
Ανωνύμου ποίημα παραινετικον έν Ιξα^έτροις. 

Α'. 

Τό χειρόγραφον 

(Codex miscellaneus Janninanus). 

Μεταξύ δωδεκάδος χειρογράφων, ατινα κατά διάφορους καιρούς και 
τόπους έκ βεβαίας καταστροφής να διασώσω ηύτυχησα και ατινα έν τη 
μικρά μου βιβλιοθήκη κατέχουσι τιμητικήν θέσιν, συγκαταρι&μέΐται και τις 
μικρού σχήματος μικτός κώδιξ — codex miscellaneus, ώς σημειουνται 
συνήθως έν τοις τών βιβλιοθηκών καταλόγοις τα ποικίλην περιέχοντα υλην 
χειρόγραφα—της 15"^ ή τών αρχών της 16"^ έκατονταετηρίδος, εξ 'Ιωαν
νίνων της 'Ηπείρου προερχόμενος, άνευ αρχής και τέλους και μετά πολ
λών ατυχώς και έν τω μέσω χασμάτων. Ώς δε νυν έχει τό ήκρωτηρια-
σμένον τοΰτο χειρόγραφον και κατά την υπ' έμου γενομένην τών περισω-
θεισών αύτου σελίδων άρίθμησιν κέκτηται ούχ ήττον 332 τοιαύτας. Τό 
μήκος τών σελίδων εινε 14 εκατοστών του μίτ^ου^ τό δε πλάτος 10 εκατ. 

Τα 2/3 περίπου του περισωθέντος δλου κατέχει 1"ον τό τυπικόν ελληνι
κής γραμματικής, ήςτινος ή αρχή και τό τέλος παρέπεσαν έν ταΤς έξαφανισ-
θείσαις σελίσι (σ. 1—200). Έν τη σημερινή του χειρογράφου καταστάσει 
ή έν λόγω γραμματική προπαιδεια άρχεται δια τών έξης «-- και δράκων, 
ων θηλυκόν έστι δια του α, λέαινα γαρ και δράκαινα και θεράπαινα λέ-
γομεν, πλην του Λάκων, Λάκωνος, ου όμως Θηλυκον έστι Λάκαινα- -» 
(σ. 1), και τελευτα δια τών επομένων «-- ειμί τό υπαρκτικόν, δ γίνεται 
από του έω και πλεονασμέ του ι, ειμί* τό β-ον κοινώς μεν εις και απο
βολή του σ--», σελ. 200. 

2"ον. Μετά τήν γραμματικήν έπεται ήκρωτηριασμένη πραγματεία 
περί εκκλησιαστικής μουσικής κατ' έρωταπόκρισιν (σελ. 201—221), δια 
τών λέξεων « - - έπεί και αι)τη κατιούσας φωνάς έχει και λέγεται νόημα» 
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τελευτώσα. Και αύθις παρέπεσαν ίκαναι σελίδες του χειρογράφου, εν αις 
άδηλον, αν έκτος της αρχής του επομένου ημετέρου ποιήματος περιείχετο 
και έτερον τι. 3"ον κείμενον είναι το παραινετικόν ποίημα, δπερ ήμεΐς 
ένεκεν του περιεχομένου αύτου άποχοίλοΰμεν ούτως* άδηλον δ' αν εν τη 
άπολεσθείση αύτου έπικεφαλίδι εφερεν έτερον τίνα τίτλον* μεθ' δλον δμως 
αύτου* τον άκρωτηριασμόν περιέχει ούχ ήττον 271 έξαμέτρους, οί'τινες 
άποτελουσι 130 περίπου γνώμας έν διστίχοις, έκαστης γνώμης ή παραινέ-
σεως έκφερομένης δια δυο πάντοτε στίχων (σελ. 222—259). Έκαστη 
σελίς περιλαμβάνει 7 έξαμέτρους, έκτος της τελευταίας, ήτις περιέχει 
6 μόνον τοιούτους. 

'Έπονται 4"ον κεφάλαια μεταληφθέντα έκ τών βίβλων των απο
φθεγμάτων και πράξεων τών όσιων πατέρων, ής ή επιγραφή «Παράδεισος» 
(σελ. 260—267) και ών ή αρχή Εχει ούτως: 

ΝουΘεσίης παράδεισος ό τών αγίων γ^ορός έστιν, 
οδμής ήδείης πείοατα πιπλάμενος* 
πας ούν δς παθέεσι πεπλήγει φίλον ήτορ 
δευρ' ιτω άμβροσίης άνθεα δρεψάμενος». 

Και αύθις παρέπεσαν ίκαναί σελίδες, ών τα ίχνη Ετι κατάδηλα. 'Επε
ται δε 5 -ον άνευ αρχής και τέλους ή δι' ηρωικών στίχων μετάφρασις του 
ψαλτήρος του Άπολλιναρίου. Μετά δε τους στίχους τούτους έπεται 6~ον το 
νουθετικόν ποίημα του Ψευδοφωκυλίδου (σελ. 281—316), μετ' ολίγων μεν 
και τοΰτο χασμάτων, άλλα κάί τίνων αξιόλογων γραφών και παραλλαγών 
ουσιωδών άπό τών προχείρων μοι εκδόσεων του Boissonade (Poetae graeci 
gnomici. Parisiis) και της Ανθολογίας του Bergk. 

Ούτω λ. χ. έν στίχω 133 αντί του «άνέλεγκτον» του Bergk και του 
«άνάδεκτον» της εκδόσεως του Boissonade ό ημέτερος κώδιξ Ιχει «άτιτον», 
και αντί του στίχου 

πλαζόμενόν τε βοτόν και άλίτροπον ούχ ύπαλύξεις · 
(Bergk στίχ. 142) 

το -ημίτερον χειρόγραφον ypa^i: 
Πλαζόμενόν τε ί^ροτον και άλίμενα μήποτ ' άλέξης . 

Άλλα περί τών παραλλαγών τούτων έν καταλλήλω χώρω .θέλομεν 
διαλάβη δια πλειόνων* έπισφραγίσωμεν δε νυν τήν περιγραφήν τών υπολει
πομένων σελίδων του χειρογράφου. Μετά τα ψευδοφωκυλίδεια παρέπεσαν 
και αύθις ικαναί σελίδες, έπονται δε 7-ον δύο ορθογραφικά λεξικά κατ' 
αλφάβητο ν και δια πολιτικών στίχων, ώς συνηθίζοντο τά τοιαύτα ορθο
γραφικά γυμνάσματα κατά τους χρόνους τών Βυζαντινών προς δίδασκα-
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λίαν, και ών φέρονται διάφοροι συντάκται, ο Πτωχοπρόδρομος, ό Μιχ. 
Ψελλός, ο Μοσχόπουλος και ό Γεώργιος ό Ζυγαβηνός, και ατινα κατέχω-
ρίσθησαν έν τφ Annuaire de l'Association pour l'encouragement des étu
des grecques en France (1874 και 1876) υπο Ε. Miller. Έκ του πρώ-
του αλφαβητικού λεξικού (σελ. 307—311) φέρονται μόνον τά στοιχεία υ 
και ω, και ταϋτα ήκρωτηριασμένα* το δεύτερον άλφάβητον φέρεται πλή
ρες (σελ. 312—332). Τα έν λόγω ορθογραφικά λεξικά1) παρέχουσιν 
ουκ ολίγας παραλλαγάς προς τά υπό του Ε. Miller δημοσιευθέντα." 

Β'. 

Το παραινετικόν ποίημα. Εισαγωγή. 

"ΐδωμεν νυν έκ του σύνεγγυς τό ήμέτερον ποίημα και ει'κοτολογήσω-
μεν περί της πιθανής αύτου χρονολογίας και του στιχουργοί} αύτου, έφ' 
δσον ήμΐν ^οΰτο γλωσσικοί και έτεροι εσωτερικοί λόγοι έπιτρέπουσιν. 
Έκ του περιεχομένου αύτου μόνον κρίνοντες ήδυνάμεθα να θεωρήσωμεν τό 
•η^ετερον ποίημα ως συνέχειαν τρόπον τινά και έξακολούθησιν της τών 
αρχαίων γνωμικής ποιήσεως, ης κορυφαίοι αντιπρόσωποι ό Θέογνις, ό 
Σόλων, ό Φωκυλίδης κ. ά., διότι αί πλείονες τών έν διστίχοις έκφερο-
μένων γνωμών του παραινετικού войной ποιήματος ύπενθυμίζουσιν ήμΐν 
τάς ιδέας και γνώμας τών αρχαίων προτύπων, ώς και πολλάς παραινέσεις 
ενίοτε του ^σοχράτους και του Πλουτάρχου, Ετι δε και τινας τών γνωμών 
τών αρχαίων κωμικών, ώς θέλομεν ΐ'δη κατωτέρω* και οτε κατά πρώτην 
φοράν άναγινώσκει τις τό κείμενον του ποιήματος τούτου, εισέρχεται εις τον 
πειρασμόν να κατάταξη αυτό είς έποχήν πολύ προγενεστέραν εκείνης, εις 
ην αληθώς ανήκει, και περί της βυζαντιακής αύτου εποχής νάμφιβάλη* 
μετ' έπισταμένην δμως αύτου άνάγνωσιν και φιλολογικήν ερευναν του. 
κειμένου πείθεται τις ευκόλως, δτι ευρίσκεται προ έργου βυζαντινού ,στι-
χοπλόκου, της αρχαίας ελληνικής τρίβωνος και μύστου και διεξελθόντος 
ού μόνον τους γνωστούς ήμΐν της αρχαίας Ελληνικής Ανθολογίας θησαυ
ρούς, άλλα πολύ πιθανώς Ίσως και ετέρας άχρις ημών μη περιελθούσας 
τών αρχαίων γνώμας, και υπό τήν εποψιν ταύτην τό παραινετικόν του 
τ^λετερου ανωνύμου βυζαντινού ποίημα παρέχει ού σμικρόν δια τους φιλολο-

1) "IB. περί τών τοιούτων ορθογραφικών λεξικών και Κ. Krumbacher: Byzanti
nische Literaturgeschichte σελ. 336 της 1-ης εκδόσεως. 
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γοϋντας ενδιαφέρον/Έτερος λόγος, όστις πείθει ήμας περί του δτι ό ημέ
τερος ανώνυμος έπωφελήθη των κλασικών προτύπων καί υποδειγμάτων 
εστίν, δτι άρχουσιν παρ' αύτφ αί έλληνικαί καί έθνικαί ( =heidnische) 
ίδέαι (πρβλ/στίχ. 4 8 — 4 9 — 5 0 . 8 0 — 8 1 . 108 — 109. 126—127. 
178—179. 218 — 219 κ. λ.). Ουχ ήττον šv τισι χωρίοις προδίδεται το 
χριστιανικόν του στιχουργού συναίσθημα (πρβλ. στίχ. 40—4 2 — 60 — 
62—90—92 — 98. 99. 186—187. 2 3 2 — 2 3 3 . 234—235) . Έκτος 
δε τούτων ή γλώσσα του ποιήματος καί οι έξάμετροι, μολονότι έν πο\λοΧς 
ρίοντις, ουχ ήττον Εν τισι στίχοις δεν εύοδοϋνται (ι'δ. στ. 180. 214. 
174), έκτος έάν άποδώσωμεν τα αμαρτήματα ταύτα εις άπροσεξίαν καί 
άβλεψίαν του μεταγενεστέρου άντιγραφέως. Γνωστόν, δτι αί τών αρχαίων 
γνώμαι εκφέρονται συνήθως έν διστίχοις, ένί έξαμέτρω καί ένί πενταμέτρω. 
Ο Βυζαντινός ανώνυμος εκφέρει τάς γνώμας αϋτου επίσης έν διστίχοις, 
άλλ' άμφοτέροις έξαμέτροις και άνευ κοσμητικών επιθέτων, ούδ' έν λόγω 
έπηνθισμένω, άλλ' άπλφ καί δσον ενεστι λακωνική εκφράσεως τρόπω* εφ' 
φ καί έν τέλει του έργου αυτού objl άνευ βυζαντινού τίνος στόμφου ό 
ημέτερος ανώνυμος στιχοπλόκος καυχάται (στίχ. 270—271): 

θαυμάσεις έπεσι στιχουργήσαντά με γυμνοΐς, 
τούτο δε νου βραχύτης δρα: σύνδυο ταύτα τιθεΐσα. 

Έκ του λεξικολογίου του* ποιήματος, ανήκοντος κατά τε την σύνταξιν 
καί τήν λέξιν εις τον άρχαΐον ποιητικόν λόγον, ουχ ήττον σημειωθήτωσαν 
αί λέξεις έμβρίμημα = δόσιμον καί όλεσίθυμον (στ. 151), αίτινες δεν 
φέρονται έν τοΤς χρόνοις τών κλασικών συγγραφέων. Έξ δλων τούτων 
συμπεραίνομεν περί της βυζαντινής του ποιήματος εποχής' άλλ* δσον 
άφορα προς τον στιχουργήσαντά φυσίκφ τφ λόγω δεν δυνάμεθα περί τού
του μετά θετικότητας τι νάποφανθώμεν. Τολμηρός δ' ήθελεν εισθαι, 
νομίζομεν, ο ισχυρισμός, ότι, επειδή έν τέλει του χειρογράφου φέρονται τα 
δυο ορθογραφικά λεξικά, ων πιθανοί στιχουργοί είσιν ό Πρόδρομος, ό 
Ψελλός ή ό Ζηγαβηνός, εις τούτων τυγχάνει καί ό τών παραινετικών 
τούτων γνωμών πιθανός στιχοπλόκος. Πριν ή κλείσωμεν τήν μικράν 
ταυτην είσαγωγήν, έπισυνάπτομεν ενταύθα καί τινας συγκρίσεις τών 
γνωμών του "ημέτερου ανωνύμου τζρός τίνα χωρία τών αρχαίων κλασικών, 
υφ' ων, ώς φαίνεται, ό υμέτερος στιχουργός ένεπνεύσθη. Ή δε συγγένεια 
τών νοημάτων τινών διστίχων του ημετέρου ανωνύμου προς τινας 
τών γνωμών του Ψευδοοωκυλίδου, εις ας υπό το κείμενον παραπέμ-
πομεν, ώς καί προς τινας τών γνωμών τών αρχαίων κωμικών, είναι βεβαίως 
προφανής. Ούτω λ. χ. τά δίστιχον 260—261 : 
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.'Ά ν ώνήση σαυτώ δμώας προς θεραπείην, 
σφας τε καλής ΰοίΑους, κάνθρώπους δντας έπίστω. 

υπενθυμίζει ήμΐν τους στίχους του Φιλήδονος 

(Boissonađe ε. ά. σελ. 202): 

Καν δούλος ή τις, ουδέν ήττον, δέσποτα, 
άνθρωπος ούτος έστιν, 

Και ό 41 στίχος του ημετέρου ποιήματος 
Θνητός έών γαρ και περί Θνητών εσο μερίμνων 

υπενθυμίζει τήν μονόστιχον γνώμην 
Θνητός πεφυκώς μή φρονής ϋπέρθεα 

(Boissonade σελ. 219) 

Και ό στίχ. 76 

μή πίστευε άεί τφ άπαγγέλλοντί σοι άττας 
υπενθυμίζει 'τήν μονόστιχον γνώμην: 

Μή πάντα πειρώ'πασι πιστευειν άεί. 
(Boissonade σελ. 231). 

Τά δε περί τέχνης (στίχ. 196 —197) εχουσι μεγάλην ομοιότητα 
προς τά υπό του Ιππάρχου λεγόμενα 

τά μεν γαρ άλλα και πόλεμος, και μεταβολαί 
τύχης άνάλωσ'· ή τέχνη δέ σώζεται. 

(ένθ. ά. σ. 184). 
cO δέ 241 στίχ. 

"ΙΘ' εν προστασία χαρίης ίνα φίλτερος είης 
υπενθυμίζει τήν Εΰριπίδειον ρήσιν : 

Τάς χάριτας δστις ευγενώς χαρίζεται, 
ή δ ιο ν έν βροτοΤσι. 

(εν τω λόγω Αυκούργ. κατά Λεωκρ.). 

Τέλος ό στ. 122 

Ώφέλιμον θεράποντος βουλήν μήτι παρέλθης 
ταυτίζεται σχεδόν μετά της του [Ψευδο]α>ωκυλίδου γνώμης: 

λάμβανε και βουλήν παρά οιχίτου ευηρονίοντος 
(Bergk Antkologia v. 228). 
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Г. 
То κειμενον. 

(Ανωνύμου ποίημα παραινετικόν). 

σελ. 222. δει γαρ προκρίνειν τό γε συμφέρον Ισθ' δτε πλούτου* 
[έ]μβριθήςχ) Ισο και πράος, ώς γε τά πράγματ'απαιτεί* 

προς γαρ τους καιρούς ό σοφός μεταβάλλετ' άμέμπτως. 
* [Μ]εμφομένης αλόγου δούλοις προπετώς μη άκουσας' 

στ. 5. πολλάκις γαρ δν πόσις φιλέει, στυγέει2) παράκοιτις. 
[Ε]ι συ παραινείς μεν τινι, κείνος δ' ουκ έπακούει 

και μιν άριστα μάλιστα φιλεΤς και άφίστασο ^оѵру.ои. 
σελ. 223. [Μ]ή άνθίστασο, μηδ' έρίδαινε λάλοις άδολέσχοις, 

οττ:2*) λόγος πασιν 2b) δέδοται, ξυνεσις δ' όλιγίστοις. 
στ. ίο. [Τους] έτερους20) φι'λει, ώς και σαυτφ φίλτατος είναι* 

ώς καλοΤς καλός ι'σθι, ώς μη βλαβερόν τι σοι ήξει. 
[Θ]ρυλους φεύγε, νέος μη μυθοπλάστης δόξης* 

ουδένα μεν σιγή3), το δ' εναντίον ήκαχε πολλούς4). 
[.]τευτο (;) τί σοί τις, μη συ γ ' αυ έτέρω καθυπόσχη* 

στ. 15. και γαρ μετριότητι φίλοι γλυκ-εροί συνέρχονται, 
σελ. 224. [Μ]ή οκνει μεγάλως αίτίζειν, τά γε μικρά προέσθαι; 

όττι5) χάρις φιλέοντας έν άλλήλοισι συνάπτει. 
[Ν]είκεα τοΤς έτάροισι κομίζειν πάγχυ φυλάσσου* 

μΐσος γαρ τρέφει οργή, όμοφροσυνη φιλίην δέ 5a). 
στ. 20. [Ε]Γ σε προς όργήν άμπλακίη δμώων όροθυνει, 

σαυτόν μαλθάσσειν ώς των οικείων φείση. 
σελ. 225. [Σ]ου6) κρατέειν δύνη, έσθ' οτε καρτερίη περιγίγνου.... 

[Φ]ρούρε·. δττι6*) μάλιστα, τάπερ καμάτοις έπορίσσω613). 
εν7) ζημίη γαρ κάματος πενίην έποφέλλει8). 

στ. 25. [Ε]ύπραγέων ευεργετικός μεν πολλάκι8*) γίγνου 
σεΤο φίλοις, σαυτφ δ' εύεργετικώτατος άεί. 

1) μβριμθ'ις. 2) στεγέε:. 2a) οτι. 2Ъ) πασι. 2е). φετέρους. 3) σιγή. 4) ποίους. 
5) οτι. 5а) Βε φιλίην. 6) ου. 6а) οτι. 6Ь) καματοισι πορισω. 7) έιζημ. 8) εποφελει. 
8а) πολλάκις. 

*) Τα εν αγκύλαις [ ] αρχικά γράμματα των διστίχων ελλείπουσιν έν τω χειρό
γραφα)· ό αντιγραφεύς, ώς εικάζω, εκ τίνων άλλων χωρίων του χειρογράφου, έσκόπει να 
γραψ|) τά κεφαλαΤα γράμματα 8ι' ερυθρού χρώματος. 
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[E]î μεν γηπονίας έθέλεις μανθάνειν πολυκάρπους 
σελ. 226. Ήσιοδον9) μέτιθι κλυτόν εί10) δ' αυ είδέναι αίρεί 

τας βοτάνων δυνάμεις, [Ν]ίκανδρος τάς σε διδάξει* 
στ. 30. [Ε]ΐ δέ Φρυγών ποθέεις Δαναών τε δαήναι αγώνας, 

δίζεο θεΐον ?/Ομηρον, δς Άρεος εργ' αγορεύει* 
[Ε]ι δέ γ' έραν βούλει του τ' έραν τέχνην έπιγνώναι, 
στεΐχε Θεόκριτον άμφι γυναιμανη ήδυμεληα и ) . 

στ. 35. Συν σοφίη ζην κλυε μοι κείνων12), α μαθεΐν χρή, 
σελ. 227. [ώ]ν δια πας βίοτον παθέων δίχα πάντα διοικεί. 

Δευρ' ί'θι και τίπτε πέλει σοφίη συ γε μυου. 
[Ε]ί δύνασαι, και άλλοτρίοις δφελός ποτέ γίγνου, 

δττι12*) φίλους πεπορίσθαί κέρδιον ή βασιλευειν. 
στ. 40. [Α]είπε θεφ μυστήρια και πόλον όστις έρευναν, 

Θνητός έών13) γαρ και περί Θνητών ίσο μερίμνων. 
[Τ]ίπτε φοβη14) Θάνατον; άλόγιστον γαρ δια παντός 

σελ. 228. „πότμον δειμαίνοντα βίου τέρψιν άποβάλλειν. 
[Ό]ργισθεις περί πράγματος αμφιβόλου μη έρίζειν, 

στ. 45. θυμός γαρ παντι νόον εί'ργει τάτρεκές μαθεΐν. 
[Τ]αΐς15) δαπάναις χρώ μείζοσιν ευτε τα πράγματ' άπαιτεΤ, 

προς δέ το πράγμα θετόν καιρόν αναλίσκε δεόντως. 
[Φ]εύγε άει τό άγαν, τα δέ μέτρια και μάλα βουλου* 

βαιφ γαρ ποταμω άκλυστοτέρη φέρεται ναυς. 
στ. 50. [Π]αν δ φίλοις σοΐς αίσχος προστρίψει, μάλα κευθε, 

σελ. 229. μη μέμψωνταί γε πλείστοι δ σε μουνον άνια16). 
[Μ]ή τι βροτους άλιτ'ρους δόκει άμπλακιών άπόνασθαι, 

προς καιρόν γαρ Ιλησαν, καιρφ δ' αυ φανερουνται. 
[Σ]ώματος ουτιδανου δύναμιν μη θης17) παρά φαΰλον, 

στ. 55. " βουλή γαρ κρατεί Ισθ' δτε, τόν φύσις ει'ασ' άκιδνόν. 
[ Ε]ννοέεις σέο μείονα* τφ δ' εν καιρφ υπείκειν 

πολλάκι18) γαρ κρεισσων προς χείρονος ήτταν υπέστη, 
σελ. 230. [Μ]ή νεικεΐν19), μήδ' άντιλέγειν θέλε σοΐσιν έταίροις19а)* 

έκ τυτθών γαρ μύθων Ερις μέγα πολλάκις αυξει. 
στ. 60. [Κ]ληδόσι μη ίχνευε τι βουλεται εις σέ τό θεϊον 

οττι γαρ ωρισε σου περί, και σεο νοσφι τελεσσει1* ). 
[Β]ασκανίην φυλακή πάση τα μάλιστα φυλάσσου, 

ή κήν μη βλάπτη, φέρειν γέ μην έστι βαρεία. 

9) ήσιοδον. 10) Ίδαυ. 11) ιδομελοια. 12) κείν. 12*) δ'τι. 13) έόν. 14) φόβον. 
15) ας. 16) ανίας. 17) θε\ς. 18) πολλάκις. 19) νείκειν. 19a) έτάροις. 19 )̂ τελε'σει. 



н. г. ДОСІОСА: СТИХОТВОРЕНІЕ АНОНИМНАГО АВТОРА. 567 

σελ. 231. [Κ]αρτερόφρων εσο, κήν αδίκως συ περί κρίσιν ήλως, 
στ. 65. ουκ εις μακράν γαρ γελάσει νικών τις άθέσμως. 

Οιχομένης έριδος μη λοιδορίαν άνενέγκης* 
σκαιόν γαρ μεμνήσθαι μηνιθμοίο μετ' εχθραν. 

Μήθ' αυτόν έπαίνει, μήτ αύθις ψέγε, και γαρ 
τουτ'19") ανόητοι δρώσι, κενή τους δόξα ταράσσει, 

στ. 70. ["Ε]στ άνάλωμα μένει, χρω χρήμασι σοΤς όλιγοστώς* 
σελ. 232. βαιφ γάρ χρόνω τό μακρφ πεπορισμίνον ερρει. 

["Α]φρων γίγνου, ώς γε τό πράγμα ό καιρός απαιτεί' 
[ά]φροσύνην γάρ που πλάττειν, άκρη φρο'νησίς έστι19ά). 

[Φ]ευγε άσωτίην και σμικρολόγον κακότητα* 
s στ. 75. αί'δε γαρ αντίπαλοι φήμης αγαθής τελέθουσιν. 

[Μ]ή πίστευε άεΐ τω άπαγέλλοντί σοι άττα 19θ)* 
τήν πίστιν20) δ' όλίγην νέμε, πλείστων πλεΐστ' έρεόντων21). 

σελ. 233. [Γ]λεύκει οίνου22) σφαλλόμενος, μή σαυτόν αθώου* 
πλημμελοίη23) γαρ τίς ποτέ, γλεύκους τόδε ποιοΰντος24). 

στ. 80. [β]ουλήν κοινού απόρρητον γνωστω έχεμύθω* 
πιστω δ' ίητρω πίστευε χρωτός θεραπεύειν 24a), 

[Μ]ή βαρέως φέρε μ,οι ευημερίην ακολάστων* 
εύμενεί25) γάρ τοίσδε τύχη, δφρα τίσις26) σχοίη. 

[Π]ρόβλεπε μοΤραν έπερχομένην, ίνα τήνδ' υπομείνης* 
σελ. 234. χου^ό^ερον γαρ λυπεί παν, ο πρού^ο[ΐον ήξειν. 

* [Μ]ή κατάπιπτ άπογινώσκων έν δυσπραγίησιν, 
άλλ' έχου ελπίδος ουδενί πότμω άνάνδρως^7) έών σε. 

[Π]αν δ σεαυτω πρόσφορον οιδας, μήτι παρέλθης, 
όττι μέτωπα κομώντα μετ' ου πολύ28) φαλακρή, 

στ. 90. [Δ]έρκεό μοι τά τε δντα, τά τ ' έσσόμεν'283) ύστερον αύθις, 
ζηλών έν τούτφ θεόν, δς δυο ταύτα δοκεύει. 

σελ. 235. ["Ε]σθ' ότε γίγνου και ολιγαρκής, δφρ' υγιαίνης* 
παυρα τρυφή29) τε δίδου, τφ δ' εύεκτεΤν 29a) τά πλείω. 

[Μ]ή ψήφου δήμοιο μονώτατος έξολιγώρει* 
στ. 95. μήποτ' ουκ άρέσης τινί πολλοίς άντία βάζων. 

[Έ]στω σοι μελεδώνων πρώτη φροντίς υγείας 
και μή καιρούς αίτιώ, ήν σοι νουσος έπέλθη **. 

19e) τούτο. 19đ) έστι φρονησις? Ред. 19θ) αττας. 20) πιστην. 21) πλε-ττεροντ. 22) λί'τ-
τες οίνω 23) πλημελίη. 24) πιόντος. 24*) χ,ροος θεραπειην? Ред. 25) ευμενή. 26) τισή. 
27) αν α8ρ. 28) πολύ έστι? Ред. 28а) έσσόμενα. 29) τρουφή. 29а) εύεκτείν σε? Ред. 

*) "Ορα ΆνΘολόγ. Στοβαίου, τομ. Α', σελ. 340. 
**) "Op. Emile Legrand Bibliothèque grecque vulgaire I p. v. 6. «"Οταν σ' έ π ε λ θ ^ 

λυπηρον, μή σε νικήσ^ ή Θλιψις». 
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[Τ]ίπτε ενύπνια30); νους μερόπων γαρ α βούλεται30*) αεί 
σελ. 236. έγρήσσων τ ' ελπίζει και έν ύπνοισι θεαται. 
στ. 100. [°0]ς δη ταυτ επεα ξυνετώς ποθέεις άναγνώναι, 

τάσδ' ύποθημοσύνας μετιών, όμιλος βίου ούσας, 
[Σ]όν ρύθμιζε διδάγμασι νουν και μη ποτέ παύση* 
εΐκών γαρ θανάτου βίος αμμορος έών διδαχής. 
[Έ]νθεν δη πολύ κέρδος άποίσοιο31), ει δ' αμελήσεις 

στ. 105. ούκ έμέ τον γράψαντα, σεαυτόν δ' έξαθερίσεις. 
σελ. 237. [Ό]ρθώς ζην μύθων31a) μη έπιστρεφου άφρονεόντων 

ουδέ γαρ ήμέτερον διερευναν μΰθον εκάστου. 
[Κ]ληθεις μάρτυς, σωζόμενης πρότερον σέο τιμής, 

*όσσον311)) ενεστι κάλυψον άμαρτάδα σοϊο φίλοιο310). 
στ. 110. Μύθους μειλίχιους τε και αίμυλίους πεφύλαξο* ч 

νημερτής άπλότης αγαθή, δολιη δή έπακτή 81đ). 
[Ν]ωθρείην φύγε, άργίην του ζωτικού ουσαν 

σελ. 238. ψυχής άδρανέος316) γαρ χαύνωσις χρόα3ΐ£) τήκει. 
['Έ]σθ' οτε παρβολάδην σέο φροντίσι μίγνυε τέρψεις, 

στ. 115. β δφρα φέρειν θυμός φίλος όντιναουν πόνον Γσχη. 
[Μ]ήτε λόγου, μήτ' έργου έπιδράξης έτέροιο31^, 

μη τφ σω παραδείγματι και σέ τις αύθις γελάσση31h). 
[Κ]ληρον, ον εσχες πατρόθεν, έγγραφε μοι32) πινάκεσσι32a) 

καί μιν άέξων Φρουρεί, μήτι κακώς έπακούση. 
σελ. 239. ['ÄJv αφενός τοι πλείστος εοι ποτί γήραος33) ούδφ, 

σμικροπόρος μη ίσθι, φίλοισι δε34) πλουσιόδωρος. 
** [Ω]φέλιμον θεράποντος βουλήν, μήτι παρέλθης 

μηδ' έτέροιό τίνος γνώμην, εί σύμφορος ει'η. 
[Ε]ί μή χρήματα σοι και κτήματα ώς τζίρος εί'η, . 

στ. 125. ζήσον τοΐσδ' αγαπών, α τέως σοι ό καιρός όπάζει. 
*** [Μ]ήποτε κουριδίην αλογον άγάγης34*) δια φερνήν, 

σελ. 240. ώς μη ανάγκην84b) σχής κατέχειν μιν επαχθή ουσαν. 

30) ένύπνοια. 30*) βουλετ. 31) άποίσαιε. 31») έθε'λων? Ped. 31*) όσον. 31с) φίλου. 
31đ) επαχθής? Ред. 31e) άδρανε'ως. 31?)χρώα. 31?) έταίροιο. 31^γελάση. 32) έγραφε. 
32а) πινάκεσο. 33) γήρας. 34) φίλοις ι'δε. 34а) άγάγη. 34b) ανάγκη. 

*) "Ορ. Legrand ε. ά. σελ. 12 στίχ. 42—43: 
ΥΙε μου, αν πεση ο φίλος σου εις εντροπην κ' αισχύνην, 
σύνδραμε ό'σον ήμπορεΤς, κρύψε τήν έ ν τ ρ ο π η ν του. 

**) "Ορ. ε'ισαγωγήν. 
***) "Ορ. ψευδοφωκυλίδ. στίχ. 200—201. 
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[Τ]ώ πολλών παραδείγματι μάνθανε, τίπτε γ ' ερξεις 
ή φευξγ]· βίοτος γάρ τώνδε διδάσκαλος άμμιν. 

στ. 130. [Τ]οΤς δυνατοΐς επιχειρεί, μήποτε τοΤσδε πιεσθείς 
μαψίδιον προλίπης35) τουργον, καμάτοισιν άπειπών. 

[Μ]ή σίγα το περ εγνως ουκ ορθώς διαπραχθέν, 
μη σκαιοϋς ζηλών δόξης τα τοιαύτα σιωπαν. 

σελ. 241. "Ην τι δικαίως πάσχης, καρτερικφ φέρε θυμω, 
στ. 135. και σαυτώ πταίσας σαυτόν τίνυε δικαστή. 

[Δ]ίζεο συμμαχίην κριθείς παρά θέμα δικαστού' 
καυτοί γάρ τε ^ό[ΐοι ποθέουσι δίκη διέπεσθαι. 

[Β]ιβλία πάγχυ μετέρχεο πολλά, μετέρχεο πλείστα' 
ποιηταί θαυμαστά γαρ άλλ' ου πιστά λέγουσι. 

στ. 140. Νουθετών έτάροις και μέτριος εις λόγον ίσθι, 
σελ. 242. μή κόβαλος δόξης, δτε κόσμιος εμμεν οφείλεις. 

[Σ]ης όργιζομένης άλόχου μή δείδιθι36) φωνάς37)* 
τημος γάρ σοι τεύχει ενέδρα37а) γυνή, δτε κλαίει. 

[Χ]ρώ σοΤς χρήμασι και μή άπλήστως τοΐσδε καταχρώ 88). 
στ. 145. τών γαρ σών δαπανηθέντων, τα ξεΐνα ματεύσεις. 

[Ά]σφάλισαι39) τεόν ήτορ, μή ταρβείν ποτέ πότμον 
ουκ αν μή καλός ή, πλην τών γε κακών τέλος έστί(;) 

σελ. 243. [Μ]ή ψυχρή στοργή σους άμφαγάπαζε τοκήας* 
μητέρι μή προσκρούε θέλων άρέσαι40) γενετήρι. 

στ. 150. [Ά]σφαλέως ζωήν δστις διάγειν επιθυμείς (Ред.)41), 
και παθέων αμιγές (fpoupuv κέαρ ώλεσιθύμων 42), 

[τ]άσδε παραινέσεις άναγινώσκοις δσαι ώραι* 
δήεις γαρ παρ' αυταΐς τφ προσέχειν σε άνωγα. 

σελ. 244. [Π]λούτου ύπερφρόνει, ην έθέληςνόον όλβιος είναι, 
ού ο έελδόμενος4231) τητώμενος42Ъ) αίέν επαιτεί420). 

[Ά]γαθα της φύσεως ουκ αν ποτέ σοι έπιλείψει42*), 
ην άγαπας κείνοις ές άπερ43) γ^ριΐος κατεπείγει. 

[ηΑ]ν αφύλακτος έών άλόγως43α) τά σα πάντα διοικ^ς, 
στ. 165. μήτι τύχην λέγε τυφλήν μή τοίην περ έουσαν. 

[Ά]ργυρίω χρω, αργυρίου44) φιλίην άπόειπε, 
ην ουδείς σοφός, ουδείς τίμιος ήγάσατ' άνήρ. 

35) προλείπης. 36) δειδι. 37) φονας. 37а) Ινεδραν. 38) κτχρ. 39) ασφάλισε. 
40) άρε'ση. 41) h στίχος ελλιπής κα\ ακατάληπτος.· σφάλε ζωήν όστις διαγειν 
ερι;σχεις(;). 42) ώλεσιδομ. 42») έλδόμενος. 42^) τητόμενος. 42°) άπαιτεΤ. 
42d) επιλείψη. 43) άπο. 43») άλόχως. 44) αργυρίου δε. 
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σελ. 245. [Ά]φνειός γεγονώς υγιή σέο τον χρόα443) τήρει* 
ολβον Ιχειν, νοσέων γαρ πλούσιος, ουχί και αυτόν (;)44Ъ). 

στ. 170. [Π]ληγάς εσθ' δτε μυστοτζόλοιο φέρειν 45) παρά χειρός 
τληθι και έμβρίμημα χολωσαμένοιο45а) τοκηος. 

*[Π]ραττε τα ωφέλιμα46), Έροσεγ^ώς δε φυλάσσεο κεϊνα, 
οις τισιν αμφίβολος πέλει ή του κέρδεος46*) έλπίς. 

[Π]αν ο δύνη δούναι χάριν αίτίζοντι461') χαρίζου 47)' 
σελ. 246. τους αγαθούς γαρ ευ έ'οξαι έν μέρει Επλετο κέρδους. 

[Π] αν ότιουν ον48) υποπτόν σοι ταχέως άποσείου **49)? 

δττι φιλεΐ τα πάρος όλιγωρη&έντα λυμαίνειν. 
['\]ν ακόλαστος δρεξις ένοχλοίη σε Κυθείρης50), 

μη θέλε . χρηστεύεσθαι λιμω51) γαστρός έτέρω. 
στ. 180. [яА]ѵ προκέηται51*) θηρία πάντα £χειν δια δήμον52), 

εν κέλομαι, τρομέειν σε τον (χ,ν^ρωπον περί πάντων, 
σελ. 247. [Ε]ί σθένος εύπάλαμον σέο τον χρόα52*) περιφράττει, 

σπεύδε και εύφρονέειν, ώς γαρ δόξεις ανδρείος. 
[Σ]υμμαχίην παρά γνωστών αίτείν, ει' ποτέ κάμνεις' 

στ. 185. πιστού γαρ φίλου ίητήρ προφερέστερος ουδείς. 
[Ε]ί σύ πταίεις, τι θνήσκει σου έκητι τό θύμα; 

άφραδές έν ετέρου μόρφ ελπεσθαι σωθηναι. 
[Ε]ύτ' αν έταΐρον, ή αυ πιστόν φίλον, ώ φίλε, δίζη, 

σελ. 248. ουχί τύχη μερόπων ό βίος διιχνευτέος ίτω. 
στ. 190. Χρω τοις κερδηθεΐσι52ΐ>) φιλοκερδίας όνομα520) φεύγων 

τίπτ' όφελος πλούτου, εί πλουτεΤς αιέν επαιτών52đ). 
[Τ]ίμιον εί φήμην έθέλεις βιόων προφυλάσσειν, 

σπεύδε φυγείν κραδίηθεν κακάς τέρψεις βιότοιο. 
[\]ρτίφρων τελέθων νόα52θ) μη χλεύαζε γηραιόν 

στ. 195. πάντεσι γαρ πολιοΤς παίδων φρένες είσί νεογνών. 
σελ. 249. [Κ]αί τέχνην μάθε, δττι52£), τύχης τροχαλώς άπιουσης, 

τέχνη μίμνει και μερόπων β ίο ν ουκ απολείπει. 
[Φ]ράζεο πάντα σιωπή τίπτε λέγουσιν έκαστοι, 

ήθεα γάρ μερόπων γυμνό? λόγος ήδέ καλύπτει. 

44a) χρώα. 44*>) ο\$ον έχει νοσέων γαρ πλούσιος ούχι βέβαιον? Ред. 45) φερ. 
45а) χολοομίνοιο. 46) ωφέλημα. 46*) κέρδους. 46ъ) αιτίζοντί σοι. 47) ό 
έξάμετρος δεν εύοδοΰται· ιδ. ε'ισαγ. 48) δν. 49) άποσι. 50) κιθείρης. 51) λεμώ. 
λαιμω? Ред. 51а) προκέκται. 52) ό* στίχος ακατάληπτος. 52а) χρώα. 52b) κέρ-
δεσι της? Ред. 52е) ουνομα? Ред. 52а) άπαιτών. 52е) νόον. 52 f) οτι. 

*) "Op. θέογν. στ'ιχ. 461—462 (Bergk ε. α. σελ. 56) 
μηδέ μενοίνα 

χρημασι, των ανυσ:ς γίνεται ουδεμία. 
**) "Ορ. Ψευδοφωκυλιδ. στίχ. 144 αάρχόμενόν τό κακόν κοπτειν». 
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ст. 200. ["Α]σκει σήν τέχνην7 καίπερ τήνδ' έκμελετήσας, 
ώς μελέτη γαρ νφ ταΤς χερσίν εθισμός άρήγει. 

[Μ]ή ποτ' επερχόμενης ώρης έμπάζεο πότμου, 
f. 250. ου γάρ δείδιεν οϊτον, ος οίδε βίον διαπαίζειν53). 

[Μ]άνθανε πρώτα54) προς ειδότος, αυ δε σόφιζ* άδιδάκτως* 
στ. 205. των αγαθών δια γάρ δόσιμο ν55) τελέθει τό δίδαγμα. 

[Τ]όσσον πΐνε όσον δύνη, ην έθέλης υγιαίνειν* 
πάσα γάρ ούν σπατάλη δεινής νόσου έστιν αφορμή. 

[Κ]ινεΐς άμφαδίην τι και ώς καλόν δοκιμάζεις 55a), 
f. 251. άθρει μη τοϋτ' αυ πάλιν εύκολίη καταμέμψη. 

στ. 210. Έν εύημερίη τάναντία πάντα φυλάσσου* 
"Εμπαλιν δυσπραγέων τα κρείττονα προσδοκά ήξειν. 

[Μ]άνθανε μη λήγων, μελέτη γαρ σοφίην αυξει55 ъ) 
και μακρήσι τριβαΤς όλίγη σύνεσις έπορίσθη. 

[Α]ινεί55с) φειδομένως* δν πολλάκι55*) γάρ δοκιμάζεις, 
στ. 215. ήμαρ εν εμφανίσει σοι ποΐός τις φίλος ήεν. 

[Μ]ή αίσχυνθής ταύτα μαθεΐν, άπερ ου δεδάηκας* 
f. 252. αίσχος μή τι μαθεΐν έθέλειν, τά δ' εναντίον αίνος. 

[Ε]ύφροσύνη και ερις Βάκχφ Παφίη τε σύνεισι, 
ών τό μεν άσπάζου, φεύγειν δ' έ'ριδας κέλομαί56) σε. 

στ. 220. [Τ]φ θυμω μαλακούς και σιγαλέους πεφύλαξο 57)* 
Εοκηλος ποταμός γαρ άει τάχα βένθεα κεύθει. 

* [Ε]υτ' αν ττ\58) των σών άχθη χαλεπών, φίλος, αιση59), 
βλέψον ες άλλου δυστυχίην πόσον έπλετο χείρων60). 

f. 253. [Τ]οις δυνατοΤς επιχειρεί, απτεσθαι61) γάρ έρετμοΐς 
στ. 225. θΐνα βεβαιότερον, ή λαΐφος61*) εις υψος άείρειν. 

['AJVTIOV άνδρί δίκαίω μή φλαύρως ποτ' έρίζης 6іЪ)* 
τάς αδίκους οργάς γάρ αμύνεται ιφι τό θείον. 

**[Γ]υμνωθείς62) τών σών μή άνιώ μηδ' όλοφύρου, 
χαίρε δε μάλλον έπεί63) συνέβη63*) σ Ιχοντ' άπολαυσαι63ΐ)). 

στ. 230. [νΕ]στι μεν άλγος ά τις κέκτητ' άποβάλλειν, 
f. 254. εμπης δ' εστίν ά τάν φρονέοντα φέρειν έπέοικε. 

53) διαπέζειν. 54) πρώτον. 55) "Ορ. ε'ισαγωγ. 55a) δοκιμαζοις. 55*D) σοφίην 
γαρ άεξει? Ред. 55е) 'ίνες. 55đ) πολλάκις. 56) κελλομε. 57) πεφυλαξω. 58) τη. 
59) αιση. 60) χηρ. 61) απτεσθε. 61») λε'φος. 61ъ) έρίσης. 62) γυμνοθείς. 
63) έπι. 63а) έπεί τι? Ред. 63b) άπολέσαι. 

*) "Op. Boissonađe Poetae graeci gnomici p. 198. 
**) "Op. Legrand Ινθ. ά. σελ. 13 στίχ. 51. 

«YU μου, αν χασ*)ς, μή θλιβης, μηδέ κακοκάρδισες». 
Византійскій Вромѳнникъ. \Q 
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* [Μ]ή μάκρους σαυτώ καφοϋς βιοτής καθυπισχνοϋ* 
ώς σκιά σώματι γαρ μόρος έπεται ήπερ άφίξει. 

[Ί]λάσκου θυέεσσι630) θεόν, λίπε μόσχον άρότρω, 
στ. 235. μηδέ μιν εύμενίσαι δόκει αίματι και σφαγίοισι63ά). 

(;) [Δ]ός τόπον ήνορέηφι τύχης και ύπεκκεκακωθείς, 
ήτε γαρ εσχε λυμήναι σχοίη και ποτ' όνήναι. 

f. 255. [Ε]ίποθ' αμαρτήσεις, παίδευε συ σαυτόν Επειτα64)* 
τραύματα γαρ θεραπευομεν, άλγεσιν άλγος ίαται65). 

στ. 240. [Μ]ή πολυχρονιοιο φίλου φιλίην άποσείου66). 
**["Ισ]θ' εν προστασία χαρίεις66a) ίνα φίλτερος ε'ι'ης, 

Και μη φώσί σε τή αρχή όλετήρα κάκιστο ν. 
[Φ]ράζεο μή ποθ' ύποπτος έών άεί άθλιος είης* 

f. 256. πίστις66b) γαρ σπανία πλείστων πλείστα λεγόντων. s 

στ. 245. [Ε]υτέ τις αίνείη σε, δικαστής ίσθι σεαυτου, 
μηδ' έτέροις πείθου πλέον ή67) σαυτφ περί σαυτου. 

[Ε]ύποιίην έτέροιο67*) διεξέρχου πολέεσσιν, 
ευ δε συ ποιήσας έτερον σιγή τόδε κεϋθε. 

["Ε]ργα λόγους τε διήγηση68) πολλών πέρι γήρας* 
στ. 250. [Τ]οιάδε γοϋν νέος ών ερδ' όφρα λέγης τα σα τήμος. 
£ 257. [Μ]ή μελετώ σοι, ει' τινί τις κρυφά κοινολογείται* 

πας γαρ υπαίτιος ών, αυτού πέρι πάνθ' υφοραται. 
[Ε]υ πράττων συ γε και τάναντία πάντα φυλάσσου* 

ου γαρ άεί τά γε λοίσθια τοΤς προτίροισι συνάδει, 
στ. 255. [αμφιβόλου τε και ά^ρανίος βίου άμμι68a) δοθέντος, 

εν έτερου θανάτφ μή ελπίδα σήν ποτέ θείης. 
[Ε]ΐ' σοι δώρα πένης φίλος ευτελή έγγυαλίξοι... 

69\ 

f. 258. [Δ]ειλοΐς γαρ και υπόπτοις \ώίτερος μόρος ή ζην. 
στ. 260. *** [Ж1ѵ ώνήση σαυτω δμώας προς θεραπείην, 

σφας τε καλής δούλους, κάνθρώπους όντας έπίστω. 
[Γ/Α]ρπασον αιψα λαβήν τήν πρωτίστως έπιουσαν, 

μηδέ δίωκε παλίνδρομον, ήν πάρος έξαθέρισας. 

63e) θυε'εσο. 63đ) σφραγ'ιοις. 63θ) ήνορε'ηφ. 64) επιτα. 65) κατ. 66) άποσίου. 
66a) χαρίης. 66ъ) ή πίστις. 67) ή. 67а) έτε'ροίς. 68) δίηγησο. 68а) άμμ-'ν. 
69) Παρεπεσαν δυω σελίδες, ών τα ίχνη κατάδηλα εν τω χειρόγραφα). 

*) "Ορ. ψευδοφωκ. στίχ. 115. 
**) "Ιδ. Εισαγωγ. 

#**) "Ιδ. Εισαγωγ. 
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f. 259. [Μ]ή επίχαιρε κακών θανάτοις, φίλος, έξαπιναίοις 69a)* 
στ. 265. 'ότι και έσθλοί Ονήσκουσ' ων βίος άμμορος αίσχους. 

[Π]τωχός έών και έχων κάλλει περίπυστον άκοιτιν, 
πλαττόμενον φιλίην κακόν έχθρόν πάγχυ φυλάσσου. 

[Et] συνέβη σε70) μαθεΤν μακρόν έσπουδακότα πολλά, 
σπεύδε μαθεΤν και πλείονα, φεύγε71) την άμέλειαν. 

στ. 270. [Θ]αυμάζεις72) επεσι στιχουργήσαντά με γυμνοΐς, 
τοΰτο δε νου βραχύτης δρα, σύνδυο ταύτα τιθείσα». 

69а) έφαπινεοις. 70) σοι. 71) φεΰγε δε? JPed. . 72) θαυμάσεις. 

Έν Ίασίω Ν. Γ. ΔΟΣΙΟΣ 
30 Μαρτίου 1896. Δ. Φ. 

10* 


