
Τ η τ ο ρ ί κ ο ν γ ύ μ ν α σ μ α , τ ο υ Μανα,σση. 

Καταχωρίζω νυν το πρώτον ενταύθα εν ρητορικόν ϋπομνημάτιον Κων
σταντίνου του Μανασσή, όπερ δεν είναι σημειωμενον ούτε έν τη Bibliotheca 
graeca του Φαβρικίου καί του Harles, ούτε έν τή Geschichte του Krum
bacher. Ό Μανασσής δια του ύπομνη ματιού τούτοι) εγκωμιάζει θανουσαν 
την δέσποιναν Θεοδώραν Κοντοστεφανίνην, ήτις είχε τη 12-η εκατ. τό 
αξίωμα σεβαστής έν τη αυλή του αύτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού. 
Η Θεοδώρα ήτο υπανδρρς, σύζυγος δε αυτής, κατ' αυτό τούτο το ύπομνη-
μ-άτιον, ϋπήρξεν άνήρ «κλεινός, μάχαις πολλαΐς έναθλήσας, και τόν άρι-
στέα παραγυμνώσας, και τό άκατάληπτον εργοις παραδηλώσας». Έκ τών 
κενών τούτων λέξεων ^υστ,ολον ομολογουμένως είναι να προσδιορισθή όνο-
μαστί δ της Θεοδώρας σύζυγος* άλλ' ούχ ήττον είναι βέβαιον έκ του τί
τλου της Θεοδώρας, δτι και ό σύζυγος αυτής ειχεν ωσαύτως τό αξίωμα 
σεβαστού. 'Ιωάννης ο Κοντοστέφανος μετά του αδελφού Δημητρίου και 
του Προσουχ ήγεΤτο στρατού, νικηφόρου άναδειχθέντος έν Αντιόχεια κατά 
του πρίγκιπος αυτής 'Ραϊμούνδου ετει 1144-φ (ορα Κίνναμον και Νικήταν 
Χωνιάτην έν τω Recueil des historiens des Croisades; historiens grecs, 
τ. 1, σ. 228—230). Ούτος ό 'Ιωάννης έ'τει 1158-ω μετά τής έκ Παλαι
στίνης ιππικής δυνάμεως κατέστρεψε περσικόν στρατόν άξιόμαχον έν τή 
Μικρά Ασία. Η νίκη αυτή, δι' ης ό σουλτάνος τών Περσών ταπεινωθείς 
υπετάγη εις τάς θελήσεις του οώτοχράτορος Μανουήλ, προύξένησε τω 'Ιω
άννη τφ Κοντοστεφάνω «δήλωσιν αρετής» αξιοσημείωτου έν τή βυζαντινή 
ιστορία (opce Κίνναμον σ. 116—117 έκδ. Παρισίων καί Muralt, Essai 
de Chronographie Byzantine, σ. 175). ' θ αυτός Ιωάννης ετει 1161-ω 
αναφέρεται ρητώς έ'χων τό αξίωμα του σεβαστού (Κινν. σ. 121 . Recueil 
des hist, des Croisades; hist. Grecs 1, σ. 286)· άνεφάνη δε καί πάλιν 
νικητής ετει 1168-ω έν τω κατά τών Ούγκρων (Ούννων) πολέμω (Κινν. 
σ. 160. Muralt σ. 193). 
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?/Ετερος Κοντό στέφανο ς, ó Θεόδωρος, ειχεν ωσαύτως το αξίωμα σεβα
στού* αλλ' ούτος, κατ' ουδέν άνδραγαθήσας, οΙ/.τρώς έφονεύθη έτει 1152-φ 
έν Μοψουεστία, μαχόμενος κατά των Αρμενίων (Κινν. σ. 71). Τρίτος εκ 
•τών Κοντοστεφάνων σεβαστός ϋπήρξεν έτει 1191-ω ο Αλέξιος, ό παρου-
σιάσας έν τη κατά του πατριάρχου Δοσιθέου συνόδω (opce τών ημετέρων 
'Αναλέκτων τ. 2, σ. 362)' είχε δε ούτος και τό αξίωμα χαρτουλαρίου. 
Επειδή δε ó της Θεοδώρας άνήρ ήτο «κλεινός», κατά τον ήμέτερον Μανασ-
σήν, «μά/αις πολλαΤς έναθλήσας, και τόν άριστέα παραγυμνώσας, και το 
άκατάληπτον εργοις παραδηλώσας», ευδηλον ότι τοιούτος εκ τών Κοντο
στεφάνων υπήρξε μόνος ó 'Ιωάννης., επομένως δε σύζυγος αύτοΟ και μόνου 
θα ήτο ή ημετέρα Θεοδώρα. Τούτου λοιπόν ούτως έχοντος εκ συμπερα
σμού λίαν ήτίολογημένου, έπόμενον δτι δυνατόν είναι και κατά προσέγγι
σιν να όρισθή και ó χρόνος της συντάξεως του είς αυτήν επικήδειου λόγου 
του Μανασσή ή μεταξύ τών ετών 1158 και 1168, ή μετά το 1168-ον 
έτος. Τον Ίωάννην Κοντοστέφανον άποκαλε? και έτερος παλαιός ιστορικός, 
Γουλλιέλμος ó Τύρι.ος, άνδρα κλεινόν, άλλα και συγγενή του αύτοκράτορος 
Μανουήλ (Willermi Tyrii historia, lib. XVIII, cap. З0.е/Ора Gesta Dei 
per Francos. Hanoviae 1611, σ. 952* «vir illustris Gundostephanus 
eiusdem imperatoris consaguinèus»). 

Τό εις Θεοδώραν τήν Κοντοστεφανίνην υπομνημάτιον του Μανασσή ευρον 
έτει 1888-φ εν τινι μεμβρανίνω κώδικι, γεγραμμένω περί τήν αρχήν της 
13-ης έκατονταετηρίδος και κατακειμένφ έν Καΐρω, έν τη βιβλιοθήκη του 
καθολικού op^obó^ou πατριάρχου της Αλεξανδρείας (παλαιός αριθ. ^Q) ' 
αυτή δε ή βιβλιοθήκη (ης εκτενή κατάλογον έπί νέα τών έν αυτή κωδίκων 
αριθμήσει ήρξάμην έγώ τότε να συντάττω) ευρίσκεται έν τω περι
βάλω του πατριαρχικού ναού του αγίου Νικολάου. Ό κώδιξ, έν φ τό πονη-
μάτιον του Μανασσή, είναι μεγάλου τετάρτου σχήματος, και σύγκειται εκ 
φύλλων 278, ων τα τέσσαρα τελευταία, μικρότερου όντα σχήματος, άνή-
κουσιν είς άλλον τινά κώδικα" τούτων δε τό πρώτον φύλλον (τανυν 
φ. 275) είναι παλίμψηστον' όλος δε ο κώδιξ, ώς έχει στ^ερον^ περιλαμ
βάνει έν έαυτω τα επόμενα κείμενα* 

1. Ιωάννου του Ζωναρά «έξήγησις τών αναστάσιμων κανόνων, τών 
του Δαμάσκηνου». Άρχ. «Επεί κανόνων ερμηνεία» κτλ., φ. 1—67. Κεί-
μενον μονόστηλον. Πρβλ. Migne τ. 135, σ. 421 . 

2. [Ιωάννου του Τζέτζου] άνεπίγραφος αλληγορική ερμηνεία της 
Ιλιάδος άχρι του Κ στοιχείου. Άρχ. «Όμηρος ó πάνσοοος, ή θάλασσα 
τών λόγων» κτλ., φ. 68—84 a. Κείμενον δίστηλον. Ρ. Matranga Anec
dota graeca, τ. 1, σ. 3 κέ. 
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3. «Περί του πώς συνέστη ό άλφάβητος». Αρχ. «Προ μεν τών παρά 
τοΐς "Ελλησι στοιχείων» κτλ., φ. 84 b. Κείμενον μονόστηλον. 

4. «Εκ της μετρικής χρονικής βίβλου 'Ιωάννου του Τζέτζου άλληγο-
ρίαι» μετά σχολίων έρυθροβαφών εν ταΤς φαις. Άρχ. «Άλ(λ)ηγορεΐν, εύ
ρημα των Αιγυπτίων», φ. 85 ъ —88 a. Τέλος' «έστω* δοκείτω* τοιαδί κρι-
ταί λόγων». Έν φ. 8 8 a σημείωμα* « κη' ó άγιος Ίλαρίων 
ηγούμενος της μονής της Πελεκητής έν ειρήνη τελειουται. Νυν εύρες όν
τως έν Θεψ μονήν, μάκαρ» κτλ. Αυτόθι σημειώματα μυθολογικά και ετυ
μολογικά. 

5. 'Ανώνυμα κεφάλαια «περί της Του άνθρωπου ηλικίας», περί του 
αλφαβήτου, και «'Αρχή συν Θεφ τών σημαινόμενων του Όμηρου κατά 
στοιχεΐον», ών ή αρχή· «α Άνήρ σημαίνει τέσσαρα, τάν φύσει» κτλ. 
Είτα τεμάχη εκ συγγραφών διαφόρων πατέρων περί της έκπορεύσεως του 
αγίου πνεύματος. Φύλλ. 89—-100. Ή πρόσθια σελίς του 101-ου φύλλου 
αφέθη άγραφος. 

6. «Ευσταθίου του άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης προοίμιον 
εις τον έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα τον επί τη εορτν] του αγίου πνεύ
ματος* ου προοιμίου προς τω τέλει κείται ή κατ' έκεΐνον άκροστιχίς». 
'Αρχ. «"Εοικας, ώ αδελφέ, ην προ μακρού» κτλ., φ. 101 ъ —260. Α. Mai, 
Spicilegium Romanům, τ. 5, υ,ίρος 2, σ. 161 — 383. Migne τ. 136, 
σ. 504 κέ. 

7. «Του φιλοσόφου χυρου Κωνσταντίνου του Μανασσή μονωδία επί τη 
σεβαστή κυρα Θεοδώρα τη Κοντοστεφανίνη», φ. 261 a —261 ъ. 

8. «Πόσαι είσί θεΐαι Γραφαί έκκλησιαζόμεναι και κανονιζόμεναι* και ή 
τούτων στιχομετρία, ώς υποτέτακται». Άρχ. «Γένεσις, στίχοι δτ . "Εξοδος, 
στίχοι βω'» κτλ., φ. 262 \ 

9. Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου λόγος εις τήν Ύπαπαντήν, ου ή 
αρχή* «Πολλοί τών μεγάλων» κτλ., φ. 262 \ Migne τ. 39_, σ. 44 κέ. 

10. 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου λόγος εις τον εύαγγελισμόν της Θεο
τόκου, ου ή αρχή* «Πάλιν χαράς ευαγγέλια», φ. 266 ъ—267 a. Κείμενον 
δίστηλον. Migne τ. 49, σ. 791 . 

11. 'Ιωάννου Θεσσαλονίκης «Οτι ουδεμία διαφωνία ουδέ έναντίωσις τοΤς 
εύαγγελισταΤς περί της αναστάσεως του κυρίου ημών Ίησου Χρίστου». 'Αρχ. 
«Καθώς ένεχώρει, διεσαφήσαμεν»κτλ., φ. 267 a —270 a . Κείμενον δίστηλον. 

12. Γερμανού oc Κωνσταντινουπόλεως λόγος «εις τήν κοίμησιν της ύπερ-
αγίας Θεοτόκου». Άρχ. «Φήμη καλή και αγαθή», φ. 270 ъ —274 b . Κεί
μενον δίστηλον. Migne. τ. 98, σ. 360 κέ. 

13. «Του άγιωτάτου μΎ\τροτ:ο~)άτου Κορίνθου Γρηγορίου. Τη Κυριακή 
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του Άντιπάσχα. Ώδή α'. Ήχος α'. 'Ιωάννου πρεσβυτέρου του Δαμάσκηνου 
ó ειρμός. "Ασωμεν πάντες λαοί» κτλ. Ερμηνεία, ής ή αρχή* «Ό παρών 
κανών ολίγα τινά» κτλ., φ. 275—278. 

Και ταϋτα μεν ó έν Καίρω κώδιξ περιέχει εν έαυτφ, το δ' εν αύτω 
τούτω ρητορικόν γύμνασμα του Μανασση έχει κατά λέξιν ούτως* 

Του φιλοσόφου κυρου Κωνσταντίνου του Μανασση 
μονφδία έπί τν] σεβαστή κυρα Θεοδώρα τη Κοντοστεφανίνη. 

Οίμοι ! εγώ πάλιν πενθίμην λυραν αρμόζομαι* πάλιν μέλος 
παράμουσον αναβάλλομαι. Ούκ έπί καλλιχόροις χορείαις ó θίασος, 

5 ούκ έν ύμεναίοις, ούκ έν φδαΤς* ή γαρ νύξ των αμφίων και τό άλαμ-
πές της αναβολής έν ολο^υρ^οϊς, έν όλολυγμοΐς' ούκ έπί πανηγύ-
ρεσιν ούδ' έπί κώμοις ο σύλλογος, άλλ' έπί δάκρυσιν, άλλ' έπ' οίμω-
γαΐς* βοα γάρ άνυμέναια και μέλος ά,νίορτον άδει και άναυλον (πυρ 
σκυθρωπόν και άχρι τούτου και πυρ), ούκ έπιθαλάμιον, ού γαμή-

10 λιον. Τά πρόσωπα συννεφη, τών οφθαλμών oi κύκλοι διάβροχοι δά
κρυσιν, και θέλει μέν τις την συμφοράν άποκλαύσασθαι και την 
κειμένην άνακαλέσασθαι, άλλα σβέννυται ή φωνή, άλλ' έπιλείπει τό 
φθέγμα και προπηδα του λόγου πένθος, νοτίς* τό δε της οδύνης βά
ρος και το του πάθους τραχύ τάς .μεν του στόματος θύρας έπιπω-

15 μάζει, τά σπλάγχνα δε συμπιέζει, κάντευθεν φλέβες δακρύων άπό 
καρδίας λακτίζουσιν. Ώ βαρυδαίμων §ήτωρ έγώ και βαρύποτμος, ότι 
κάκου τοσοΰ^ε καθίσταμαι πενθητήρ και τοΐς παρουσι πίνω κρατήρα 
γόου περιχειλη, δν αδης έληνοβάτησεν, δν έκέρασε θάνατος! ΤοΤς 
μέν ούν άλλοις, δσοι σκηνής κατάρχουσι τραγικής, τοσουτφ μετριώ-

20 τερον τό δεινόν, οσω και τα τών θρηνούντων πολλάκις ούκ εγνω-
σται* έμοί δε όσω τά της κειμένης καλά γνωριμώτερα, τοσοΰτω τό 
άλγος και γλώτταν έπαφεΐναι τοΤς προτερήμασι, και ένεαρίσαι τοΐς 
άγαθοΐς, και περιλαλεΐν και παράδεισον, σωφρονικοΐς κατάφυτον κάλ-
λεσι. Νυν άλλ' εις έτέραν, φευ, ώδήν την του λόγου κιθάραν μετα-

25 σκευάζω, και μέλος θρηνητήριον συνιστώ, και νεκραν—οίμοι—κατολο-
φύρομαι ήνπερ ζώσαν ύμνεΐν ούκ έπήλθέ μοι. "Ώ βαρυσύμφορον 
άκουσμα, βαρυάλγητον λάλημα, λόγος φευκτός, δυσέορτον μέλος, 
πανόδυρτον! Η ζώσα στήλη της σωφροσύνης, ó της κοσμιότητος 
λαλών άνδριάς, τό της σεμνότητος έμπνουν εικόνισμα, φευ κατερ-

30 ράγη και κεΤται και άπηγλαίσθη καί ωχετο! Η πλάτανος ή χρυσέα 
τών αρετών, ó κήπος ό περιλάλητος, ο πασι κατάδενδρος άγαθοΐς 

12 κωδ. επ' .λο' .πεί . 
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πεφυλλοβόληται και άπέψυκται! Ο κόσμος του θήλεος, το ρόδον της 
γαληνότητος, άπεμαράνθη καί ίρριυσε, και νυν εν τύμβω, φευ, καί 
σποδφ τό τέμενος το κατάχρυσον, έν ω των καλών δ κύκλος έχό-

35 ρεύε! «Γυναίκα άνδρείαν τίς εϋρήσει»; ^οΰτο μεν ή Σολομώντος 
γλώσσα καί το εκείνου στόμα τό ^ζοφ6ργ\τοΊ ως τι τεράστιον άνακέ-
κραγεν, έν όλβίοις μεν το πράγμα τιθέντος, άποθαυμάζοντος δε τόν 
ηύτυχηκότα καί μακαρίοις ίγ^ράφοντος' έγώ δ' αν ουδέν ένδοιάσας 
άντιβοήσομαι: τοιαύτη και ευρέθη καί έγνωσται, ώς ή νυν θρηνουμένη 

40 τοιαύτη, καί έθάρσησεν έπ αυτήν, κατά την Γραφήν, καί έγαθύνθη 
ανδρός αυτής καρδία, καί έμακαρίσθη έν πύλαις ó ταύτην εύρων* 
αλλ' ουν, φευ, έξ ανθρώπων πέφευγε θαττον καί προς του χρόνου 
καί ταχύ οίχεται, καί τον ζοφώδη τούτον καί άείφρουρον φκησε 
θάλαμον. 'Ώ θάνατος άδικος καί βάσκανος θεριστής, οίον εις γήν 

45 στάχυν κατήνεγκεν! ώ σκότους αδου =καί ανήμερος νύξ, ohv 
άστρον άπέκρυψεν, οίον κάλλος ήμαύρωσε! Τοιαύτην έδει γυναίκα 
πρό ώρας άποκρυβήναι, ούτως συντόμως τον βίον άφεΤναι, ούτως 
οξέως τον κόσμον άπολιπείν, ή καί σώματος κάλλος έπήνθει καί 
χάριτες αρετών, ην · ήγαλλεν εύαρμοστία χαριτοπρόσωπος, ην έκό-

50 σμει λειμών σωφροσύνης ó θεοκήπευτος; Ηϋγει μεν αύτη καί 
συμμετρία μοροης, καί όψις έπέραστος, αλλ' έτεραι πάλιν της 
κατά Θεόν ευπρεπείας άνέτελλον ώραιότητες, καί ήν κατάστερος 
καλλοναΐς, όσαι τε όφθαλμοΐς ϋποπίπτουσι και όσαι περί τα ένδον 
αύλίζονται. Ταύτην τήν πενθουμένην — άλλα μοι μηδείς νεμε-

55 σάτω της τόλμης—ó καλλιτέχνης Θεός καθήκεν εις γήν, περιή-
γαγεν εις ανθρώπους εύκοσμίαν, υπόδειγμα βίου σώφρονος, νόμον, 
σεμνότητος άγαλμα, φιλησυχίας εικόνα, στήλην αίδους, ανδρείας 
λαμπάδα, δικαιοσύνης πυρσόν, φρονήσεως ήλιον. Αύτη τύπος εδόθη 
και χρηστοεργίας άπάσης κανών, ώς παν γένος τό θήλυ προς αυτήν 

60 άπευθύνοιτο, καί τάλλα υπό του δόντος άνήρπασται και άνθυπονό-
στησε τήν έκδημίαν τήν άνυπόστροφον. «Τίς δώσει τη κεφαλή μου 
ύδωρ καί πηγάς δακούων τοΐς όφθαλμοΐς μου, καί κλαύσομαί σε» 
καί κόψομαι, άργυροπτέρυξ τρυγών, περιστερά χρυσόπαστε τα μετά-
φρενα; τίς'Ιερεμίου γλώσσαν δανείσει μοι καί τήν συμφοράν όλοφύ-

65 ρομαι καί άποιμώξομαι το κακόν; Στυγνάζει μεν ό περιιστάμενος 
όχλος, παθαίνεται δε ώς επί κοινή δυσπραγήματος, καί ώς υπό πρη-

35 Παροίμ. λα', 10. 38 κωδ. έ γγραφο ν. 40 Παρο:μ. λα', 11. 41 έν πυλα'.ς] 
Παροιμ. λα', 23. 50 κωδ. α ύ τ η . 58 κωδ. φρον'.σεως. 60 κώδ. τ ά λ λ α ¡| κωδ. 
ά ν θ υ π ε ν ο σ τ η σ α ί . 61/62 Ίερεμ. θ', 1. 65) κώδ. περΰ 'σταμενος . 
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σττ\ρος άνωθεν άποδισκευθέντος την περιβολήν μεμελάνωται' υοωρ 
δε θρηνωδίας έπιβρέχει τα πρόσωπα καί στεναγμός ώς έλέπολις τα 
στέρνα κατακτυπεΐ, κάρα δε ξυρήκες καί πέπλοι μελάγχιμοι την 

70 ένδον ζάλην μηνυουσι* τοΐς γαρ τζοΧλοϊς ХУЛ χάρις βοστρύχων άπο-
τεθέρισται καί oč της κεφαλής άνθέρικες ϋπορρέουσιν, ó δε σύζυγος 
αυτής ό κλεινός, όσου πλείονος του κέντρου πεπείραται, τοσούτου 
καί πλέον διαπρέπει τοΐς άλγεσι* καί τοΐς άλλοις στερρός ευρισκόμε
νος καί άπερικλόνητος υπό τούτου και μόνου του πολέμου κατεστρα-

75 τήγηται' καί μά/αις πολλαΐς έναθλήσας, καί τον άριστέα παραγυ-
μνώσας, καί το άκατάληπτον εργοις παραδηλώσας, ενταύθα και 
μόνον κατεπαλαίσθη, καί τυραννεΐται το καρτερόψυχον, καί νενίκη-
ται τά άκαταγώνιστον* ó γαρ πολέμιος Ενδον έγκάθηται, καί την 
καρδίαν πολιορκεί, καί τα σπλάγχνα χρεοκοπεί, κάντεϋθεν ó χαλκεο-

80 κάρδιος, ó βριάρεως, καθάπερ λιπαροστέλεχος δρυς υπό πυρός ουρα
νίου τα ένδον έγκέκαυται και τα έκτος; άπηνθράκωται. Ψωμίζεται 
μεν άρτον, δν φυρα κοπετός, ποτίζεται δε πόσιν πικραν καί άθόλω-
τον, ην γεωργουσι μεν οφθαλμοί, βλέφαρα δε άποθλίβουσι* καί κατά 
τον έν "Ασμασι Σο\ο^ωντος νυμφίον ανακαλείται την περιστεραν την 

85 καλλιπτέρυγα, την χιονώδη, την πάλλευκον, ην κατημαργάρωσαν 
καλλοναί, ην έχιόνωσαν άρεταί, καί γοαται καί άναστένει* «'Ανάστα 
και έλθέ, καλή μου περιστερά* δεΐξόν μοι όψιν την σήν και άκούτι-
σόν μοι φωνήν σου»! 

Τό κειμενον ιοΰτο, έκτος της ιστορικής σημασίας του, έχει καί τι 
φιλολογικάν ενδιαφέρον έν τη λεκτική του συνθέσει. Υπάρχουσι δηλαδή 
πρώτον έν αυτφ λέξεις τινές αθησαύριστοι έν τοΐς λεξικοΐς, olov δυσέορτον 
μέλος (27), θεοκήπευτος (50), χρηστοεργια (59), άργυροπτέρυξ 
(63), καλλιπτέρυξ (85) και καταμαργαρόω (85).Άλλαι δε πολλαί λέ
ξεις εξελέγησαν υπό του Μανασσή, πιθανώς βοήθεια τών εις Ίλιάδα παρεκ-
βολών του Ευσταθίου καί τών έπί της εποχής του λεξικών, έκ διαφόρων 
συγγραφέων οίον το μέλος παράμουσον (4) έσχηματι'σθη κατά το παρ' 
Αίσχύλω (Χοηφ. 467) «πόνος παράμουσος»' προς τό βοα άνυμέναια (8) 
παραβλητέον το εύριπίδειον (Φοιν. 347) «άνυμέναια δ'Ίσμηνός έκηδευθη»* 
τό βαρύ δαίμων (16) είναι λέξις ευριπίδειος άμα και άριστοφάνειος, τό 
βαρυποτμος (16) καί σοφόκλειος και ευριπίδειος' πανόδυρτον μέλος(28) 

66 κωδ. ε π : κ ο ί ν ή . 67 κωδ. ά - ο δ υ σ κ ε υ θ ε ν τ ο ς . 68 κωδ. θρη νοδίας . [| κώδ. 
ελεπολ ί ς . 69 κωδ. ςυρηκες. [| κωδ. μ ε λ ο γ χ ί μ ν ο ί . 75 κωδ. έ ν ά θ λ η σ α ς . 

77 κώδ. κ α τ ε π α λ έ σ θ η . 79 κώδ. χρεοκοπεί! \\ κώδ. χ α λ κ ε ω κ α ρ δ ι ο ς . 81 κωδ. 
εγκέκοατα ί . 82 κωδ. φυρα [| κώδ. ά θ ο λ η τ ο ν . 84/88 7Ασμα β', 13, 14. 
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ελήφθη εκ της βίβλου των Μακκαβαίων (3, ς', 32)* το κάρα ξυρηκες 
(69) εκ της 'Ηλέκτρας του Εύριπίδου (στίχ. 335)* προς δε τά πέπλοι 
μελάγχ ιμοι (69) παραβλητέον το παρά τφ Εύσταθίω (εις Ίλιάδα 
σ. 1254,25) αίσχύλειον και άδέσποτον «πέπλους μελαγχίμους» (πρβλ. 
Naiiek, Tragic, fragmenta2, αριθ. 116. Και ετέρας ουκ ολίγας λέξεις 
έκ ποιητών και πεζογράφων αρχαίων ό Μανασσης έν τν) προς Θεοδώραν 
μονωδία του κατεχώρισε τεχνηέντως, άποτελέσας ούτω πολυποίκιλτον 
μονσειον δπερ δε παράδοξον, δτι έζήλωσε και την λεκτικήν του συγχρόνου 
του Ευσταθίου δεινότητα. Ούτως ó Ευστάθιος εν ταΐς εις Ίλιάδα παρεκ-
βολαΐς του (σ. 1372, 26) έγραψε τό «φδαί θρηνητήριοι»· ο Μανασσης εντεύ
θεν έμόρφωσε τό μέλος θρηνητήριον (25). Σημειωτέον έ'τι τά χαριτο-
πρόσωπος (49) και τό λιπαροστέλεχος (80)" των δυο τούτων λέξεων 
ò Μανασσης έκαμε χρησιν και έν τφ χρονιαω του (στίχ. 92 και 522)· τό 
πρωτότυπον του καταμαργαρόω (85 κατημαργάρωσαν), τσυτέστι τό 
καταμάργαρος, είναι σύνηθες τφ Μανασσν] (χρον. 71 , 2209, 4787, 
6490)' κατά δετό άργυροπτέρυξ (63) επλασεν ό Μανασσης έν τφ χρο-
νικφ του τό άργυροσάλπιγξ και τό άργυροχευμων (2334, 6257). 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 


