεζοναφλουσι†.    

                                                           
θαυμάτων τοῦ ἀρχαίου κόσμου μὲ τὸ Κολοσσαῖο), καὶ Armstrong 2009, 75-94. Πρβλ. Μαρτ. 4.44,5-6, Στάτ. 

Silv. 3.1, 1.3.43-46 καὶ Pavlovskis 1973, 10-21. 
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ΠΑ 10.19=26 GP 

 

ἡδὺ παρηϊάδων πρῶτον θέρος ἤματι τούτῳ 

   κείρεο καὶ γενύων ἠϊθέους ἕλικας, 

Γάιε, σὸν δὲ πατὴρ χερὶ δέξεται εὐκτὸν ἴουλον 

  Λεύκιος αὐξομένου πουλὺν ἐς ἠέλιον. 

δωρεῦνται χρυσέοισιν, ἐγὼ δ’ ἱλαροῖς ἐλέγοισιν·      5 

  οὐ γὰρ δὴ πλούτου Μοῦσα χερειοτέρη. 

 

P Ἀπολλωνίδου    PlΑ Ἀπολλωνίδου 

1 παρηϊάδων Salmasius: παρείδων Ρ: παρηΐδων Ρl     3 ἴουλον Ρ: ἰούλων Ρl     4 Λεύκιος Lascaris: Λεύκιον P, 

λεύκιον Ρl    5 ἐλέγοισιν Pl: ἐλέγοισι Ρ, -ν superscr. C 

 

Τὴν πρώτη σοδειὰ τῶν παρειῶν σου κόψε καὶ τὶς φρέσκες μποῦκλες τῶν γενείων σου, Γάιε· ὁ 

πατέρας σου τὸ ποθητὸ χνούδι σου θὰ δεχθεῖ, ὁ Λεύκιος, καὶ ἐσὺ θὰ μεγαλώνεις γιὰ πολλοὺς 

ἥλιους. Σὲ γεμίζουν μὲ χρυσὲς προσφορές, ἐγὼ μὲ γλυκὰ ἐλεγεῖα, διότι ἡ Μοῦσα δὲν εἶναι 

κατώτερη ἀπὸ τὰ πλούτη. 

 

Εἶναι τὸ μόνο ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα τὸ ὁποῖο τοποθετήθηκε στὸ 10ο Βιβλίο τῆς 

Ἀνθολογίας, αὐτὸ τῶν προτρεπτικῶν ἐπιγραμμάτων. Βρίσκεται ἴσως λόγῳ ἀλφαβητικῆς 

θέσης καὶ θεματικῆς συνάφειας μετὰ ἀπὸ ἄλλο προτρεπτικὸ ἐπίγραμμα πρὸς φίλο (Ἀργεντ. 

ΠΑ 10.18=29 GP) καὶ πρὶν ἀπὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀδαίου μὲ  παιδεραστικὸ περιεχόμενο (ΠΑ 

10.20=10 GP). Στὸ 10ο Βιβλίο τὸ θέμα τοῦ ἐπιγράμματος ὡς δώρου συναντᾶται ξανὰ μόνο 

στὸν Παλλαδᾶ, ΠΑ 10.92 (πρὸς δικαστή),396 ἀλλὰ συνδέεται μὲ τὸ θέμα τοῦ πλούτου καὶ 

τῆς πενίας τὸ ὁποῖο ἐντοπίζεται συχνὰ στὸ 10ο Βιβλίο. Τὸ κείμενο τοῦ Πλανούδειου κώδικα 

ἔχει πολλὰ ἀμφισβητήσιμα σημεῖα. Ἡ ἔκδοση τοῦ Λασκάρεως πάντως φαίνεται ὅτι 

ξεκαθαρίζει τὶς ἀβλεψίες (;) τῆς Πλανούδειας Ἀνθολογίας. 

Τὸ λεξιλόγιο καὶ ἡ συγκεκριμένη θέση τῶν λέξεων τοῦ ἐπιγράμματος μοιάζουν νὰ 

παραλλάσσουν τὸ ἐρωτικὸ θέμα τῆς μετάβασης τοῦ ἐρωμένου στὴν ἐφηβεία (βλ. παρακάτω 

λ. ἡδύ). Ἑπομένως, πάλι παρατηροῦμε τὴν ἀνανεωτικὴ τάση τοῦ Ἀπολλωνίδη νὰ 

«συμπλέκει» ποικίλα σχήματα. Ἐπίσης, ἡ παρήχηση τοῦ -ρ- στὸν στ. 1 δημιουργεῖ μία ῥοὴ 

στὸν στίχο ἡ ὁποία δημιουργεῖ ἐντυπωσιασμό. Ἡ τοποθέτηση τῶν κυρίων ὀνομάτων στὴν 

ἀρχὴ δύο διαδοχικῶν στίχων (3-4) συντελεῖ στὴν mise en relief τῶν συντελεστῶν τῆς 

τελετουργικῆς ἀνάθεσης τοῦ πρώτου γενείου. Ἡ ἀπολύτως παρατακτικὴ σύνδεση τῶν 

προτάσεων εἶναι χαρακτηριστικὴ γιὰ τὸν ἐπιγραμματοποιό, ὅπως ἔχουμε ἐπισημάνει καὶ 

                                                           
396 Παλλ. ΠΑ 10.92 Beckby: ἐπεὶ δικάζεις καὶ σοφιστεύεις λόγοις,/ καγὼ φέρω σοι τῆς ἐμῆς ἀηδόνος/ ἐπίγραμμα 

σεμνόν, ἄξιον παρρησίας·/ ὁ γὰρ σὲ μέλπων τῆς Δίκης ὕμνους χέει.   
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ἀλλοῦ. Στὸ ἐπίγραμμα ποὺ έξετάζουμε ἡ σύνταξη αὐτὴ σὰν νὰ μιμεῖται τὴν μορφὴ μιᾶς 

πραγματικῆς ἀναθηματικῆς ἐπιγραφῆς. Πρόκειται ἴσως γιὰ παιχνίδι μὲ τὶς συμβάσεις τῶν 

ἐπιγραφῶν.  

Τὸ κόψιμο τῶν μαλλιῶν τοῦ νέου (πρῶτο ξύρισμα τῆς ἐφηβείας) ἤ τῆς νέας (πρὶν 

ἀπὸ τὸν γάμο της) προκαλεῖ ἀνάμεικτα συναισθήματα· χαρμόσυνα ἐπειδὴ τὸ κούρεμα αὐτὸ 

σηματοδοτεῖ μία νέα φάση τῆς ζωῆς τοῦ νέου, πένθιμα διότι εἶναι σὰν μία ἀναίμακτη θυσία 

ὁ ἀποχωρισμὸς ἑνὸς πολύτιμου συμβόλου τῆς παιδικότητας. Ὅλα αὐτὰ συνοψίζονται ἴσως 

στὸ ἐπίθ. ἡδὺ, στὴν πρώτη λέξη τοῦ ἐπιγράμματος (βλ. παρακάτω). Στὶς τάξεις τῶν Ῥωμαίων 

τὸ ἔθιμο τῆς ἀφιέρωσης βοστρύχων ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ τοῦ πρώτου γενείου μαζὶ μὲ τὴν 

ἀπόκτηση τῆς toga virilis συνέπιπτε κανονικὰ κοντὰ στὸ δέκατο ἕβδομο ἔτος τοῦ νέου καὶ 

συνοδευόταν ἀπὸ ἐορτασμὸ καὶ συμπόσιο.397  

Γιὰ ἄλλα ἐπιγράμματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ κόψιμο τῶν πρώτων τριχῶν τοῦ γενείου βλ. 

Θεοδωρίδ. ΠΑ 6.155-156=1-2 ΗΕ, Ῥιαν. 6.278=3 ΗΕ, Εὐφορίωνα 6.279=1 ΗΕ, Ἀντίπ. 

Θεσσ. 6.198=100 GP, Κριν. 6.242=9 GP, ἰδ. 6.161=10 GP.398 Ἐπίσης τὸ πρῶτο γένι εἶναι 

θέμα παιδεραστικῶν ἐπιγραμμάτων καθὼς σηματοδοτεῖ τὸ πέρασμα τοῦ ἐρώμενου στὴν 

ἐφηβεία καὶ ἑπομένως τὸν τερματισμὸ τοῦ ἐρωτικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκ μέρους τοῦ ἐρῶντος 

(βλ. ἐνδεικτικῶς Ἀσκληπ. 12.36=46,1-2 ΗΕ νῦν αἰτεῖς ὅτε λεπτὸς ὑπὸ κροτάφοισιν ἴουλος/ 

ἕρπει καὶ παρακάτω, σχολ. στ. 1).399  

Τὰ δύο ὀνόματα τοῦ ἐπιγράμματος πρέπει νὰ ἀνήκουν σὲ ἱστορικὰ πρόσωπα τῆς 

ἐποχῆς. Ὁ Cichorius 1922, 337 κ.ἑξ., ὁ Syme 1980, 334-335, οἱ Gow-Page (1968) 2.163 καὶ 

Pelliccio 2013, 269 καὶ 272, πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν Lucius Calpurnius Piso 

pontifex (48 π.X.-32 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος κατέλαβε τὸ ἀξίωμα τοῦ consul ordinarius τὸ 15 π.Χ., 

καὶ κάποιον γιό του Γάιο. Ὁ Lucius Calpurnius Piso pontifex ἦταν πάτρωνας τοῦ 

Ἀντιπάτρου τοῦ Θεσσαλονικέως.400 Οἱ Cichorius καὶ Gow-Page θεωροῦν ὡς σχεδὸν 

                                                           
397 Βλ. Μαρτ. 1.31, 5.48 καὶ Ηowell 1980, 175 καὶ Ηowell 1995, 132-33· Σουητ. Νέρ. 12. Ὁ Marquardt 1886, 

599-600, ὅπως καὶ ὁ Eyben 1972, 693, καὶ ὁ Page 1978, 82, θεωροῦν ὅτι τὸ ἔθιμο αὐτὸ πρέπει νὰ ἔφθασε στὴν 

Ῥώμη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν πρώιμη αὐτοκρατορικὴ περίοδο· βλ. καὶ Δάλλα 2008, 37. Τὸ ἀντίστοιχο 

ἐθιμοτυπικὸ στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἔφηβων ἀγοριῶν στὶς φρατρίες τους, λαμβάνει χώρα κατὰ 

τὴν τρίτη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀπατουρίων (κατὰ τὸν μῆνα Πυανεψίωνα, σημερινὸ Ὀκτώβριο-Νοέμβριο)· 

ἡ ἡμέρα αὐτὴ λεγόταν Κουρεῶτις (βλ. περισσότερα στοὺς Farnell II 463 καὶ Parke 1977, 88-92). 
398 Τελετουργικὸ κόψιμο μαλλιῶν συνηθίζεται καὶ σὲ ἄλλες περιστάσεις: κόρη ἀφιερώνει πλοκάμους πρὶν ἀπὸ 

τὸν γάμο της (Ἀντίπ. Σιδ. ΠΑ 6.276=51 ΗΕ, Δαμάγ. ΠΑ 6.277=1 ΗΕ: Ἀρσινόη ΙΙΙ)· ἀφιέρωση μετὰ ἀπὸ 

σωτηρία ἀπὸ θαλάσσιο ταξίδι («Λουκίλλ.» ΠΑ 6.164,3-4). Ξεχωρίζει ὁ καλλιμάχειος Βερενίκης Πλόκαμος καὶ 

τὸ ὀβιδιανὸ Am. I.14. Βλ. καὶ Leitao 2003, Pelliccio 2013, 268 ὑποσ. 324, καὶ Κlein 2012, 247-249. 
399 Γιὰ πλήρη μελέτη τέτοιων παραδειγμάτων βλ. Tarán 1985, 90 ὑποσ. 4 (λογότυπος ὑπὸ κροτάφοισιν). Γιὰ 

τὰ μαλλιὰ ὡς τὸ πρῶτο δεῖγμα ὀμορφιᾶς, τὴν σχέση τους μὲ τὶς ἐποχές (βλ. παρακάτω) καὶ ἕνα ποιητολογικὸ 

συμβολισμό τους (= ἡ στολισμένη, «ἐκθηλυμένη» ποίηση) βλ. ἐπιπλέον Πετρ. Σατυρ. 109.9 καὶ σχολ. ἀπὸ τὴν 

Klein 2012, 249-251. 
400 Περιληπτικὰ γιὰ τὴν παιδεία καὶ τοὺς συνδέσμους τοῦ Pontifex βλ. Bloch 1940, 493. Ὁ Pontifex συνδέεται 

καὶ ἀλλοῦ μὲ τὴν ποίηση· βλ. Ἀντίπ. Θεσσ. ΠλΑ 184=30 GP καὶ Πορφυρ. στὴν Ars Poetica τοῦ Ὁρατίου, 1 

(γιὰ ἐνστάσεις στὸν Pontifex ὡς παραλήπτη τῆς Ars βλ. Syme 1980, 338-341). Ἀντίθετα, ὁ Elvers (DNP λ. 

Calpurnius I 14 καὶ ΙΙ 15) προτείνει ὡς «παραλῆπτες» τῆς Ars P. τὸν Γναῖο Καλπούρνιο Πείσωνα (Consul 
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δεδομένη τὴν ἀνάληψη τοῦ ἀξιώματος τοῦ ἀνθυπάτου τῆς Ἀσίας ἀπὸ τὸν Πείσωνα (8 π.Χ.;) 

καὶ τὴν συνδέουν μὲ τὸν Ἀπολλωνίδη καὶ τὴν ἀναφορά του στὴν Ἀσία (ΠΑ 9.281=22,1 

GP).401 

Ἐντούτοις, ἱστορικῶς δὲν μαρτυρεῖται κάποιος Γάϊος, γιὸς τοῦ pontifex. Στὴν οὐσία 

μόνο στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε γίνεται λόγος γιὰ τὸν Γάιο, γιὸ τοῦ Λεύκιου, μὲ πιθανὴ 

ἀναφορὰ στὸν pontifex καὶ ἕναν γιό του (ἀρ. 2 στὴν λίστα τοῦ Syme 1980). Ὁ Cichorius 

1922, 327 καὶ 338, βασίζεται στὴν ἀθηναϊκὴ ἐπιγραφὴ CIA III 601=IG II2 4162 «zu Ehren 

eines C. Calpurnius L. f. Piso Frugi und eines Cn. Piso» ἀλλὰ ὁ Syme 1960, 19 ἀπορρίπτει 

τὸ προσωνύμιο Frugi γιὰ τὸν Πείσωνα τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς.402 Πιθανῶς γιὸς τοῦ Pontifex 

ὑπήρξε κάποιος L. Piso (ἀρ. 2 στὴν λίστα τοῦ Syme 1980, 334· δολοφονήθηκε στὴν Ἰσπανία 

τὸ 25 μ.Χ.· βλ. Τάκ. Ann. 4.45). Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ πιθανότητα ὑπάρξεως ἑνὸς C. Piso 

γιοῦ τοῦ pontifex, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐμμέσως ἱστορικὰ μαρτυρημένος. Πρόκειται γιὰ κάποιον 

C. Piso ὁ ὁποῖος θὰ ἦταν πατέρας τοῦ C. Piso, συνωμότη ἐναντίον τοῦ Νέρωνος (Τακ. Ann. 

15.48.2). Δὲ μαρτυρεῖται ὅμως ἄμεσα κάποιος ὕπατος μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα.403 Τὸ θέμα 

παραμένει ανοικτό, καθὼς οἱ ἐνδείξεις δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν συγκεκριμένη ταυτοποίηση.  

 

ἡδὺ παρηϊάδων πρῶτον θέρος … ἠϊθέους ἕλικας  

Ἐποχικὰ φαινόμενα χρησιμοποιοῦνται συχνὰ ὡς παρομοίωση γιὰ τὴν ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου, 

εἰδικὰ ἐδῷ γιὰ τὶς τρίχες· τὸ ἐπίγραμμά μας ἔχει συγγένειες μὲ τὸν Μελανιππίδη, ἀπ. 7 PMG 

γλυκὺ γὰρ θέρος ἀνδρὸς ὑποσπείρων πραπίδων πόθῳ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Καλλίμαχο, Ὑμν. 

4.298-299 παῖδες δὲ θέρος τὸ πρῶτον ἰούλων/ ἄρσενες ἠιθέοισιν ἀπαρχόμενοι φορέουσιν καὶ 

Ἑκ. 45 Hollis=274 Pfeiffer ἁρμοῖ που κἀκείνῳ ἐπέτρεχεν ἁβρὸς ἴουλος/ ἄνθει ἑλιχρύσῳ 

ἐναλίγκιος (τὸ πρῶτον γένειον παρομοιάζεται μὲ τὸ ἄνθος τοῦ κισσοῦ· ἴσως ὑπάρχει 

συγγένεια καὶ μὲ τὸ ἕλικας τοῦ Ἀπολλωνίδου)· βλ. καὶ Ἡρώνδ. Μιμ. 1.52. Στὴν Ἀνθολογία 

βλ. καὶ Κριν. ΠΑ 6.242=9,4 GP τὸ πρῶτον γενύων ἠιθέοισιν ἔαρ καὶ 6.161=10,3 GP, Ἀντίπ. 

                                                           
suff. 23 π.Χ.) καὶ τοὺς δύο γιούς του, Γναῖο (ΙΙ 16· ὕπατος μαζὶ μὲ τὸν Τιβέριο τὸ 7 π.Χ.) καὶ Λούκιο (II 18· 

C. Piso Augur, L. Consul ord. 1 BC). Πάντως ὁ Λούκιος γιὸς τοῦ Γναίου δὲν ἀνταποκρίνεται στὸν Λεύκιο τοῦ 

ἐπιγράμματός μας καθὼς πέθανε νέος καὶ μᾶλλον χωρὶς ἀπογόνους.  
401 Ἀντιθέτως, ὁ Groag στὴν RE III 1 λ. «Calpurnius» (ἐγγρ. 99), στ. 1397-98, δὲν εἶναι βέβαιος ἂν ὁ Πείσων 

ὑπηρέτησε ὡς ἀνθύπατος τῆς Ἀσίας (8 π.Χ.;), ἀλλὰ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἀντιπάτρου τοῦ Θεσσαλονικέως 

γιὰ ταξίδι τοῦ Πείσωνος στὴν Ἀσία συνδέεται ἴσως μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ δεύτερος ὑπηρέτησε στὴν Συρία καὶ 

Παμφυλία (13 π.Χ.· βλ. Κάσσ. Δί. 54.34,6).  
402 Syme 1960, 12-20. Ἡ ἀπόδοση τοῦ Frugi σὲ αὐτὸν τὸν Πείσωνα ἔγινε λανθασμένα, στὴν βάση ἀναφορᾶς 

τοῦ Ascanius (στὸν σχολιασμὸ τοῦ In Pisonem τοῦ Κικέρωνος, 2: tamen non puto vos ignorare hunc Pisonem 

ex ea familia quae Frugi appellata sit) καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ βιβλ. 54 τοῦ Κάσσιου Δίωνος Λ. Καλπούρνιος Λ. υἱ. 

Πίσων Φροῦγι (ἢ φούρτιος): βλ. OCD4 270, RE III 1 99, στ. 1396, καὶ Syme 1960, 13-14, 19. Οἱ Frugi 

ἀποτελοῦν ἄλλο παρακλάδι τῆς οἰκογένειας τῶν Πεισόνων. Σὲ νόμισμα διαβάζουμε C[aius] Piso L[uci] 

F[ilius] FR[ugi] καὶ σχετίζεται μὲ τοὺς Λούκιο καὶ Γάιο Piso Frugi, tribunos plebis τὸ 90 π.Χ. καὶ τὸ 67 π.Χ. 

ἀντίστοιχα. Αὐτοὶ δὲν εἶχαν ὅμως ἐρείσματα στὴν ποίηση ἐξ ὄσων γνωρίζουμε μέχρι τώρα (Elvers, DNP λ. 

Calpurnius I 23 καὶ Ι 20)· βλ. Cook 2002, 1-10.  
403 Ἀρ. 5 στὴν λίστα τοῦ Syme 1980, 335-336. 
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Θεσσ. 6.198=100,1-2 GP ὥριον ἀνθήσαντας ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους/ κειράμενος, γενύων 

ἄρσενας ἀγγελίας (πολὺ παρόμοια σύνταξη μὲ τὸ ἀπολλωνίδειο δίστιχο ποὺ μελετοῦμε)· 

παρόμοια βλ. Χριστόδ. ΠΑ 2.1,212 ἄνθεϊ λαχνήεντι, Ἀνών. ΠΑ 7.334,11-12.404 

Πηγὴ τοῦ σχήματος εἶναι ὁ  Ὅμηρος, Ὀδ. 11.319-320 ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν 

ἠύκομος τέκε Λητώ,/ἀμφοτέρω, πρίν σφωϊν ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους/ ἀνθῆσαι πυκάσαι τε 

γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ (βλ. Pelliccio 2013, 269-270). Ὁ Ὅμηρος, καὶ προφανῶς κατὰ μίμησιν 

ὁ Ἀπολλωνίδης, τεχνηέντως παρατάσσουν δύο συνώνυμες φράσεις γιὰ νὰ τονίσουν τὸ 

χρονικὸ σημεῖο τῆς βλάστησης τοῦ πρώτου γενείου, σὰν ἓν διὰ δυοῖν (αὔξησις, λατ. 

amplificatio, μέσῳ τοῦ σχήματος ταυτολογίας/παράφρασης, λατ. expolitio· βλ. Lausberg § 

830-842).405 Παράλληλα, σὲ παιδεραστικὰ συμφραζόμενα, ὁ Στράτων (ΠΑ 12.10,1-2) πάλι 

παρατάσσει δύο παρόμοιες φράσεις.406 Ὅσο γιὰ τὴν μεταφορικὴ σημασία τοῦ θέρους, βλ. 

τὸ ἐνδιάμεσο στάδιο τῆς παρομοίωσης (οἷον θέρος) στὸν Φιλόστρατο, Ἐπ. 16 (26).407 

Ὁ Ἀπολλωνίδης μάλιστα χρησιμοποιεῖ ξανὰ τὸν τύπο θέρος: ζμήνεος ἔκ με ταμὼν 

γλυκερὸν θέρος (ΠΑ 6.239=3,1 GP). Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ θέρος βρίσκεται στὴν 

βουκολικὴ διαίρεση καὶ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα ἐπίθετο (βλ. Pelliccio 2013, 270). 

Ἐπιπρόσθετα, καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ θέρος συντάσσεται μὲ γενικὴ ἀντικειμενική 

(παρηϊάδων, ζμήνεος) καὶ μὲ ῥηματικὸ τύπο ποὺ δηλώνει τὴν κοπὴ καὶ ἀφαίρεση (κείρεο, 

ταμών). Ἑπομένως, μὲ ἐσωκειμενικοὺς συσχετισμοὺς ὁ ἐπιγραμματοποιὸς πετυχαίνει νὰ 

δώσει συνοχὴ στὴν ποίησή του. 

ἡδὺ ... θέρος    γιὰ ἐπίθετα τοῦ σημασιολογικοῦ πεδίου τοῦ ἡδὺς ποὺ συνοδεύουν ὄνομα 

σχετικὸ μὲ τὴν κόμη βλ. καὶ Δαμάγ. ΠΑ 6.277=1,4 ΗΕ ἱμερτοῦ κειραμένη πλοκάμου, Εὐφορ. 

ΠΑ 6.279=1,1 ΗΕ πρώτας ... καλὰς... ἐθείρας.408 Ἴσως ὑποδηλώνει σὲ σχῆμα ὑπαλλαγῆς τὶς 

παρειὲς τοῦ νεαροῦ παιδιοῦ· βλ. Εὐρ. Φοίν. 1485-1486 βοτρυώδεος ἁβρὰ παρῆιδος (=ἁβρὰ 

                                                           
404 Ὁ Ἀριστοτέλης (Ζῴων γεν. 784a17-19), ὁ Ἱπποκράτης καὶ κυρίως ὁ Γαληνὸς παρομοιάζουν τὶς ἡλικίες τοῦ 

ἀνθρώπου μὲ τὶς ἐποχές: τὴν παιδικὴ ἡλικία μὲ τὴν ἄνοιξη, τὴν ἐφηβικὴ μὲ τὸ καλοκαίρι (θέρος), τὴν ἐνήλικη 

ζωὴ μὲ τὸ φθινόπωρο καὶ τὸ γήρας μὲ τὸν χειμῶνα· βλ. Eyben 1972, 679. 
405 Βλ. σχετικὰ Διόδ. ΠΑ 9.219=1,5 GP κοῦρος ἔτ’ ἀρτιγένειον ἔχων χνόον (σὲ σχέση μὲ τὶς στρατιωτικές 

ἐπιτυχίες τοῦ [μέλλοντος αὐτοκράτορος] Τιβερίου, μὲ ἔμφαση στὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας του). 
406 Στράτ. ΠΑ 12.10,1-2: εἰ καί σοι τριχόφοιτος ἐπεσκίρτησεν ἴουλος,/ καὶ τρυφεραὶ κροτάφων ξανθοφυεῖς 

ἕλικες,/ οὐδ’ οὔτω φεύγω τὸν ἐρώμενον· ἀλλὰ τὸ κάλλος/ τούτου, κἂν πώγων, κἂν τρίχες, ἡμέτερον. 
407 ὦ ἀνδροφόνε τῆς κεφαλῆς, τὶ ἔδει μαχαιρῶν ἐπὶ τὰς τρίχας; ... οἷον θέρος ἐξέκοψας· Page 1978, 82 καὶ 

Anderson 1986, 274-275. Ὁ Φιλόστρατος δὲν θεωρεῖ τὰ γένεια τοῦ ἐρωμένου ἀποκρουστικὰ γιὰ τὸν ἐρῶντα. 

Ἀντίθετα, ἡ πλειονότητα τῶν ἐπιγραμματοποιῶν σὲ παιδεραστικὰ συμφραζόμενα ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη· βλ. 

ἐνδεικτικῶς Ἀσκληπ. ΠΑ 12.36=46,3-4 ΗΕ, Φίλ. 11.36=59 GP ἡνίκα μὲν καλὸς ἦς, Ἀρχέστρατε, κἀμφὶ 

παρειαῖς/ οἰνωπαῖς ψυχὰς ἔφλεγες ἠϊθέων,/ ἡμετέρης φιλίης οὐδεὶς λόγος, ἀλλὰ μετ' ἄλλων/ παίζων τὴν ἀκμὴν 

ὡς ῥόδον ἠφάνισας./ ὡς δ’ ἐπιπερκάζεις μιαρῇ τριχί, νῦν φίλος ἕλκων/ τὴν καλάμην δωρῇ, δοὺς ἑτέροις τὸ 

θέρος· βλ. Tarán 1985, 93-94.  
408 Ἂς σημειωθεῖ ἡ συχνὴ συνάντηση τοῦ ἐπιθ. ἡδὺ/ἁδὺ (+ ἐστί ἢ + ὄνομα) στὴν ἀρχὴ ἐρωτικῶν-παιδεραστικῶν 

ἐπιγραμμάτων: βλ. Ἀσκληπ. ΠΑ 5.169=1,1 ΗΕ (ποτόν· βλ. καὶ Ἀνύτ. ΠΑ 9.313=18,2 ΗΕ νάματος ἁδὺ πόμα), 

Μελέαγρο ΠΑ 5.139=29,1 ΗΕ (μέλος), ἰδ. ΠΑ 12.125=117,1 ΗΕ (ἐνύπνιον), ἰδ. ΠΑ 12.164=80,1 ΗΕ, Κιλλάκτ. 

ΠΑ 5.29,1, Σιλεντ. ΠΑ 5.250,1 (μείδημα)· βλ. Gutzwiller 1998, 128-130 (ἡδονὴ μεταξὺ ἀρχαϊκῆς ἐλεγείας καὶ 

ἐπικούρειας φιλοσοφίας) καὶ Schulte 2009, 46.  
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παρηίς) γιὰ τὴν νεαρὴ Ἀντιγόνη καὶ ἐνωρίτερα Ἀνακρ. ἀπ. 2.1,1-2 (347) PMG καὶ κ[όμη]ς, 

ἥ τοι κατ’ ἁβρὸν/ ἐσκία[ζ]εν αὐχένα· πρβλ. Ἀσκληπ. 5.153=3,1 ΗΕ Νικαρέτης … ἡδὺ 

πρόσωπον. Συνδυασμὸς τῶν δύο τόπων ὑπάρχει στὴν Ἀνθολογία· βλ. Ῥιαν. ΠΑ 6.278=8,1-

2 ΗΕ καλὸν .../ ἀφ’ ἱμερτᾶς τοῦτο γέρας κεφαλᾶς. 

Ἐξάλλου, καὶ τὸ θέρος καὶ ἡ ἄνοιξη, οἱ ὡραῖες ἐποχὲς χαρακτηρίζονται ἀλλοῦ ὡς 

ἡδεῖαι. Πρόκειται γιὰ ἀπόδοση τοῦ ἐπιθέτου (μὲ συναισθησία) στὶς ἐποχές. Βλ. σχετικῶς 

Σιμωνίδ. ἀπ. 92 ἔαρος ἀδυόδμου, Θεόκρ. 9.34 ἔαρ ... γλυκερώτερον, Βίωνα ἀπ. 2,4 γλυκερὸν 

φθινόπωρον· στὴν πεζογραφία βλ. Λόγγο 3.4.1. Ἑπομένως, ὑπάρχει καὶ περαιτέρω 

νοηματικὸ παιγνίδι μεταξὺ τῶν δύο ἐννοιῶν τῆς λέξης θέρος, δηλ. «καλοκαίρι» καὶ 

«σοδειά».  

παρηϊάδων    οὔτε τὸ ἄλλωστε ἀμάρτυρο παρείδων τοῦ Ρ (ἴσως σχετικὸ μὲ τὸ φαινόμενο 

τοῦ ἰωτακισμοῦ)409 οὔτε τὸ παρηΐδων τοῦ Pl εἶναι μετρικῶς ἰκανοποιητικὲς γραφές. Μόνο 

οἱ Brunck (Anal. 2.133) καὶ Jacobs1 υἱοθετοῦν τὴν διόρθωση παρηϊάδων ποῦ ἀποδίδεται 

παραδοσιακὰ στὸν Salmasius (κατὰ τὸν Dübner). Ὁ Jacobs2 προτείνει τὴν γραφὴ παρειάων 

(2.286 καὶ 3.641), ἡ ὁποία υἱοθετεῖται ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους (Dübner, Holtze, Beckby, Gow-

Page, Irigoin, Pelliccio). Ὁ τύπος παρειάων λύει τὸ μετρικὸ πρόβλημα καὶ ἐπίσης εἶναι 

ὁμηρικός (Ὀδ. 1.334 στὴν ἴδια μετρικὴ θέση καὶ μέσα σὲ ποιητικὸ λογότυπο), ἐμφανίζεται 

καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία (Λουκίλλ. 11.408,2 οὐδὲ παρειάων πάλι στὴν ἀρχὴ στίχου), ἔχει 

κατάληξη τὴν ὁποίαν χρησιμοποιεῖ καὶ ἀλλοῦ ὁ Ἀπολλωνίδης (9.257=17,2 GP πασάων καὶ 

9.280=21,3 GP Μουσάων)· βλ. Pelliccio 2013. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ γραφὴ παρηϊάδων τοῦ Salmasius μαρτυρεῖται μόνο ἄλλη μία φορά 

σὲ δοτικὴ πληθυντικοῦ, στὰ Epic. Adesp. 9.3,6 (Coll. Al. Powell) γλυκεραῖσι̣ παρηιιάδεσσιν. 

Ἐντούτοις, τὸ παρηϊάδων παλαιογραφικῶς προσεγγίζει τὴν γραφὴ τοῦ Pl (ἴσως τὸ -α- 

ἐξέπεσε κατὰ τὴν πορεία τῆς παράδοσης τοῦ κειμένου) καὶ διατηρεῖ τὸ -δ- ποὺ ὑπάρχει καὶ 

στοὺς κώδικες. Ἐπιπρόσθετα, εἶναι μετρικῶς κοντὰ στὸν ἀρχικὸ στίχο ἑνὸς ἄλλου 

ἀπολλωνίδειου ἐπιγράμματος: βλ. 7.693=9,1 GP Γλῆνιν παρηιονῖτις ἀμπέχω χερμάς (τὸ 

παρηιονῖτις ἅπαξ). Ἒξάλλου, στὸν Ὅμηρο συναντᾶται καὶ τὸ σύνταγμα καλὰ παρήϊα (Ὀδ. 

19.208)· μὲ σύμφυρση τοῦ ὁμηρικοῦ παρήϊα καὶ τοῦ μεταγενέστερου παρηΐς πιθανῶς 

«προέκυψε» ὁ τύπος παρηϊάς.410  

 

ἤματι τούτῳ    πρόκειται γιὰ φράση ἡ ὁποία δείχνει τὸν ἐπικαιρικό-εὐκαιριακὸ χαρακτῆρα 

τοῦ ἐπιγράμματος καὶ ἔχει ἐπίδραση ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ ἤματι κείνῳ καὶ ἔχει τὴν ἴδια λειτουργία 

                                                           
409 Ὁ Dübner II (1872) 276 διακρίνει ὅτι ὁ γραφέας ἔγραψε παρίδων καὶ ἀκολούθως ὁ διορθωτὴς παρείδων. 
410 Ἴσως πρόκειται γιὰ σκόπιμη δημιουργία ἑνὸς ὀνόματος ξενικοῦ, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐπαυξήσεως τῶν συλλαβῶν 

τοῦ ὀνόματος (πρβλ. τὸ παράδειγμα τὸ Πηλείδου «Πηληϊάδεω» στὸν Lausberg 1998, § 1237.Ι.Β.1 ἐπέκτασις). 
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μὲ φράσεις τοῦ Κριναγόρα γιὰ δῶρα γενεθλίων (ΠΑ 6.227=3,1 GP, ΠΑ 6.242=9,1 GP, ΠΑ 

6.261=5,3 GP, ὅπως παρατηρεῖ καὶ ὁ Pelliccio 2013, 270). Ὁ ὁμηρικὸς λογότυπος 

καταλαμβάνει σταθερά, ὅπως καὶ ἐδῶ στὸν Ἀπολλωνίδη, τὸ τέλος τοῦ ἑξαμέτρου. Ἐξαίρεση 

ἀποτελεῖ ὁ Φλέγων, Θαυμ. 2.11,11 Giannini ἤματι γὰρ τούτῳ περιτελλομένου ἐνιαυτοῦ (ἀρχὴ 

ἑξαμέτρου). 

 

κείρεο καὶ γενύων ἠϊθέους ἕλικας    τὸ ῥῆμα βρίσκεται πάλι στὴν ἀρχὴ στίχου. Ὁ 

διασκελισμὸς ὁ ὁποῖος ξεχωρίζει τὸ ῥῆμα στὴν ἀρχὴ τοῦ πενταμέτρου εἶναι ἀγαπημένο 

συντακτικὸ φαινόμενο στὸν Ἀπολλωνίδη· βλ. καὶ 9.257=17 GP, 9.287=23 GP.  

Πολὺ κοντινὸς ἐκφραστικὰ καὶ νοηματικὰ εἶναι ὁ Ἀνακρέων, ἀπ. 69 (414) PMG 

ἀπέκειρας δ’ ἁπαλῆς κόμης ἄμωμον ἄνθος.411 Γιὰ κόψιμο τριχῶν σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα 

βλ. καὶ Ῥουφίν. ΠΑ 5.28=10,3 Page (βέβαια ἐκεῖ τὸ ὕφος τῆς φράσης εἶναι λιγότερο 

«ποιητικό»). Στὴν ἴδια ἀρχικὴ θέση πενταμέτρου βλ. τὴν μετοχὴ κειράμενος στὸν Ἀντίπατρο 

τὸν Θεσσαλονικέα, 6.198=100,2 GP. Σχετικὸ εἶναι καὶ τὸ μελεάγρειο δίστιχο εἰνόδιον 

στείχοντα μεσαμβρινὸν εἶδον Ἄλεξιν,/ ἄρτι κόμαν καρπῶν κειρομένου θέρεος (ΠΑ 

12.127=79,1-2 ΗΕ)· τὸ λεξιλόγιο εἶναι ὅμοιο μὲ τὴν κατηγορία ἐπιγραμμάτων ποὺ 

ἐξετάζουμε ἀλλὰ τὸ σημασιολογικὸ πεδίο διαφορετικό: τὸ θέρος προσωποποιημένο, τὰ 

σιτηρὰ ἔχουν «κεφαλή». 

ἠϊθέους ἕλικας    Ἂς σημειωθεῖ ἡ σπάνια ἐπιθετικὴ λειτουργία τοῦ ἠΐθεος· καταρχὴν 

χρησιμοποιεῖται κυριολεκτικῶς μὲ κύριο ὄνομα στὸν Ὅμηρο, Ἰλ. 11.60 ἠΐθεόν τ’ Ἀκάμαντ’ 

(α), ὅπως καὶ στὸν Καλλίμαχο, Ὕμν. 2.49 ἠϊθέου ... Ἀδμήτοιο, Νόνν. Δ. 11.384-385 ἠιθέῳ 

δὲ/ ἱμερτῷ ῥοδόπηχυς ὁμήλικι τέρπετο Καρπῷ. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Διότ. ΠΑ 7.261=4,3 HE 

ἠιθέῳ ... Βιάνορι. Σὲ δεύτερο ἐπίπεδο, τὸ ἐπίθετο πλεοναστικῶς χαρακτηρίζει ὀνόματα ὅπως 

ἔφηβος· βλ. Βακχυλ. Διθ. 3.128-129 ἠΐθεοι …/ νέοι, Εὔπολι, ἀπ. 362 PCG εἰ μὴ κόρη δεύσειε 

τὸ σταῖς ἤιθεος,412 [Ὀππ.] Κυν. 1.364 ἠϊθέους τε νέους καὶ AApp 1.274.3 Cougny ἠϊθέοισιν 

ἐφήβοισιν (βλ. καὶ Pelliccio 2013, 270-71)· ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. στὸν Πάμφιλο ΠΑ 

7.201= 1,4 ΗΕ παιδὸς … ἠϊθέου.413  

                                                           
411 Τὸ περικείμενο τοῦ ἀνακρεόντειου ἀποσπάσματος στὸν Στοβαῖο, Ἐκλ. 4.21.24· βλ. καὶ Ἀθήν. 12.540d, Αἰλ. 

Ποικ. ἱστ. 9.4: Page PMG (ἀνατ. 2005) 205. Βλ. καὶ Νόνν. Δ. 47.494. Mάλιστα τὸ πιὸ πάνω ἀνακρεόντειο 

ἀπόσπασμα κρύβει ἴσως ὁμοιότητες μὲ τὸ τελευταῖο δίστιχο τοῦ ἐπιγράμματος ποὺ ἐξετάζουμε (πλοῦτος 

ἔναντι ποίησης). Φαίνεται νὰ ἀπευθύνεται σὲ νεαρὸ μὲ τὸ ὄνομα Σμερδίης, τὸν ὁποῖον ἀγάπησαν ὁ 

Πολυκράτης τῆς Σάμου καὶ ὁ Ἀνακρέων· καὶ Σμερδίης παρὰ μὲν Πολυκράτους ἔλαβεν χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ 

ὅσα εἰκὸς ἦν μειράκιον καλὸν παρὰ τυράννου ἐρῶντος· παρὰ δὲ Ἀνακρέοντος ᾠδὰς καὶ ἐπαίνους καὶ ὅσα εἰκὸς 

ἦν παρὰ ποιητοῦ ἐραστοῦ (βλ. Μάξ. Τύρ. 20.1 Trapp, ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια προκρίνει τὸν ἔρωτα τοῦ 

Ἀνακρέοντος τὸν Μούσαις καὶ Χάρισιν ἀνακεκραμένον μᾶλλον ἢ τὸν ἀνάγκῃ καὶ δέει). Γιὰ μεταφορὲς ἀπὸ τὶς 

ἐποχὲς στὴν λατινικὴ ποίηση (Πετρ. Σατυρ. 109.9,1-2) βλ. Klein 2012, 253 καὶ ὑποσ. 51.  
412 Εὔπ. ἀπ. 362 PCG: τὸ ἤιθεος γιὰ παρθένο· ἴσως σὲ συμφραζόμενα θρησκευτικῆς τελετουργίας). 
413 Τὸ χωρίο ποὺ ἀναφέρει ὁ Pelliccio 2013 (Πλούτ. Θησ. 17.3) δὲν δείχνει σαφῆ χρήση τοῦ ἠΐθεος ὡς ἐπιθέτου. 

Ἀντίθετα, στὸν Πλούταρχο, Θησ. 17.1.3 ἠίθεοι παῖδες τὸ ἠίθεοι λειτουργεῖ ὡς ἐπιθ. προσδιορισμός (στὸ 

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

260 
 

Ἡ πρωτοτυπία τοῦ ποιητῆ μας εἶναι ὅτι συνδέει τὸ ἐπίθετο ἠΐθεος μὲ μέρος τοῦ 

σώματος δημιουργῶντας μία ἐνδιαφέρουσα προσωποποίηση τῶν βοστρύχων τοῦ 

ἀνθρωπίνου σώματος ποὺ εἶναι «νέοι» ἐφόσον ἀνήκουν σὲ νεαρὸ πρόσωπο· βλ. καὶ τὸ 

ἀπόσπασμα τοῦ κωμικοῦ Ἑρμίππου (Ἀθην. 12.28,12) κόμῃ τε νεανικῇ.414 Ὁμοίως βλ. Σοφ. 

Οἰδ. Τυρ. 961 παλαιὰ σώματ’, Εὐρ. Φοιν. 103-4 γεραιὰν … / χεῖρ’, ΠΑ 7.241,10 νεαρᾷ 

παλάμᾳ· στὸν Κριν. ΠΑ 9.545,5, ο Pl παραδίδει νεαρῶν χειρῶν. Πρβλ. Λουκρ. 5.674 mollem 

… barbam καὶ 5.889 molli … lanugine (lanugo=χνοῦς, ἴουλος) καὶ Eyben 1972, 692 (ὑποσ. 

7 καὶ 9).  Πρόκειται γιὰ μετωνυμία/ὑπαλλαγὴ ἐπιθέτου (βλ. Γεν. Εἰσαγ. 1.2, ) Τὸ σχῆμα αὐτὸ 

θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ ὡς συνεκδοχή: ἀπὸ μέρους (ἕλικας) τὸ ὅλον (ἄνδρας)· 

βλ. Lausberg § 573.1 καὶ Ἀπολλωνίδ. 18,8 GP καὶ 9.280=21,5 GP (πτερόν=ὄρνις).  

 

Γάιε    ξανὰ ἡ ἴδια κλιτικὴ προσφώνηση στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑξαμέτρου μὲ μετρικὴ ἀξία 

τρισυλλάβου (ἕνας μετρικὸς δάκτυλος)· βλ. Λουκίλλ. ΠΑ 11.265,3 (Γάιε), ἰδ. ΠΑ 11.92,1+6, 

ἰδ. ΠΑ 11.100,1 (Γάιος) καὶ πρβλ. 229 Peek, GVI Γάϊος εἱμαρτῇ ἀλόκῳ (πάλι στὴν ἀρχὴ 

στίχου· Μακεδονία, 2ος/3ος αἰ. π.Χ.).  

Ἀντιθέτως, ὁ Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεὺς πρωτοτυπεῖ μὲ τὴν χρήση τοῦ ὀνόματος 

ὡς δισυλλάβου, στὸ μέσο πενταμέτρου καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν τομή: ΠΑ 9.59=46,6 GP ἐς δὲ 

νέονται/ οὐρανόν, ὦ Ῥώμας Γαῖε πάτρας ἔρυμα (διόρθωση Λασκάρεως· ἐνν. ὁ Γάιος Καίσαρ, 

ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ἀνεψιοὺς τοῦ Αὐγούστου).415 Ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς βλ. καὶ 441 GVI=IG 

XIV 1432 γ.άειος (Γαίου Cougny) ἐνθάδε κεῖμαι (πάλι ὡς δισύλλαβο· Ῥώμη, 2ος/3ος αἰ. 

π.Χ.).416 

 

σὸν ... δέξεται εὐκτὸν ἴουλον    χάρη στὸ ὑπερβατὸν αὐτό, τὸ θέμα τοῦ ἐπιγράμματος, ἡ 

ἀνάθεση τοῦ πρώτου γενείου, τοποθετεῖται ἐμφατικῶς στὸ τέλος τοῦ στίχου. Στὴν φράση 

αὐτὴ κρύβεται εὐχὴ πρὸς τοὺς θεοὺς γιὰ μακροζωΐα, συχνὴ σὲ αὐτοῦ τοῦ τύπου ἐπιγράμματα 

(βλ. καὶ παραπάνω, Εἰσαγ. Σημ.)· πρβλ. Κριν. 6.242=9,1 GP ἠοῖ ἐπ’ εὐκταίῃ (δηλώνεται πάλι 

                                                           
πρότυπο τῆς Ὀδ. 3.401 ἠΐθεος παίδων ἦν). Ἐπίσης, τὸ ἠίθεος δὲν ἀντιστοιχεῖ στὸ CEG 630.2 (Pelliccio 2013) 

ἀλλὰ στὸ CEG 650.2 ὑὸν Πολλείου καρτερὸν ἠίθεον. 
414 Παρόμοια μὲ τὸν Ἀπολλωνίδη, ἀλλὰ μὲ κωμικὴ διάθεση, ἀπευθύνεται ὁ Μαρτιάλης στὸ γένειον τοῦ 

Ἐγκόλπου, 5.48,8 tardaque pro tanto munere, barba, veni (βλ. Howell 1995, 133). 
415 Οἱ Gow-Page 1968 ΙΙ.57 θεωροῦν ὀρθὴ τὴν διόρθωση ἀλλὰ δὲν προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν ἱστορικῶς τὸν 

τύπο. Ἀντιθέτως, ἡ ὀρθότητα τοῦ Gaïus ὡς τρισύλλαβου τεκμηριώνεται ἀπὸ Allen 1891, 77-78 ὁ ὁποῖος 

χαρακτηρίζει τὶς περιπτώσεις σὰν αὐτὴν τοῦ ἀντιπάτρειου παραδείγματος «an hellenizing licence». 
416 GVI 441: τέρμα βίου τελέσας παῖς γ.άειος (Γαίου AApp 2.527,1 Cougny, πατρωνυμικό) ἐνθάδε κεῖμαι … γῆς 

ὢν πρόσθε γόνος μητέρα γαῖαν ἔχω. Παρατηρεῖται λογοπαίγνιο ἀνάμεσα στὸ ὄνομα Γαΐος καὶ στὴν γαῖαν ποὺ 

δέχεται τὸ κορμί του· σὲ δεύτερο ἐπίπεδο ἀνάγνωσης ἴσως τὸ Γάϊος παραπέμπει στὸ ἑλληνικὸ ἐπίθ. γάϊος, «ὁ 

χωμάτινος». Βλ. καὶ Παυσ. 7.25.13.  

ΜΑ
ΡΙΑ

 ΧΡ
ΙΣΤ
ΟΔ
ΟΥ
ΛΟ
Υ



 
 

261 
 

ἡ πολυπόθητη μέρα τῆς ἀποθέσεως τοῦ πρώτου γενείου), Ἀντίπ. Θεσσ. 6.198=100,3-4 GP 

εὔξατο δ’ οὕτως/  καὶ πολιὴν λευκῶν κεῖραι ἀπὸ κροτάφων, Λαυρ. ΠΑ 12.24=3,7-8 GP. 

εὐκτὸν    Οἱ LSJ δημιουργοῦν εἰδικὴ κατηγορία γιὰ τὸ ἀπολλωνίδειο χωρίο στὸ λ. εὐκτός (= 

ἀφιερωμένος) ἀλλὰ πιστεύουμε, ὅπως οἱ Gow-Page καὶ ὁ Pelliccio (2013, 272), ὅτι στὴν 

συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει καὶ ἡ ἔννοια αὐτὸς γιὰ τὸν ὁποῖον προσευχήθηκε κάποιος 

ἢ ἀκόμη πιὸ ἀφηρημένα ἡ ἔννοια ποθητός. Τὸ ῥηματικὸ αὐτὸ ἐπίθετο εἶναι ἅπαξ στὴν 

Ἀνθολογία ἀλλὰ καὶ ἅπαξ ὁμηρικό (Ἰλ. 14.98 στὰ πλαίσια ἀπρόσωπης φράσης Τρωσὶ… 

εὐκτὰ γένηται). Ἀπὸ μεταγενεστέρους χρησιμοποιεῖται εἴτε ὡς ἀπρόσωπη ἔκφραση (Εὐρ. 

Ἡρακλείδ. 458, Ἴων 642) εἴτε μὲ ἀφηρημένα οὐσιαστικά· βλ. Σοφ. Ἀντ. 392 εὐκτὸς … χαρά, 

Εὔπολι ἀπ. 414 K-Α εὐκτότατον γάμον, Θεόκρ. 10.52 εὐκτὸς … τω βατράχω … βίος. 

Συνδυασμὸς ἀνάμεσα σὲ ἀφηρημένο καὶ συγκεκριμένο προσδιορισμὸ συναντᾶται στὸν 

Μένανδρο, Γεωργ. 82 Sandbach ἀγρὸς … εὐκτὸν ἥ τ’ ἐρημία, ἐνῷ καθαρὰ σὲ συγκεκριμένο 

οὐσιαστικὸ ἀναφέρεται ἀργότερα τὸ ἐπίθετο στὴν πεζογραφία: βλ. [Εὐτέκνιο], Παράφρ. 

Ὀππ. Ἁλ. 4.3.19-20 Papathomopoulos τὸν εὐκτὸν τῆς νίκης ἀναδήσασθαι στέφανον.  

Ἐξάλλου, τὸ εὐκταῖος προτείνεται ἀπὸ τὸν Jacobs γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ Ἀπολλωνίδ. 

ΠΑ 9.228=14,6 GP (εὐκταίης ... ἐμπορίης). Τὸ Ὀνομαστικὸν τοῦ Πολυδεύκη (5.131) 

διακρίνει ἀνάμεσα στὰ δύο: ἃ δέ τις εὐχόμενος αἰτεῖ, εὐκταῖα ἀγαθά, καὶ τὸ ἀττικώτερον 

εὐκτά. Ὑπάρχουν ἐπιγραφικὰ παράλληλα: βλ. Sardis 7,1 8,7-9 (IGRR 4.1756, τιμητικὴ 

ἐπιγραφή, 5-1 π.Χ.) ἐπεὶ Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ ὁ πρεσβύτατος τῶν τοῦ Σεβαστοῦ παίδων τὴν 

εὐκταιοτάτην … ἀνείληφε τήβεννον, ἥδονταί τε πάντες … συνδιεγειρομένας ὁρῶντες τῷ 

Σεβαστῷ τὰς ὑπὲρ τῶν παίδων εὐχάς ἀλλὰ καὶ IG XII8 601,3 εὐκταῖον ἔφηβον (ἔμμετρη 

ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Θάσο· πατέρας θάπτει τὸν υἱό του).  

ἴουλον    Ἡ σχέση τοῦ ἄνθους/ θέρους μὲ τὶς πρῶτες τρίχες ἴσως βασίζεται στὴν διττὴ ἔννοια 

τοῦ οὐσιαστικοῦ ἴουλος, δηλ. πρῶτο γένειον καὶ δεμάτι σιτηρῶν (βλ. Σῆμο Δήλιο, ἀπ. 

19=Ἀθήν. 14.618 d-e=PMG 849). Ἴσως μάλιστα ἡ πρώτη σημασία τοῦ ὅρου εἶχε σχέση μὲ 

τὰ δημητριακὰ καὶ ἡ μεταφορικὴ σημασία εἶναι τὸ πρῶτο θέρος τῶν παρειῶν.417 Βλ. Καλλ. 

Ἑκ. 45 Hollis=274 Pfeiffer ἁβρὸς ἴουλος (τὸ κείμενο παραπάνω) καὶ μεταγενέστερα Νόνν. 

Δ. 10.179· στὴν Ἀνθολογία Ἀργεντ. ΠΑ 6.201=17,1-2 GP μυρόπνουν/ βόστρυχον ὡραίων 

οὖλον ἀπὸ πλοκάμων (ἀφιέρωση στὴν Ἄρτεμιν γιὰ εὐόδωση τοκετοῦ),418 Στράτ. ΠΑ 12.10,1 

                                                           
417 Ἐξάλλου, καὶ ὁ Fitton 1975, 223, 228 κ.ἑξ., 231 κ.ἑξ., συσχετίζει τὸ θέρος τῆς πρώτης βλάστησης (ἄνθος) 

καὶ τὸν ἴουλο ὡς (πρῶτο) γένειον τὸ ὁποῖο θὰ εἶχε κοπεῖ καὶ ἀκολούθως θὰ εἶχε σκουρύνει. Συνεκδοχικῶς, ὁ 

μελετητὴς ὑποθέτει ὅτι ἡ ἀφιέρωση τοῦ πρώτου γενείου συνέπιπτε μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ θερισμοῦ, ὁρμώμενος 

ἀπὸ τὸ καλλιμάχειο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ὕμν. 4 ποὺ ἀναφέραμε, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν σύγκριση διαφόρων ἑλληνικῶν 

ἐορτῶν συνδεδεμένων μὲ τὸ πέρασμα στὴν ἐφηβεία ἐντοπίζει ὅτι αὐτὲς δὲν συγκλίνουν σὲ ὁρισμένη ἐποχή, 

εἰδικὰ στὴν περίοδο τοῦ θέρους.   
418 Ἐδῶ τὸ οὖλον θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει διπλὴ σημασία: οὖλος ὡς ἐπίθετο (σγουρός· βλ. Ὀδ. 6.231 οὔλας ἧκε 

κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας γιὰ τὸν Ὀδυσσέα) καὶ οὖλος ὡς δεμάτι καὶ μτφρ. θέρος· βλ. παραπάνω. Τὸ 

πρῶτον θέρος τῶν γενείων ἐκφράζεται καὶ μὲ τὸ σπάνιο ἐπίθετο ἀρτιθαλής, πάλι ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῆς πρώτης 
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τριχόφοιτος ἐπεσκίρτησεν ἴουλος. Σὲ παρόμοια συμφραζόμενα (παρηΐς καὶ ἴουλος) βλ. Αἰσχ. 

Ἑπτ. 534-535 στείχει δ’ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων/ ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα θρίξ, 

Ὀρφ. Ἀργον. 227 κ.ἑξ. τὸν δ’ οὔπω ὑπὲρ δροσεροῖο γενείου/ ἀργεννὰς ἐρύθηνε παρηίδας 

ἁβρὸς ἴουλος,/ ἀλλ’ ἔτι κοῦρος ἔην (γιὰ τὸν Ὑλα)· παρόμοια βλ. Σόλ. ἀπ. 27,5-6 West τῇ 

τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων ἔτι γυίων/  λαχνοῦται, χροιῆς ἄνθος ἀμειβομένης, Πίνδ. Ὀλ. 

1.67-68, Θεόκρ. 15.85 πρᾶτον ἴουλον (καὶ 15.129-130 σὲ σχέση μὲ ἐρωτικὸ φίλημα). 

χερὶ δέξεται    περίφραση ἡ ὁποία τονίζει τὴν ἱερότητα τῆς στιγμῆς τῆς ἀνάθεσης τῶν 

τριχῶν. Ὑπάρχουν συγγένειες τῆς φράσης μὲ τὴν Ἰλιάδα, 1.596, ὅπου ἡ Ἥρα μειδήσασα δὲ 

παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον ἀπὸ τὸν Ἥφαιστο (Pelliccio 2013)· βλ. ἐπίσης Ὀδ. 24.176 ὁ 

δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (παίρνει τὸ τόξο μὲ παρότρυνση τοῦ γιοῦ του), Ὀδ. 

19.355 δεξαμένη χείρεσσ’ (ἡ Εὐρύκλεια ἀναδέχεται στὰ χέρια της τὸν Ὀδυσσέα βρέφος). 

Πρβλ. Ὁμ. Ὕμν. Δήμ. 231-232· Σοφ. Αἴ. 661-662 (τὸ ξίφος ὡς δῶρο)· Εὐρ. Μήδ. 1003-1004 

δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν/ ἐδέξατ’(ο) (ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς Μήδειας), Ἑλ. 1350 κ.ἑξ., 

Βάκχ. 1240 (προσφορὰ κόρης πρὸς τὸν πατέρα της)· βλ. ἀκόμη Ἀπ. Ῥόδ. 3.1013-1014 

ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης/ φάρμακον· αὐτὰρ ὅγ’ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς 

(Ἀριάδνη καὶ Θησέας), 4.186 (γιὰ τὸ χρυσόμαλλο δέρας), Νόνν. Δ. 33.106.  

Σὲ ὅλες τὶς παραπάνω περιπτώσεις κάποιος δέχεται χερὶ κάτι πολύτιμο, συχνὰ ἀπὸ 

κάποιο σημαντικὸ ἢ ἀγαπημένο πρόσωπο. Σὲ αὐτὴν τὴν παράδοση συνεχίζει καὶ πρωτοτυπεῖ 

ὁ Ἀπολλωνίδης (πρωτότυπο «δῶρο» τὰ πρῶτα γένεια). Πολὺ κοντὰ βρίσκεται ἡ Ἀνύτη, ΠΑ 

9.745=14,3-4 ΗΕ ἀμφὶ παρῇδα/ βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναῒς ἔδεκτο χέρα (ἀνθρωπομορφικῶς 

τόσο ἡ παρηίς ὅσο καὶ ὁ βόστρυχος ἀφοροῦν τὸ κούρεμα ἑνὸς τράγου· βλ. Gow-Page 1965, 

II 98)· πάλι σὲ ἐρωτικὰ συμφραζόμενα Ἀργεντ. 5.118=11,1-2 GΡ Ἰσιὰς .../ ἔγρεο καὶ δέξαι 

χερσὶ φίλαις στέφανον (προσφορὰ λουλουδιῶν). 

Ἐδῶ δὲν γίνεται μνεία τῆς ἰδίας τῆς depositio barbae σὲ κάποιον ναὸ ἢ θεό, ὅπως θὰ 

ἀναμέναμε. Ἀντ’ αὐτοῦ, μὲ τὸ ῥῆμα δέχομαι νὰ ἀναφέρεται στὸν πατέρα, ὁ Λεύκιος σὰν νὰ 

«ἀντικαθιστᾶ» πρωτότυπα τὴν θεότητα. Αὐτὴ ἡ μεταφορὰ τῆς προσφορᾶς σὲ ἀνθρώπινο 

ἐπίπεδο προσδίδει τρυφερότητα στὴν χειρονομία τοῦ πατέρα, ὁ ὁποῖος ὑποδέχεται τὴν 

ἐνηλικίωση τοῦ παιδιοῦ του. Παρόμοια ὁ Κριναγόρας, ΠΑ 6.161=10,3-4 GΡ, ἑστιάζει στὴν 

depositio barbae τοῦ Μάρκελλου καὶ προσωποποιεῖ τὴν πατρίδα ἡ ὁποία ὑποδέχεται τὸν 

στρατηγὸ (λαβεῖν) ὡς ἄνδρα ἐνῷ τὸν εἶχε στείλει (πέμψαι) παῖδα. Βέβαια, ὅπως σημειώνουν 

σὲ ἀνάλογη περίπτωση οἱ Gow-Page (1968) 2.219 καὶ ὑποσ. 1, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἀναφέρεται 

ῥητῶς ἡ λεπτομέρεια τῆς ἀφιέρωσης τοῦ γενείου σὲ κάποιον θεό, μπορεῖ αὐτὴ νὰ ἐννοεῖται. 

                                                           
ἄνθησης (ἀρτιθαλῆ· νεόφυτα Σούδ.) στὸν Νόννο, Δ. 3.343-344 ἀρτιθαλὴς γὰρ/ υἱὸς ἐμὸς λιπόπατρις, ὅτε χνόον 

ἔσχεν ἰούλων. 
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Λεύκιος    οὔτε οἱ Gow-Page οὔτε πιὸ πρόσφατα ὁ Pelliccio ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν γραφὴ 

λεύκιον τῶν δύο κωδίκων. Ὁ Jacobs1 (8.357) γιὰ τὴν παράδοση τοῦ Pl σχολιάζει ὅτι ὁ 

ἐκδότης Aldus βρῆκε στοὺς κώδικες τὴν γραφὴ ἰούλων λεύκιον. Πρόκειται πράγματι γιὰ 

γραφὴ ποὺ παραδίδει τὸ χειρόγραφο τοῦ Πλανούδη εἴτε αὐτὴ βασίζεται σὲ τυπογραφικὸ 

λάθος εἴτε σὲ ἄλλη πηγή, διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Παλατινοῦ. Πιθανῶς ὁ ἀνθολόγος δὲν 

κατάλαβε ὅτι τὸ Λεύκιος/ Λεύκιον ἦταν κύριο ὄνομα καὶ ἔτσι ἴσως θεώρησε τὸ λεύκιον ὡς 

ἕναν πλαστὸ συγκριτικὸ βαθμὸ τοῦ λευκός (μὲ κατάληξη τριτοκλίτου ἐπιθέτου).  

 Τὸ Λεύκιος εἶναι ἐξελληνισμένη μορφὴ τοῦ ῥωμαϊκοῦ ὀνόματος Lucius. Στὴν 

Ἀνθολογία βλ. Πολύστρ. ΠΑ 7.297=2,3 ΗΕ (Λεύκιος πάλι στὴν ἀρχὴ στίχου), Κριναγ. ΠΑ 

6.229=4,6 GP δῶρον ὁ πᾶς ἐπὶ σοί, Λεύκιε, Κριναγόρης (ἴσως ἀπευθύνεται στὸν Λούκιο, 

ἐγγονὸ τοῦ Καίσαρος, κατὰ τὸν Beckby).419 Συναντᾶται ὅμως πολλὲς φορὲς καὶ ὁ τύπος 

Λούκιος, στὴν ποίηση μόνο σὲ μεταγενέστερα ἐπιγράμματα· βλ. Ἀμμ. ΠΑ 11.15,2, Ἀνών. 

ΠΑ 11.269,2. Στὴν πεζογραφία βλ. τὸν Πλούταρχο (ὅπου συναντᾶται συχνὰ ἐναλλακτικῶς 

καὶ τὸ Λεύκιος, ὅπως καὶ στὸν Διόδωρο Σικελιώτη) καὶ τὸν Κάσσιο Δίωνα (βλ. ἐνδεικτικῶς 

Κάσσ. Δίων 55.9.1., 64.5.1).   

σὸν ... αὐξομένου    πρόκειται γιὰ συντακτικὴ variatio, συγκεκριμένα γιὰ ἀνακόλουθον 

(ἀνταποδιδομένη λέξις ἀνακολούθως ἔχουσα· Lausberg § 924), ἔνδειξη ἑνὸς ὕφους ποὺ 

μιμεῖται τὴν καθημερινὴ ὁμιλία. Ἑπομένως, προτιμοῦμε (ὅπως οἱ περισσότεροι ἐκδότες καὶ 

ὁ Pelliccio 2013, 271) νὰ μὴν διορθώσουμε τὴν ἀντωνυμία σὸν σὲ σοῦ· αὐτὴ τὴν διόρθωση 

ἀναφέρουν οἱ Gow-Page ὑποθετικῶς στὸν σχολιασμό. Γιὰ παρόμοια φαινόμενα βλ. K-G 

II.1 § 359.I.3.c. καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. Σχετικὴ εὐχὴ γιὰ αὔξηση τοῦ νέου «σοφίᾳ καὶ 

ἡλικίᾳ» συναντᾶται στὸν Εὐφορίωνα, ΠΑ 6.279=1,3-4 ΗΕ ἀντὶ δὲ οἱ πλοκαμῖδος ... / ... 

κισσὸς ἀεξόμενος· βλ. καὶ Ῥιαν. 6.278=8,3-4 ΗΕ κοῦρον ἀέξοις/ εὔμοιρον.  

πουλὺν ἐς ἠέλιον    Ἡ σύνταξη τῆς φράσης (ἐπίθετο-πρόθεση-οὐσιαστικό), ἡ ὁποία 

συμβάλλει στὴν ἔμφαση τοῦ ἐπιθέτου, συναντᾶται καὶ ἀλλοῦ στὸν Ἀπολλωνίδη: βλ. 

περισσότερα στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2. Ἐδῶ ἡ φράση σημαίνει «σὲ πολλοὺς ἥλιους», σὲ 

πολλὰ χρόνια (μέρες, κυριολεκτικά)· τὸ οὐσιαστικὸ ἠέλιος ἐκτὸς ἀπὸ μεταφορικό, εἶναι καὶ 

περιληπτικό («πολλὴ ἡμέρα»=«πολλὲς ἡμέρες»). Ὁ ἥλιος ὡς ταυτόσημος μὲ τὴν ἡμέρα 

ἐμφανίζεται ξανά, μὲ λογοπαίγνιο, στὸ ἐπίγραμμα ὅπου μία γυναίκα πότης βλέπει μέσα ἀπὸ 

κόσκινο πολλοὺς «ἥλιους» (Ἀνών. 6.291)· βλ. καὶ Ἀγαθ. 7.602,6 τετράκις ἕξ μούνους 

                                                           
419 Βλ. IC III iv 9,10-11 ἐπιστολὴν ὑπὸ] Λευκ[ίου Καλοπορνίου Λε]υκίου υἱοῦ Πείσωνος στρατηγοῦ ὑπάτου· 

εὐκτὸν μὲν ἦν … καὶ 20-21 (Κρήτη, Ἴτανος, διακανονισμὸς γιὰ θυσίες πρὸς τὴν Ἄρτεμιν Λευκοφρυήνη· 

112/111 π.Χ.) καὶ IMagnesia 160. Πρβλ. ἀθηναϊκὴ ἐπιγραφὴ ἡ ὁποία άναφέρει ὁ δῆμος Λεύκιον Δομέτιον 
Ἀηνόβαρβον ἀρετῆς ἔνεκεν (Pittakis Ἐφ. ἀρχ. 728)· πρόκειται ἴσως γιὰ ἀντίπαλο τοῦ Καίσαρος ὅπως ἀναφέρει 

ὁ Dittenberger 1872, 136-137. Βλ. καὶ Μεγαπάνου 2006, Λεύκιος. 
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ἔδρακες ἠελίους, Ἀνών. ΠΑ 15.8,4 κηρύξει βίοτον πάντας ἐς ἠελίους (ἔμμετρη ἐπιτύμβια 

ἐπιγραφὴ τοῦ 130 μ.Χ.· βλ. Bowie στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 18-19), καθὼς καὶ τὶς 

φράσεις δεύτερον ἠέλιον (Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.422=11,6 GP) καὶ ζήσω τὸν σὸν ὑπ’ ἠέλιον (ἴδ. 

7.180=4,6 GP). 

 

δωρεῦνται χρυσέοισιν, ἐγὼ δ’ ἱλαροῖς ἐλέγοισιν     

Ἀπεναντίας, δίνεται ἔμφαση στὸ τελετουργικὸ τοῦ πρώτου γενείου ὡς τὴν εὐκαιρία γιὰ ἕνα 

φιλοφρονητικὸ δῶρο ἐκ μέρους τοῦ ποιητῆ (δῶρο εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἐπίγραμμα). Γιὰ τὸν τόπο 

τοῦ ποιήματος ὡς δώρου χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ ἰσόψηφα τοῦ Λεωνίδου τοῦ Ἀλεξανδρέως 

(ΠΑ 6.321=1 FGE, ΠΑ 6.322=2 FGE, ΠΑ 6.325=4 FGE, ἰδ. ΠΑ 6.328=7,1 FGE Χαρίτων ... 

βύβλον, ΠΑ 9.329=8 FGE καὶ ΠΑ 9.353=30.3-4 FGE τοῦτο .../ δῶρον ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ 

ἐπίγραμμα).420 Ὁ Ἀπολλωνίδης στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε ὑποστηρίζει ὅτι 

ὁποιοδήποτε ἐπίγραμμα μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀφ’ ἑαυτοῦ ὡς ἀξιόλογο δῶρο.421 

Τὸ ὁμοιοτέλευτον ἀνάμεσα στὰ δύο ἡμιστίχια τοῦ ἑξαμέτρου, χωριζόμενα μὲ 

πενθημιμερῆ τομή (σχῆμα ποὺ ἐντοπίζεται συχνὰ στὸν Ἀπολλωνίδη, βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 

1.3),422 ἀλλὰ καὶ ἡ μελωδικὴ παρήχηση ὑγρῶν συμφώνων, τονίζουν ἠχητικὰ ὅτι ὁ πλοῦτος 

τῶν ὑπόλοιπων δωρεῶν ἀντισταθμίζεται μὲ τὸ δῶρο τῆς ποίησης, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ 

καταστραφεῖ ἀπὸ ἐξωγενεῖς παράγοντες, ἰδίως ἀπὸ τὸν Φθόνο.423 

Ἐπίσης, ὁ στίχος αὐτὸς λειτουργεῖ ὡς «περιληπτικό» priamel, μία  variatio τοῦ 

εἴδους· βλ. σχετικῶς Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, «Συσσώρευση παραδειγμάτων». Περιληπτικὸ 

εἶναι τὸ foil (ἄλλοι δωρεῦνται χρυσέοισιν, μὲ τὴν ἔννοια τῶν πολύτιμων ὑλικῶν δώρων) καὶ 

climax ἢ cap ἡ προσφορὰ τοῦ ποιητικοῦ ὑποκειμένου, στὴν κλιμάκωση τῆς ὁποίας 

συμβάλλει ἡ πρόταξη τῆς ἀντωνυμίας ἐγὼ καὶ ἡ παρουσίαση  τοῦ δικοῦ του δώρου στὸ 

τέλος τοῦ στίχου ποὺ ἐντείνει τὴν περιέργεια τοῦ ἀναγνώστη. Γιὰ τὸ «περιληπτικό» priamel 

πρβλ. Πίνδ. Ν. 3.6-8 καὶ κυρίως Ὀλ. 7.1-10 («ὅπως ἄλλοι δίνουν χρυσὴ φιάλη μὲ κρασὶ στὸν 

γαμπρό, ἔτσι καὶ ἐγὼ δίνω στοὺς νικητὲς νέκταρ χυτόν, τὸ τραγούδι μου»). Ὁ Λεωνίδης ὁ 

                                                           
420 Βλ. Page, FGE 503 καὶ ὑποσ. 8, 506-507 γιὰ ἐπιγράμματα ὡς δῶρα ἀπὸ τὸν Λεωνίδη τὸν Ἀλεξανδρέα πρὸς 

ἐξέχοντες Ῥωμαίους καὶ μέλη τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας· Page, FGE 506 ὑποσ. 2: “The isopsephic 

epigram, being an amusing novelty, may be a present in itself”. Γιὰ μικρὴ βίβλο (ἴσως συλλογὴ ἐπιγραμμάτων) 

ὡς δῶρο γενεθλίων τοῦ Πείσωνα βλ. καὶ Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 9.93=31 GP· πιὸ συχνὸ σχῆμα εἶναι ὅτι τὸ 

ἐπίγραμμα συνοδεύει καὶ περιγράφει ἕνα ἄλλο δῶρο (βλ. ἰδιαίτερα Κριν. ΠΑ 6.227=3 GP, ΠΑ 6.229=4 GP, 

ΠΑ 6.261=5 GP, Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 9.355=32 FGE). 
421 Τὸ βιβλίο ὡς δῶρο καθιερώνεται στὴν λατινικὴ λογοτεχνία: βλ. ἐνδεικτικῶς Κάτουλλο 1,1 cui dono lepidum 

nouum libellum …?, ἰδ. 14 (ὁ ποιητὴς ἀπορρίπτει τὴν κακὴ ποίηση), ἰδ. 65,15-16 καὶ Hutchinson 2003, 215 

κ.ἑξ. γιὰ ἐπιγράμματα-δῶρα. 
422 Ἴσως καὶ στὸ σημεῖο ποὺ ἐξετάζουμε τὸ ὁμοιοτέλευτον χρυσέοισιν ... ἐλέγοισιν θέλει νὰ ὑποβάλει στὸν 

ἀποδέκτη τοῦ ἐπιγράμματος ὅτι κατ’ οὐσίαν χρύσεοι, δηλαδὴ θεϊκοὶ καὶ θεόπνευστοι, εἶναι μᾶλλον οἱ ἔλεγοι 

παρὰ τὰ ὑλικὰ δῶρα. 
423 Καλλίμ. ΠΑ 7.525=29 ΗΕ, Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 6.329=8,3-4 FGE δίστιχα …/ … ἃ φθόνος οὐ δαμάσει καὶ White 

2001, 82-83. 
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Ἀλεξανδρέας συνθέτει ἀναλυτικότερα priamel γιὰ νὰ τονίσει τὴν ἀντίθεση πλούσιων δώρων 

μὲ τὸ δῶρο τῆς ποίησής του: ΠΑ 6.325=4,3-4 FGE ἀλλ’ ἐμέθεν δέξαι Μουσῶν στίχον ὅστις 

ἐς αἰεί/ μίμνει καὶ φιλίης σῆμα καὶ εὐμαθίης (μετὰ ἀπὸ ἀναφορὰ δώρων γενεθλίων ἀπὸ 

ἄλλους) καὶ ΠΑ 6.329=8 FGE (ὁ ποιητὴς ἀντιπαραβάλλει ἄλλα πλούτου δῶρα γενεθλίδια μὲ 

τὰ δίστιχά τοῦ, δῶρο γιὰ τὴν Ἀγριππίνα)· βλ. Page, FGE. Ἐξάλλου, ὁλόκληρη ἡ ὁρατιανὴ 

Ὠιδὴ IV 8 εἶναι ἀναλυτικὸ priamel μὲ ἀναφορὰ πλούσιων δώρων ποὺ δὲν εἶναι τόσο ἀντάξια 

τῶν κατορθωμάτων τοῦ Κενσορίνου ὅσο ἡ ποίηση τοῦ Ὁρατίου.424  

δωρεῦνται χρυσέοισιν    Tὸ ῥ. δωρέομαι παρουσιάζει δύο διαφορετικὲς συντακτικὲς 

δυνατότητες: ἡ πιὸ συχνὴ στὴν Ἀνθολογία εἶναι δωρέεσθαί τί τινι· βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 

6.105=1,1-2 GP τρῖγλαν ... καὶ φυκίδα σοι .../ ... δωρεῦμαι. Ἐδῶ ὅμως ἐμφανίζεται ἡ πιὸ 

ἀσυνήθιστη σύνταξη δωρέεσθαι τινά τινι (σὰν δοτ. μέσου), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συντακτικὴ 

variatio τοῦ ποιητῆ μας· βλ. καὶ Πίνδ. Ὀλ. 6.78-79 (ἐδώρησαν τὸν Ἑρμῆ λιταῖς θυσίαις), 

Αἰσχ. Πρ. 778 δυοῖν λόγοιν σε θατέρῳ δωρήσομαι· στὴν Ἀνθολογία ἡ σύνταξη αὐτὴ 

ἐντοπίζεται ξανὰ μόνο σὲ ἕνα ἀνώνυμο ἐπίγραμμα (ΠΑ 7.310,1-2 με τύμβῳ/ δωρεῖται).425 

Τὸ ῥῆμα δωρέω καὶ τὸ οὐσ. δῶρον χρησιμοποιοῦνται κατὰ κόρον στὴν Ἀνθολογία 

σὲ «ἀναθηματικά» συμφραζόμενα γιὰ δῶρο πρὸς θεὸ καὶ ἀντίδωρο ἀπὸ θεό. Μάλιστα συχνὰ 

γίνεται λόγος γιὰ πενίης δῶρον: βλ. Πέρσ. ΠΑ 9.334=8,4 ΗΕ, Λεων. 6.355=39 ΗΕ, Ἄγ. 

6.152=1,3-4 ΗΕ, Φίλ. 6.247=22,8 GP καὶ ἴδ. 6.103=18,7 GP, ἀλλἀ καὶ Ἀνών. 9.187,3-4 

αὐταὶ καὶ Χάριτές σοι ἐδωρήσαντο, Μένανδρε,/ στωμύλον εὐστοχίην δράμασιν ἐνθέμεναι. 

Ἴσως ὁ ποιητής μας δανείζεται σκόπιμα στοιχεῖα τῆς θρησκευτικῆς γλώσσας γιὰ νὰ 

προσδώσει βάθος στὴν ὕμνηση τοῦ πάτρωνός του.426 Ὁ χρυσὸς εἶναι τὸ χαρακτηριστικότερο 

ὑλικὸ γιὰ δῶρα πρὸς θεούς· ὁ Νέρων barbam primam posuit conditamque in auream 

pyxidem et pretiosissimis margaritis adornatam Capitolio consecrauit (Σουητ. Νέρ. 12). 

Ἴσως συνεχίζεται ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τὸ θεϊκὸ στὸ ἀνθρώπινο δῶρο, ἀφοῦ δὲν ἔχουμε ἐντοπίσει 

πηγὲς ποὺ νὰ ἀναφέρουν τὴν προσφορὰ δώρων στὸν νέο ποὺ ἔκανε τὴν depositio. 

ἐγὼ δ’ ἱλαροῖς ἐλέγοισιν    τὸ ἱλαροῖς ἐλέγοισιν θυμίζει τὸ ὀβιδιανὸ blanditias elegosque 

leuis (Am. II.1,21). Ἐπίσης, ὑπάρχει πιθανῶς συγγένεια μὲ τὸν 12ο Ἴαμβο τοῦ Καλλιμάχου, 

                                                           
424 Ἡ φιλίη (Λεων. Ἀλεξ., ΠΑ 6.325=4,4 FGE) χαρακτηρίζει ἴσως καὶ τὴν δυναμικὴ τῶν σχέσεων στὸ 

ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε, καθὼς τὰ δύο πρόσωπα-ἀποδέκτες ἀποκαλοῦνται μὲ τὰ praenomina τους. Ἴσως 

ἐκφράζεται ἡ ἐγγύτητα τοῦ ποιητῆ πρὸς αὐτοὺς ἀλλὰ ὄχι καὶ ἡ ἰδιωτικὴ φύση τῆς συγκεκριμένης depositio 

barbae (Pelliccio 2013, 272), καθὼς πατέρας καὶ γιος εἶναι προφανῶς δημόσια πρόσωπα· ἄρα καὶ ἡ τελετὴ 

αὐτὴ θὰ εἶχε δημόσιο ἀντίκτυπο καὶ ἐνδιαφέρον. 
425 Αὐτὴ ἡ φράση εἶναι δύσκολο νὰ μεταφρασθεῖ ἐπακριβῶς στὴν Νέα Ἑλληνικὴ διότι ἔχει ἐκλείψει αὐτὴ ἡ 

σύνταξη τοῦ ῥ. δωρέεσθαι. 
426 Στὴν ἴδια προσπάθεια προχωρεῖ καὶ ὁ Φιλόδημος ἀπέναντι στὸν Πείσωνα: βλ. Φιλόδ. ΠΑ 11.44=23 GP καὶ 

C. Campbell 2013, 193. 
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στ. 55, ὅπου ὁ Ἀπόλλων μὲ τὴν ἴδια φράση, ἐγὼ δὲ, φαίνεται νὰ ὑπόσχεται παρομοίως ὅτι 

θὰ προσφέρει ἕνα ἄλλο, καλύτερο δῶρο (Pelliccio 2013, 273).427  

 

οὐ γὰρ δὴ πλούτου Μοῦσα χερειοτέρη    σχῆμα λιτότητος ἢ ἀντίφρασις (βλ. Lausberg §§ 

586-588)· μέσῳ αὐτῆς τονίζονται μὲ ἔμμεσο τρόπο οἱ ἀξιώσεις τοῦ ποιητικοῦ ὑποκειμένου 

γιὰ ἀναγνώριση ἔναντι τῶν ἄλλων «φίλων» τοῦ ἀξιωματούχου οἱ ὁποῖοι τὸν καλοπιάνουν 

μὲ δῶρα ὑλικῆς ἀξίας. Ἡ λιτότης ὁλοκληρώνει ἐπίσης τὸ ῥητορικὸ σχῆμα τοῦ priamel  

λειτουργῶντας ὡς δυνατὸς ὑπερθετικὸς ποὺ μὲ ὑπερβολὴ λειτουργεῖ ὡς recusatio τοῦ ποιητῆ 

γιὰ τὸ δῶρο τῆς ποίησης καὶ τὸ ἐξυψώνει πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ὑλικὰ δῶρα τῶν ἄλλων· βλ. Σοφ. 

Ἀντ. 332 πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει (περιληπτικὸ priamel μὲ 

ὑπερθετικὸ καὶ λιτότητα). Τέλος, ἡ ἀντιπαράθεση πλοῦτος-Μοῦσα τονίζεται λεκτικῶς μὲ τὴν 

τοποθέτηση τῶν δύο ὅρων στὴν διαίρεση τοῦ πενταμέτρου.  

«Ἡ ποίηση ὡς ἀνώτερη ἀπὸ κάτι ἄλλο» εἶναι κοινὸς τόπος: βλ. Πίνδ. Ν.  4.1-3 (πάλι 

priamel), Θεόκρ. 11.79-80 (ἡ ποίηση ὡς καλύτερο φάρμακο ἀπὸ αὐτὰ τῶν ἰατρῶν)· στὴν 

Ἀνθολογία βλ. Λεων. Ἀλεξ. ΠΑ 9.344=21 FGE (ἡ ποίηση προσφέρει μεγαλύτερη φήμη ἀπὸ 

ὅ,τι ἡ ἀστρολογία). Ἡ ἀπαξίωση τοῦ πλούτου ὑπὲρ τῆς τέχνης ἐκφράζεται στὸν 12ο Ἴαμβο 

τοῦ Καλλιμάχου, στ. 58 κ.ἑξ., καὶ στὸν Θεόκριτο (17.113-120428 καὶ 16.5-7). Στὴν 

Ἀνθολογία βλ. Ἀλέξ. Αἰτ. ΠΑ 7.709=1 ΗΕ, Παρμεν. ΠΑ 9.43=6,2-3 GP Μουσέων ἄνθεα 

βοσκόμενος (ὑποκ. ὁ ποιητής)·/ μισῶ πλοῦτον ἄνουν, κολάκων τροφόν, Σιλεντ. ΠΑ 10.76, 

Λέοντ. Φιλόσ. ΠΑ 15.12 γιὰ τὴν σπουδαιότητα τῆς (φιλο-)σοφίας ἔναντι τοῦ πλούτου. 

Ἡ θεώρηση τοῦ ποιητῆ ὡς φτωχοῦ ἀνδρός ἀποτελεῖ τόπο στὴν ποίηση· βλ. Θεόκρ. 

16.22-33 (παράπονο ὅτι κανεὶς δὲν ἐπιβραβεύει τοὺς ἀοιδούς),429 Βίωνα 8 Reed, Κριν. ΠΑ 

9.234=48 GP (παρότρυνση τοῦ ἀφηγητῆ στὸν θυμό του νὰ μὴν κυνηγᾷ τὰ πλούτη ἀλλὰ νὰ 

προσκολληθεῖ Μουσέων … ἐπὶ δῶρα) καὶ πρβλ. Μαρτ. 5.56 (καὶ Pelliccio 2013, 274). Ἐδῶ 

τὸ ποιητικὸ ἐγὼ δὲν ὑπερθεματίζει τὴν πενία οὔτε παραπονιέται γιὰ τὴν κατάστασή του ἀλλὰ 

μεταποιητικῶς τονίζει τὴν ἀξία τῆς ποίησής του.430 Βεβαίως, αὐτὴ ἡ θεώρηση τοῦ πλούτου 

ἀντιβαίνει στὴν ῥεαλιστικὴ εἰκόνα τῆς ἀνάγκης μισθοῦ ποὺ ἔχουν οἱ ποιητές. Βλ. TrGF τ. 

2. σ. 136 (Adespota F 464) κάλλιστα μουσῶν φθέγγεται πλουτῶν ἀνήρ· ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία 

βλ. Παλλ. 11.291.431   

                                                           
427 Ὁ Pfeiffer (Ι 203) ἐπιχειρηματολογεῖ ὅτι στὸν στ. 55 μὲ τὸ ἐγὼ παίρνει τὸν λόγο ὁ Ἀπόλλων ἀντὶ ὁ ποιητής, 

παρόλο ποὺ στὸν στ. 56 συναντᾶται ἡ ἐπίκληση ὦ Φοῖβε.  
428 Βλ. ἰδιαιτέρως Θεόκρ. 17.115-117: Μουσάων δ’ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεμαῖον/ ἀντ’ εὐεργεσίης. τί δὲ 

κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη/ ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσθαι; 
429 Ὁ Θεόκριτος συνοψίζει τὶς σκέψεις του στὸ 16.58-59: ἐκ Μοισᾶν ἀγαθὸν κλέος ἔρχεται ἀνθρώποισι,/ 

χρήματα δὲ ζώοντες ἀμαλδύνουσι θανόντων.  
430 Βλ. Giangrande 1968, 93-177. 
431 Παλλ. ΠΑ 11.291: τί ὠφέλησας τὴν πόλιν στίχους γράφων,/ χρυσὸν τοσοῦτον λαμβάνων βλασφημίας,/ πωλῶν 

ἰάμβους ὡς ἔλαιον ἔμπορος; 
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ΠΑ 11.25=27 GP 

 

ὑπνώεις, ὠταῖρε, τὸ δὲ σκύφος αὐτὸ βοᾷ σε: 

    «ἔγρεο, μὴ τέρπου μοιριδίῃ μελέτῃ.» 

μὴ φείσῃ, Διόδωρε· λάβρος δ’ εἰς Βάκχον ὀλισθὼν 

    ἄχρις ἐπὶ σφαλεροῦ ζωροπότει γόνατος. 

ἔσσεθ’, ὅτ’ οὐ πιόμεσθα, πολὺς πολύς· ἀλλ’ ἄγ’ ἐπείγου·      5 

    ἡ συνετὴ κροτάφων ἅπτεται ἡμετέρων. 

 

P Ἀπολλωνίδου    PlΑ Ἀπολλωνίδου 

1 ὑπνώεις Pl: ὑπνώηις P | ὠταῖρε Salmasius: ὦ ἑταῖρε PPl    2 θανασίμω supra μοιριδίῃ Pl    5 πολὺς πολύς P: 

πολὺς χρόνος Pl    6 συνετή P: πολιή Pl  

 

Κοιμᾶσαι, φίλε, ἐνῷ τὸ ἴδιο τὸ κρασοπότηρο σοῦ φωνάζει «Σήκω, μὴν ἀπολαμβάνεις τὴν 

ἐξάσκηση γιὰ τὸν μελλοντικό σου θάνατο». Μὴν ἀπέχεις, Διόδωρε, ἀλλὰ γλιστρῶντας μὲ θέρμη 

μέσα στὸ κρασὶ πιές το ἄμεικτο μέχρις ὅτου τὰ γόνατά σου νὰ μὴν σὲ συγκρατοῦν. Πολὺς πολὺς 

θὰ εἶναι ὁ χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖον δὲν θὰ μεθοῦμε· λοιπὸν, βιάσου· ἡ ὥριμη ἡλικία ἤδη 

χαϊδεύει τοὺς κροτάφους μας.     

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτό, τὸ μόνο συμποτικὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἀποδίδεται στὸν 

Ἀπολλωνίδη, βρίθει ῥητορικῶν σχημάτων καὶ δραματικοῦ ὕφους. Οἱ προτρεπτικὲς 

προστακτικές εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς συμποτικῆς ποίησης (βλ. Giangrande 1968, 101 

ὑποσ. 2). Ἐπίσης, ἡ συμβουλευτικὴ ἐπιχειρηματολογία ἐνδυναμώνεται μέσῳ τῆς ἐπίκλησης 

μιᾶς αὐθεντίας, ἑνὸς ὁμιλοῦντος σκύφους. Ἡ ἀφηγηματολογικὴ ἀξία αὐτῆς τῆς 

προσωποποιίας (fictio personae, βλ. Lausberg §§ 826-829) εἶναι ἡ πρόκληση ἐνδιαφέροντος 

στὸν ἀναγνώστη γιὰ τὴν συνέχεια. Στοὺς στ. 3-4 ἐντοπίζουμε παρήχηση τῶν ὑγρῶν 

συμφώνων λ, ρ, ἡ ὁποία ἀναπαριστᾷ τὴν ῥευστότητα τοῦ ποτοῦ καὶ τὴν χαλαρότητα τῶν 

μεθυσμένων (βλ. Lausberg 1998, § 637). Ἐπίσης, στὸ τελευταῖο δίστιχο δίνεται ἔμφαση 

στὴν ἔννοια τοῦ χρόνου μέσω τῶν σχημάτων τῆς ἀναδίπλωσης «πολὺς πολὺς» (Lausberg 

1998, § 617) καὶ τῆς ἔλλειψης (πολὺς [ἐνν. χρόνος] καὶ συνετὴ [ἐνν. ἡλικία])· βλ. καὶ 

Lausberg 1998, §§ 690-691. Τέλος, τὸ σχῆμα ὁμοιοτελεύτου καὶ συμφωνίας ἐπιθέτου-

οὐσιαστικοῦ μεταξὺ τῶν δύο ἡμιστιχίων τοῦ πενταμέτρου στ. 6 (κροτάφων… ἡμετέρων) 

ὁλοκληρώνει τὸ ῥητορικὸ ὁπλοστάσιο τοῦ ἐπιγράμματος. 

Ἡ μακρὰ παράδοση τῶν συμποτικῶν θεμάτων ἔχει ἴσως τὶς ρίζες της στὶς γιορτὲς 

ποὺ περιγράφονται στὰ ὁμηρικὰ ἔπη.432 Εἰδικὰ κατὰ τὴν Αὐτοκρατορικὴ Ἐποχὴ ἡ 

                                                           
432 Βλ. Giangrande 1968, 170-171 (ὁ Θέογνις, τὰ ἀττικὰ σκόλια, ὁ Ἀλκαῖος καὶ ὁ Ἀνακρέων ὡς πηγὲς τῶν 

συμποτικῶν ἐπιγραμμάτων). Ἀντίθετα, ἡ Gutzwiller 1998, 176 κ.ἑξ. τονίζει τὶς διαφορὲς τοῦ τεχνητοῦ 
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λογοτεχνικὴ ἐνασχόληση Ἑλλήνων μὲ συμποτικὰ θέματα πήγαζε ἴσως ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς 

ἐλὶτ νὰ διατηρήσει τὴν αἴσθηση τῆς ἑλληνικότητάς της μέσῳ τῆς ἀναβίωσης τοῦ κλασικοῦ 

προτύπου τοῦ συμποσίου.433 Ἐδῶ ἀναπτύσσεται ἡ συμποτικὴ προτροπή πιές, γιατὶ ἡ ζωὴ 

εἶναι μικρή· βλ. Θέογν. 1047 καὶ 1070, Εὐρ. Ἄλκ. 756-760 καὶ Markantonatos 2013, 113 

κ.ἑξ. (γιὰ τὸν Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος πίνει … εὔζωρον μέθυ, ὡς διδάσκαλο τοῦ carpe diem). 

Συνήθης εἶναι ὁ τόπος αὐτὸς καὶ σὲ ἐπιγραφές (βλ. ἐνδεικτικῶς ΙEph 456, CEG 868· Γόλγοι 

Κύπρου, μετὰ τὸ 325 π.Χ.). Τὸ ποιητικὸ ἐγὼ υἱοθετεῖ ἐδῶ βακχικὸ τρόπο συμπεριφορᾶς, 

καθὼς παροτρύνει σὲ ἄκρατη οἰνοποσία (ἀντίθετα μὲ τὸ ἀρχαϊκὸ πρότυπο τοῦ μέτρου στὴν 

οἰνοποσία ἀλλὰ καὶ τῆς προτίμησης τοῦ κεκραμένου οἴνου)· βλ. παρακάτω τὰ σχόλιά μας 

στὸ ζωροπότει καὶ  Pelliccio 2013, 276 καὶ ὑποσ. 330. 

Στὴν Ἀνθολογία παρόμοια συμποτικὰ ἐπιγράμματα εἶναι τὰ παρακάτω: βλ. τὸν 

Ἀντίπατρο τὸν Θεσσαλονικέα (ΠΑ 11.23=38 GP), Ἀνώνυμο ΠΑ 11.53=15 FGE, Παλλαδᾶ 

ΠΑ 11.62, Ἀνών. ΠΑ 11.56 καὶ Ἀνών. ΠΑ 11.51.434 Τὸ θέμα τοῦ κρασοπότη ἐντοπίζεται καὶ 

σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα· βλ. Geffcken 1916, 138-9, σὲ σχολιασμὸ ἐπιτάφιας ἐπιγραφῆς 

ὅπου διαβάζουμε Bάκχου γὰρ κλισίαις με συνέστιον ἐστεφάνωσεν. Βλ. ἐπίσης Ἀνών. ΠΑ 

12.39=32 HE, Ἀνών. ΠΑ 7.339,7-8, Ἰουλ. Αἰγύπτ. ΠΑ 7.32 πίνετε, πρὶν ταύτην ἀμφιβάλησθε 

κόνιν (καὶ σχόλια Schulte 1990, 50), ἴδ. ΠΑ 7.33. Γιὰ τὴν παρουσία τῆς ἰδέας αὐτῆς σὲ 

ἐπιτύμβιες στῆλες βλ. καὶ  Sens 2011, 153.  

Ἐξάλλου, σὲ ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα, συγκεκριμένα στὸν Ἀσκληπιάδη, ΠΑ 

12.50=16,7-8 HE, ἕνας ἑταῖρος λέει στὸν ποιητὴ πίνομεν, δυσέρως· μετά τοι χρόνον οὐκέτι 

πουλύν,/ σχέτλιε, τὴν μακρὰν νύκτ’ ἀναπαυσόμεθα. Ἐκεῖ ἴσως πρόκειται καὶ γιὰ ἐσωτερικὸ 

μονόλογο· βλ. Gutzwiller 1998, 148 καὶ Sens 2011, 102-103. Πρβλ. [Ἀνακρ.] ΠΑ 11.47=4,1 

West καὶ Giangrande 1968, 109-112· Καλλίμ. 5.23=63,6 ΗΕ καὶ Gow-Page στὸ οἰκεῖο 

χωρίο· Ἀσκληπ. 5.85=2,3-4 HE (βλ. Guichard 2004, 147 καὶ Sens 2011, 8)· Ἀλκαῖο, ΠΑ 

12.29=7 HE· Ἀυτομ. 11.326=10 GP· Ρουφ. ΠΑ 5.12,3-4 βαιὸς ὁ χαιρόντων ἐστὶν βίος· εἶτα 

τὰ λοιπὰ/ γῆρας κωλύσει, καὶ τὸ τέλος θάνατος (καὶ Page 1978).  

 

ὑπνώεις, ὠταῖρε    Ἡ ἐναρκτήρια φράση θυμίζει σκηνὲς ἐπιφανείας θεοτήτων σὲ θνητοὺς 

ἀπὸ τὸ ἔπος, ὅπου τὸ μήνυμα πρὸς τὸν παραλήπτη εἰσάγεται μὲ τὸν τύπο εὕδεις (ὅπως 

                                                           
ἐρωτικοῦ-συμποτικοῦ ἐπιγράμματος ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκὴ ποίηση κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὴν ἐξέλιξη τοῦ συμποσίου 

(ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ Σιμωνίδου σὲ αὐτοσχέδια ποιήματα ἢ φιλοσοφικὲς συζητήσεις). 
460 Βλ. König στὸν Goldhill 2008, 87-90 (ἀναφορὰ στὰ συμποτικὰ ἔργα τοῦ Πλουτάρχου καὶ στὸν Ἀθήναιο). 
434 Ἡ φωνὴ τοῦ ποιητῆ μοιάζει μὲ τὰ ὁμιλοῦντα πρόσωπα τῆς ἐλεγειακῆς ποίησης, τὰ ὁποῖα συμβουλεύουν 

γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς, ὅπως συμβαίνει καὶ στὸν Ἀσκληπιάδη (ΠΑ 5.85=2 HE)· βλ. καὶ Sens 2011, 8 μὲ 

παραπομπές. 
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παρατηρεῖ καὶ ὁ Pelliccio 2013, 276).435 Ὁ συνδετικὸς κρίκος μεταξὺ τῶν ὁμηρικῶν σκηνῶν 

καὶ τοῦ ἐπιγράμματός μας εἶναι ἴσως ὁ Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικέας (ΠΑ 9.305=36,1-3 

GP): ὕδατος ἀκρήτου κεκορημένῳ ἄγχι παραστάς/ χθιζὸν ἐμοὶ λεχέων Βάκχος ἔλεξε τάδε·/ 

«εὕδεις ἄξιον ὕπνον ἀπεχθομένων Ἀφροδίτῃ» (ἐπιφαίνεται ἕνας διαφορετικὸς θεὸς ἀπὸ 

αὐτοὺς τῶν ἀντίστοιχων ὁμηρικῶν σκηνῶν). Ὡς variatio στὸ προηγούμενο, ὁ Ἀπολλωνίδης 

«ζωντανεύει» ἕνα ἄψυχο σκεῦος οἰνοποσίας. 

ὑπνώεις    ὁ τύπος αὐτὸς τοῦ ῥήματος ἔχει κατάληξη ποὺ μιμεῖται τὸ ἐπικὸ ὕφος. Ὁμοίως 

βλ. Καλλίμ. ΠΑ 5.23=63,1 HE οὕτως ὑπνώσαις, Κωνώπιον, Ἀνύτ. 7.202=11,3 HE (καὶ Gow-

Page στὸν στίχο), Μελ. 5.184=72,3 HE μόνη σὺ πάλιν, μόνη ὑπνοῖς, Ἀδαίου 7.305=11,3 GP 

νήγρετον ὑπνώσας τὸν ἀμείλιχον ἷκτο πρὸς Ἅιδην.  

ὠταῖρε    Στοὺς δύο κώδικες, Παλατινὸ καὶ Πλανούδειο, ἐμφανίζεται ἡ γραφὴ ὦ ἑταῖρε. 

Ἀφαίρεση (ὦ ’ταῖρε) ἐφαρμόζει στὴν ἔκδοσή του ὁ Brunck 1785, 132 (κατὰ τὸν Casaubon 

σύμφωνα μὲ τὸν Jacobs1 VIII.352, κατὰ τὸν Salmasius σύμφωνα μὲ τὸν  Dübner 1872, 363). 

Τὸν ἀκολουθοῦν οἱ ἑπόμενοι ἐκδότες (ἀπὸ τοὺς νεώτερους οἱ Gow-Page). Οἱ Aubreton 

1972, 80 καὶ Beckby 1958, 556 ἐφαρμόζουν κράση (ὠταῖρε)· ἡ ἴδια μορφὴ συναντᾶται στὸν 

Ἀρχίλοχο, ἀπ. 196 West ἀλλὰ μ’ ὁ λυσιμελὴς ὠταῖρε δάμναται πόθος, καὶ Πραξίλλ. ἀπ. 3,1 

Page (καὶ τὰ δύο ἀποσπάσματα ἀπὸ συμποτικὰ συμφραζόμενα· πρβλ. Ἀριστοφ. Σφ. 1238 

καὶ Ἐκκλ. 609· Pelliccio 2013, 276). Ἂν ἐφαρμοσθεῖ ἡ διόρθωση ὠταῖρε, τὸ ἐπίγραμμα 

ἀρχίζει μὲ δύο σπονδειακὰ μέτρα· ὁ ρυθμὸς εἶναι λοιπὸν βαρύς, ἔτσι ὥστε προσδίδεται στὸ 

ἐπίγραμμα μεγαλειώδης ἔναρξη. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἴσως στοχεύει καὶ στὴν ἀποτύπωση τῆς 

ἀκινησίας τοῦ κοιμωμένου. Ὅμοιο μετρικὸ φαινόμενο (τρεῖς σπονδεῖοι στὴν σειρά) 

παρατηρεῖται  καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ στ. 3.     

Ὁ ἑταῖρος (φίλος, σύντροφος) εἶναι ὁμηρικὸς ὅρος καὶ χρησιμοποιεῖται στὴν Ἰλιάδα, 

17.577, γιὰ τὸν σύντροφο στὸ τραπέζι (ἕνας νεκρὸς πολεμιστὴς ἀποκαλεῖται ἑταῖρος φίλος 

εἰλαπιναστής). Βλ. καὶ Θέογν. 115 πολλοί τοι πόσιος καὶ βρώσιός εἰσιν ἑταῖροι καὶ Θέογν. 

643· στὴν Ἀνθολογία βλ. Φιλοδ. ΠΑ 11.44=23,2+5 GP, Ἀργεντ. 9.246=25,6 GP πολὺς ἐξ 

ἑτάρων γινόμενος θόρυβος (σὲ συμπόσιο) καὶ Geoghegan 1979, 180. 

 

τὸ … σκύφος αὐτὸ βοᾷ σε    Tὸ οὐδέτερο σκύφος σπανίως χρησιμοποιεῖται· βλ. Ὀδ. 14.112 

καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν, οἴνου ἐνίπλειον, Εὐρ. Κύκλ. 390-391 σκύφος 

τε κισσοῦ παρέθετ’ εἰς εὖρος τριῶν/ πήχεων, βάθος δὲ τεσσάρων ἐφαίνετο· Κύκλ. 411. Τὸ 

                                                           
435 Βλ. Ἰλ. 2.23, ὅπου ὁ Ὄνειρος προτρέπει τὸν Ἀγαμέμνονα σὲ ἐπιχείρηση· Ἰλ. 23.69, ὅταν τὸ φάντασμα τοῦ 

Πατρόκλου ζητᾷ ἀπὸ τὸν Ἀχιλλέα νὰ ταφεῖ· Ἰλ. 24.683, ὅπου ὁ Ἑρμῆς παρακινεῖ τὸν Πρίαμο νὰ αἰτηθεῖ τὸ 

σῶμα τοῦ γιοῦ του· Ὀδ. 4.804, ὅπου μεταμορφωμένη ἡ Ἀθηνὰ ἐμψυχώνει τὴν Πηνελόπη. 
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ὑποκοριστικὸ τὸ σκυφίον βρίσκεται στὸν Ἀθήναιο, 477f. Ὁ σκύφος δηλώνει δοχεῖο γιὰ ποση 

κρασιοῦ σὲ συμπόσια ἤδη στὸν Ἀνακρέοντα, ἀπ. 88,1 PMG (καὶ Pelliccio 2013, 277).  

βοᾷ σε    Τὸ βάζο ποὺ φωνάζει (ἕνα ῥητορικὸ θαῦμα, ἀλλὰ καὶ τὸ πλέον κατάλληλο 

ὑποκείμενο γιὰ νὰ παρακινήσει σὲ οἰνοποσία) εἶναι μέρος τῆς παράδοσης ὁμιλούντων 

ἀντικειμένων στὴν λογοτεχνία.436 Πολὺ κοντινὸ εἶναι τὸ ἀπ. 33,1-2 Snell ἀπὸ τὸ σατυρικὸ 

δράμα Ὀμφάλη τοῦ Ἐρετριέως Ἀχαιοῦ, ὅπου ἕνας Σάτυρος ἐκστομίζει ὁ δὲ σκύφος με τοῦ 

θεοῦ καλεῖ πάλαι/ τὸ γράμμα φαίνων (5ος αἰ. π.Χ.· βλ. καὶ Ἀθήν. 11.498d-e).  

Γιὰ παρόμοια προσωποποιία στὴν Ἀνθολογία βλ. Μελ. ΠΑ 5.171=35,1-2 ΗΕ τὸ 

σκύφος ἁδὺ γέγηθε, λέγει δ΄ ὅτι τᾶς φιλέρωτος/ Ζηνοφίλας ψαύει τοῦ λαλιοῦ στόματος· πρβλ. 

Πολέμ. 11.38=2,5-6 GP πῖνε, λέγει τὸ γλύμμα, καὶ ἔσθιε καὶ περίκεισο ἄνθεα (βλ. ἐπίσης 

Γάλλ. ΠλΑ 89=2,5-6 FGE). Ἐξάλλου, σὲ ἐπιτύμβια συμφραζόμενα βλ. «Σιμων.» ΠΑ 

7.496=68,6 FGE βοῶσι τάφοι (ὁ διάλογος μεταξὺ τοῦ τάφου καὶ ἑνὸς περαστικοῦ εἶναι 

τόπος σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα· βλ. Tueller 2008, 42-43 καὶ 80-82). Βλ. ἐπίσης Ἀνών. ΠΑ 

9.116 ἀσπὶς … βοᾷ …/ …/ ἔγρεο, παῖ Τελαμῶνος (κάλεσμα πρὸς τὸν νεκρὸ Αἴαντα). Βλ. καὶ 

Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 11.158=97 GP (προσωποποιεῖται ἡ ἐνδυμασία κυνικοῦ φιλοσόφου ἡ ὁποία 

αἰάζει πάνω στὸ σῶμα ἑνὸς ἀναξίου νὰ ἀποκαλεῖται Κυνικός).  

 

ἔγρεο, μὴ τέρπου μοιριδίῃ μελέτῃ 

ἔγρεο   ἐπικὸς τύπος προστακτικῆς τοῦ ἐγείρω· βλ. Ἰλ. 10.159, Ὀδ. 15.46, εἰδικὰ Ὀδ. 23.5 

ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος (ἐμφανίζεται καὶ στὶς τρεῖς περιπτώσεις ἐμφατικὰ στὴν ἀρχὴ 

τοῦ στίχου· στὶς δύο πρῶτες πρόκειται γιὰ ξύπνημα γιὰ ἀνάληψη πολεμικῆς δράσης). Ὁ 

Ἀπολλωνίδης ἴσως μεταφέρει στοιχεῖα τοῦ ἐπικοῦ πολεμικοῦ ἀγῶνος στὸ ἀγώνισμα τῆς 

οἰνοποσίας. Ἡ ἴδια κλητικὴ προσφώνηση ἐμφανίζεται σὲ ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα: στὸν 

Μελέαγρο, ΠΑ 12.72=92,5 HE ἀλλά μοι ἔγρεο, Δᾶμι δυσάμμορε (γιὰ βασανισμένο ἐραστή), 

Ἀργεντ. 5.118=11,2 GP ἔγρεο καὶ δέξαι χερσὶ φίλαις στέφανον, Ρουφ. 5.47,5 θυμὲ τάλας, τί 

πέπονθας; ἀνέγρεο μηδ' ἀπόκαμνε (ὁ ἥρωας ἀδυνατεῖ νὰ προβεῖ σὲ ἐρωτικὴ πράξη λόγῳ τῆς 

νύστας του· βλ. σχόλιο Page 1978), Ἀνών. ΠΑ 9.116,3.  

μὴ τέρπου μοιριδίῃ μελέτῃ    Γιὰ τὸ τέρπομαι μὲ συμπλήρωμα σὲ δοτική ὀργανικὴ βλ. Ἰλ. 

9.186. Ὁ ὕπνος εἶναι ἀπόλαυση ποὺ ἐγκωμιάζεται ἤδη στὸν Ὅμηρο· βλ. Ὀδ. 23.345-46 

εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου. Ἑπομένως, ὁ ποιητής μας δημιουργεῖ ἐκ πρώτης 

ὄψεως ἕνα ὀξύμωρον μὲ τὴν φράση μοιριδίῃ μελέτῃ (ὁ ὕπνος ὡς ἐξάσκηση γιὰ τ[ον θάνατο). 

                                                           
436 Γιὰ ἄψυχα ποὺ ὁμιλοῦν σὲ ἄλλα συμφραζόμενα βλ. στὴν Ἰλ. 14.394 θαλάσσης κῦμα βοάᾳ (καὶ Ἰλ. 17.265, 

Ὀδ. 24.48), Ἰλ. 18.495 (αὐλοὶ καὶ φόρμιγγες)· Εὐρ. Ἱππ. 877 βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα, Ἱππ. 1074-75 (δώματα), 

Εὐρ. Φοίν. 1317 (γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Αἴμονος). Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ εἶναι χαρακτηριστικὴ στὴν ἀρχαία κωμωδία 

(βλ. Ἀριστοφ. Σφ. 936-939, ὅπου τὰ μαγειρικὰ σκεύη καλοῦνται ὡς μάρτυρες ὑπεράσπισης τοῦ σκύλου 

Λάβητα). 
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Ἐντούτοις, ὁ Ἀπολλωνίδης ἀφορμᾶται ἐδῶ ἀπὸ τὴν γενεαλογικὴ σχέση μεταξὺ τοῦ Ὕπνου 

καὶ τοῦ Θανάτου· βλ. τὸν Ὅμηρο (Ἰλ. 14.231 Ὕπνῳ … κασιγνήτῳ Θανάτοιο) καὶ τὸν 

Ἡσίοδο, Θεογ. 755. Ὁ Εὔηνος (ΠΑ 11.49=6,5-6 GP) τονίζει παρομοίως ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ 

κατανάλωση ἄκρατου οἴνου βαπτίζει δ’ ὕπνῳ, γείτονι τοῦ θανάτου (βλ. καὶ Ἀσκληπ. ΠΑ 

5.162=8,3-4 HE, Διογ. Λαερτ. ΠΑ 7.91,4).437 Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὸν Αἰλιανό (Ποικ. ἱστ. 

2.35), ὁ  Γοργίας ὁ Λεοντῖνος, ὁ ὁποῖος στὰ τέλη τῆς ζωῆς του κατ’ ὀλίγον εἰς ὕπνον 

ὑπολισθάνων ἔκειτο, εἶπε: «ἤδη με ὁ ὕπνος ἄρχεται παρακατίθεσθαι τἀδελφῷ». 

μοιριδίῃ μελέτῃ    Ἡ ἔκφραση σημαίνει ἐξάσκηση, δοκιμὴ γιὰ τὸν θάνατο. Ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ 

χρόνια ἡ μοῖρα εἶναι συνώνυμη μὲ τὸν θάνατο· βλ. Ἰλ. 6.488 μοῖραν δ’ οὔ τινά φημι 

πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, Ἰλ. 21.110, Ὀδ. 11.560, Αἰσχ. Πέρσ. 917. Τὸ μοιρίδιος εἶναι 

σπάνιο ἐπίθετο στὴν ποίηση, ἐμφανίζεται δὲ ἀρχικὰ στὸν Πίνδαρο, Πυθ. 4.255-256 δέξατο 

μοιρίδιον/ ἆμαρ ἢ νύκτες καὶ Πυθ. 1.55 (καὶ στὶς δύο περιπτώσεις σημαίνει τὸ καθορισμένο 

ἀπὸ τὴν μοῖρα, ὅμως χωρὶς σύνδεση μὲ τὸ θάνατο). Σχετικότερη εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ 

Σοφοκλέους, Ἀντ. 951 (Χορ.) ἁ μοιριδία τις δύνασις δεινά (γιὰ τὸν ἐγκλεισμὸ στὴν γῆ, ὁ 

ὁποῖος ἀποτελεῖ δυνάμει ταφή). Ἐπίσης, στὸν ἔργο Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον 109d 

(ἀποδίδεται ἴσως λανθασμένα στὸν Πλούταρχο), διαβάζουμε Εὐθύνοος κεῖται μοιριδίῳ 

θανάτῳ. Ἡ χρήση ἐδῶ τοῦ μοιρίδιος μὲ τὴν σημασία θανάσιμος εἶναι τύπος variatio ὡς πρὸς 

τὴν προηγούμενη ποίηση καὶ δείχνει προσεκτικὴ μελέτη ἐκ μέρους τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ 

μας. 

Ἡ λέξη μελέτη βρίσκεται ἀρχικῶς στὸν Ἡσίοδο (Ἔργ. 380, 412)· χρησιμοποιεῖται 

καὶ ἀλλοῦ μὲ τὴν σημασία ἐξάσκηση: βλ. Ἀνών. ΠΑ 14.17,1 θήρη… πολέμου μελέτη, Βιάν. 

ΠΑ 9.273=12,4 GP, Μακηδ. ΠΑ 6.83,4, Σιλεντ. ΠΑ 10.76,4. Ὁ Ἀπολλωνίδης ἴσως κάνει μία 

παιγνιώδη ἀναφορὰ στὸν περίφημο ὁρισμὸ τῆς φιλοσοφίας ὡς «μελέτης θανάτου». Ὁ 

Πλάτων, στὸν Φαίδωνα 67e καὶ 80e-81a, γράφει ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ 

τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶσα (προετοιμασία γιὰ τὸν θάνατο). Ὁμοίως ὁ Παλλαδᾶς γράφει σίγα 

καὶ μελέτα ζῶν ἔτι τὸν θάνατον (ΠΑ 11.300,2)· πρβλ. Peek 253,2 (σαρκοφάγος· Μακεδονία, 

2ος/3ος αἰ. π.Χ.) μελετῶν ἐρχομένου θανάτου. Γιὰ φιλοσοφικοὺς ὅρους σε σκωπτικά 

επιγράμματα βλ. Floridi στοὺς Sistakou-Rengakos 2016, 94-95. 

 

μὴ φείσῃ, Διόδωρε    δυνατὴ ἀπαγόρευση-ἀποτροπή. Τὸ ῥῆμα φείδομαι σημαίνει 

μεταφορικὰ «τσιγγουνεύομαι τὶς χαρὲς τῆς ζωῆς» ὅπως στὸν Ἀσκληπιάδη (ΠΑ 5.85=2,1 HE) 

φείδῃ παρθενίης. καὶ τί πλέον; (γιὰ κόρη στὴν ὁποίαν ὡς μέσο πειθοῦς γιὰ ἐρωτικὴ 

συνεύρεση προβάλλεται τὸ memento mori ἀπὸ τὸ ποιητικὸ ἐγώ· βλ. καὶ Gutzwiller 1998, 

                                                           
437 Πρβλ. Giangrande 1968, 150-152 γιὰ τὶς διάφορες μορφὲς καὶ αἰτίες ὕπνου κατὰ τὰ συμπόσια. 
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124). Γιὰ παρόμοια χρήση τοῦ φείδομαι πρβλ. Ἀμειψ. ἀπ. 21.4-5=PMG 913 (τσιγκουνιὰ ἀντὶ 

τοῦ ἐρᾶν καὶ κατεσθίειν) καὶ Guichard 2004, 148-149, Sens 2011, 9. Ἐδῶ συγκεκριμένα 

πρόκειται γιὰ οἰκονομία ὡς πρὸς τὸ κρασί, ὅπως στὸν Ἡσίοδο (Ἔργ. 604) μὴ φείδεο σίτου, 

ἢ στὸν Πλάτωνα τὸν κωμικὸ (ἀπ. 206,1 PCG· οἰκονομία τοῦ ἐλαίου). 

Διόδωρε    ἴσως πρόκειται γιὰ φανταστικὸ χαρακτῆρα, γιὰ μία persona μὲ τὸν ῥόλο τοῦ 

interlocuteur. Ἡ σύνδεση τοῦ ὀνόματος μὲ ἱστορικὸ πρόσωπο τῆς πρώιμης αὐτοκρατορικῆς 

ἐποχῆς συζητεῖται παραπάνω, στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.1.2. Βλ. καὶ Μεγαπάνου 2006, 

Διόδωρος (ἐγγρ. 6: Διόδωρος ὁ Σαρδιανός, τοῦ 1ου αἰ. π.Χ.·  ἐγγρ. 7: Διόδωρος ὁ Ταρσεύς 

ἢ Ἀριστοφάνειος, ἐπίσης τοῦ 1ου αἰ. π.Χ.). 

 

λάβρος δ’ εἰς Βάκχον ὀλισθὼν     

λάβρος    εἶναι ποιητικὸ ἐπίθετο ποὺ σημαίνει βίαιος, ὁρμητικός. Ἀρχικὰ συναντᾶται μὲ 

ἀναφορὰ στὰ στοιχεῖα τῆς φύσης: βλ. Ἰλ. 2.148 Ζέφυρος ἐλθὼν λάβρος ἐπαιγίζων, Ἰλ. 15.625 

καὶ 16.385 γιὰ τὴν βροχή (πρβλ. Ὀδ.15.293 καὶ Ἡρδτ. 8.12). Σὲ σχέση μὲ τὶς σωματικὲς 

ἀνάγκες βλ. Ἀριστοτ. Ζῴων γεν. 717a23 τὰ εὐθυέντερα λαβρότερα πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τὴν 

τῆς τροφῆς (βλ. ἴδ. 717a28 καὶ Ζῷα ἱστ. 594b18), Διοδ. Σικ. 5.26,3 κάτοινοι δ΄ ὄντες καθ΄ 

ὑπερβολὴν τὸν εἰσαγόμενον ὑπὸ τῶν ἐμπόρων οἶνον ἄκρατον ἐμφοροῦνται, καὶ διὰ τὴν 

ἐπιθυμίαν λάβρῳ χρώμενοι τῷ ποτῷ καὶ μεθυσθέντες εἰς ὕπνον ἢ μανιώδεις διαθέσεις 

τρέπονται (τὸ χωρίο ἀποδίδεται στὸν Ποσειδώνιο, 2a,87,F ἀπ. 116,38), Ὀρειβασίου ἰατροῦ 

5.29.3 καὶ εἰ μὲν δι’ ἔγκαυσιν πυρετοῦ λαμβάνοι τις τὸ ψυχρόν (ἐνν. ὕδωρ), λάβρως τε καὶ 

πλέον πινέτω.438 Ἡ μεταφορικὴ χρήση τοῦ ἐπιθέτου ἐπὶ ἐμψύχων ξεκινᾷ ἴσως ἀπὸ τὴν μανία 

τῆς φύσης ἢ συγκεκριμένα τοῦ ὑγροῦ στοιχείου (βλ. Ὅμηρο) καὶ καταλήγει στὴν ἄκρατη 

κατεύθυνση τῶν ἐμψύχων πρὸς τὴν τροφὴ καὶ τὸ ποτό (βλ. καὶ Pelliccio 2013, 278). 

Ἐπίσης, τὸ σύνθετο ῥῆμα λαβροποτέω (πίνω ὑπερβολικὰ ἢ ἄπληστα) ἐντοπίζεται 

στὸν Μάρκο Ἀργεντάριο (ΠΑ 5.110=8,4 GP) Βάκχον, ὃν ἐν ταύτῃ λαβροποτῶ κύλικι· βλ. 

καὶ ἴδ. ΠΑ 10.18=29,4 GP φίλας λαβροπότει κύλικας. Εἶναι μάλιστα κοντινὸ στὸ ζωροποτέω 

(βλ. παρακάτω). 

εἰς Βάκχον ὀλισθὼν    εἶναι σπάνιος αὐτὸς ὁ τύπος τοῦ ὀλισθάνω στὸν Ὅμηρο καὶ 

χρησιμοποιεῖται μὲ κυριολεκτικὴ σημασία (Ἰλ. 20.470 καὶ Ἰλ. 23.774). Στὴν Ἀνθολογία σὲ 

ἀρκετὲς περιπτώσεις ἐμφανίζεται τὸ ὀλισθάνω σὲ περιστατικὰ θανάτων στὴν θάλασσα: βλ. 

ξανὰ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.296=24,5 GP ἐπὶ γῆν ὠλίσθανε Περσὶς (καταναυμάχηση Περσικοῦ 

στόλου), Φίλ. ΠΑ 9.56=37,3 GP ἐς ποταμὸν δ' ἤδη λαγαρούμενον ἴχνος ὀλισθὼν καὶ ἴδ. ΠΑ 

9.267=30,1 GP. Δίσημο εἶναι τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Λεωνίδα τοῦ Ταραντίνου, ΠΑ 7.273=62,3 

                                                           
438 Βλ. καὶ Steiner 2007, 191.  
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HE, ὅπου ἕνας ναυτικὸς λέει μέσῳ τῆς ἐπιτυμβίου ἐπιγράμματος «ἀπώλισθον βίοιο» 

(κυριολεκτικῶς πνίγηκε γλιστρῶντας λόγῳ θαλασσοταραχῆς ἀλλὰ καὶ μεταφορικῶς ἔφυγε 

ἀπὸ τὴν ζωή).  

Σὲ ἕνα δεύτερο σημασιολογικὸ ἐπίπεδο, τὸ ὀλισθάνω χρησιμοποιεῖται καὶ 

μεταφορικῶς γιὰ γρήγορη κίνηση, συνήθως πρὸς τὴν δυστυχία (Gow-Page): βλ. παράλληλα 

στὸν Ἀπολλωνίδ. 7.233=20,3 GP νοῦσον … εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε. Σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα τὸ 

ῥ. δηλώνει τὸ ὀλίσθημα πρὸς τὴν μέθη, μία χρήση ἡ ὁποία κινεῖται ἀνάμεσα στὴν 

κυριολεκτικὴ ἀστάθεια ἑνὸς μεθυσμένου (βλ. παρακάτω σφαλεροῦ … γόνατος) καὶ στὴν 

μεταφορικὴ τῆς παράδοσης στὴν πλήρη μέθη. Κυριολεκτικῶς ὁ Ἀντίπατρος ὁ 

Θεσσαλονικέας (ΠΑ 7.398=65,1-2 GP) ἀναφέρεται σὲ θανατηφόρο ὀλίσθημα μεθυσμένου, 

ὅπως καὶ ὁ Διονύσιος Ἀνδρ. (ΠΑ 7.533=1,1 FGE) καὶ Διὶ καὶ Βρομίῳ με διάβροχον οὐ μέγ’ 

ὀλισθεῖν (πιθανῶς ἀνήκει σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο Στεφάνους· βλ. Page FGE, 44). 

Μεταφορικῶς τὸ ῥῆμα ἐμφανίζεται στὸν «Διογ. Λαέρτ.» ΠΑ 7.104,1-2 τί τοσοῦτον ἄκρητον 

ἀφειδῶς/ ἔσπασας, ὥστε φρενῶν ἐκτὸς ὄλισθες ἐών; Τὸ ψυχικὸ ὀλίσθημα πρὸς τὶς 

ἀπολαύσεις γενικότερα μπορεῖ νὰ ὀφείλεται σὲ κάποιο ἐρέθισμα, π.χ. μουσικό: τὴν ἁρμονίαν 

… τὴν δὲ τὸ πρὸς ἡδονὰς ὀλισθηρὸν καὶ ἀκόλαστον αὔξουσαν (Πλουτ. Ἠθ. 822b-c).  

εἰς Βάκχον    πρόκειται γιὰ συνδυασμὸ τῆς μεταφορικῆς εἰκόνας τοῦ ὀλισθήματος στὸ κρασί 

καὶ μυθολογικῆς μετωνυμίας (εἰς Βάκχον ἀντὶ τοῦ εἰς οἶνον)· βλ. Εὐστ., Σχολ. Ἰλ. 2.259,4, 

Διόνυσος σημαίνει οἶνος· Πλουτ. Ἠθ. 377d8 καὶ Anon. Rhet. Spengel, 3.209,11· Lausberg 

1998, §568.1. b καὶ §568.5, σχετικὰ μὲ τὴν μυθολογικὴ μετωνυμία.  

Ὁμοίως, ὁ Φιλόδημος (ΠΑ 11.34=21,7 GP) παροτρύνει Μιτυληναίῳ τὸν πνεύμονα 

τέγξατε Βάκχῳ, τὸ ὁποῖο ἴσως καθρεφτίζει τὸν στίχο τοῦ Ἀλκαίου τέγγε πνεύμονα οἴνῳ  

(Ἀθήν. 1.41.18 Kaibel). Στὴν Ἀνθολογία βλ. καὶ Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 11.24=3,3-4 GP, Ἀργεντ. 

11.28=30,3 GP, Εὔην. 11.49=6,1 GP Βάκχου μέτρον ἄριστον, Παλλ. 11.54,6 καὶ Βρομίῳ 

παύω φροντίδας ἀργαλέας, Ἀγαθ. 11.57,1 γαστέρα μὲν σεσάλακτο γέρων εὐώδεϊ Βάκχῳ, 

Σιλεντ. 11.60,1, Ἀνων. 7.339,8, Ποσείδ. 5.134=1,1 HE.  

 

ἄχρις ἐπὶ σφαλεροῦ ζωροπότει γόνατος    περιγράφεται ἕνα ἀπὸ τὰ προχωρημένα στάδια 

τῆς μέθης (βλ. παρακάτω). Ὁ Pelliccio 2013, 279 θεωρεῖ ὀρθῶς ὅτι τὸ ὑπερβατὸν σφαλεροῦ 

… γόνατος, μὲ τὴν προστακτικὴ ζωροπότει νὰ παρεμβάλλεται, τονίζει ὅτι μόνο μὲ τὸν 

ἄκρατο οἶνο ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος στὸ σημεῖο νὰ τρέμουν τὰ πόδια του.  

ζωροπότει    Γιὰ τὸ ὁμηρικὸ ἅπαξ ζωρός (Ἰλ. 9.203) βλ. περισσότερα στὰ σχόλιά μας στὸν 

Ἀπολλωνίδη, 6.105=1,3 GP (ζωρὸν κεράσας ἰσοχειλέα). Τὸ σύνθετο ζωροποτεῖν ἴσως εἶναι, 

ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, καλλιμάχειο κατασκεύασμα καὶ σημαίνει πίνω ἄκρατον οἶνο ἢ πίνω 
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ἀκατάπαυστα (Giangrande 1968, 131 ὑποσ. 2). Συγκεκριμένα, γιὰ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ 

Αἴτια τοῦ Καλλιμάχου ὅπου τονίζεται ἡ θρᾳκικὴ πολυποσία (178,11-12 Pfeiffer), ὁ 

Ἀθήναιος παραδίδει ὁ Θρηϊκίην … ἀπέστυγε χάνδον ἄμυστιν/ οἰνοποτεῖν (10.442f), τὸ ὁποῖο 

τυπώνει ὁ Pfeiffer, ἐνῷ σὲ ἄλλο σημεῖο τῶν Δειπνοσοφιστῶν τοῦ Ἀθήναιου (11.477c) 

διαβάζουμε ζωροποτεῖν. 

Ὑπὲρ τοῦ τύπου ζωροποτεῖν στὸ κείμενο τοῦ Καλλιμάχου τάσσεται πειστικὰ ἡ 

Harder. Βλ. καὶ τὸν περιηγητὴ Πολέμωνα, ὁ ὁποῖος διασώζει ἐπίγραμμα τοῦ 4ου/3ου αἰ. π.Χ. 

(ἀπ. 79 FHG=ἀνών. 136[a] FGE) ὅπου διαβάζουμε ἔφθιτο δ’ ὡνήρ,/ ἄνθρωπ’, ἐκ χανδῆς 

ζωροποτῶν κύλικος (ὁ Page υἱοθετεῖ τὴν διόρθωση ἓξ χανδὸν ζωροποτῶν κύλικας καὶ 

θεωρεῖ τὸ ἐπίγραμμα σκωπτικὸ ἐν εἴδει ἐπιτυμβίου). Ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Ἡδύλ. 4,1 

HE=Ἀθην. 11.497d ζωροπόται, καθὼς καὶ τὴν ἐπανάληψη τῆς προστακτικῆς ζωροπότει 

στὸν Μελέαγρο, ΠΑ 12.49=113,1+3 HE  (στ. 3 ζωροπότει καὶ πλῆρες ἀφυσσάμενος σκύφος 

οἴνας), Ἀδαῖο ΠΑ 9.300=7,6 GP· γιὰ παρόμοια συμφραζόμενα ἄκρατης οἰνοποσίας βλ. καὶ 

Ἀγαθ. ΠΑ 11.64,1.439  

Ἀντίθετα, ὁ κεκραμένος οἶνος ἐξυμνεῖται στὸν Ἡσίοδο, Ἔργ. 595-596 κρήνης…/ τρὶς 

ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου· βλ. ἐπίσης Ἀνακρ. ἀπ. 11 Page, Γαλην. 15.701.1 

Kühn. Παρόμοια, ὁ Εὔηνος, ΠΑ 11.49=6,1-3 GP, ὑποστηρίζει ὅτι Βάκχου μέτρον ἄριστον, ὃ 

μὴ πολὺ μηδ' ἐλάχιστον/…/ χαίρει κιρνάμενος δὲ τρισὶν Νύμφαισι τέταρτος. 

ἄχρις ἐπὶ σφαλεροῦ … γόνατος    τὸ ἄχρις εἶναι ἤδη ὁμηρικὸς τύπος (Ἰλ. 4.521-522) ἀλλὰ 

ἐντοπίζεται συνηθέστερα στὴν μεταγενέστερη, στὴν μετὰ τὴν ἀττική, πεζογραφία. Στὸ 

ἐπίγραμμα αὐτὸ δηλώνει μέτρο ἢ βαθμό, σημαίνει μέχρι τοῦ σημείου να … Πρβλ. Ξεν. Συμπ. 

4.37 ἐσθίοντι ἄχρι τοῦ μὴ πεινῆν (Smyth, §1700). Ἡ σύνταξη ἐπὶ + γεν. ἔχει προληπτικὴ 

λειτουργία, καθὼς προλέγει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ζωροποτεῖν (βλ. Gow-Page 1968). Mὲ τὸ 

ἴδιο συμπλήρωμα σὲ αἰτιατικὴ βλ. Καλλίμ. Ὑμν. 3,11 ἐς γόνυ μέχρι (γιὰ τὸν χιτῶνα τῆς 

Ἀρτέμιδος).  

Τὸ σφαλερὸς εἶναι μεθομηρικὸ ἐπίθετο· βλ. Σοφ. Αἴ. 159 καὶ Πλάτ. Πολ. 404a τῶν 

ἀσκητῶν ἕξις σφαλερὰ πρὸς ὑγίειαν. Ἀδυναμία καὶ ἀστάθεια τῶν γονάτων παρατηροῦνται 

λόγῳ κόπωσης (Ἰλ. 21.52) ἢ ἀπὸ ἄσκηση βίας σὲ ἄνθρωπο (Εὐρ. Ἡρακλεῖδ. 128 κἄσφηλεν 

γόνυ γέροντος) ἢ λόγῳ γηρατειῶν (Εὐρ. Φοίν. 843 ὡς ἐμὸν κάμνει γόνυ, λέει ὁ Τειρεσίας)· 

βλ. Πλάτ. Πολ. 396d καὶ Ἀριστοφ. Βάτρ. 345.440 

                                                           
439 Βλ. τὴν συζήτηση ὑπὲρ τοῦ ζωροποτεῖν στὴν Harder 2012 II 971. Tὸ σπάνιο πεζολογικὸ συνώνυμο 

ἀκρατοποτέω ὑπάρχει στὸν Ἀριστοτέλη, Προβλ. 871a28. Τὰ ἀκρατοποσία καὶ ἀκρατοπότης συναντῶνται στὸν 

Ἀνακρέοντα, 11b,3 Page, καὶ στὸν Ἡρόδοτο, 6.84 Κλεομένεα, Σκύθῃσι … ὁμιλήσαντα … ἀκρητοπότην 

γενέσθαι· βλ. καὶ Ἀθήν. 10.29,9 Kaibel· ἡ ἀκρατοποσία γιὰ ὁρισμένους ἦταν βαρβαρικὴ πρακτική. 
440 Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ νεότητα χαρακτηρίζεται ἀπὸ μένος λαιψηρά τε γοῦνα (Ἰλ. 22.204) καὶ γόνυ χλωρόν, ὅταν 

τὰ γόνατα εἶναι στιβαρά (Θεόκρ. 14.70· βλ. Θέογν. 977 ἐλαφρά γούνατα καὶ Gow στὸν Θεόκριτο 14.70). 
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Tὴν κατάσταση τῆς ἀστάθειας τῶν κάτω ἄκρων ἐξαιτίας τῆς βαρείας μέθης 

περιγράφει καὶ ὁ Ξενοφῶν (Λακ. Πολ. 5.7 τοῦ ὑπὸ οἴνου μὴ σφάλλεσθαι ἐπιμελεῖσθαι). Στὴν 

Ἀνθολογία περιγράφει μὲ ὅμοιο τρόπο ὁ Λεωνίδας τὸν ἴδιο τὸν γηραιὸ μεθυσμένο 

Ἀνακρέοντα, θέμα τὸ ὅποῖο μιμεῖται ὁ Εὐγένης, ἐπιγραμματοποιὸς τῆς Πρώιμης 

Αὐτοκρατορικῆς Ἐποχῆς καὶ πιθανῶς  σύγχρονος τοῦ Ἀπολλωνίδου (ΠλΑ 308=1,2-3 FGE 

Λυαῖ’, Ἀνακρέοντα …/ ἔσφηλας).441 Συνδυασμὸ γήρατος καὶ μέθης βλέπουμε καὶ στὸν 

Ἀρίστωνα (ΠΑ 7.457=2,2+6 ΗΕ γιὰ τὸ σφαλερὸν γῆρας τῆς Ἀμπελίδος ἡ ὁποία βρῆκε τὸ 

θάνατο ὅταν ζωρὸν ἔδυ πέλαγος ἑνὸς βαρελιοῦ). Βλ. καὶ Ἀργεντ. ΠΑ 11.26=27,1-2 GP 

σφάλλομαι ἀκρήτῳ μεμεθυσμένος· ἀλλὰ τίς ἆρα/ σώσει μ’ ἐκ Βρομίου γυῖα σαλευόμενον; Ἡ 

ἴδια εἰκόνα ἐμφανίζεται καὶ σὲ ἀναπαραστάσεις ἀκολούθων τοῦ Διονύσου: Μακ. Ὑπ. ΠΑ 

6.56.442 

 

ἔσσεθ’, ὅτ’ οὐ πιόμεσθα, πολὺς πολύς    πρόκειται ἴσως γιὰ παραλλαγὴ τοῦ ἀσκληπιάδειου 

ἐπιγράμματος, ΠΑ 12.50=16,7 ΗΕ μετά τοι χρόνον οὐκέτι πουλύν (γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ 

θανάτου· βλ. Sens 2011, 110). Τὸ γῆρας μὲ ἐπακόλουθο τὴν ἀπαγόρευση τῆς οἰνοποσίας θὰ 

ἦταν γιὰ τοὺς συμποσιαστὲς τῆς ἐποχῆς ἰσοδύναμο μὲ τὸν θάνατο. Ἡ ἔκθλιψη τοῦ -αι στὸ 

ἔσσεθ’ εἶναι ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες περιπτώσεις στὴν ἀνθολογία τοῦ Φιλίππου· βλ. περισσότερα 

στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3 καὶ Gow-Page 1968, 1 σ. xlii. 

πιόμεσθα    ἅπαξ τύπος· γιὰ ἄλλες περιπτώσεις ὅπου ἐμφανίζεται ἡ προσωδία πῐο- βλ. 

Θέογν. 1128, κωμ. Πλάτ. ἀπ. 9 καὶ 179 PCG, Ῥουφ. ΠΑ 5.44,4, Ἀνών. ΠΑ 11.8,4 κοὐχ ὁ 

θανὼν πίεται (ἴδιο θέμα) καὶ τὸ σχόλιο τῶν Gow-Page στὸ ἀπολλωνίδειο ἐπίγραμμα ποὺ 

μελετοῦμε. Στὴν Ἀνθολογία ἐκφράζεται προτροπὴ πρὸς τὶς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς πρὶν τὴν 

ἔλευση τοῦ γήρατος καὶ στὸν Ἀσκληπιάδη, ΠΑ 12.50=16,7-8 ΗΕ (τὸ κείμενο παραπάνω, 

στὸ Εἰσαγ. Σημ.), στὸν Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 11.23=38,5 GP, Στράτ. ΠΑ 11.19,1-2 καὶ πίε νῦν 

καὶ ἔρα, Δαμόκρατες: οὐ γὰρ ἐς αἰεὶ/  πιόμεθ' οὐδ' αἰεὶ παισὶ συνεσσόμεθα. Γιὰ τὴν ἀντίθετη 

ἰδέα βλ. Ἀγαθ. ΠΑ 11.57,7-8 πῖνε, γέρον, καὶ ζῆθι: μάτην δ' ἄρα θεῖος Ὅμηρος/ τείρεσθαι 

πολιὴν ἐκ νεότητος ἔφη. Τὸ τελευταῖο δίστιχο ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ ἑνότητα· ἴσως τὸ α΄ 

πληθυντικὸ πιόμεσθα, ὅπως καὶ παρακάτω τὸ ἡμετέρων, ἀναφέρονται ὄχι μόνο στὸν 

ἀφηγητὴ καὶ στὸν Διόδωρο, ἀλλὰ στὸ σύνολο τῶν συνδαιτυμόνων τοῦ σκηνικοῦ τοῦ 

συμποσίου καὶ στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ. Στὴν ἴδια ὑπόθεση καταλήγει ὁ 

Sens 2011, 103 καὶ 107, γιὰ τὸν Ἀσκληπιάδη (16 ΗΕ). 

                                                           
441 Λεων. ΠλΑ 306=31,6 ΗΕ ῥικνὸν … πόδα καὶ ΠλΑ 307=90,1-2 ΗΕ ἐκ μέθας Ἀνακρέων/ ὑπεσκέλισται. Βλ. 

καὶ τὴν ἀναφορὰ γιὰ τὸ Διόνυσο ὡς ῥικνώδεα (λυγίζει τὰ μέλη) σὲ ἀνώνυμη ἀρεταλογία (ΠΑ 9.524,18). 
442 Ὅμοια μὲ τὴν φράση σφαλεροῦ … γόνατος εἶναι ἡ φράση κοῦρος ὀλισθηροῖς ποσσὶν ἔθραυσε πάγον στὸν 

Στατ. Φλ. ΠΑ 7.542=4,2 GP (πρβλ. παραπάνω τὰ σχόλιά μας γιὰ τὴν κυριολεκτικὴ χρήση τοῦ ὀλισθάνω). 
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πολὺς πολὺς    ὁ Jacobs1 VIII.352 καὶ οἱ μεταγενέστεροι ἐπιλέγουν τὸ διπλὸ πολύς τοῦ 

Παλατινοῦ ἀντὶ τὸ πολὺς χρόνος τοῦ Πλανούδειου. Τὰ ῥητορικὰ πλεονεκτήματα τῆς γραφῆς 

τοῦ Ρ εἶναι ἔλλειψη τοῦ οὐσιαστικοῦ χρόνος σὲ συνδυασμὸ μὲ ἀναδίπλωση τοῦ ἐπιθέτου 

πολύς· ἡ ἀναδίπλωσις τοῦ ἐπιθέτου πολύς πολύς εἶναι ἐναλλακτικὴ μορφὴ ὑπερθετικοῦ καὶ 

τονίζει τὴν παράταση τοῦ χρόνου (Lausberg § 617).  Ἡ ἀναδίπλωσις γίνεται σὲ ἀρκετὰ 

κομβικὸ σημεῖο τοῦ στίχου, στὴν ἑφθημιμερῆ τομή (παρόλο ποὺ ὑπάρχει καὶ θήλεια τομὴ 

μετὰ τὸ πιόμεσθα), εἶναι ἑπομένως χιαστή· βλ. Ὀβ. Μετ. 6.376 καὶ Lausberg § 621.2. Τὸ 

«χρόνος» τοῦ Πλανούδειου ἴσως προέκυψε ὡς σχόλιο ἀντιγραφέα στὸ «πολὺς πολύς», ποὺ 

τελικὰ παρεισέφρησε στὸ κυρίως κείμενο. 

Γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ἀναδίπλωσης αὐτῆς ὁρισμένα τραγικὰ παράλληλα εἶναι ἴσως 

κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὸν ποιητή μας· βλ. εἰδικὰ Σοφ. Αἴ. 414-415 πολὺν πολὺν … 

χρόνον (ὅμως χωρὶς ἔλλειψη) καὶ Εὐρ. Ἄλκ. 442· ἐξάλλου βλ. Σιμωνίδ. PMG 512 πῖνε πῖν' 

ἐπὶ συμφοραῖς, τὸ ὁποῖο εἶναι σχετικὸ μὲ τὸ συμποσιακὸ κλίμα τοῦ ἐπιγράμματος (καὶ 

Pelliccio 2013, 28). Ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια πρότυπα εἶναι ἴσως ὁ Καλλίμαχος, ΠΑ 12.43=2,5 ΗΕ 

Λυσανίη, σὺ δὲ ναίχι καλὸς καλός· ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν τοῦτο σαφῶς, ἠχώ φησί τις· “Ἄλλος ἔχει”· 

ἐκεὶ ὑπάρχει βέβαια μιὰ φιλολογική «ἠχώ» (βλ. Giangrande 1968, 117-118 ὑποσ. 2). Στὴν 

Ἀνθολογία ἀναδίπλωσις ἐμφανίζεται ἐπίσης στὸν Μελέαγρο (ΠΑ 5.182=71,3 ΗΕ)· ὁ 

Φιλόδημος (ΠΑ 11.30=27,5 GP) γράφει ὦ γῆρας, γῆρας, τί ποθ' ὕστερον, ἢν ἀφίκηαι, 

ποιήσεις· πρβλ. Ἀντίπ. Θεσσ. ΠΑ 11.158=97,7 GP καὶ τὰ σχόλια τοῦ Hopkinson 1994 στὸν 

Σιλεντ., ΠΑ 5.255,5=1 Hopkinson.  

 

ἡ συνετὴ κροτάφων ἅπτεται ἡμετέρων    Ὑπὲρ τοῦ τύπου πολιὴ (ἐνν. θρίξ) τοῦ Pl 

τάσσονται οἱ De Bosch 1810 (τ. 4), 455 (βλ. Τίβουλλ. 1.1,71-72), Mackail 1906, 288+416 

(συσχετίζει τὸ συνετὴ λανθασμένα μὲ τὸ θρίξ), Aubreton 1972, 81 (μὲ δισταγμό). Ἀντίθετα, 

προτιμοῦμε τὴν γραφὴ τοῦ Ρ συνετή (ἐνν. ἡ συνετὴ ἡλικίη, ἡ ἡλικία τῆς σοφίας) ὅπως ὁ 

Jacobs1 (VIII.352) καὶ ὅπως οἱ περισσότεροι μετέπειτα ἐκδότες. Τὸ συνετὴ εἶναι lectio 

difficilior ἀλλὰ κυρίως συνάδει μὲ τὸ νόημα τοῦ στίχου· οἱ Gow-Page, GPh, ὀρθῶς 

ἀπορρίπτουν τὴν θέση τοῦ Mackail 1906 διότι τὰ μαλλιὰ δὲν μποροῦν νὰ  «ἀκουμπήσουν» 

τοὺς κροτάφους. 

Εἶναι μεθομηρικὸ τὸ ἐπίθετο συνετός· πρβλ. Ἀριστοφ. Βάτρ. 876 (φρένας). Γιὰ 

παράλληλα ἀπὸ τὴν Ἀνθολογία βλ. Φιλόδ. ΠΑ 5.112=18,3-4 GP πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ ΜΑ
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μελαίνης/ θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης, ἴδ. ΠΑ 11.41=17,3-4 GP καὶ Giangrande 1968, 

139-140.443  

κροτάφων ἅπτεται    στὴν Ἰλ. 4.502 καὶ ἴδ. 13.188 βλ. κυριολεκτικῶς τὴν φράση κόρυθα 

κροτάφοις ἀραρυῖαν. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν παιδικὴ στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία κρίνεται ἀπὸ τὰ 

πρῶτα σημάδια γενείου κοντὰ στοὺς κροτάφους· βλ. περισσότερα σχόλιά μας στὸν 

Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 10.19=26,1-2 GP. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ τὸ πέρασμα στὴν γεροντικὴ ἡλικία 

διακρίνεται ἀπὸ τὴν λευκότητα τῶν κροτάφων· βλ. Ὁμ. Ὕμν. 5.228-229, Θεόκρ. 14.68-69 

ἀπὸ κροτάφων πελόμεσθα/ πάντες γηραλέοι (πρβλ. Ἰλ. 8.518, Θεόκρ. 30.13, Βεργ. Αἰν. 5.415 

καὶ Gow στὸν Θεόκριτο), Ἀριστοτ. Ζῴων γεν. 784b. Στὴν Ἀνθολογία βλ. Σιλεντ. ΠΑ 10.76,2  

φροντίδας ἐκ στέρνων τὰς πολιοκροτάφους.  

Ἡ εἰκόνα τοῦ ἀγγίγματος τῶν κροτάφων ταιριάζει κυριολεκτικὰ στὴν περιγραφὴ 

ἀτόμου τὸ ὁποῖο χαϊδεύει κάποιον· στὸ Θεόκριτο 24.6, ἡ Ἀλκμήνη ἁπτομένα… κεφαλᾶς 

μυθήσατο παίδων (βλ. Gow 1952 καὶ White 1979 στὸ οἰκεῖο χωρίο). Μεταφορικὴ χρήση 

ἐντοπίζεται στὸν Ἀριστοφάνη, Ἱππ. 1237· βλ. καὶ Πλάτ. Φαῖδρ. 260e5-6, Φαίδ. 65b, Γαληνό 

15.702 Kühn κεφαλῆς δὲ καὶ γνώμης ἅπτεσθαι τὸν οἶνον. Ἡ μεταφορά/ προσωποποίηση τοῦ 

γήρατος τὸ ὁποῖο ἀκουμπᾷ τοὺς κροτάφους εἶναι ἀρκετὰ παλαιά· βλ. Θέογν. 1010-1011 

κακὸν δ' ἐπὶ γῆρας ἐλέγχει/ οὐλόμενον, κεφαλῆς δ' ἅπτεται ἀκροτάτης καὶ ἴδ. 1022, Μίμν. ἀπ. 

1,1-2 καὶ 5,6 West. Ἑπομένως, διάφοροι σχηματισμοί (συνετὴ ἡλικίη, λευκὴ 

ἡλικίη/κόμη/θρίξ) συνδυάζονται γιὰ νὰ διαμορφώσουν τὴν εἰκόνα τῆς προσωποποιημένης 

ἡλικίας ἡ ὁποία χαϊδεύει τοὺς κροτάφους.  

  

                                                           
443 Στὸν Ῥιανό (ΠΑ 6.278=8,4 HE) γίνεται ἀναφορὰ στὴν λευκὴν ἡλικίην· βλ. καὶ Θαλλ. ΠΑ 7.188=3,2 GP 

ἀκμαίης… ἡλικίης, Ἀγαθ. ΠΑ 7.589,6 εὔσταχυς ἡλικίη (=νεότητα), Ἀλκαῖο ΠΑ 12.30=8,4 ΗΕ τῆς ἀμετακλήτου 

φρόντισον ἡλικίης. Πολλὲς οἱ ἀναφορὲς στὰ μαλλιὰ ὡς ἔνδειξη τῆς ἡλικίας: βλ. Καλλίμ. ΠΑ 5.23=63,5-6 HE 

ἡ πολιή .../ … κόμη, Κριν. ΠΑ 6.242=9,6 GP πολιῆς… τριχός, Ἰουλ. Αἰγ. ΠΑ 7.598,1-2 καὶ ἴδ. ΠΑ 9.446,7 

Schulte. 
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ΠλΑ (Β) 49=28 GP 

 

θαύμασε τὸν Κινύρην ὁ πάλαι χρόνος ἢ Φρύγας ἄμφω   

  σὸν δὲ, Λέων, ἡμεῖς κάλλος ἀεισόμεθα 

Κερκαφίδη περίβωτε· μακαρτάτη ἔστ’ ἄρα νήσων  

  καὶ Ῥόδος, ἣ τοίῳ λάμπεται ἠελίῳ. 

 

 PlΒ Ἀπολλωνίδου (cum 50 iunctum)    Caret P 

1 τὸν Plpc: om. Ρlac    2 Λέων Plpc: Λέον Ρlac    3 ἔστ’ Stephanus: ἔσσ’ Pl 

 

Θαύμασαν τὸν Κινύρα οἱ παλαιοὶ ἄνθρωποι ἢ καὶ τοὺς δύο Φρύγες, τὸ δικό σου ὅμως ἐμεῖς 

κάλλος θὰ ὑμνήσουμε, περιβόητε ἀπόγονε τοῦ Κερκάφου. Ἡ πιὸ εὐλογημένη εἶναι ἀναμφίβολα 

καὶ ἡ Ῥόδος, ἡ ὁποία φωτίζεται ἀπὸ τόσο λαμπρὸ ἥλιο. 

 

Tὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ εἶναι ἐρωτικό/παιδεραστικὸ ἢ «ἀγωνιστικό», μαζὶ μὲ τὸ δίδυμό 

του, ΠλΑ 50 (βλ. τὰ σχόλια στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα) εἶναι τὰ μόνα στὸ εἶδος τους ποὺ 

ἀποδίδονται στὸν Ἀπολλωνίδη. Tὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ ξεκινᾷ μὲ μυθολογικὰ παραδείγματα 

στὰ ὁποῖα ἀντιπαραβάλλει τὴν μορφὴ τοῦ Λέοντος τοῦ Ῥοδίου, ἑνὸς ὡραίου παιδιοῦ τὸ 

ὁποῖο ὑμνεῖ ὅλη ἡ κοινότητα. Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας μεταχειρίζεται πάλι τὸ σχῆμα τῆς 

σύγκρισης (μυθικοῦ) παρελθόντος μὲ τὸ παρὸν γιὰ ἐπίτευξη ἔμφασης: πρβλ. τὰ σχόλιά μας 

στὸν Ἀπολλωνίδη, 9.281=22 GP καὶ 9.287=23 GP. Ἐπίσης, ἐμφανίζεται τὸ σχῆμα τοῦ 

priamel· πρβλ. Μελ. 12.128=88 ΗΕ, Ἀνών. ΠλΑ 337 καὶ Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Συσσώρευση 

παραδειγμάτων. Ὁ Πλανούδης κατατάσσει τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ στὶς εἰκόνες ἀνδρῶν ἀγαθῶν, 

δηλαδὴ σὲ περιγραφὲς πορτραίτων. Ὁ πρῶτος ποὺ διαχωρίζει ξεκάθαρα τὰ δύο ἐπιγράμματα 

(ΠλΑ 49 καὶ 50) εἶναι ὁ Βadius: γιὰ τὸ τελευταῖο δίστιχο (ΠλΑ 50) γράφει εἰς τὸν αὐτόν (ἐνν. 

Λέοντα). Γιὰ τὴν πατρότητα τοῦ ΠλΑ 50 βλ. περισσότερα στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. 

Τὸ μυθολογικὸ πρότυπο ποὺ ἀναφέρεται (Κινύρην) ἀλλὰ σίγουρα καὶ τὰ δύο ποὺ 

ὑποδηλώνονται (Φρύγας ἄμφω) εἶναι καίρια ἐπιλεγμένα, καθὼς ἔχουν ἰδιαίτερη ὀμορφιὰ ἡ 

ὁποία θέλγει καὶ τοὺς θεούς. Οἱ δύο ὡραῖοι Φρύγες (Τρῶες) πρέπει νὰ εἶναι ὁ Γανυμήδης 

σίγουρα (λόγῳ καὶ ὁμοφυλοφιλικῶν συμφραζομένων) καὶ ὁ Πάρις. Παρόμοιες συγκρίσεις 

μὲ παιδικὰ θεῶν βρίσκουμε στὸν Διοσκορίδη, ΠΑ 12.37=10 ΗΕ (σύγκριση τοῦ ὄμορφου 

σώματος νέου μὲ τοῦ Γανυμήδη), Μελ. ΠΑ 12.52=81 ΗΕ, Στράτ. ΠΑ 12.194 (βλ. καὶ 

παρακάτω, σχόλια στ. 1). Στὴν λατινικὴ ἐπιγραμματικὴ παράδοση βλ. Αὐσονίου 53 Green, ΜΑ
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ὅπου συγκρίνεται τὸ νεκρὸ παιδικὸ ἑνὸς πολιτικοῦ ἄνδρα μὲ τὸν Ἄδωνι ἢ τὸν Γανυμήδη· 

ὑπάρχει εἰρωνεία ἢ γνήσιος θαυμασμός;444   

Παρατηροῦμε ὅτι ἡ ὅλη μορφὴ τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ ἔχει πολλὲς ὁμοιότητες μὲ 

τοὺς Ἐπινίκους τοῦ Πινδάρου (βλ. ἰδιαιτέρως Ὀλ. 7.13-19, Διαγόρᾳ Ῥοδίῳ πύκτῃ), σὲ ὅρους, 

λεξιλόγιο, πρόσωπα, καταγωγές, μὲ μία καίρια διαφορά: τὸν λόγο τοῦ ἐγκωμιασμοῦ (βλ. 

παρακάτω). Ἴσως νὰ μὴν πρόκειται ἐδῶ γιὰ ἀγῶνες ἀθλητικοὺς ἀλλὰ γιὰ ἀγῶνα ὀμορφιᾶς, 

παρόμοιο μὲ αὐτὸν στὸν ὁποῖον κριτὴς ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς ἥρωες,  ὁ Πάρις τῆς 

Ἑλένης. Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἴσως διαπλέκει δημιουργικῶς τὴν 

ὁμηρικὴ μὲ τὴν ἀγωνιστικὴ παράδοση γιὰ νὰ ὑμνήσει ἕναν ὄμορφο θνητό.  

 

θαύμασε τὸν Κινύρην ὁ πάλαι χρόνος    γιὰ ὅμοια σύγκριση τοῦ θρυλικοῦ Κινύρα μὲ τὸν 

Ἱέρωνα βλ. Πίνδ. Πυθ. 2.13-18: ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνήρ/ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον 

ἄποιν’ ἀρετᾶς./ κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις/ φᾶμαι Κυπρίων, τὸν ὁ χρυσοχαῖτα 

προ-/-φρόνως ἐφίλησ’ Ἀπόλλων,/ ἱερέα Κτίλον Ἀφροδίτας …/ σὲ δ’, ὦ Δεινομένειε παῖ. Γιὰ 

τὴν ὀμορφιὰ τοῦ Κινύρα βλ. καὶ Ἀλκμ. 3,71 PMG νοτία Κινύρα χ[άρ]ις, Ὑγίν. Μυθ. 270 qui 

formosissimi fuerunt: … Cinyras Paphi filius rex Assyriorum (καὶ Jacobs1). Τὸ θαῦμα ἰδέσθαι 

ὡς τεχνικὴ ὁρολογία συναντήσαμε ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη, 9.281=22,1 GP ξυνὸν … θαῦμα 

κατείδομεν, ὅπου πάλι εἶναι συλλογικό τὸ ὑποκείμενο τὸ ὁποῖο θαυμάζει (βλ. παρακάτω, 

ἡμεῖς).  

θαύμασε … ὁ πάλαι χρόνος     τὸ θαυμάζειν μὲ ὑποκείμενο τὸν χρόνο, γενικευτικὸ 

οὐσιαστικὸ ἀντὶ τοῦ οἱ ἄνθρωποι τῶν παλαιῶν χρόνων, λειτουργεῖ ὡς οἰονεὶ 

προσωποποίηση. Ἐάν, ὅπως ὑποθέτουμε, τὸ ἐπίγραμμά μας ἔχει συγγένεια μὲ τὸν Πίνδαρο, 

τότε ἴσως καὶ ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου ἐδῶ ἔχει πινδαρικὲς καταβολὲς ὡς προσωποποιημένη 

δύναμη: βλ. Πίνδ. Ὀλ. 2.17 Χρόνος ὁ πάντων πατήρ, Ὀλ. 6.97, Νεμ. 1.46-47 ἀγχομένοις δὲ 

χρόνος/ ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων (γιὰ τὰ στραγγαλισμένα φίδια ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 

μικροῦ Ἡρακλῆ), Παι. ἀπ. 52b,26-27. Γιὰ ἄλλες λογοτεχνικὲς συγγένειες βλ. Κριν. 

6.350=13,3 GP ὁ πρὶν … ἔχει χρόνος (προηγούμενες νίκες ἑνὸς ἀθλητοῦ σὲ σχέση μὲ τὴν 

πρόσφατη νίκη του) καὶ τὰ σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, 9.281=22 GP λ. θαῦμα καὶ πολιὸς 

λόγος.  

 

ἢ Φρύγας ἄμφω    Οἱ δύο Φρύγες εἶναι ὁ Πάρις καὶ ὁ Γανυμήδης σύμφωνα μὲ τὸν Brodaeus· 

τὴν ὑπόθεσή του θεωροῦν δεδομένη οἱ μεταγενέστεροι ἐκδότες. Πρβλ. Ὑγίν. Μυθ. 270 qui 

                                                           
444 Γιὰ μυθολογικὰ παραδείγματα ἐρώτων σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ σύγχρονους ἔρωτες γράφει ἀργότερα καὶ ὁ 

Λεόντιος ὁ Σχολαστικός (ΠλΑ 357, μεταφορικῶς γιὰ νικηφόρο ἀναβάτη ἵππων). Γιὰ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ 

Αὐσονίου βλ. Floridi 2015, 550-558. 
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formosissimi fuerunt: … Alexander Paris Priami filius et Hecubae, quem Helena secuta est· 

271 qui ephebi formosissimi fuerunt: … Ganymedes Eri<c>hthonii filius quem Iovis amavit. 

Ὁ Κινύρας καὶ ὁ Γανυμήδης εἶναι ἀντικείμενα πόθου γιὰ ἄνδρες θεούς· βλ. καὶ Θέογν. 1345-

1346.445 Εἰδικὰ γιὰ τὸν Γανυμήδη βλ. Εὐρ. Ἰ.Α. 1049-1053· Μελ. ΠΑ 12.65=101 ΗΕ, 

12.70=102 ΗΕ, 12.101=103 ΗΕ καὶ Εἰσαγ. Σημ. Ὁ Πάρις ὅμως, πέραν τῆς μυθικῆς ὀμορφιᾶς 

του (Ἰλ. 3.16) καὶ τῆς ἄνανδρης συμπεριφορᾶς στὸν πόλεμο (Ἰλ. 6.321 κ.ἑξ.) δὲν ἔχει ἄμεσο 

συσχετισμὸ μὲ παιδεραστικὸ μῦθο. Bέβαια, ἴσως μποροῦμε νὰ παραβάλουμε τὸν Εὐριπίδη, 

ἀπ. Ἀλέξ. (43,36 Snell 1937) κεῖνον μὲν ὄνθ’ ὅς ἔστι θαυμάζειν Φρύγας (ὅπου ὁ 

Πάρις/Ἀλέξανδρος εἶναι πρωταγωνιστής)· βλ. καὶ Ἀνών. ΠλΑ 169,2. 

 

σὸν δε … ἡμεῖς κάλλος ἀεισόμεθα    Καὶ ἡ δομὴ τοῦ Πινδ. Πυθ. 2.15-17 (τὸ κείμενο 

παραπάνω) καὶ τοῦ Θεοκρίτου, 16.3-4 καὶ 17.115 κ.ἑξ., εἶναι αὐτὴ τοῦ priamel. Καὶ ἐκεῖ 

βλέπουμε τὴν ἀντιδιαστολή «ἄλλοι τραγουδοῦν γιὰ ἄλλους, ἐμεῖς θὰ τραγουδήσουμε γιὰ 

ἐσένα»· πρβλ. τὸν Θεόκριτο (17.5-8) ἥρωες, τοὶ πρόσθεν ἀφ’ ἡμιθέων ἐγένοντο,/ ῥέξαντες 

καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν·/ αὐτὰρ ἐγῶ Πτολεμαῖον …/ ὑμνήσαιμ’. Ἡ δομὴ τοῦ α΄ 

διστίχου τοῦ ἐπιγράμματος θυμίζει ἐπίσης τὸ ὑμνικὸ ὕφος τῆς μετάβασης ἀπὸ τὴν ὕμνηση 

τοῦ Πολυδεύκη σὲ αὐτὴν τοῦ ἀδελφοῦ του στὸν Θεόκριτο (22.135-136).446 Ἐπίσης, καὶ 

μορφικῶς παρατηρεῖται στὸ ἐπίγραμμά μας χιαστὸ σχῆμα:  

θαύμασε … ὁ πάλαι χρόνος           Κινύραν…καὶ Φρύγας ἄμφω   

σὸν δὲ … κάλλος               ἡμεῖς … ἀεισόμεθα 

 

Λέων    τὸ ὄνομα μᾶλλον εἶναι πραγματικό· χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸ Φαίδιμο (ΠΑ 

6.271=1,5 ΗΕ) παῖδα Λέοντος. Πάντως προσφέρεται γιὰ λογοπαίγνιο, γεγονὸς ποὺ βρίσκει 

πλήρη ἐκμετάλλευση στὸ ἑπόμενο ἐπίγραμμα (ΠλΑ 50=29 GP).  

 

Κερκαφίδη περίβωτε    ὁ ἀρχαϊκὸς ὅρος Κερκαφίδαι γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν Ῥοδίων 

χρησιμοποιεῖται καὶ στὸ ἄλλο ἐπίγραμμα τοῦ Ἀπολλωνίδου ποὺ ἀναφέρεται στὸ νησὶ τοῦ 

Ἥλιου: ΠΑ 9.287=23,2 GP ὁ πρὶν Κερκαφίδαις αἰετὸς ἱστορίη. Μὲ τὸ ἐθνικὸ αὐτὸ ὁ ποιητής 

μας κάνει ἐπίδειξη τῶν μυθολογικῶν του γνώσεων, ἀλλὰ παράλληλα ἐξυψώνει μὲ ῥητορικὸ 

τρόπο τὸν Λέοντα, ὅπως εἶχε ὑμνήσει τὸν Τιβέριο στὸ ἄλλο «ῥοδιακό» ἐπίγραμμα.  

                                                           
445 Βλ. καὶ Morrison 2007, 254 κ.ἑξ.  
446 Θεόκρ. 22.135-136: καὶ σὺ μὲν ὕμνησαί μοι, ἄναξ· σὲ δέ, Κάστορ, ἀείσω,/ Τυνδαρίδη ταχύπωλε, δορυσσόε, 

χαλκεοθώρηξ (ἡ ἔμφαση δική μας)· βλ. Morrison 2007, 236 κ.ἑξ., 256 κ.ἑξ., Clapp 1913, 315 καὶ Franklin 

2015, 219 κ.ἑξ.  
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περίβωτε    πάλι χρησιμοποιεῖται σπάνιος ὅρος γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ 

ὄμορφου ἀγοριοῦ. Τὸ ἐπίθετο περιβόητος εἶναι σπάνιο στὴν ποίηση: βλ. καὶ Σοφοκλέους 

Οἰδ. Τ. 192 (Ἄρης), Mενάνδρου Περικ. 531 (ξένοι). Εἰδικὰ ὁ συνηρημένος τύπος περίβωτος, 

εἶναι σπανιότατος καὶ μεταγενέστερος, χαρακτηρίζει θετικῶς προσωπικότητες σὲ ἐπιτύμβια 

ἐπιγράμματα, ἐγχάρακτα καὶ λογοτεχνικά: βλ. Ἀνών. ΠΑ 7.324=27,1 FGE=GVI 460 ἅδ’ ἐγὼ 

ἁ περίβωτος ὑπὸ πλακὶ τᾷδε τέθαμμαι (ἐπιτύμβιο γιὰ ἀφοσιωμένη σύζυγο) καὶ Εὔην. ΠΑ 

9.62=2,1 GP τὴν περίβωτον ἐμὲ πτόλιν, Ἴλιον ἱρήν (γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Τροίας)· καὶ 

στὶς δύο περιπτώσεις τὸ ἐπίθετο ἐντοπίζεται στὴν ἴδια μετρικῶς θέση μὲ τὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

μελετοῦμε. Βλ. καὶ GVI 1938,3=IG XIV 1942,3 κεῖται, λίθος ὥς, ἡ πάνσοφος, ἡ περίβωτος 

(Ῥώμη, ἐπὶ Ἁδριανοῦ· γιὰ τραγουδίστρια)· GVI 1932,5=IG V1 730 Ὑακίνθῳ μὲν γουνὸς 

περίβωτος Ἀμύκλης (πατέρας καὶ υἱός· Σπάρτη, 2ος αἰ. μ.Χ.)· SEG 13.226 Ἑλλήνων … 

περίβωτον ἁπάντων (ἀνάθημα ἀπὸ τὴν Κόρινθο πρὸς τιμὴν τῆς Ῥηγίλλης· 143-160 π.Χ.)· 

IG VII 94 ἐκ γενεῆς περίβωτον …/ Πλούταρχον (ἀνάθημα ἀπὸ τὰ Mέγαρα· 4ος-5ος αἰ. μ.Χ.). 

Ἴσως καὶ ὁ Λέων τοῦ ἐπιγράμματός μας εἶναι τιμώμενος, ἐπιφανὴς νεκρός πολίτης τῆς 

Ῥόδου (βλ. τὰ σχόλιά μας στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠλΑ 50 GP γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ πρόκειται 

γιὰ γνωστὸ Ῥόδιο ἀθλητή).  

 

μακαρτάτη ἔστ’ ἄρα νήσων/ καὶ Ῥόδος, ἣ τοίῳ λάμπεται ἠελίῳ    Πρβλ. τὸ ἐγκώμιο τῆς 

Ῥόδου στὸν Πίνδαρο, Ὀλ. 7.13-14 τὰν ποντίαν/ ὑμνέων, παῖδ’ Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν, 

Ῥόδον. Ἡ Ῥόδος φημίζεται γιὰ τὰ ὄμορφα τέκνα της προηγουμένως ἀπὸ τὸν Μελέαγρο (ΠΑ 

12.52=81,6 ΗΕ) τὰν γλυκύπαιδα Ῥόδον· στοὺς στ. 3-4 τρὶς μάκαρες νᾶες, τρὶς δ’ ὄλβια 

κύματα πόντου,/ τετράκι δ’ εὐδαίμων παιδοφορῶν ἄνεμος ὑπάρχει ῥητορικὴ ὑπερβολὴ ὅπως 

συμβαίνει μὲ τὸν ὑπερθετικὸ μακαρτάτη τοῦ ἐπιγράμματός μας. 

ἔστ’ … καὶ Ῥόδος, ἣ … λάμπεται    Ὁ κώδικας παραδίδει τὶς γραφὲς ἔσσ’ καὶ λάμπεται ἀλλὰ 

αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ συνδυασθοῦν. Ὁ Λάσκαρις 1494, 168v (καὶ ὁ Jacobs1 ἀκολουθῶντας 

τον) προτιμᾷ νὰ διαβάσει τὸ τελευταῖο δίστιχο ὡς μακαρτάτη ἔσσ’ ἄρα νήσων/ καὶ Ῥόδος, ἣ 

τοίῳ λάμπεαι ἠελίῳ (ὁ Jacobs1 μάλιστα προτείνει νὰ γραφεῖ ἡ Ῥόδος ἀντὶ τοῦ καὶ Ῥόδος γιὰ 

νὰ εἶναι ὀμαλότερη ἡ σύνταξη· βλ. καὶ Jacobs2 ἔσσ’ … / ὦ Ῥόδος, ἥ… λάμπεαι). Προτιμοῦμε 

τὴν διόρθωση σὲ ἔστ’ τοῦ Étienne, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ ἀπόγραφο τοῦ Pl (Paris. Grec. 2740, 

τοῦ 15ου αἰ., 155r), ὄχι ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Badius ὅπως σημειώνει ὁ Jacobs2. Ἡ διόρθωση 

αὐτὴ ἐξομαλύνει πιὸ ἀνώδυνα τὴν σύνταξη· τὴν υἱοθετοῦν οἱ μετέπειτα ἐκδότες (Dübner, 

Holtze, Paton, Beckby, Gow-Page· οἱ τελευταῖοι παραβλέπουν τὸ ζήτημα στὸ κριτικὸ 

ὑπόμνημά τους). 
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μακαρτάτη … νήσων    Τὸ ἐπίθετο μάκαρ χρησιμοποιεῖ ὁ Πίνδαρος ἀπευθυνόμενος στὴν 

(προσωποποιημένη) γενέτειρα ἑνὸς νικητῆ: βλ. Ἰσθ. 7,1 τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα,/ 

καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεόν/ εὔφρανας; Ὁ ὑπερθετικὸς βαθμὸς τοῦ ἐπιθέτου 

χαρακτηρίζει καὶ τὴν Ἀφροδισιάδα: GVI 1056 πατρὶς ἐμοὶ Ζήνωνι μακαρτάτη ἔστ’ 

Ἀφροδ[ι]σιάς (Ρώμη, 3ος αι. μ.Χ.). Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ ὑπερθετικοῦ μακάρτατος (Ὀδ. 

6.158) ἀναφέρεται στὸν μελλοντικὸ σύζυγο τῆς Ναυσικάς, πάλι στὰ πλαίσια ἑνὸς priamel. 

Τὴν ἴδια λειτουργία ἔχει σὲ ἄλλα ἐπιγράμματα ὁ ὑπερθετικὸς ὄλβιστος: βλ. Ἀλκ. Μεσσ. ΠΑ 

7.1=11,7 ΗΕ ὀλβίστη νήσων πόντῳ Ἴος (ὡς γενέτειρα τοῦ Ὁμήρου), ἀλλὰ κυρίως τὸν 

Μελέαγρο (ΠΑ 12.256=78,11-12 ΗΕ), ὁ ὁποῖος μεταφέρει τὸ σχῆμα σὲ παιδεραστικὸ 

περικείμενο: ὀλβίστη νήσων ἱερὰ Τύρος, ἣ τὸ μυρόπνουν/ ἄλσος ἔχει παίδων Κύπριδος 

ἀνθοφόρων (καὶ Μελ. 12.56=110,7-8 ΗΕ καὶ σχόλια Gow-Page). 

ἄρα    τὸ βεβαιωτικὸ αὐτὸ μόριο δείχνει ὅτι τὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν μακαριότητα τῆς Ῥόδου 

ἐξάγεται ἀβίαστα ὡς φυσικὸ καὶ συμπληρωματικὸ ἐπακόλουθο τῆς δόξας τοῦ Λέοντα· βλ. 

K-G II.2, § 509.3· Schwyzer 2002, 696-697.  

καὶ Ῥόδος    τὸ ἐπιδοτικὸ καὶ ἐντοπίζεται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη (9.296=24,4 GP, πάλι 

στὴν ἀρχὴ πενταμέτρου). Στὸ ἐπίγραμμα ποὺ μελετοῦμε, τὸ καὶ προσθέτει ἐμφατικῶς στὴν 

κλίμακα τοῦ ἐγκωμίου ἕνα ἐπιπλέον στοιχεῖο: τὸ ἐγκώμιο τῆς πόλεως. Ὁ συνδυασμὸς τῶν 

δύο ἐγκωμίων συναντᾶται σὲ ἐπιτύμβιους λόγους ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπινίκους. Πρβλ. Σιβυλλ. Χρ. 

3.444 Geffcken καὶ σύ, Ῥόδος, πουλὺν μὲν ἀδούλωτος χρόνον ἔσσῃ.  

ἣ τοίῳ λάμπεται ἠελίῳ    Ἡ ἴδια σύνταξη μὲ κυριολεκτικὴ σημασία συναντᾶται στὸν 

Ὅμηρο, Ἰλ. 20.156 πεδίον … λάμπετο χαλκῷ· μὲ τὴν μεταφορικὴ σημασία τῆς δόξας ἀνδρῶν 

ἐντοπίζεται στὸν Πίνδαρο, Ὀλ. 1.23 (ὅμως ἐνεργητικῶς, λάμπει … κλέος), καὶ Εὐρ. Ἴων 

476-477. Ὁ Brodaeus πρῶτος (καὶ οἱ Jacobs1, Dübner, Gow-Page) θεωροῦν πιθανὸν ὅτι ὁ 

Ἀπολλωνίδης ἀναφέρεται ἐδῶ στὴν λατρεία τοῦ Ἥλιου στὴν Ῥόδο, παραβάλλοντας τὸ 

Ἠελίου νῆσον τοῦ Ἀπολλωνίδου (9.287=23,4 GP). Ὁ Beckby ἀναφέρεται στὸν Κολοσσὸ 

τῆς Ῥόδου ἀλλὰ καὶ στὴν καταγωγὴ τοῦ Κερκάφου ἀπὸ τὸν Ἥλιο· βλ. καὶ Πλίν. ΝΗ 34.18.  

Αὐτὴ ἡ θεώρηση ἰσχύει σὲ ἕνα δεύτερο ἐπίπεδο ἀνάγνωσης καὶ ἴσως ἤθελε ὁ ποιητής 

μας νὰ τὴν ὑποβάλει, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ παραβλέψουμε τὴν προφανέστερη 

ἑρμηνεία, ὅτι ὁ Λέων παρομοιάζεται μὲ ἥλιο· πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 7.180=4,6 GP ζήσω τὸν 

σὸν ὑπ’ ἠέλιον. Συχνὰ ὄμορφοι νέοι παρομοιάζονται μὲ τὸν ἥλιο· βλ. Μελ. ΠΑ 12.59=100 

ΗΕ ἁβρούς, ναὶ τὸν Ἔρωτα, τρέφει Τύρος· ἀλλὰ Μυΐσκος/ ἔσβεσεν ἐκλάμψας ἀστέρας ἠέλιος 

(πρβλ. Σαπφ. ἀπ. 34 καὶ 96,6-9 Voigt καὶ Conca III σ. 62 ὑποσ. 1). Σὲ πλήρη ἀνάπτυξη 

βρίσκεται τὸ σχῆμα στὸν Στράτωνα, ΠλΑ 12.178 Θεῦδις ἐλάμπετο …/ οἵος ἐπαντέλλων 

ἀστράσιν ἠέλιος./ … νυκτὶ λαχνοῦται./ δυόμενος γὰρ ὅμως ἥλιός ἐστιν ἔτι.  
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Ἐξάλλου, τὸ τοῖος χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ἐγκωμιαστικὴ ἔννοια, ἀλλὰ ἴσως καὶ ὡς 

λεκτικὸς δείκτης ποὺ μιμεῖται τὴν παρότρυνση στὸν θεατὴ νὰ προσέξει ἕνα ἔργο τέχνης· βλ. 

καὶ Ῥιαν. ΠΑ 12.93=3,9-10 ΗΕ τοῖον σέλας ὄμμασιν αἴθει/ κοῦρος· σὲ ἐπιτύμβια 

συμφραζόμενα βλ. Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.440=11,10 ΗΕ, Θαλλ. 7.373=4,5-6 GP τοίους/ ἀστέρας 

αὐχήσεις Ἑλλάδι λαμπομένους, Ἀγαθ. ΠΑ 7.602,9-10 τὴν ἄδικον Μοῖραν καταμέμφεται, 

οὕνεκα τοίην,/ … ἔσβεσεν ἀγλαΐην. Βλ. περισσότερα παρακάτω, στὰ σχόλιά μας στὸν 

Ἀπολλωνίδη, ΠλΑ 50=29 GP.  
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ΠλΑ (Β) 50=29 GP 

 

εἰ τοιόσδε Λέων λάχεν ἀντίος Ἡρακλῆϊ  

  οὐκ ἦν Ἀλκείδεω τοῦτο τὸ δωδέκατον. 

 

PlΒ Ἀπολλωνίδου (cum 49 iunctum)    Caret P 

 

Ἂν ἕνας τέτοιος Λέοντας τύχαινε νὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μὲ τὸν Ἡρακλῆ, δὲν θὰ προχωροῦσε 

ὁ Ἡρακλῆς μέχρι τὸν δωδέκατο ἆθλό του (ἢ δὲν θὰ ὁλοκληρωνόταν τὸ σπουδαῖο δωδέκαθλο 

τοῦ Ἡρακλῆ). 

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ φαίνεται αὐτοτελὲς ἀλλὰ φρονοῦμε ὅτι θὰ μποροῦσε να κλείνει 

τὸ νόημα τοῦ προηγουμένου ἐπιγράμματος, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται ἀπὸ τὸν Πλανούδειο 

κώδικα στὸν Ἀπολλωνίδη· ὡς μεταγενέστερο παράδειγμα ἐντοπίζουμε ἕνα ἑξάστιχο 

ἐπίγραμμα τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (ΠλΑ 181,5-6) ποὺ ἔχει παρόμοια μορφή, μὲ 

ὑποθετικὸ λόγο νὰ καταλαμβάνει τὸ τελευταῖο δίστιχο. Βλ. καὶ Ἀνών. ΠλΑ 106 (γιὰ ἄγαλμα 

τοῦ Καπανέως). Ἡ ἔκφραση εἶναι λιτὴ καὶ τὸ ὕφος ζωντανεύει μὲ τὶς δεικτικὲς ἀντωνυμίες 

τοιόσδε καὶ τοῦτο. Ἐπίσης, ἡ διαδοχικὴ παρήχηση τῶν λ καὶ ν στὸ σημεῖο Λέων λάχεν ἀντίος 

ἐξυπηρετεῖ στὴν ὑπογράμμιση τοῦ ὀνόματος τοῦ χαρακτῆρα καὶ τοῦ ἄθλου τὸν ὁποῖον 

θεωρητικὰ καλεῖται νὰ πετύχει (νὰ νικήσει τὸν ἴδιο τὸν Ἡρακλῆ). 

Ὁ Λάσκαρις 1494 χωρίζει, χωρὶς σημείωση γιὰ ἀλλαγὴ ποιητή, τὸ παραδεδομένο 

ἀπὸ τὸν κώδικα ἑξάστιχο σὲ δύο ἐπιγράμματα, ἁπλῶς μὲ τὴν ἐκτύπωση τοῦ Εἰ (εἰ τοιόσδε 

….) μὲ μεγαλύτερο μέγεθος γραφήματος (διακριτικὸ τῆς ἀρχῆς νέου ἐπιγράμματος). Ὁ 

Badius χωρίζει ξεκάθαρα τὰ δύο ἐπιγράμματα γράφοντας ὡς ξεχωριστὸ τίτλο μετὰ τὸν 

τέταρτο στίχο εἰς τὸν αὐτόν· ἕνας τέτοιος τίτλος ὑπονοεῖ ὅτι τὰ δύο μέρη ἔχουν θεματικὴ 

συγγένεια ἀλλὰ ὄχι ἀπαραίτητα τὴν ἴδια πατρότητα. Ὁ Βrunck πρῶτος ἀποδίδει τὸ 

ἐπίγραμμα αὐτὸ στὸν Ἀπολλωνίδη, ὡς ξεχωριστὸ ἀπὸ τὸ ΠλΑ 49 (τὸν ἀκολουθοῦν οἱ 

μεταγενέστεροι ἐκδότες, ἄλλοι μὲ περισσότερη καὶ ἄλλη μὲ λιγότερη βεβαιότητα). Ὁ 

Beckby τυπώνει <τοῦ αὐτοῦ>, οἱ Gow-Page βρίσκουν ἀρκετὰ πιθανὴ τὴν περίπτωση 

διαφορετικῆς πατρότητας λόγῳ διαφορετικῶν θεματικῶν σχημάτων. 

Θεωροῦμε προσωπικὰ ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν δεχθοῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ δύο ξεχωριστὰ 

ἐπιγράμματα, ὁ συνθέτης καὶ γιὰ τὰ δύο μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Ἀπολλωνίδης. Πρῶτο ἐπιχείρημα 

εἶναι ἡ εἰκόνα τους στὸν Πλανούδειο κώδικα: βρίσκονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ ἑνωμένα, 

παρόλη τὴν πεποίθηση τῶν Gow-Page ὅτι τὰ δύο ἐπιγράμματα εἶχαν ἁπλῶς τοποθετηθεῖ 

κατ’ ἀκολουθίαν στὸ πρότυπο ποὺ ἦταν πηγὴ τοῦ Πλανούδη.  
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Δεύτερο καὶ ἰσχυρότερο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν δύο ἐπιγραμμάτων εἶναι ἡ 

συνήθεια καὶ ἄλλων ἐπιγραμματοποιῶν νὰ πραγματεύονται τὸ ἴδιο θέμα σὲ περισσότερα 

τοῦ ἑνὸς ἐπιγράμματα, χάριν πειραματισμοῦ («παράλληλα» ἢ «δίδυμα» ἐπιγράμματα). Σὲ 

μία τέτοια περίπτωση, θὰ μπορούσαμε νὰ μιλήσουμε γιὰ variatio τοῦ ποιητῆ πάνω στὸ 

πρῶτο ἐπίγραμμα (συντόμευση ἀντὶ amplificatio). Πρβλ. δύο «πλατωνικά» ἐπιγράμματα, 

ἐρωτικὰ ἐγκώμια ἑνὸς νεαροῦ ποὺ φέρει ἴσως τὸ ὄνομα Ἀστήρ (ΠΑ 7.669-670=1-2 FGE) 

καὶ ὅπου πιθανῶς παρατηρεῖται παρόμοιο παιγνίδι μὲ τὸ ὄνομα τοῦ νέου (βλ. Page FGE 

161-162, Lausberg 1982, 291-292 καὶ 315, ὑποσ. 27).  

Ἐπιπλέον, θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποπτευθοῦμε μίμηση πραγματικῶν ἀναθημάτων, ὅπου 

συναντῶνται εἴτε ἐγχάρακτο ἐπίγραμμα ἀντίκρυ σὲ πεζὴ ἐπιγραφὴ εἴτε δύο ἐπιγράμματα μὲ 

διαφορές (στὸ μῆκος, στὸ μέτρο, στὸ ὕφος). Ὁ Aubreton μάλιστα (Belles Lettres τ. 13) 

θεωρεῖ ὅτι ὅ ἐγκωμιαζόμενος ἴσως μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸ Λέοντα τοῦ Μυωνίδου τὸν 

Ῥόδιο, δεινὸ παγκρατιαστὴ καὶ νικητὴ σὲ πολλοὺς ἀγῶνες.447 Σὲ μία τέτοια περίπτωση, οἱ 

ἱκανότητες τοῦ ἐγκωμιαζομένου θὰ ἔδωσαν πιθανῶς τροφὴ γιὰ ἔπαινο καὶ σὲ μεταγενέστερα 

χρόνια ἀπὸ τὴν δράση τοῦ ἀθλητοῦ αὐτοῦ.  

Ἂν καὶ σεβόμεθα τὴν ἄποψη τοῦ Pelliccio 2013 ὅτι πρόκειται πιθανῶς γιὰ 

«ἐκφραστικό» ἐπίγραμμα ἀναφερόμενο σὲ ἔργο τέχνης (βλ. καὶ τὴν παρατήρηση τῆς 

Lausberg 1982, 203-209, ὅτι ἐπιγράμματα μὲ μυθολογικὰ θέματα ἔχουν συχνὰ τὴν μορφὴ 

ἐπιγραμμάτων ποὺ περιγράφουν ἔργα τέχνης, Bildepigramme), ἐντούτοις πιστεύουμε στὴν 

ἑνότητά του μὲ τὸ προηγούμενο ἐπίγραμμα (Ἀπολλωνίδ. ΠλΑ 49) στὴν βάση τῶν παραπάνω 

κριτηρίων. 

Συνδυάζονται στὸ μικρὸ αὐτὸ ἐπίγραμμα (ἢ ἐπιμύθιο ἐπιγράμματος· βλ. παραπάνω) 

τὰ ἑξῆς θέματα: α) τὸ μυθολογικὸ παράδειγμα τοῦ ἄθλου τῆς ἐξόντωσης τοῦ λιονταριοῦ τῆς 

Νεμέας (βλ. Δαμάγ. ΠλΑ 95=12 HE καὶ Ἀρχίου ΠλΑ 94=32 GP γιὰ καλλιτεχνικὲς 

ἀναπαραστάσεις τοῦ κατορθώματος· Λουκίλλ. ΠΑ 11.95=25 Floridi καὶ Μαρτ. Spect. 6b, 

4.57,5 (πιθανὴ παρῴδηση τοῦ μύθου τοῦ λιονταριοῦ τῆς Νεμέας)·448 β) αὐτὸ τῆς ἧττας τοῦ 

Ἡρακλῆ ἀπὸ τὸν ἔρωτα γιὰ ὡραῖα ἀγόρια (βλ. καὶ Γεμίν. ΠλΑ 103=7 GP· Φίλ. ΠλΑ 104=69 

GP καὶ τὴν περιπέτεια τοῦ Ἡρακλῆ μὲ τὸν Ὕλα, τὴν ὁποίαν ἀναφέρει καὶ ὁ Brodaeus 1549, 

410· Μαρτ. 6.68,8, 7.50,5+8, 9.25,7)· γ) τὸ ὁμιλοῦν ὄνομα σὲ ἐγκωμιασμούς (παιχνίδι μὲ τὸ 

ὄνομα ὡραίων σὰν θεῶν ἀγοριῶν): Ἀντιπ. Θεσσ. ΠΑ 11.24=3 GP (Ἑλικών) καὶ ἴδ. 9.517=4 

GP· «Πλάτ.» ΠΑ 7.669-670=1-2 FGE (βλ. ἀμέσως παραπάνω)· «Σιμων.» 7.344a-b=83a-b 

FGE (σὲ ἐπιτύμβια συμφραζόμενα, γλυπτὸ λιοντάρι πάνω σὲ τάφο ἑνὸς μὲ τὸ ὄνομα Λέων· 

                                                           
447 SEG 37.360, 25.467, 22.350 (Ὀλυμπία, μετὰ τὸ 189/188 π.Χ.). Βλ. Moretti 1970, εἰδικὰ 298-299. 
448 Tὶς πηγὲς γιὰ τὸ λιοντάρι τῆς Νεμέας συγκεντρώνουν οἱ Henriksén 1998, 1.210-211, 2.175, καὶ Coleman 

2006, 238: βλ. RE Suppl. iii. 1028-33, 1044-8 λ. Herakles (Gruppe).  
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ἐκεῖ θίγεται παρόμοιο θέμα περὶ ἑνότητας-πατρότητας τῶν δύο διστίχων)·449 Παλλ. ΠΑ 

9.484: γιὰ φίλο μὲ τὸ ὄνομα Αἴολος)· δ) ἴσως τὸ θέμα τῆς ὑπεροχῆς ἑνὸς Ὀλυμπιονίκη στὸ 

παγκράτιο σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ προσομοιάζεται στὸν ἴδιο τὸν Ἡρακλῆ. Γιὰ τὴν σύνδεση τῆς 

Ῥόδου μὲ τὸν Ἡρακλῆ βλ. Pelliccio 2013 στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα.  

 

εἰ τοιόσδε Λέων λάχεν ἀντίος Ἡρακλῆϊ    ἀπὸ ῥητορικῆς ἀπόψεως, τὸ δεικτικὸ τοιόσδε θὰ 

μποροῦσε νὰ ἀναφέρεται στὸ τοίῳ … ἠελίῳ τοῦ Ἀπολλωνίδ. ΠλΑ 49=28,2 GP. Ἐπίσης, τὸ 

τοιόσδε παραπέμπει σὲ πραγματικὴ ἐπιγραφὴ ἢ καλλιτεχνικὴ ἀναπαράσταση ἡ ὁποία θὰ εἶχε 

ὡς θέμα τὴν τιμὴ τοῦ προσώπου αὐτοῦ. Πρβλ. Ἀνών. ΠλΑ 101,1 οἵῳ Θειοδάμας πρὶν 

ὑπήντεεν Ἡρακλῆι,/ τοῖον ὁ τεχνίτης … (παρόμοια φράση μὲ τὸ ἐπίγραμμά μας, ἡ ὁποία 

εἰσάγει «ἐκφραστικό» ἐπίγραμμα γιὰ ἔργο τέχνης ποὺ ἀπεικονίζει ἆθλο τοῦ Ἡρακλῆ)· βλ. 

καὶ Ἀνών. ΠλΑ 102 (γιὰ εἰκόνα τοῦ ἰδίου τοῦ Ἡρακλῆ).450 

 Ἂν πρόκειται πράγματι γιὰ ὑπαρκτὸ Ὀλυμπιονίκη, τότε ὁ πρῶτος στίχος ὑποδηλώνει 

ὅτι ὁ ποιητὴς φαντάζεται τὸν ἀθλητὴ νὰ παλεύει μὲ τὸν Ἡρακλῆ (σίγουρα παίζει μεταξὺ τοῦ 

λέοντα καὶ τοῦ Λέοντα ὡς ἀντιπάλων τοῦ Ἡρακλῆ). Οἱ Gow-Page (λ. λάχεν) ἐπισημαίνουν 

τὴν σημασία τοῦ λαγχάνω ὡς ἀναλαμβάνω ἔργο· πρβλ. Ἰλ. 10.430, Αἰσχ. Ἑπτ. 376, 451 (μὲ 

ἐμπρόθετο προσδιορισμὸ τόπου), σὲ μία εἰκόνα ὅπου ἡ ὑπερβολὴ καὶ τὸ παράδοξο 

κορυφοῦνται. Tὸ ἀποτέλεσμα ἑνὸς τέτοιου σχήματος εἶναι ὁ ἐγκωμιασμὸς τοῦ ἀθλητοῦ καὶ 

ἡ ἐξύψωσή του στὸ μέγεθος τοῦ παλαιστοῦ-προτύπου, τοῦ ἰδίου τοῦ Ἡρακλῆ.  

Ὁμολογουμένως ἡ παραβίαση τοῦ πρώτου νόμου τοῦ Meyer (στο τοιόσδε) εἶναι 

μοναδικὸ φαινόμενο στὸν Ἀπολλωνίδη. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Ἀπολλωνίδης, ὅπως καὶ 

ἄλλοι ἐπιγραμματοποιοὶ τοῦ Στεφάνου τοῦ Φιλίππου δὲν μποροῦσαν νὰ παραβιάσουν 

ὁρισμένους νόμους (περισσότερα στοιχεῖα παρατίθενται στὴν Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.3). Ὡς ἐκ 

τούτου, μία τέτοια παραβίαση δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ πείσει ὅτι αὐτὸ τὸ ἐπίγραμμα εἶναι νόθο, 

ὅπως πιστεύει ὁ Pelliccio 2013.  

ἀντίος    Ἡ ἐπικρατέστερη σύνταξη τοῦ ἐπιθέτου αὐτοῦ στὸν Ὅμηρο εἶναι ἡ γενική (Ἰλ. 7.98 

καὶ 11.594). Ὁ ἐπιγραμματοποιός μας ἐπιλέγει τὴν σπανιότερη σύνταξη τοῦ ἐπιθέτου με 

δοτική: βλ. Ἰλ. 20.422 ἀντίος ἦλθ’ Ἀχιλῆι (ὑποκείμενο ὁ Ἕκτωρ) καὶ Κόιντ. Σμ. 6.275 ἀντίον 

Ἡρακλῆι τεράατα κεῖνα μάχεσθαι. Βλ. καὶ Ἡσιόδου ἀπ. 33α.30 Μ.-W. καὶ Pelliccio 2013, 

292.  

                                                           
449 «Σιμων.» ΠΑ 7.344b: ἀλλ’ εἰ μὴ θυμόν γε Λέων ἐμὸν οὔνομα τ’ εἶχεν,/ οὐκ ἂν ἐγὼ τύμβῳ τῷδ’ ἐπέθηκα πόδας 

(παρόμοιος ὑποθετικὸς λόγος μὲ αὐτὸν τοῦ ἐπιγράμματος ποὺ ἐξετάζουμε). Ἐπίσης, γιὰ ἥρωα ὀνομαζόμενο 

ἀπὸ ζῶο βλ. Πινδ. Ἰσθμ. 6.52 κ.ἑξ. (Αἴ-ας ἀπὸ αἰ-ετός), καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Pollard 1977, 123. 
450 ΠλΑ 102: οἷον καὶ Κρονίδης ἔσπειρέ σε τῇ τρισελήνῳ/ νυκτὶ καὶ Εὐρυσθεὺς εἶδεν ἀεθλοφόρον/ κὴκ πυρὸς εἰς 

Οὔλυμπον ἐκώμασας, ὦ βαρύμοχθε/ Ἀλκείδη, τοίην εἰκόνα σου βλέπομεν./ Ἀλκμήνης δ’ ὠδῖνας ἔχει λίθος· αἱ 

δὲ μεγαυχεῖς/ Θῆβαι νῦν μύθων εἰσὶν ἀπιστότεραι (ἡ ἔμφαση δική μας). 
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οὐκ ἦν Ἀλκείδεω    ἀντὶ τοῦ οὐκ ἦν τοῦ Pl ὁ Hermann διορθώνει σὲ οὐ κ’ ἦν ἀλλὰ ἀνακαλεῖ 

τὴν διόρθωση ὡς ἀχρείαστη (Hermann 1831, 370). Σίγουρα ἡ γραφὴ ποὺ προτείνει ὁ 

Hermann δὲν εἶναι φυσικὰ ἑλληνικά. 

Ἀλκείδεω    Τὸ κείμενο τοῦ κώδικα Ἀλκείδεω εἶναι ὀρθὸ ὁπότε δὲν ὑπάρχει λόγος συζήτησης 

τῆς διόρθωσης τοῦ Λασκάρεως 1494 σὲ Ἀλκίδεω. Tὰ δύο ἀπόγραφα ποὺ συμβουλεύεται ὁ 

Λάσκαρις (Paris. Gr. 2891, 127r καὶ Paris. Gr. 2863, 163v) γράφουν Ἀλκείδεω ὅπως ὁ 

κώδικας. Ὁ τύπος Ἀλκίδης μαρτυρεῖται μόνο δύο φορές: στὴν Ἀνθολογία, ΠΑ 3.13 Ἀλκίδας 

ὁ θρασὺς καὶ στὴν συλλογὴ ἐπιγραφῶν AApp, 6.75,1 Ἑρμῆς τ’ Ἀλκίδης. Τὴν γραφὴ τοῦ 

κώδικα Ἀλκείδεω γιὰ τὸ πατρωνυμικὸ τοῦ Ἡρακλῆ ἐπαναφέρει ὁ Brunck. Πρόκειται γιὰ τὸ 

πρῶτο ὄνομα τοῦ ἥρωα, πρoτοῦ ὁ Ἀπόλλωνας τοῦ δώσει τὸ Ἡρακλῆς (βλ. [Ἀπολλοδώρου] 

Βιβλ. 2.72-73 Wagner).  

 

τοῦτο τὸ δωδέκατον    τὸ δεικτικό τοῦτο λειτουργεῖ καὶ ὡς ἐμφατικό  (πρβλ. τὸ τοιόσδε τοῦ 

στ. 1)· βλ. LSJ λ. οὗτος, αὕτη, τοῦτο, Β.ΙV γιὰ ἄλλες χρήσεις τῆς ἀντωνυμίας μὲ ἀριθμητικά. 

δωδέκατον    Οἱ περισσότεροι μελετητὲς θεωροῦν ὅτι ἐδῶ τὸ τακτικὸ ἀριθμητικὸ 

χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν σημασία ἀπόλυτου ἀριθμητικοῦ (βλ. Jacobs1 «duodecim Herculis 

certamina»), ἐφόσον ὁ ἆθλος τοῦ λιονταριοῦ τῆς Νεμέας εἶναι ὁ πρῶτος στὴν σειρὰ καὶ ὄχι 

ὁ δωδέκατος. Βλ. Πίνδ. Πυθ. 8.80 νίκαις τρισσαῖς (=τρεῖς), Θεόκρ. ΠΑ 9.437=20,16 ΗΕ 

τρισσὰ θύη (=τρία) καὶ Gow-Page 1965, 2.536. Ἐντούτοις, σὲ ἀνώνυμο ἐπίγραμμα (ΠΑ 

16.92,12-14) διαβάζουμε δωδέκατον δ’ ἐκόμισσεν ἐς Ἑλλάδα χρύσεα μῆλα·/ τὸ 

τρισκαιδέκατον τοῖον λυγρὸν ἔσχεν ἄεθλον·/ μουνονυχὶ πεντήκοντα ξυνελέξατο κούραις.  

Στὸν Ὅμηρο ἀλλὰ καὶ στὸν Ἡσίοδο, Ἔργ. 792, ἡ δωδεκάτη ἢ δυωδεκάτη 

συμπληρώνει σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις τὰ οὐσιαστικὰ ἡμέρα καὶ ἠώς. Μία περαιτέρω χρήση 

τοῦ ἀριθμητικοῦ δίνει ὁ Πίνδαρος (Ὀλ. 6.75) γιὰ ἀθλητὲς οἷς ποτε πρώτοις περὶ δωδέκατον 

δρόμον ἐλαυνόντεσσιν (ὁ δωδέκατος εἶναι ὁ τελευταῖος γύρος τοῦ ἀγωνίσματος τοῦ δρόμου· 

πρβλ. Ὀλ. 2.50 γιὰ σύνθετο μὲ τὸ δυώδεκα). Βέβαια, ἐὰν τὸ ἐπίγραμμά μας ἀφορᾶ τὸν 

συγκεκριμένο Ῥόδιο παγκρατιαστή, τότε αὐτὴ ἡ λύση δὲν προσφέρει κάτι. Γιὰ τὸν Ἡρακλῆ 

ὡς ἱδρυτὴ τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων βλ. Πίνδ. Ὀλ. 6.64-70 καὶ [Ἀπολλόδωρο] Βιβλ. 2.141.  

 Ὁ Αubreton ὑποπτεύεται ὅτι ἴσως πρέπει νὰ γραφεῖ τὸ δωδέκαθλον, τὸ ὁποῖο ὅμως 

δὲν ταιριάζει μετρικῶς. Ἴσως ὅμως, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἀττικῆς βράχυνσης στὸ -αθλον (πρβλ. 

Ἀπολλωνίδ. 11.25=27,3 GP λάβρος), ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ δεχθοῦμε τὴν διόρθωση αὐτή. 

Βλ. καὶ Ἀνών. ΠλΑ 99,1 ὁ παρ’ ἀνδράσι δωδεκάεθλος (χαρακτηρισμὸς τοῦ Ἡρακλῆ).451  

                                                           
451 Μία πιὸ ἀπομακρυσμένη ὑπόθεση εἶναι νὰ ἀναφέρεται τοῦτο τὸ δωδέκατον στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Λέοντος, 

ἕναν ἀπὸ τοὺς δώδεκα ἀστερισμοὺς τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου (βλ. Ἄρατ. Φ. 1.545 κ.ἑξ, Μαρτ. 8.53(55),15-16 σὲ 

ἐγκώμιο λιονταριοῦ τῆς ἀρένας· καὶ Μαρτ. 5.65· 9.43,5· 9.71,9-10). 
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ΠλΑ (Α) 239=30 GP 

 

ἄνθετ’ Ἀναξαγόρης με τὸν οὐκ ἐπὶ ποσσὶ Πρίηπον 

  ἐν χθονὶ δ’ ἀμφοτέρῳ γούνατι κεκλιμένον 

τεῦξε δὲ Φυρόμαχος. Χαρίτων δέ μοι ἀγχόθι καλήν 

  ἀθρήσας δίζευ μηκέτι πῶς ἔπεσον.  

 

PlΑ 239 Ἀπολλωνίδου  εἰς ἕτερον    Caret P 

 

Μὲ ἀφιέρωσε ὁ Ἀναξαγόρης ἐμένα τὸν Πρίαπο ὁ ὁποῖος δὲν στέκομαι στὰ πόδια μου ἀλλὰ 

στὴν γῆ εἶμαι διπλωμένος στὰ δύο μου γόνατα· μὲ κατεσκεύασε ὁ Φυρόμαχος. Βλέποντας 

κοντά μου μία ὅμορφη δίπλα σὲ ἱερὸ τῶν Χαρίτων (ἢ μία ὅμορφη δίπλα στὶς Χάριτες), μὴν 

ψάχνεις πλέον πῶς ἔπεσα. 

 

Tὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα τετράστιχα ἐπιγράμματα ποὺ ἀποδίδονται στὸν 

Ἀπολλωνίδη. Πρόκειται ἴσως γιὰ πραγματικό, ἐγχάρακτο ἐπίγραμμα γιὰ ἕνα ἄγαλμα τοῦ 

Λαμψακηνοῦ θεοῦ Πριάπου, ἀλλὰ μὲ μία ἐνδιαφέρουσα ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπόψεως 

προσθήκη στὸ κλείσιμο. Στὴν ἀρχὴ τοῦ κάθε διστίχου παρατίθεται ἡ «ὑπογραφή» τῶν 

συντελεστῶν, τοῦ ἀφιερωτῆ καὶ τοῦ δημιουργοῦ· πρβλ. «Ἀνακρ.» ΠΑ 6.139=10,1-2 FGE 

Πραξαγόρας … ἀνέθηκε …/ … ἐποίησεν δ’ ἔργον Ἀναξαγόρας.  Γιὰ τὸν ὅρο 

«Κünstlersignatur» βλ. Lausberg 1982, 173-174 καὶ παραδείγματα στὴν ἴδια, σ. 192-198. 

Bλ. καὶ Μακηδ. Ὑπ., ΠΑ 6.175 (γιὰ ἀναπαράσταση σκύλου).452 

Ὁ Πρίαπος παρουσιάζεται ἐδῶ ὑπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα ἰδιότητά του, αὐτὴν τῆς 

προστασίας κήπων καὶ καλλιεργειῶν ἀπὸ κακόβουλους εἰσβολεῖς. Δίνεται ἔμφαση στὴν 

ἀποτροπαϊκή-γονιμικὴ εἰκόνα τοῦ ἰθυφαλλικοῦ ὁμοιώματος τοῦ Πριάπου τὸ ὁποῖο 

συναντᾶται σὲ καλλιέργειες (ὅπως συμβαίνει στὰ πλεῖστα ἐπιγράμματα τῶν ἀκολουθιῶν τῆς 

ΠλΑ 236-243, 260-261). Τονίζεται ἐδῶ ἡ ἐρωτικὴ μανία τοῦ ἴδιου τοῦ θεοῦ, ἡ ὁποία γνωρίζει 

τὴν πλήρη ἀνάπτυξή της στὰ Priapea (συλλογὴ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ.)·453 βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 

5.200=36,3 ΗΕ τῷ γλυκερῷ καὶ θῆλυ κατιλλώπτοντι Πριήπῳ (ἀφιέρωση ἀπὸ ἑταίρα), Ἐρύκ. 

ΠλΑ 242=14,3-4 GP ἔχει δέ σε δίψα γυναικῶν,/ ὦγαθέ, καὶ σπαργᾷς θυμὸν ἅπαντα πόθοις 

                                                           
452 Μακ. Ὑπ. ΠΑ 6.175: τὸν κύνα, τὸν πάσης κρατερῆς ἐπιίδμονα θήρης,/ ἔξεσε μὲν Λεύκων, ἄνθετο δ’ 

Ἀλκιμένης./ Ἀλκιμένης δ’ οὐχ εὗρε, τί μέμψεται· ὡς δ’ ἴδ’ ὁμοίην/ εἰκόνα παντοίῳ σχήματι φαινομένην,/ κλοιὸν 

ἔχων πέλας ἦλθε, λέγων Λεύκωνι κελεύειν/ τῷ κυνὶ καὶ βαίνειν· πεῖθε γὰρ ὡς ὑλάων. 
453 Γιὰ τὴν ἔρευνα περὶ χρονολόγησης τῆς συλλογῆς αὐτῆς βλ. Ch. Goldberg, «Priapea», στὸ BNP, τ. 11, στ. 

819· L.C. Watson, «Priape(i)a», στὸ OCD4 (2012). 
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(γιὰ ἄγαλμα φαλλοφόρου Πριάπου).454 Γιὰ ἀγάλματα τοῦ Πριάπου βλ. καὶ τὴν συζήτηση 

στὸν Cairns 2016, 455-458. 

Οἱ Χάριτες δὲν μαρτυροῦνται ἀλλοῦ στὴν λογοτεχνία δίπλα στὸν Πρίαπο ἀλλὰ ἴσως 

ἡ καλλιτεχνικὴ φαντασία ἑνὸς γλύπτη-ζωγράφου ἔδεσε τὸν Πρίαπο μὲ τὶς Χάριτες. Μὲ τὸν 

Πρίαπο κάνουν παρέα οἱ Νύμφες, ἄλλη γυναικεία ομάδα· βλ. Κριν. 6.253=43 GP. Ἐξάλλου, 

μαρτυρούνται Χάριτες και Νύμφες μαζί: βλ. Larson 2001, 8 καὶ ὑποσ. 16. Ὁ Ἀπολλωνίδης 

βέβαια φαίνεται ὅτι περιγράφει ἕνα πραγματικὸ ἄγαλμα τοῦ Πριάπου. 

Οἱ Χάριτες συναντῶνται καὶ δίπλα στὴν Ἀφροδίτη, πρωτοτυπικὴ θεότητα τῆς 

γονιμότητας (Ὀδ. 8.364-366, 18.193-194).455 Πάντως, στὴν λατινικὴ λογοτεχνία ὁ χῶρος 

τοῦ Πριάπου καὶ τῆς ποίησης τῆς ἐμπνευσμένης ἀπὸ τὴν μορφή του διαχωρίζεται ἀπὸ αὐτὸν 

τῶν Μουσῶν καὶ τῶν καθωσπρέπει γυναικῶν (Ὀβ. ΑΑ 1.25-34, Priap. 2).456 Ἐξάλλου, τὸ 

θέμα τῶν Χαρίτων καὶ ἐν γένει τῆς χάριτος σὲ ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα εἶναι σημαντικὸ γιὰ 

τὴν χαρακτηρολογία τοῦ ἐρώμενου προσώπου. Oἱ ἴδιες οἱ Χάριτες δίνουν τὶς χάρες τους 

στὴν Ζηνοφίλα, ἡ ὁποία μάλιστα εἶναι ἱκανότατη μουσικός, ἐντασσόμενη σὲ βουκολικὰ 

συμφραζόμενα (βλ. Μελ. ΠΑ 5.139-140=29-30 ΗΕ) ἀλλὰ καὶ ἡ Φίλα εἶναι τέταρτη Χάρις 

(Ῥουφ. ΠΑ 5.70).457 Στὸ ἐπίγραμμα ποὺ ἐξετάζουμε, μὲ δάνειο ἀπὸ ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα, 

ὁ ἴδιος ὁ Πρίαπος φαίνεται νὰ σαγηνεύεται ἀπὸ κοπέλα ποὺ παρομοιάζεται μὲ τὶς Χάριτες 

καὶ στὴν ὁποίαν οἱ Χάριτες ἔχουν δώσει τὶς χάριτές τους (πρόκειται γιὰ ἀγαπημένα 

παράλληλα τοῦ Πριάπου, γιὰ προστάτιδες τῆς φύσης, σύμφωνα μὲ τὸν Aubreton 1980, 291). 

Ἑπομένως, δίνεται ἕνα αἴτιον γιὰ τὴν γονατιστὴ στάση (πιθανῶς καὶ γιὰ στύση) τοῦ 

ὁμοιώματος τοῦ Πριάπου.  

 

ἄνθετ’ Ἀναξαγόρης με    χρησιμοποιοῦνται ἰωνικοὶ τύποι τῶν ὀνομάτων (Ἀναξαγόρης καὶ 

Πρίηπον), ἴσως σὲ μία προσπάθεια μίμησης πραγματικῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μ. Ἀσίας ὅπου 

                                                           
454 Γενικὰ γιὰ τὸν Πρίαπο βλ. T. Heinze, BNP λ. Priapus. Ἡ χάρις σὲ σχέση μὲ τὸν Πρίαπο ἐμφανίζεται ἀλλοῦ 

στὴν Ἀνθολογία μόνο ἐπιρρηματικῶς:  βλ. Ἀνών. ΠλΑ 260,4 ἀφιδρύνθην δ’ ἴσθ’ ὅτι τοῦδε χάριν (ἀναφορὰ 

στὴν τιμωρία κλεφτῶν ἀπὸ τὸν Πρίαπο μὲ πύγισμα). Σὲ ἄλλες περιπτώσεις ὁμοίωμα Ἑρμοῦ χρησιμεύει ὡς 

φόβητρο σὲ κήπους ἀντὶ τοῦ Πριάπου (Ἑρμοκρ. ΠλΑ 11=1 ΗΕ, Φίλ. ΠλΑ 193=73 GP, Ἀνών. ΠλΑ 255)· πρβλ. 

Καλλίμ. Ἴαμβ. 9=ἀπ. 199 Pf. (συζήτηση μεταξὺ ἀγάλματος Ἑρμοῦ, γενειοφόρου καὶ ἰθυφαλλικοῦ, μὲ ἄνδρα 

ὁ ὁποῖος ἔχει παιδικὸ ἐρώμενο). Ἀλλοῦ ὁ Πὰν δέχεται δῶρα ὡς προστάτης τῶν κήπων καὶ τῶν καλλιεργειῶν 

(Ἀνών. ΠΑ 6.42). 
455 Περὶ τῆς λατρείας τῶν Χαρίτων, καὶ στὴν Μ. Ἀσία ἡ ὁποία εἶναι πιθανῶς πατρίδα τοῦ Ἀπολλωνίδη, ἀλλὰ 

καὶ τῆς ἀναπαράστασής τους σὲ γυμνὴ στάση σὲ ἕνα μεταγενέστερο στάδιο (μία γυμνὴ στάση τῶν θεοτήτων 

ἴσως ταιριάζει μὲ τὴν ἀντίδραση τοῦ Πριάπου στὸ ἐπίγραμμά μας) γίνεται λόγος ἀπὸ τὸν K.W. Arafat, λ. 

Charites στὸ OCD4 (2012). 
456 Βλ. Richlin 1983 (1992), 8-9, 11. 
457 Γιὰ τὴν ἀκολουθία ἐπιγραμμάτων ποὺ συγκρίνουν τὶς Χάριτες μὲ θνητὲς ὄμορφες κοπέλες βλ. Petrovic καὶ 

Petrovic 2003, 187 κ.ἑξ. καὶ ὑποσ. 41-42. Gutzwiller 1997, 176-179 καὶ 184-189· Clayman 2016, 23-35· 

Coughlan 2016, 63-67. 
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ἔδρασε ὁ καλλιτέχνης Φυρόμαχος, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς κατασκευαστὴς τοῦ ἐν λόγῳ 

ἀγάλματος (βλ. παρακάτω).  

ἄνθετ’    ὁ ἀποκεκομμένος τύπος τοῦ ῥήματος ἐξασφαλίζει ἐπικό, ὑψηλὸ ὕφος καὶ μιμεῖται 

ἐπιγραφές (σχετικῶς βλ. Kaibel 786,1-2 κούραν Διὸς ἄνθετο παῖδα/ Ἄρτεμιν· ΙΚ Βyzantion 

8A=ἀνών. ΠλΑ 66,2· ἡ δεύτερη μετὰ τὸ 340 π.Χ.)· βλ. K-G II.1, § 42.2-3, 42.5 (ἡ ἀποκοπὴ 

εἶναι συχνότερη σὲ παλαιότερες παρὰ σὲ νεώτερες ἐπιγραφές). Πρόκειται γιὰ τεχνικὸ ὅρο 

ἀναθηματικῶν ἐπιγραμμάτων, ἐντοπιζόμενο σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις στὴν ἀρχὴ στίχου 

(συνήθως στὸν προηγούμενο στίχο ἀναφέρεται τὸ συγκεκριμένο ἀνάθημα ἢ οἱ 

πρωταγωνιστὲς τῆς ἀφιέρωσης, ἀφιερωτὴς ἤ/καὶ ἐνδιαφερόμενος θεός).458 Ὁ Ἀπολλωνίδης 

προτάσσει τὸ ῥῆμα ὡς ἀρχικὴ λέξη, προφανῶς γιὰ νὰ δημιουργήσει παραλληλισμὸ μὲ τὴν 

ἀρχὴ τοῦ β΄ ἡμιστιχίου (τεῦξε δὲ Φυρόμαχος), τονίζοντας τελικῶς τὴν σημασία τοῦ 

καλλιτέχνη Φυρομάχου (βλ. παρακάτω). Πρβλ. Κριν. ΠΑ 6.232=42,7-8 GP Πανὶ 

φιλοσκίπωνι καὶ εὐστόρθυγγι Πριάπῳ/ ἀντίθεται λιτὴν δαῖτα Φιλοξενίδης (ἀφιέρωση 

καρπῶν)· πρβλ. Καλλίμ. στὸν Ἀθήναιο, 7.318b=14,2 HE (Σεληναίης ἄνθεμα πρῶτον).459 

 

τὸν οὐκ ἐπὶ ποσσὶ Πρίηπον/  ἐν χθονὶ δ’ ἀμφοτέρῳ γούνατι κεκλιμένον     

Ὁ πρώτος στίχος εἶναι ἐκ πρώτης ὄψεως ἀνάλογος τοῦ χαρακτηρισμοῦ ἄπους (χωρὶς πόδια) 

ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν Πρίαπο καὶ δείχνει τὴν ἁπλότητα τοῦ ὁμοιώματος: βλ. 

Θεόκρ. ἐπ. 4 Gow καὶ τὰ σχόλιά του=ΠΑ 9.437=20,2-3 ΗΕ ξόανον/ ἀσκελές, Ἀρχ. ΠΑ 

10.8=28,3 GP (καὶ σχόλιο Gow-Page)· βλ. καὶ Ζων. ΠΑ 6.22=1 GP, ἀνών. ΠλΑ 86· Ὀράτ. 

Ὠιδ. 1.28,1-7.460 Ἐντούτοις, ὁ δεύτερος στίχος ἐπεξηγεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ γονατιστὴ στάση, 

ὄχι γιὰ ἀπουσία ποδιῶν τοῦ ὁμοιώματος (ἡ ἄλλη στάση, ἐπὶ ποσσί, θὰ ἦταν ὄρθιο καὶ σὲ 

στύση ἄγαλμα· βλ. Brodaeus 1549, 469). Γιὰ ἀναπαραστάσεις τοῦ θεοῦ βλ. καὶ Pelliccio 

2013 στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα.  

Ἡ εἰκόνα τοῦ γονατιστοῦ Πριάπου ἴσως ἔχει ὡς πηγὴ ἔμπνευσης μία ἑλληνιστικὴ 

ἀναθηματικὴ ἐπιγραφή ἀπὸ τὴν Ἁλικαρνασσό: μ’ ἐκάμοντο τὸν ἐν γονάτεσσι Πρίηπον 

(Kaibel 782,5=SGO 1.12,8· βλ. Pelliccio 2013, 294). Ὁ στίχος αὐτὸς τῆς ἐπιγραφῆς μοιάζει 

μὲ ἀκριβὲς παράλληλο, μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς μετρικὴ ἀξία μὲ τὸν στ. 1 τοῦ ἐπιγράμματος ποὺ 

μελετοῦμε. Ἂν ἡ ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι ὀρθή, τότε ὁ ἐπιγραμματοποιός μας περιγράφει ἕνα 

                                                           
458 Στὴν ἀρχὴ ἑξαμέτρου: Ἀνών. ΠΑ 6.87,1 (ἀρχὴ ἐπιγράμματος· ἀφιερώματα Πανὸς πρὸς τὸ Διόνυσο), Ἀγαθ. 

ΠΑ 6.167,7 (εἰσαγωγὴ ἀφιερωτῆ στὸ τέλος, μετὰ τὴν παρουσίαση τῶν ἀφιερωμάτων του γιὰ τὸν Πᾶνα), Σιλεντ. 

ΠΑ 6.57,3 (λεοντῆ γιὰ τὸν Πᾶνα), ἴδ. ΠΑ 6.81,5· ἀρχὴ πενταμέτρου: Ἀνών. ΠΑ 6.280=41,4 ΗΕ, Ἀνών. ΠΑ 

6.51=42,4 ΗΕ, Ἀλφ. 6.187=5,2 GP (στὸν Πᾶνα), Μακ. Ὑπ. 6.83,2, Ἰουλ. Αἰγ. 6.25,2 (στὶς Νῦμφες), ἴδ. 6.29,2, 

Ἰσίδ. 6.58,2. 
459 Βλ. Λουκίλλ. ΠΑ 11.258=103,2 Floridi 2014 ἀντίθεται καὶ τὸ σχόλιο τῆς Floridi γιὰ τὴν χιουμοριστικὴ 

μίμηση τοῦ ἀναθηματικοῦ τόπου.  
460 Βλ. καὶ τὴν συζήτηση στὸν Harrison 2007, 98-103.  
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παρόμοιο ἄγαλμα. Ἐξάλλου, σάτυροι καὶ σιληνοὶ ἀκόλουθοι τοῦ Διονύσου ἐμφανίζονται σὲ 

ἔργα τέχνης γονατιστοί, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Aubreton 1980, 171-172 καὶ ὑποσ. 2. Ἐπίσης, 

ἂν καὶ σπάνια ἡ γονατιστὴ στάση γιὰ θεό, μαρτυρεῖται σὲ ὁμοίωμα Πριάπου ἀπὸ κῆπο· ὁ 

μάρτυρας τῆς μορφῆς αὐτῆς ὑποθέτει ὅτι ἡ σκυφτὴ στάση θὰ εἶχε σκοπὸ νὰ προσομοιάσει 

τὸ ἄγαλμα σὲ πραγματικὸ ἄνθρωπο γιὰ νὰ φοβίσει ἐπίδοξους κλέφτες.461 

Ὁ Pelliccio 2013 σημειώνει ὅτι ὁ Πρίαπος εἶναι γονατιστὸς ἐξ αἰτίας τοῦ βάρους τοῦ 

ὑπερφυσικῶν διαστάσεων μορίου του. Ἑπομένως, γιὰ νὰ λέει ὅτι ἔπεσε λόγω τῶν Χαρίτων, 

πρέπει νὰ ἐννοεῖ ὅτι τοὺ προκάλεσαν στύση, καὶ αὐτὸ τὸν βάρυνε καὶ ἔπεσε. Ὁ ἴδιος ὁ 

Πρίαπος βέβαια στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐπιγράμματος ὑπαινίσσεται μὲ τὴν φράση οὐκ ἐπὶ ποσσὶ ὅτι 

δὲν βρίσκεται στὴν συνήθη ἰθυφαλλικὴ στάση. Αὐτὴ ἡ δήλωση εἶναι ἀστεϊσμὸς τοῦ ποιητῆ, 

ἀφοῦ ὁ γλύπτης τὸν κατεσκεύασε γονατιστό. Ὁ ποιητής μας, μὲ πειρακτικὴ αἰτιολόγηση τῆς 

στάσης τοῦ ἀγάλματος, του δίνει πνοή. 

Ὅσο γιὰ τὸν ῥόλο τῶν Χαρίτων ἐδῶ, ἐφόσον ὁ Πρίαπος λέει πὼς εἶναι μόνος του 

καὶ βλέπει κάποια γυναικεῖα ὑπαρξη ποὺ τοὺ προκαλεῖ διέγερση, μᾶλλον ἀναφέρεται σὲ 

γυναίκα ὅμορφη σὰν τὶς Χάριτες ἢ κοπέλα ποὺ κατευθύνεται πρὸς κάποιο λατρευτικὸ χῶρο 

γιὰ νὰ προσφέρει ἀφιερώματα στὶς Χάριτες. 

Γιὰ τύπους τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ στὴν ἴδια μετρικῶς θέση βλ. Λεων. Ταρ. ΠλΑ 

236=83,2 ΗΕ τὸν ἀγρυπνοῦντα Πρίηπον, Κριν. ΠΑ 6.232=42,7 GP εὐστόρθυγγι Πριάπῳ. Ἡ 

αἰνιγματικὴ αὐτὴ φράση ἴσως σχετίζεται μὲ τὴν συνηθέστερη ἀναπαράσταση τοῦ Πριάπου 

σὲ στύση, ἐφόσον στόρθυγξ σημαίνει πᾶν τὸ εἰς ὀξὺ καταλῆγον σύμφωνα μὲ τὸν Σχολιαστὴ 

στὸν Ζωνᾶ, ΠΑ 6.22=1,5 GP μονοστόρθυγγι Πριήπῳ. Βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 6.21=18,9 FGE. 

κεκλιμένον    ὁ ἴδιος τύπος τῆς μετοχῆς πάλι στὸ τέλος πενταμέτρου στὸ Λουκίλλιο, ΠΑ 

11.87=17,2 Floridi ὑπὲρ γαίης πάντοτε κεκλιμένον (παρῳδεῖ ἕνα πανύψηλο ἄνδρα, ὁ ὁποῖος 

μόνο διπλωμένος χωρεῖ στὸ πανύψηλο σπίτι του).     

 

τεῦξε δὲ Φυρόμαχος    τὸ ῥ. τεύχω ὡς μέρος τοῦ τεχνικοῦ λεξιλογίου γιὰ κατασκευὴ 

λατρευτικῶν ἀντικειμένων πρὸς θεοὺς βρίσκεται στὸν Ὅμηρο (Ἰλ. 11.808 βωμοί, Ὀδ. 

12.346-347 Ἠελίῳ Ὑπερίονι … νηὸν/ τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά). 

Στὴν Ἀνθολογία βλ. Πέρσ. ΠΑ 9.334=8,2 ΗΕ γιὰ ἄγαλμα μικροῦ θεοῦ, Μελ. ΠΑ 

12.57=111,2 ΗΕ γιὰ ἄγαλμα Ἔρωτος, Ἀράβ. Σχολ. ΠλΑ 148,6 γιὰ ἄγαλμα Ἀνδρομέδας, 

ἀνών. ΠλΑ 352,1 πλάστης χαλκὸν ἔτευξεν ὁμοίιον ἡνιοχῆι, ἀνών. ΠΑ 9.146,1. Σχετικὲς 

ἐπιγραφὲς εἶναι οἱ ἑξῆς: IG II2 3117 καὶ SEG 30:132 τόδ’ ἔτευξε[ν],/ … οὐκ ἔλαθεν Χάρι[τας, 

                                                           
461 Βλ. Hamphreys 1725, 92, LIMC λ. Priapos, Pelliccio 2013, 294. Παρόμοια ἴσως εἶναι ἡ ἰδιοτυπία τοῦ 

Πριάπου τοῦ ὁποίου τὰ ὀπίσθια εἶναι χωρισμένα (στοὺς κήπους τοῦ Μαικήνα· Serm. 1.8,46-50 τοῦ Ὁρατίου), 

ἡ ὁποία ἴσως παραπέμπει στὴν ὕπαρξη πραγματικοῦ προτύπου-ὁμοιώματος· βλ. Edmunds 2009, 127 κ.ἑξ. 
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ἀπὸ τὴν Ἀττική, μετὰ τὸ 130 μ.Χ.· ΙνΡ ΙΙΙ 129 χρυσέαν, Κύπρι, φημί σε τεύξειν, ἀπὸ τὸ 

Ἀσκληπιεῖον τῆς Περγάμου.      

Φυρόμαχος    Τὸ ὄνομα αὐτὸ παράγεται ἀπὸ τὸ ῥ. φύρω, ἐνῷ συναντᾶται καὶ ἡ παραλλαγὴ 

Φυρσίμαχος.462 Μαρτυροῦνται δύο γλύπτες καὶ ζωγράφοι μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα· ὁ ἕνας εἶναι 

τοῦ 3ου καὶ ὁ ἄλλος τοῦ 2ου αἰ. π.Χ. Ὁ γνωστότερος γλύπτης ὀνόματι Φυρόμαχος, Ἀθηναῖος 

στὴν καταγωγή, ἔδρασε μᾶλλον κατὰ τὰ μέσα τοῦ 2ου αἰ. π.Χ. στὴν αὐλὴ τῶν Ἀτταλιδῶν 

καὶ δημιούργησε σπουδαῖα ἔργα, ὅπως τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῆς Περγάμου (α΄ μισὸ 

2ου αἰ. π.Χ.)· βλ. καὶ SEG 40:1131 καὶ SEG 40:1726. Γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὰ ἐπιτεύγματά 

του βλ. Πλίν. ΗΝ 34.84. Ἡ χρονολόγησή του μεταξὺ 293 καὶ 156 π.Χ. στηρίζεται στὸν 

Διόδωρο τὸν Σικελό (31.35.1 τὸ περιβόητον ἄγαλμα τοῦ Ἀσκληπιοῦ, δοκοῦν ἔργον εἶναι 

Φυρομάχου), στὸν Πολύβιο (32.15.4) καὶ στὸν Πλίνιο (ΗΝ 34.52). Ἴσως τὸ ἐπίγραμμά μας 

περιγράφει ἕνα ἄγαλμα τοῦ Πριάπου, ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ φημισμένου αὐτοῦ γλύπτη, 

πλησιέστερου στὴν χρονολογία τοῦ Ἀπολλωνίδη, ἢ ἑνὸς ἄλλου μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα.463  

Ἐμφανίζεται ἡ γραφὴ Φυλόμαχος, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Salmasius (σύμφωνα μὲ 

τὸν Dübner 1871, 630), στοὺς Brunck 1785, Grotius-de Bosch τ. II (1797), 454, Jacobs1 

II.120, Paton, Beckby. Ἐπαναφέρει τὴν γραφὴ τοῦ κώδικα ὁ Dübner. 

 

Χαρίτων δέ μοι ἀγχόθι καλήν/ ἀθρήσας    Αὐτὴ εἶναι ἡ γραφὴ τοῦ κώδικα, τὴν ὁποία 

υἱοθετοῦν οἱ πρῶτοι ἐκδότες πρὶν τὸν Jacobs1 (VIII.358). Ὁ Jacobs1 προτείνει νὰ γραφεῖ 

Χαρίτων δέ μοι ἄγχι καλιήν. Τὴν γραφὴ αὐτὴ υἱοθετοῦν οἱ Gow-Page, Conca-Marzi 2011 

καὶ μὲ ἐπιφύλαξη ὁ Pelliccio 2013 ἀλλὰ ὄχι ἡ πλειονότητα τῶν ἐκδοτῶν. Ἡ καλιὰ συνήθως 

σημαίνει καλύβα (Ἡσ. Ἔργ. 503)· μὲ τὴν σημασία ξύλινου κατασκευάσματος ὅπου 

τοποθετοῦνται ἀγάλματα θεοτήτων συναντᾶται ξανὰ στὸν Κριναγόρα (ΠΑ 6.253=43,3 GP) 

μία Πανὸς … καλιή, δίπλα σὲ ἱερὰ τῶν Νυμφῶν καὶ τοῦ Ἑρμῆ (στὸ τέλος ἑξαμέτρου, ὅπως 

καὶ στὸν Ἡσίοδο, Ἔργ. 301. Βλ. καὶ Καλλίμ. Ὕμν. 3.96 καὶ Ἑκ. ἀπ. 263 Pf.=80,3 Hollis 

φιλοξείνοιο καλιῆς· Ἀπ. Ῥοδ. 1.170· Λεων. Ταρ. ΠΑ 7.736=33,3 ΗΕ καὶ Κριν. 9.545=11,3 

GP). Ἀπὸ ἐπιγραφὲς βλ. IG II2 1424 (Ἀττική, 4ος αἰ. π.Χ.) ἀλλὰ κυρίως IG ΧΙΙ3 199 καὶ SEG 

28:693, ὅπου ἀπεκατεστάθη ὁ τύπος καλιὰν γιὰ κοινὸ λατρευτικὸ τέμενος τῶν Νυμφῶν καὶ 

                                                           
462 Βλ. Bechtel, HPΝ 460 καὶ Masson, OGS I 340 καὶ ὑποσ. 83. 
463 Γιὰ τὴν χρονολόγηση τοῦ γλύπτη αὐτοῦ τὸν 2ο αἰ. π.Χ. συμφωνοῦν οἱ Osborne & Byrne, LGPN II λ. 

Φυρόμαχος (4). Βλ. καὶ R. Neudecker, «Phyromachus», στὸ Brill’s New Pauly, τ. 11, στ. 215-216· A.F. 

Stewart, «Phyromachus» καὶ Robert C.T. Parker, «Priapus», στὸ OCD4 (2012)· Μεγαπάνου 2006, λ. 

Φυλόμαχος ἢ Φυρόμαχος. Ὁ Πλίνιος (ΗΝ 34.51) ἀναφέρεται πάλι σὲ ἕναν γλύπτη μὲ τὸ ὄνομα Pyromachus, 

ὁ ὁποῖος ὅμως παρουσιάζεται νὰ δρᾷ κατὰ τὸ διάστημα 295-292 π.Χ., ὁπότε ἴσως εἶναι παλαιότερος γλύπτης 

μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα. 
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ἑνὸς νομίοιο θεοῦ (κατὰ πᾶσαν πιθανότητα τοῦ Πανός· Ἀστυπάλαια· ἀχρονολόγητες 

ἐπιγραφές).464 

Ἐντούτοις, ἡ γραφὴ τοῦ κώδικα μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ χωρὶς ἀπαραιτήτως νὰ 

ἐννοήσουμε ὡς μίαν τῶν Χαρίτων, καὶ ταύτην καλὴν (ἡ πρώτη σκέψη τοῦ Jacobs1· βλ. καὶ 

Jacobs2 1817, 868, γιὰ τὴν γενικὴ τοῦ διαιρεμένου ὅλου μὲ ἐπίθετα στὸν θετικὸ βαθμό). Ἡ 

φράση Χαρίτων … ἀγχόθι ἴσως ὑποδηλώνει ἀγροτικὸ ἱερὸ ἀφιερωμένο στὶς Χάριτες, ὅπου 

ἡ συγκεκριμένη ἀφιερώτρια, συγκρινόμενη στὴν ὀμορφιὰ μὲ τὶς ἴδιες τὶς Χάριτες, ἔρχεται 

μὲ ἀφιερώματα γιὰ τὶς θεὲς καὶ ταυτόχρονα θεᾶται ἀπὸ τὸν Πᾶνα. Πρβλ. Ὀδ. 13.102-104 

τανύφυλλος ἐλαίη,/ ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,/ ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες 

καλέονται. Πράγματι, τὸ ἐγκωμιαστικὸ καλλιμάχειο ἐπίγραμμα ποὺ ἀποδίδει στὴν Βερενίκη 

Β΄ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς τετάρτης Χάριτος (ΠΑ 5.146=15 GP=51 Pf.) προσφέρει ἕνα 

διακείμενο· βλ. καὶ παραπάνω, Εἰσαγωγ. Σημ. 

μοι ἀγχόθι    Τὸ ἀγχόθι στὸν Ὅμηρο συντάσσεται μόνο μὲ γενική: βλ. Ὀδ. 13.103. Tὸ τοπικὸ 

ἐπίρρημα ἄγχι (πρόταση Jacobs1) ὁ Ὅμηρος συνήθως τὸ συνδέει μὲ ὄνομα σὲ γενική, ἀλλὰ 

σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις μὲ δοτική (Ἰλ. 5.570, 17.338 τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς: 

πάλι στὸ ἴδιο σημεῖο τοῦ ἑξαμέτρου, μὲ ἀντιστροφὴ ἐπιρρήματος-συμπληρώματος καὶ ἐπικὴ 

βράχυνση τοῦ ἐμοὶ). Οὔτε τὸ ἄγχι οὔτε τὸ ἀγχόθι ἀπαντῶνται ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία μὲ 

συμπλήρωμα σὲ δοτική· πρόκειται ἑπόμενως γιὰ θήρευση σπανιότερων σχημάτων τῆς 

λογοτεχνικῆς παρακαταθήκης ἀπὸ τὸν ἐπιγραμματοποιό μας, ὅπως παρατηρήσαμε καὶ σὲ 

ἄλλα χωρία. 

ἀθρήσας    τὸ ὁμηρικὸ αὐτὸ ῥῆμα συναντᾶται ξανὰ στὸν Ἀπολλωνίδη: ΠΑ 7.742=13 GP, 

ΠΑ 9.280=21,1-2 GP ἀθρήσας/ Εὐρώταν (καὶ στὶς τρεῖς περιπτώσεις μὲ συμπλήρωμα σὲ 

ἁπλὴ γενική). Ἐπίσης, οἱ δύο τύποι ὀπτικῶν ῥημάτων οἱ ὁποῖοι συντάσσονται στὴν ἀρχὴ 

τοῦ τελευταίου στίχου (ἀθρήσας δίζευ) ἐμπλέκουν τὸν περαστικό-παρατηρητή (σὲ ἐπέκταση 

τοῦ θέματος τοῦ περαστικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ἀρχικῶς σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα) 

στὴν διαδικασία τοῦ προβληματισμοῦ γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς στάσεως τοῦ ἀγάλματος. 

  

δίζευ μηκέτι πῶς ἔπεσον    Ὁ Huet (στοὺς Grotius-de Bosch 1798, 476) θεωρεῖ ὅτι 

πρόκειται γιὰ στάση ἱκεσίας τοῦ θεοῦ πρὸς τὴν παρουσία ἡ ὁποία βρίσκεται πλησίον του· 

                                                           
464 Σύγχρονο παράλληλο εἶναι ἴσως μικρά, ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας προσκυνητάρια μὲ εἰκόνες ἁγίων τὰ ὁποῖα 

συναντῶνται σὲ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου. Πιὸ τολμηρὴ καὶ εὐφάνταστη εἶναι ἡ πρόταση 

τοῦ Peerlkamp 1828, 46-47, Χαριτὼ δέ μοι ἀγχόθι καλήν (ὁ Πρίαπος σαγηνεύεται ἀπὸ θνητὴ μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα)· 

βλ. καὶ Dübner 1871, Harberton 1895, 311, Paton, Beckby. Ἂν καὶ συναντᾶται τὸ γυναικεῖο ὄνομα Χαριτὼ 

στὸν Φιλόδημο (ΠΑ 5.13=2 GP, γιὰ ἑξηντάχρονη ἑταίρα ἡ ὁποία δὲν ἔχασε τὶς χάρες της), δὲν εἶναι ἀπαραίτητο 

νὰ μετατρέψουμε τὸ ὄνομα τῶν Χαρίτων σὲ γυναικεῖο ὄνομα. Ἤδη μὲ τὴν ἀναφορὰ στὶς θεότητες αὐτὲς 

ὑπενθυμίζεται ἡ ἐρωτικὴ φύση τοῦ θεοῦ, χωρὶς νὰ χρειαστεῖ ἡ ὀνομασία (ἀνδρικοῦ ἢ γυναικείου) θνητοῦ 

ἀντικειμένου πόθου. 
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θὰ ἐπρόκειτο τότε γιὰ ἀντιστροφὴ τῆς λατρευτικῆς πρακτικῆς τῆς ἱκεσίας τῶν πιστῶν 

μπροστὰ στὸ θεό. Ἴσως ὁ θεὸς ὑποκλίνεται στὴν ὀμορφιὰ τῶν Χαρίτων. Ἐπίσης, μὲ τὴν 

χειρονομία αὐτὴ τονίζεται ἴσως καὶ ἡ γυναικεῖα παρουσία ποὺ ὠθεῖ τὸν Πρίαπο νὰ 

ζωντανέψει. Εἴτε αὐτὴ τὴν ἀθωότερη εἰκόνα υἱοθετήσουμε εἴτε τὴν πιὸ ἀσελγῆ (βλ. 

παραπάνω), ἡ ὡραία παρουσία πρέπει νὰ εἶναι θνητή. Παρόλη τὴν γενική «κοσμιότητα» τοῦ 

Ἀπολλωνίδη ποὺ τὸν διαφοροποιεῖ ἀπὸ σκωπτικοὺς ὅπως ὁ Στράτων καὶ ὁ Λουκίλλιος 

(Νερώνεια ἐποχή· βλ. Floridi 2014, 3-5), ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι καὶ «σεμνοί» ποιητὲς 

μποροῦν νὰ προβοῦν σὲ ἄσεμνους ὑπαινιγμοὺς ὅταν τὸ θέμα προσφέρεται. Βλ. τὴν φράση 

εὐστόρθυγγι Πριήπῳ στὸν Κριναγόρα (43 GP), με τις άσεμνές της συνυποδηλώσεις 

(παραπάνω, λ. ἄνθετ’).  

δίζευ    Βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. ΠΑ 9.281=22,4 GP δίζημαι δεύτερον Ἡρακλέα καὶ τὶς 

παρατηρήσεις μας στὸ οἰκεῖο ἐπίγραμμα. Ἕνα παράλληλο εἶναι τὸ καλλιμάχειο Ἕσπερε, 

πῶς ἔπεσες; (ΠΑ 6.148=16,4 ΗΕ). Ἐκεῖ τὸ ἔπεσες βρίσκεται στὴν ἴδια θέση τοῦ στίχου καὶ 

ὑπάρχει ὅμοια φρασεολογία.465 Πιθανῶς πρόκειται γιὰ τὴν ἀφιέρωση λύχνου στὸν Σάραπι 

(βλ. Gow-Page 1965 στὸν Καλλίμαχο καὶ Pelliccio 2013 στὸ οἰκεῖο χωρίο).  

  

                                                           
465 τῷ με Κανωπίτᾳ Καλλίστιον εἴκοσι μύξαις/ πλούσιον ἡ Κριτίου λύχνον ἔθηκε θεῷ/ εὐξαμένα περὶ παιδὸς 

Ἀπελλίδος· ἐς δ’ ἐμὰ φέγγη/ ἀθρήσας φήσεις, «Ἕσπερε, πῶς ἔπεσες;».  
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Νόθο 

 

Ἀπολλωνίου Σμυρναίου ΠλΑ (Α) 235=31 GP 

 

ἀγροτέρων θεός εἰμι· τί μοι χρυσέοις δεπάεσσι   

  σπένδετε; ποῦ δ’ Ἰταλοῦ χεῖτε μέθυ Βρομίου  

καὶ γυροὺς ταύρων πέτρῃ προσδεῖτε τένοντας;  

  φείσασθ’· οὐ τούτοις θύμασι τερπόμεθα. 

Πὰν ὁ παρωρείτης αὐτόξυλος ἀρνεοθοίνης            5 

  εἰμὶ καὶ ἐγχθονίου γλευκοπότης κύλικος. 

  

PlΑ εἰς ἕτερον ἄγαλμα Πανὸς Ἀπολλωνίου Σμυρναίου    Caret P 

4 τούτοις Badius: τοιούτοις Pl    6  ὀστρακίνης seu ὀστρακίνου in margine (quod ad ἐγχθονίου refert) 

 

Εἶμαι θεὸς τῶν ἀγροτῶν· γιατὶ μου ἀπευθύνετε σπονδὲς μὲ χρυσὰ κύπελλα; Ποῦ χύνετε κρασὶ 

Ἰταλοῦ Διονύσου καὶ δένετε στὴν πέτρα γυριστοὺς λαιμοὺς ταύρων; Φυλάξετέ τα· δὲν μου 

ἀρέσουν αὐτὲς οἱ θυσίες. Ὁ Πὰν εἶμαι ἐγώ, κάτοικος τῶν βουνῶν ξύλινος μὲ ἀρνιὰ 

εὐωχούμενος καὶ κρασοπότης ἀπὸ πήλινη κύλικα.  

 

Τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ στηρίζεται νοηματικῶς στὴν ἀντίδραση τοῦ Πανός, προστάτη τῶν 

βοσκῶν, ἀπέναντι στὴν ἀπεμπόληση τῶν κατὰ παραδοχὴν στοιχείων λατρείας του χάριν 

νέων στοιχείων, τὰ ὁποῖα εἶναι ξένα ἀλλὰ καὶ δεῖγμα πολυτελείας.466 Ὁμοίως, στὸν Δύσκολο 

τοῦ Μενάνδρου (447-453), ὁ Κνήμων ψέγει τὶς ὑπερπολυτελεῖς θυσίες πρὸς τοὺς θεούς ποὺ 

γίνονται ἀφορμὴ γιὰ φαγοπότι. Τελικά, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς κωμῳδίας αὐτῆς, πρὸς 

τιμὴν τοῦ Πανὸς θὰ θυσιαστεῖ ἕνα ἁπλὸ ἀρνί. Ἐξέχουσα θέση ἔχουν στὸ ἐπίγραμμα ποὺ 

μελετοῦμε τὰ ἐπίθετα: στὸ πρῶτο τρίστιχο συναντᾶται ἕνα χαρακτηριστικὸ ἐπίθετο δίπλα 

σὲ κάθε θεμελιακὸ γιὰ τὸ νόημα στοιχεῖο (χρυσέοις δεπάεσσι, Ἰταλοῦ … Βρομίου, γυροὺς 

… τένοντας). Ἀντίθετα, στὸ τελευταῖο δίστιχο σπάνια ἢ ἅπαξ ἐπίθετα συσσωρεύονται στὴν 

αὐτοπαρουσίαση τοῦ θεοῦ· αὐτὴ ἡ ἀπαρίθμηση ἰδιοτήτων θυμίζει τοὺς ὕμνους πρὸς θεούς, 

ὅπου γίνεται ἐπίκληση σὲ αὐτοὺς μὲ τὰ ἐπίθετα ποὺ δηλώνουν τὶς «σφαῖρες ἐπιρροῆς» τους· 

βλ. Ὁμ. Ὕμν. 19 γιὰ τὸν Πᾶνα. 

Ἐπιπλέον, τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ ἐπιγράμματος στηρίζεται σὲ ῥητορικὲς ἐρωτήσεις οἱ 

ὁποῖες ἰσοδυναμοῦν μὲ ἔντονη ἄρνηση/ἀπαγόρευση ἀλλὰ δημιουργοῦν καὶ ἀγωνία στὸν 

ἀναγνώστη γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ποιήματος. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ θεοῦ καταλαμβάνει τὸ δεύτερο 

                                                           
466 Ἴσως εἶναι τολμηρὴ ἡ ὑπόθεσή μας ὅτι ὁ Πὰν ἀρνεῖται προβλεπόμενο εκλατινισμὸ τῆς λατρείας του καὶ 

ὅτι μέσῳ τοῦ προσωπείου τοῦ θεοῦ ἐκφράζεται ἀντίσταση στὴν νέα τάξη πραγμάτων ποὺ ἔφερε στὸν εὐρύτερο 

ἑλληνικὸ κόσμο ἡ ἐπιβολὴ τῶν Ῥωμαίων. Πάντως, ὁ Aubreton 1980 διερωτᾶται μήπως ὑπῆρξε κάποια στιγμὴ 

ποὺ ἡ λατρεία τοῦ Πανὸς ἔλαβε πιὸ ἐπίσημη μορφή. 
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τρίστιχο (παρατηρεῖται ἰσορροπία στὴν δομή). Εἴδαμε ὅτι καὶ ὁ Ἀπολλωνίδης μεταχειρίζεται 

ῥητορικὲς ἐρωτήσεις γιὰ νὰ ἐπιτύχει παρόμοιες ἀντιδράσεις ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ· βλ. Γεν. 

Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, Ἐρωτήσεις. 

Παλαιότεροι ἐκδότες (ἴσως πρῶτοι οἱ Brodeaus-Obsopoeus 1600, 477) θεωροῦν ὅτι 

μπορεῖ τὸ ἐπίγραμμα αὐτὸ νὰ ἀνήκει στὸν Ἀπολλωνίδη, διορθώνοντας τὸ ὄνομα τοῦ κώδικα 

σὲ «Ἀπολλωνίδου Σμυρναίου». Ἐντούτοις, σὲ κανένα ἄλλο ἐπίγραμμα δὲν ἀποδίδεται στὸν 

Ἀπολλωνίδη ὁποιοδήποτε ἐθνικό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, νεώτεροι ἐκδότες, ἀνάμεσά τους οἱ Gow-

Page καὶ ὁ Aubreton, διατηροῦν τὸ ὄνομα Ἀπολλωνίου Σμυρναίου ὡς ἔχει στὸν κώδικα, 

παρόλο ποὺ δὲν ἀποδίδεται ἄλλο ἐπίγραμμα σὲ κάποιον ἐπιγραμματοποιὸ μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα. 

Ἐντούτοις, ὁρισμένες συγγένειες τοῦ ἐπιγράμματος αὐτοῦ μὲ ἐπιγράμματα τοῦ 

Ἀπολλωνίδου προσεγγίζουν τοὺς δύο ποιητές.  

Ἀναφορὰ σὲ ἀκατάλληλες προσφορὲς πρὸς τὸν Ἄρη γίνεται ἀπὸ τὸν Λεωνίδα ἀπὸ 

τὸν Τάραντα (ΠΑ 9.322=25 ΗΕ)· βλ. καὶ Ἀντίπ. Σιδ. 9.323=60 ΗΕ, Μελ. 6.163=120 ΗΕ 

(Ἄρης), Λεων. Ἀλεξ. 6.324=3 FGE (ἀναίμακτη θυσία καρπῶν γιὰ τὸν Ἄρη). Ὁμοίως, ἡ 

δυσαρέσκεια τοῦ Ἑρμοῦ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ οὐ … ὀρειοχαρής … οὐδ’ ἀκρολοφίτας, ἐντούτοις 

ἔχει ὁμοίωμα σὲ ἔρημο τόπο, ἐκφράζεται σὲ ἀνώνυμο ἐπίγραμμα (ΠλΑ 256=75,3 FGE)· βλ. 

καὶ Page, FGE 507 καὶ Τueller 2008, 104-105.  

Ἐξάλλου, γιὰ περιγραφὴ ἀγάλματος τοῦ Πανὸς σὲ ἱερὸ βλ. καὶ κατάλογο στὸν Page, 

FGE 380. Προσφορὰ κρασιοῦ στὶς Νῦμφες, στὸν Πᾶνα καὶ στὸν Ἑρμῆ εἶναι τὸ θέμα ἑνὸς 

λεωνίδειου ἐπιγράμματος (Λεων. Ταρ. 6.334=3 ΗΕ). Ὁ Ἀπολλωνίδης δὲν ἀσχολεῖται σὲ 

κανένα ἀπὸ τὰ τριάντα ἐπιγράμματά του μὲ τὸν Πᾶνα, ἀλλὰ σὲ ἕνα ἐπίγραμμά του 

«πρωτοπρόσωπος ἀφηγητής» εἶναι ὁ Πρίαπος, μὲ τὸν ὁποῖον συνδέεται ἢ καὶ συγχέεται σὲ 

ὁρισμένες περιπτώσεις ὁ Πάν (ΠλΑ 239=30 GP)· βλ. καὶ Θεόκρ. ἐπ. 3 Gow=ΠΑ 9.338,3 

ἀγρεύει δέ τυ Πὰν καὶ … Πρίηπος· γιὰ τὸν Δάφνι ὁ λόγος). Πρόκειται γιὰ δύο γονιμικὲς 

θεότητες.467 

 

ἀγροτέρων θεός εἰμι    τὸ ἀγρότερος συναντᾶται σπάνια ὡς οὐσιαστικοποιημένο ἐπίθετο· 

χαρακτηρίζει τοὺς χωρικοὺς καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη (9.244=16,7 GP) πληθὺς δ’ ἀγροτέρων. 

Βλ. καὶ Ἀνών. ΠΑ 6.37=77,2-3 FGE ἀγρῶσται βουκόλοι …/ Πανί.   Ὁ Νικίας (ΠλΑ 189=8,4 

ΗΕ) γράφει ἀγροτέρου κοῦφον ὄρεγμα ποδός (τὸ ἐπίθετο χαρακτηρίζει τὸν Πᾶνα, ὁ ὁποῖος 

θὰ κυνηγήσει κλέφτες μελιοῦ)· βλ. καὶ Λεων. Ταρ. 6.13=46,2 ΗΕ ἀγρότα Πάν (προσφορὰ 

ἀπὸ τρεῖς ἀδελφούς/ θηρευτές), ἴδ. 6.188=4,3 ΗΕ, Ἀνύτ. ΠλΑ 231=19,1 ΗΕ.  

 

                                                           
467 Βλ. Herbig 1949 (44 καὶ 48) καὶ Βorgeaud 1979 (86 καὶ ὑποσ. 79, σ. 120 καὶ 241).  
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τί μοι χρυσέοις δεπάεσσι/ σπένδετε;    ὁ τύπος δεπάεσσιν συναντᾶται στὸ τέλος ἑξαμέτρου 

καὶ στὸν Ὅμηρο (Ἰλ. 1.471)· ὁ τύπος δέπας χρησιμοποιεῖται γιὰ σκεῦος μὲ χρυσὲς 

λεπτομέρειες στὸ πολυτελὲς τραπέζι τοῦ Ἀχιλλέως (Ἰλ. 11.632-635). Πρβλ. Ἁδριαν. ΠΑ 

6.332=1,3-4 FGE (δέπα πολυδαίδαλα καὶ ἐπιχρυσωμένο κέρας ταύρου γιὰ τὸν Δία). Ἡ 

ἀποφυγὴ τῆς πολυτέλειας ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὸν χρυσό, καὶ σὲ δεύτερο ἐπίπεδο 

ἀνάγνωσης μὲ τὶς ῥωμαϊκὲς κατακτήσεις ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ῥωμαϊκὸ θεσμὸ τῆς clientela, 

ἀπασχολεῖ καὶ τὸν Ἀπολλωνίδη (βλ. 7.233=20,1-2 GP καὶ ἴδ. 10.19=26,5 GP δωρεῦνται 

χρυσέοισιν, ἐγὼ δ’ ἱλαροῖς ἐλέγοισιν).   

 

ποῦ δ’ Ἰταλοῦ χεῖτε μέθυ Βρομίου … ;    πρβλ. Θέσπ. ἀπ. 4,6 TrGF ἴδε σοὶ Βρομίου 

[αἴθοπα] φλεγμὸν λείβω (προσφορὰ στὸν Πᾶνα μαζὶ μὲ τυρὶ καὶ μέλι) καὶ Borgeaud 1979, 

239-240· γιὰ τὴν σχέση τοῦ Πανὸς μὲ τὸν Διόνυσο καὶ τὸ κρασὶ βλ. καὶ παρακάτω.   

Ἰταλοῦ … Βρομίου    Εἶναι μεγάλη ἡ ποικιλία ἰταλικῶν κρασιῶν τὰ ὁποῖα συγκεντρώνει ὁ 

Ἀθήναιος (1.26c-27d). Τὴν σχέση τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸ ἰταλικὸ κρασὶ (καὶ πιθανῶς τὴν 

ἀφομοίωση τῶν Ἑλλήνων μὲ ἰταλικὲς συνήθειες) σχολιάζει καὶ ὁ Ἀντίπατρος ὁ 

Θεσσαλονικέας, ΠΑ 11.24=3 GP (γιὰ οἰνοχόο μὲ τὸ ὄνομα Ἑλικῶν)· βλ. καὶ ἴδ. ΠλΑ 184=30 

GP (ὁ Διόνυσος ὡς προστάτης τῆς οἰκίας τοῦ Αὐσονίου Πείσωνος).468 Γιὰ τὴν ἀντίθετη 

φορὰ τῆς ἀλληλεπίδρασης μαρτυρεῖ ξανὰ ὁ Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικέας (ΠλΑ 290=78,1-

3 GP) Βάκχας/ ἐκ Θηβῶν Ἰταλὴν ἤγαγε πρὸς θυμέλην/ … Πυλάδης (γιὰ μίμο τραγικῶν 

θεμάτων τῆς ἐποχῆς τοῦ Αὐγούστου· βλ. Gow-Page). Ἡ ἴδια συχνὴ μυθολογικὴ μετωνυμία 

ὑπάρχει στὸν Ἀπολλωνίδη (11.25=27,3 GP), εἰς Βάκχον (=εἰς οἶνον) ὀλισθών.  

ποῦ δ’ Ἰταλοῦ …;    ἀντὶ τῆς γραφῆς αὐτῆς τοῦ κώδικα, ὁ Jacobs2 (1814, 697) πιστεύει ὅτι 

ἴσως θὰ ἦταν προτιμότερη ἡ γραφὴ τοῦ δ’ Ἰταλοῦ (ἀσπάζoνται τὴν γνώμη του οἱ πλεῖστοι 

ἐκδότες). Ἐντούτοις, ὁ κώδικας εἶναι πειστικότερος, καθὼς παραδίδει μία δεύτερη εὐθεία 

ἐρώτηση συνδυασμένη μὲ τὴν πρώτη, μὲ ἔντονο ῥητορικὸ ἀποτέλεσμα. Μάλιστα, διατηροῦν 

τὸ ποῦ οἱ Gow-Page, στηριζόμενοι στοὺς LSJ (λ. ποῦ ΙΙ). Τὸ φαινόμενο τῶν συνεχόμενων 

ἐρωτήσεων, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις δύο ἐρωτημάτων στὴν σειρά, ἀπαντᾷ σὲ τραγωδίες, 

ὅπου ἐκφράζεται ἔντονη σύγχυση καὶ ἀγανάκτηση: βλ. Σοφ. Αἴ. 1100-1101 (ἐρώτηση 

εἰσάγεται μὲ τὸ ποῦ στὰ πλαίσια σειρᾶς ἐρωτήσεων τοῦ Τεύκρου πρὸς τὸν Μενέλαο) καὶ Αἴ. 

1236-1237 (Ἀγαμέμνων πρὸς τὸν Τεῦκρο), Οἰ.Τ. 390· πρβλ. Εὐρ. Ἡρακλείδ. 510, Ἴων 528, 

                                                           
468 Ἀντίπ. Θεσ. 11.24=3 GP: ὦ Ἑλικὼν Βοιωτέ, σὺ μέν ποτε πολλάκις ὕδωρ/ εὐεπὲς ἐκ πηγέων ἔβλυσας Ἡσιόδῳ,/ 

νῦν δ’ ἡμῖν ἔτι κοῦρος ὁμώνυμος Αὔσονα Βάκχον/ οἰνοχοεῖ κρήνης ἐξ ἀμεριμνοτέρης./ βουλοίμην δ’ ἂν ἔγωγε 

πιεῖν παρὰ τοῦδε κύπελλον/ ἓν μόνον ἢ παρὰ σεῦ χίλια Πηγασίδος (βλ. Gow-Page στὸ λ. Αὔσονα· πρβλ. 

Ἀπολλωνίδ. 7.233=20,1 GP Αὐσονίης στρατιῆς καὶ ἴδ. 9.280=21,1 GP Αὐσονίων). 
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Ἰ.Α. 1026-1027. Ἐπίσης, ἡ συμπλήρωση τοῦ δ’ Ἰταλοῦ … Βρομίου μὲ ὁριστικὸ ἄρθρο θὰ 

ἀλλοίωνε ἀχρείαστα τὴν σύνταξη. 

 

καὶ γυροὺς ταύρων πέτρῃ προσδεῖτε τένοντας;    ὑπόμνηση ἴσως τῆς Ὀδύσσειας (3.449-

450) πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας/ αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος (πάλι γιὰ θυσία βοδιοῦ, 

κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Τηλεμάχου στὴν αὐλὴ τοῦ Νέστορος στὴν Πύλο). Νεωτερικὴ χρήση 

τοῦ γυρὸς ὑπάρχει καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη (7.180=4,5 GP) γυρὴ κόνις.   

πέτρῃ    ἴσως πρόκειται γιὰ πέτρα κοντὰ στὸ ἄγαλμα τοῦ Πανός, ὅπως σκέφτονται οἱ Gow-

Page καὶ ὁ Aubreton· ἀπομακρυσμένη ἀλλὰ ὄχι ἀμελητέα εἶναι ἡ σύνδεση τοῦ ἐπιγράμματος 

αὐτοῦ μὲ τὸ ἀγροτικὸ τοπίο, ὅπως συμβαίνει στὸν Δύσκολο τοῦ Μενάνδρου, ὅπου ὁ Πὰν 

προλογίζει μιλῶντας γιὰ τὸ νυμφαῖον … Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς πέτρας/ ἐνθάδε 

γεωργεῖν, ἱερόν (στ. 2-4).  

 

φείσασθ’· οὐ τούτοις θύμασι τερπόμεθα    πρβλ. Ἀπολλωνίδ. 11.25=27,3 GP μὴ φείσῃ 

(ἐκεῖ προτρέπεται ὁ Διόδωρος γιὰ οἰνοποσία). Γιὰ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν τοῦτος καὶ τοιοῦτος 

κάνει λόγο ὁ Jacobs2 1817, 867. Ἐδῶ τὸ τούτοις τοῦ Badius προτιμᾶται ἀντὶ τοῦ τύπου 

τοιούτοις τοῦ κώδικα, γιὰ μετρικοὺς λόγους. 

τερπόμεθα    ὁ πληθυντικὸς ἀντὶ ἑνικοῦ γιὰ ἕνα πρόσωπο, σχῆμα μὲ τὸ ὁποῖον ἐπιτυγχάνεται 

ἔμφαση στὰ λεγόμενα τοῦ θεοῦ (βλ. Conca-Marzi 2011, 486) ἔχει ὅμοιο ἀποτέλεσμα στὸν 

Ἀπολλωνίδη (6.238=2,6 GP, πάλι στὸ τέλος πενταμέτρου μὲ γενικευτικὴ λειτουργία· ἡ 

πράξη ἀποδίδεται σὲ ἕνα σύνολο ἀτόμων)· βλ. καὶ Ἀπολλωνίδ. 7.180=4,5 GP ἡμῖν. 

 

Πὰν ὁ παρωρείτης αὐτόξυλος ἀρνεοθοίνης/ εἰμὶ    ὁ θεὸς δὲν ἀποκαλύπτει τὴν ταυτότητά 

του παρὰ στὸν πέμπτο στίχο. Τὸ εἰμὶ τοῦ πρώτου στίχου ἐπανέρχεται στὸν καταληκτικὸ 

στίχο δημιουργῶντας κυκλικὸ σχῆμα (σχῆμα ποὺ μεταχειρίζεται καὶ ὁ Ἀπολλωνίδης· βλ. 

Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2).      

Παρόμοια ἐπισώρευση ἐπιθέτων γιὰ τὸν Πᾶνα παρατηρεῖται ἀργότερα στὸν 

Θεαίτητο τὸν Σχολαστικό: ΠλΑ 233,3 Πὰν ὁ δασυκνάμων, ὁ πολύσπορος, ὃς μετανάστας/ 

ἔδραμον· βλ. καὶ ἀνών. ΠΑ 9.142,1. Ὁ Ἀπολλωνίδης δὲν ἀναφέρει κάπου σειρὰ ἐπιθέτων 

γιὰ θεό (ἀλλὰ βλ. Ἀπολλωνίδ. ΠλΑ 239=30,1-2 GP, ὅπου περιγράφεται ἀναλυτικῶς καὶ 

ἀντιθετικῶς, πρῶτα μὲ ἄρνηση καὶ ἀκολούθως μὲ κατάφαση, ἡ μορφὴ ἑνὸς ἀγάλματος τοῦ 

Πριάπου). 

παρωρείτης    τὸ ἐπίθετο εἶναι ἅπαξ στὴν ποίηση (τὸ ἴδιο β΄ συνθετικὸ χρησιμοποιεῖ ὁ 

Ἐρύκιος: ΠΑ 6.96=1,3 GP Πανὶ φιλωρείτᾳ Κυλληνίῳ). Ἴσως τὸ παρωρείτης σχετίζεται μὲ 
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τὴν Παρώρεια, πόλη τῆς Ἀρκαδίας, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ὀνομάζονται Παρωραῖοι ἀλλὰ 

καὶ Παρωρεᾶται ἢ Παρωρεῖται (Στέφ. Βυζ. Ἐθν. ἐπιτ. Meineke, λ. Παρώρεια· βλ. καὶ Ἡρδτ. 

4.148, 8.73). Ἡ καταγωγὴ καὶ σχέση τοῦ Πανὸς μὲ τὴν Ἀρκαδία εἶναι δεδομένη (βλ. Ὁμ. 

Ὕμν. 19.30 κ.ἑξ. ἀλλὰ καὶ Μελ. ΠΑ 5.139=29,1 ΗΕ ναὶ Πᾶνα τὸν Ἀρκάδα, «Σιμων.» ΠλΑ 

232=5,1 FGE, Νικόδ. Ἡρακλ. ΠΑ 6.315=2 FGE). Ἐδῶ ἴσως γίνεται μνεία τοπικῆς λατρείας 

τοῦ θεοῦ.469          

Ὁ Πὰν ὡς ὀρεσίβιος θεός (βλ. καὶ Ὀμ. Ὕμν. 19.6-7, 11-12) κοσμεῖται ἀλλοῦ στὴν 

Ἀνθολογία μὲ παρόμοια ἐπίθετα: βλ. Ῥιαν. ΠΑ 6.34=6,4 ΗΕ θῆκεν ὀρειάρχᾳ, Ἀλκ. ΠλΑ 

226=20,1 ΗΕ Πὰν … ὀρειβάτα, Ἐρύκ. ΠΑ 9.824=4,2 GP Πανὸς ὀρειώτα, Ἀρχ. 6.181=7,1-2 

GP οὐρεσίοικε …/ … Πάν, Ἀγαθ. 6.79,1 Πὰν λοφιῆτα. Παρόμοιοι σχηματισμοὶ γιὰ χωρικὴ 

τοποθέτηση ὀντοτήτων ἀρέσουν καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη: βλ. ΠΑ 7.693=9,1 GP παρηιονῖτις 

… χερμάς καὶ  ἰδ. 6.105=1,1-2 GP φυκίδα … λιμενῖτιν (ἢ λιμενῖτι/ Ἄρτεμι· βλ. τὰ σχόλιά μας 

ἐκεῖ).  

αὐτόξυλος    πρόκειται γιὰ σπάνιο ἐπίθετο· στὴν ποίηση εὑρίσκεται μόνο ἐδῶ καὶ στὸν 

Σοφοκλῆ (Φιλ. 35) αὐτόξυλον γ’ ἔκπωμα (γιὰ προχειροφτιαγμένο ξύλινο ποτήρι), χωρίο ποὺ 

ἴσως ἀπηχεῖται καὶ στὸ ἐγχθονίου … κύλικος (βλ. παρακάτω, στ. 6)· τὰ δύο συγκρινόμενα 

ποτήρια ἴσως παραβάλλονται ὡς πρὸς τὴν προχειρότητα τῆς κατασκευῆς. Βλ. καὶ Στράβ. 

11.4.3 οὺδὲ σιδήρῳ τμηθεῖσαν (ἐνν. γῆν) ἀλλ’ αὐτοξύλῳ ἀρότρῳ. Πρβλ. Φίλ. ΠΑ 6.99=15,1-

2 GP σὲ τὸν αὐτόφλοιον ἔθηκε/ Πᾶνα Φιλοξενίδης. Γιὰ τὴν ἁπλῆ μορφὴ ἀγαλμάτων πρὸς 

θεοὺς ὅπως ὁ Πὰν ἢ ὁ Πρίαπος βλ. καὶ τὴν συζήτησή μας στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠλΑ 239=30,1 

GP. 

ἀρνεοθοίνης    Εἶναι ἅπαξ τὸ ἐπίθετο αὐτό, ἀλλὰ γιὰ θυσία προβάτου στὸν Πᾶνα κάνει λόγο 

καὶ ὁ Μένανδρος (Δύσκ. 393, 438, 776)· βλ. καὶ σχόλια στὸν Borgeaud 1979, 240 καὶ ὑποσ. 

9· ἴδ. 243 κ.ἑξ. Ἐξάλλου, τὸ θοινάω βρίσκεται στὸν Ἀπολλωνίδη, 9.244=16,7 GP ἀλίνου 

θοινήσατο θήρης. Τὸ ῥῆμα συναντᾶται μὲ τὴν εἰδικότερη σημασία τῆς θυσίας ζῴων στὸν 

Εὐριπίδη, Ἠλ. 835-836 ὅπως παστήρια/ θοινασόμεσθα (στὴν σκηνὴ τοῦ δόλου γιὰ τὸν φόνο 

τοῦ Αἰγίσθου)· βλ. καὶ Εὐρ. Ἰ.Α. 721-722· IG XII1 905 Ποτειδᾶνι … ὗς τέλεος θοινῆται 

(Ῥόδος· ἀχρονολόγητη)· IG VII 2712,30 [ταυ]ρο[θυ]τήσα[ς γ]ὰρ τοῖ[ς] Σεβαστοῖς 

ἐ[πε]θοίνησ[εν] (θυσία πρὸς τιμὴν τῶν αὐτοκρατόρων, τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τοῦ Ἡρακλῆ· 

Ἀκραίφια Βοιωτίας, μετὰ τὸ 37 μ.Χ.). 

Ἴσως τὸ ἀρνεοθοίνης κατασκευάστηκε κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ταυροφάγος ποὺ 

μαρτυρεῖται στὸν Σοφοκλῆ ὡς χαρακτηριστικὸ τοῦ Διονύσου (ἀπ. 668 TrGF). Αὐτὴ ἡ 

                                                           
469 Ἕνα πανόραμα τῆς ἀρχαίας Ἀρκαδίας ὡς κατάλληλου χώρου γιὰ φιλοξένηση τοῦ Πανός, ἐπιχειρεῖ ὁ 

Borgeaud 1979, 15 κ.ἑξ.  
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ὑπόθεση στηρίζει τὴν ἀντίθεση τοῦ Πανὸς στοὺς ταύρων … τένοντας (στ. 3). Ἑπομένως, ὁ 

Πὰν ἴσως ἐπιχειρεῖ τὸν αὐτοπροσδιορισμό του ὡς ξεχωριστῆς ἀπὸ τὸν Διόνυσο θεότητας. 

 

καὶ ἐγχθονίου γλευκοπότης κύλικος    Ὁ στίχος ἔχει κάτι κοινὸ μὲ τὸν Ἀργεντάριο, ΠΑ 

10.18=29,4 GP τοῦ δὲ φίλας λαβροπότει κύλικας (πάλι στὸ κλείσιμο πενταμέτρου). 

ἐγχθονίου … κύλικος    Τὸ ἐγχθόνιος συναντᾶται σὲ ταφικὰ συμφραζόμενα σὲ ἐπιγραφές: 

βλ. GVI 2006,4 ὀστέα καὶ σποδιὴ κειμένη ἐνχθόνιος (Τέως, 1ος αἰ. μ.Χ.). Ἐξάλλου, εἶναι 

μᾶλλον ὀρθὴ ἡ διόρθωση τοῦ Kaibel στὸν Λεωνίδα, ΠΑ 7.740=75,2 ΗΕ Κρήθων δ’ 

ἐγχθόνιος σποδιά (ἐν χθονίοις Pl).  

Ὁ Brodaeus 1549, 469 προτιμᾷ νὰ γράψει στὸ ἐπίγραμμά μας ἐκ χθονίου. Τὸ 

ἐγχθονίου ὅμως μὲ μία variatio στὴν χρήση του (κατ’ ἀντίθεσιν μὲ τὸ ἐπικήδειο περιβάλλον 

ἀπὸ ὅπου προέρχεται) προσδίδει περισσότερες δυνατότητες στὸ κείμενο, καθὼς ἔχει ἴσως 

διττὴ σημασία: ὡς δυνάμει συνώνυμο τοῦ αὐτόχθων ἢ ἐπιχώριος (Brodaeus-Obsopoeus 

1600, 477), ἢ τοῦ ἐγχώριος (Gow-Page) λειτουργεῖ ὡς ἄρνηση τοῦ Ἰταλοῦ … Βρομίου· ὡς 

προερχόμενο ἀπὸ τὴν γῆ, πήλινο, ἀντιτίθεται στὸ χρυσέοις δεπάεσσι. Ἑπομένως, τὸ 

ἐγχθονίου … κύλικος ἴσως συνοψίζει τὴν ταυτότητα καὶ τὶς προτιμήσεις τοῦ Πανός. Tέτοιου 

εἴδους δισημίες ἔχουμε συναντήσει καὶ στὸν Ἀπολλωνίδη (βλ. Γεν. Εἰσαγ., ὑποκ. 1.2, 

Ποικιλία). 

Ἀλλοῦ στὴν Ἀνθολογία ἡ κύλιξ ἀποκαλεῖται νεκταρέη (Ἀργεντ. ΠΑ 6.248=23,2 GP)· 

βλ. καὶ Μακηδ. 11.27=3,3 GP βρομιώδεα πηλὸν γιὰ πήλινο ποτήρι μὲ κρασὶ ἀπὸ τρεῖς 

ἰταλικὲς πόλεις, προσφερόμενο στὸν Διόνυσο (πρβλ. Ἰταλοῦ … Βρομίου) καὶ πρβλ. Πλίν. 

NH 35.160 maior pars hominum terrenis utitur vasis. 

γλευκοπότης    τὸ ἐπίθετο ἀπαντᾷ μόνο ἐδῶ καὶ στὸν Λεωνίδα ἀπὸ τὸν Τάραντα, ΠΑ 

6.44=94,1 ΗΕ γλευκοπόταις Σατύροισι καὶ ἀμπελοφύτορι Βάκχῳ (προσφορὰ πρώτου 

κρασιοῦ). Ὁ Ἀπολλώνιος ἐδῶ ἀποδίδει τὸ ἐπίθετο στὸν Πᾶνα, θεὸν ὁ ὁποῖος ἐπίσης χαίρεται 

τὴν συντροφιὰ τοῦ Βάκχου καὶ πολλὲς φορὲς σὲ ἔργα τέχνης ἐμφανίζεται στὴν συνοδεία τοῦ 

Διονύσου (Ὁμ. Ὕμν. 19,46· Λουκ. Θε.Δ. 2.3· Μέν. Δύσκ. passim γιὰ τὴν οἰνοποσία κατὰ τὶς 

λατρευτικὲς τελετὲς πρὸς τὸν Πᾶνα).470  

Τὸ ά συνθετικὸ τοῦ γλευκοπότης, τὸ γλεῦκος, εἶναι ὁ πρῶτος χυμὸς τοῦ σταφυλιοῦ, 

πρὶν ἀπὸ τὴν ζύμωση (βλ. καὶ Gow-Page 1965, 2.391). Γιὰ τὸ β΄ συνθετικὸ πρβλ. τὸ 

καλλιμάχειο σύνθετο ῥῆμα ζωροποτέω στὸν Ἀπολλωνίδη, ΠΑ 11.25=27,4 GP.471  

  

                                                           
470 Βλ. Herbig 1949, 50· Borgeaud 1979, 168 κ.ἑξ., 246 κ.ἑξ.· J. Holzhausen, “Pan’’, στὸ BNP, τ. 10, στ. 421. 
471 Ἐξάλλου, ὁ Jacobs 1826, 27 ἐντοπίζει στὴν φράση γλευκοπότης κύλικος τὸ σχῆμα τῆς abundantia καὶ 

παραβάλλει τὸν Ἀντίφιλο, ΠΑ 6.95=15,2 GP πήραν μέτρου σιτοδόκον σπορίμου. 
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