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1. МЕЛКІЯ СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ. 

Στίχοι ωραιότατοι. 
Έτει 1877-ω Μανουηλ δ Γεδεών εξέδωκε διά του Παρνασσού και δια βι-

βλιδίου ιδιαιτέρου παλαιά τίνα ποιη[Λάτια, συν αύτοΤς δέ και εξ «ανωνύμου 
ηθικά διδάγματα», τα έξης *). 

1) Παραμυθία. Άρχ. «"Αν λύπην Ιχγ)ς άνθρωπε». Στίχοι επτά. 
2) Φθόνος. Άρχ. «Έλθούσα νύξ απέκρυψε». Στίχοι 14. 
3) Ματαιότης βίου. Άρχ. «Ό βασιλεύς ό Σολομών ε'ιρηκε πάλαι λόγον». 

Στίχοι οκτώ. 
4) Εις το αυτό. Άρχ. «Τφ πλαστουργω παρέστηκα». Στίχοι εννέα. 
5) Εις το αυτό. Άρχ. «ΟΙδάς ποτέ σύ τον τροχόν». Στίχοι οκτώ. 
6) Εις το αυτό. Άρχ. «Εις κάτοπτρον προσέβλεψα». Στίχοι επτά. 
*0 κώδιξ, εν φ εύρε τα ποιημάτια ταύτα ό Γεδεών, [λένει προς το παρόν 

απροσδιόριστος, αγνοείται δε και πού νυν ευρίσκεται. Ό Γεδεών λέγει τινά περί 
τούτου σκοτεινώς, μιόνον δε σαφές εκ των λόγων του είναι, ότι ευρέθησαν «εν 
φυλλαρίοις» γεγραμ^ένοις υπό του γνωστού στιχογράφου Καισαρίου Δαπόντε, 
και επομένως [χεσούντος η ύπερμεσούντος του 18-ου αιώνος. *0 Γεδεών λέγει 
προσέτι, οτι ηρεύνησε «κατά τό ενόν», δπως |/.άθ$ «αν ύπάρχωσιν εκδεδομ.ένα» 
τα ρηθέντα ποιη[λάτια, και επειδή ουδέν ηδυνήθη περί τούτου να πληροφορηθώ, 
έδη^οσίευσεν αυτά ως άγνωστα 2). Άγνωστα ό'(Αως δεν ήσαν εντελώς, διότι αν 
εφυλλομιέτρει τα εκδεδθ(ΐ.ένα του Δαπόντε πονήματα, θα εύρισκεν οτι αυτός ό 
Δαπόντες είχε καταχωρίσει τέσσαρα των ποιηματίων εκείνων (τα υπ' αριθ. 3, 
4,5,6) εν τω τυπωθέντι εν Λειψία ετει1766-ω διτό(Λω «Καθρέπτη Γυναικών»3). 

Τό υπ' αριθμόν 3 τών εξ ειρηριένων ποιη[Αατίων έ^νη[λονεύθη κατά την 
ίκδοσιν του Γεδεών ύπό του Krumbaeher ως αποτελούν αύθύπαρκτον διασκευην 

1) Παρνασσός, 1877, τ. 1, σ. 526 κέ. ΜνημεΤα μεσαιωνικής ελληνικής ποιησεως έκδιδ. 
Μ.Ί. Γεδεών. Έν Αθήναις 1877, σ. 1—3. 

2) ΜνημεΤα, σ. η'. 
3) Κ. Δαπόντε, Καθρέπτης γυναικών. 'Εν Λιψία 1766, τ. 2, σ. 411—412. 
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του Σπανέα, εν ή ό νουθετών είναι ό Σολομών και ουχί ο Σπανέας* υπέδειξε δέ 
καί τίνα αντίγραφα, ων βέβαια είναι τα έξης δύο 1) . 

1) Κωδ, Barber. II, 99. 
2) Κωδ. Αθηνών 712 2). 
Ειδήσεις τινας περί του πρώτου των αντιγράφων τούτων όρείλομεν είς τον 

J. Schmitt, σημειοΰντα δτι ή επιγραφή Ιχει ενταύθα ούτω* «Στίχοι πολιτικοί 
του Σπανία»* Πόσους δε στίχους αριθμεί άγνοοΰμεν εισέτι 3) . Έν τω δευτέρω 
αντιγράφω το 3-ον ποιημάτιον είναι άνώνυμον* άνώνυμον ωσαύτως έν τη έκδόσει 
του Δαποντε και του Γεδεών, άνώνυμον δε καί έν δυσιν ετέροις άντιγράφοις, περί 
ων ό λόγος κατωτέρω' διό φαίνεται δτι ή άνάμιξις του Σπανία έν τω κώδικι 
Barberini είναι αποτέλεσμα συγχύσεως των προς 'Ροβοαμ φερομένων κατά 
διαφόρους διασκευας συμβουλών του Σολομώντος με τους είρημένους στίχους, 
οίτινες ολίγιστοι δντες παριστώσιν απλώς επίγραμμα είς την ματαιότητα του 
βίου, και τούτο κατά πλοκήν ανωνύμου στιχουργού των όσα λέγει ό Σολομών 
έν τω Εκκλησιαστή (a', 12—β', 1 κέ). Ό κώδιξ Barberini σχετίζεται με το 
εν τφ κώδικι Ottoboni άντίγραφον (αριθ. 192), Ινθα το ποιημάτιον άνώνυ-
μον δν επίσης έπιγραφήν Ιχει το «Στίχοι πολιτικοί», καθά και έν τω κώδικι 
Barberini, άλλ' άνευ του ονόματος Σπανία 4)# και τούτο ίσως είναι άπόδειξις 
δτι το δνομα του Σπανία συνεδέθη μετά της επιγραφής του ποιηματίου είς 
χρόνους πολύ μεταγενεστέρους της συντάξεως αυτού. 

Όπωσδη'ποτε το ποιημάτιον τούτο ούδεμίαν έ'χει σχέσιν προς τάς διασκευάς 
του Σπανέα, αλλ' είναι μάλλον μέρος, ως φαίνεται, συλλογής επιγραμμάτων 
ανωνύμου στιχουργού είς υποθέσεις τού ανθρωπίνου βίου, ην άγνοούμεν άχρι 
σήμερον έν τφ συνόλω της, άλλ' ης ικανά μέρη θα ύπάρχωσιν έν τοίς ηδη ρη-
θεΐσι κώδιξιν 6 ) . Ό κώδιξ λόγου χάριν Ottobonianus 192 έν τω φύλλω 252 
υπό την γενικήν έπιγραφήν «Στίχοι πολιτικοί» άρχεται, ως λέγουσιν οι κ. Feron 
και Battaglini, άπδ των λέξεων «Ό βασιλεύς ο Σολομών ειρηκε πάλαι (ed. 
πάλιν) λόγον»· το δε πέρας αυτών ευρίσκεται μεθ' ίκανάς σελίδας· αλλ' επειδή 
το περί λόγου τού Σολομώντος ποιημάτιον τούτο είναι κατά τάς εκδόσεις δλιγό-
στιχον και αυτοτελές, άναγκαιως Ιχει να ύποπτεύωμεν δτι έν τφ κώδικι Otto-
boni ύπο μίαν και τήν αυτήν γενικήν έπιγραφήν θα εύρίσκωνται πολλά ομού 
δια στίχων πολιτικών επιγράμματα είς τον άνθρώπινον βίον. 

Έν τοις «φυλλαρίοις» τού Γεδεών ύπάρχουσιν, ως εί'δομεν, Ιξ επιγράμματα 
είς τήν αυτήν ύπόθεσιν, έν δε τω Καθρέπτη Γυναικών τού Δαπόντε (σ. 4 1 1 — 
425) υπέρ τα είκοσι, 17 μέν είς στίχους πολιτικούς, ΐξ δε είς ιάμβους, καί 
ταύτα εις το τέλος των πολιτικών έν εί'δει προσθήκης. Ό Δαπόντες την πλον-

1) Κ. Krumbacher, Geschichte der byz. Litteratur2, σ. 802—803. 
2) 'l. και *A. 2ακκελίωνος Κατάλογος των χειρογράφων της'Εθνικης Βιβλιοθήκης 

της'Ελλάδος. Έν Αθήναις 1892, σ. 130. 
3) "Ορα Byzantinische Zeitschrift, 1892, τ. 1, σ. 327—328. 
4) Ε. Feron et F. Battaglini, Codices manuscripti graeci OttobonianiBibliothecae 

Vaticanae. Romae 1893, σ. 112. 
δ) *Άν άποβλέψωμεν είς τα ηδη γνωστά της συλλογής ταύτης μέρη, φαίνεται δτι ο 

ποιητής αύτης ουδέν αφ* έαυτου λέγει νέον, άλλ* απλώς αναπτύσσει δια στίχων γνωστά 
γνωμικά, καί βιβλικά και φιλίσοφα καί ασκητικά. 
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σίαν ταύτην συλλογήν έξήγαγεν εκ χειρογράφου, εν ώ εύρίσκετο και είκών του 
ανθρωπίνου βίου' περιγράφει δε ταύτην ούτω ]) . 

Πιάνω ανοίγω το .λοιπόν βιβλίον να διαβάσω* 
τι μ' Ιτυχε δεν ημπορώ ποτέ να το ξεχάσω, 
Μ' Ιτυχε, φίλε, να Ιδώ ευθύς ζωγραφισμένον 
τον Βίον, ήγουν την ζωήν, σαν άνδρα 'στορισμένον, 
με σχήμα όπου μ' £καμε να τον ανατριχιάσω, 
να φοβηθώ και ζωντανόν τον βίον να λογιάσω, 
γυμνόν τελείως και ξηρόν, καθώς γράφουν τον Χάρο* 
στα δυο του πόδια δυο τροχοί, και φόβον να μή πάρω; 
και εις τοις άντζαις του πτερά κ' ενα ζύγι βαστούσε, 
και ένας άνθρωπος εκεί αυτόν τον έκρατοΰσε. 
Μα τόσον επιτήδεια ήτον εικονισμένος, 
τόσον σωστά και ζωντανά ητον σχηματισμένος, 
όπου ψυχή του Ιλειπε μόνον να του 'μίλησα. 
Ώς τόσον τ' είχε να του 'π^, είχε τα ζωγραφησ^, 
λόγια όπου μ' £καμαν ευθύς ν' αποφασίσω 
και κόσμον και εγκόσμια όλα να τα αφήσω, 
και μέσα εις την Ιρημον να 'πάγω να καθίσω, 
και μόνος ολομόναχος 'σαν το πουλί να ζήσω. 
Και άκουσε τα, αδελφέ, κιαν δεν αποφάσισες 
και σύ να κάμ^ς το αυτό, να μη με πλιό, 'μιλήσ^ς. 

Κατόπιν ό Δαπόντες παρατίθησιν αύτολεξει εκ του χειρογράφου τα εις τον 
άνθρώπινον βίον «λόγια», ήτοι τά αλλεπάλληλα επιγράμματα (υπό τήν γενικήν 
έπιγραφήν «Περί ματαιότητος του βίου»), ων, ως ήδη ελέχθη, τέσσαρα ύπάρχουσι 
και èv τω βιβλιδίω του Γεδεών' δεκαπέντε δε Ετερα αλλεπάλληλα υπό τήν γενι
κήν έπιγραφήν «Στίχοι ωραιότατοι» ευρομεν ημείς Ιτει 1883-ω lv τινι 
κώδικι της βιβλιοθήκης του εν Μυτιλήνη γυμνασίου. 

Τόν κώδικα τούτον τάξαντες εκεί υπ' αριθμόν 37 περιεγράψαμεν ίκανώς εν 
τ?) «Μαυρογορδατείω βιβλιοθήκη (τόμ. 1, σ. 143—144), ως δε φαίνεται εγράφη 
περί τό τέλος του 15-ου αιώνος. Το κείμενον τών στίχων καταλαμβάνει ενταύθα 
οκτώ σελίδας (φύλλ. ρξα'—ρξδ'), ή δε διαίρεσις αυτών εις δεκαπέντε διάφορα 
επιγράμματα, αλλ' άνευ αριθμών, ανήκει εις τόν γραφέα του κωδικός. 

ΟΙ αριθμοί α', β', γ', ε', ς', ζ' και η ' άντιστοιχοΰσι προς τους παρά τω Γε-
δεών αριθμούς γ', ε', α', β', c' και δ' κατά τήν έξης τάξιν. 

Μυτ. Γεδ. 
α' = γ 

Σημείωσις. β' = ε' 
γ' = α' 
ε' = β' 
ς' = β' 
ζ' = ς' 
η' = δ' 

Τα δύο διακεκριμένα επιγράμματα του 
Ι μυτιληναίκου χειρογράφου ef και ς' εινα̂ ι 

συνηνωμένα παρά τω Γεδεών εις εν υπ 
αριθ. β'. 

1) Καθρέπτης γυναικών, τ. 2, σ. 410—411. 
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Ούτω πρωτοφανή επιγράμματα εν τω μυτιληναι'κώ χειρογραφω είναι μόνα 
τά ύπ' αριθμούς δ', i', ια', ι β', ιγ', ιδ' καί ιε'· άλλ* επειδή είναι ένδεχόμενον 
άλλοι τινές -να ζητησωσιν ύστερον το σύνολον των τοιούτων επιγραμμάτων εν 
τοΙς κώδιξιν, ημείς ως βάσιν τοιαύτης έρεύνης προσφέρομεν αύτο"ΐς το σύνολον 
των έν Μυτιλήνη «στίχων ωραιότατων». 

Στίχοι ωραιότατοι. 

α . 

Ό βασιλεύς ό Σολομών εΐρηκε πάλαι λόγον 
«Έγώ τόν κόσμον εγνωκα και τα καλά τα τούτου Χ)· 
τάς φύσεις β) κατεξέτασα, των πάντων επειράθην 3)· 
ούδεν εύρόν τι μόνιμον 4) , ούδ ασφαλές έν τούτοις' 
τα πάντα παραρρέουσι, τα πάντα ματαιότης' 
κόνις 5) και τέφρα καΐ καπνός, Γραφής 6) σκιά και οναρ· 
εν δε και μόνιμον καλόν, ψυχής ή σωτηρία. 

β'· 
Οΐδας 7) ποτέ συ τόν τροχόν, τάς πτέρυγας 8 ) ας £χει, 
πως άνω κάτω στρέφονται και φέρονται κατόπιν; 
ούτως ό κόσμος 9) στρέφεται και τα καλά τά τούτου 
παρέρχονται, μαραίνονται, φεύγουσιν, ου κρατούνται, 
δόξα και πλούτος και τιμή, Ισχύς, υγεία, κάλλος. 
Λοιπόν εκείνος φρόνιμος, ό μη πόθων τον κόσμον, 
άλλα δουλεύων10) τω θεω καί της ψυχής φροντίζων ι 1 ) . 

Τ'· 
ΛΑν λύπην έ*χεις, άνθρωπε, αν άθυμεΤς πολλάκις, 
άν συμφοραι δαμάζουσιν 1 2 ) , αν εκ ψυχής στενάζεις, 

1) Παρά τα> Δαπόντε «και τα τερπνά του βίου». 
2) Παρά τφ Δαπόντε ατά πάντα». 
3) Έν τω κώδικι έπειράσθην. 
4)Έν τω κώδ. μώνϋμον. 
δ) Ài λέξεις «τα πάντα ματαιότης· κόνις» δεν ύπάρχουσιν εν τω μυτιληναίκω χειρο

γραφω. 
6) Έν τφ κώσ. γραφή. 
7) Ούτω και παρά τω Γεδεών, παρά δέ τω Δαπόντε «είδες». 
8) Ούτω κατά τον Δαπόντε, έν δε τοΤς άντιγράφοις Γεδεών και Μυτιλήνης «πτερωτάς». 
9) Αι λέξεις «στρέφονται καί φέρονται κατόπιν; ούτως ό κόσμος» έλλειπουσι τω μυτιλ. 

αντιγράφω. 
10) Έν τφ κωδ. δουλεύει* κα\ περαιτέρω φροντίζει. 
11) Παρά τω Δαπο'ντε καί τω Γεδεών υπάρχει εις στίχος περιπλε'ον, ό εξής· «καί μεμνη-

μένος του θεού καί πάντων των άγιων». 
12) Παρά τω Γεδεών «δαμάζω σι ν». 
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αν φίλους εύρες ως εχθρούς, αν συγγενείς λυποΰσιν, 
αν βασιλεύς η δέσποινα *) κακώσαί σε ζητοΰσιν 
και τηκγΐ και μαραίνεσαι καί συνεχώς δακρύεις, 
μία σοι τούτων των κακών αποφυγή καί λύσις, 
η προς θεον καταφυγή α) και προς θεον ελπίδες. 

s'. 
'!ALV ιδης ξένον άνθρωπον εις άρετήν καί γνώσιν 
υπό της τύχης της πικρδίς άτίμως ερριμμένον, 
έν ξένοι; διατρίβοντα, πενόμενον τελέως, 
σύ μή παρίδ*/)ς τον αυτόν ως ενα τών άδοξων, 
άλλ* οικτειρον, βοη'θησον, σώσον άπερριμμένον, 
tv' άντιλάβης εκ θεού τας άμοιβάς πλουσίως 
εις την ήμέραν του κριτου την φοβερά ν εκείνην 3 ) . 

t ε . 

Έλθοΰσα νύξ απέκρυψε την καθαραν ήμέραν, 
και νέφος συνεκάλυψε4) τον ηλιον τον μέγαν, 
και μαργαρίτου και χρυσού το κάλλος ήμαυρώθη5) 
υπό βορβόρου καί πηλού και συρφετού και τέφρας* 
άλλα και φθόνος συσκοτεί της άρετης την ώραν 
βάλλων, τοξεύων αφειδώς, πλήττων 6 ) , πιμπρών, συγχέων 
και τών ανδρών τών ευγενών και τών σοφών την δόξαν. 

ς'. 

Πάλιν το σκότος λύεται, πάλιν το φώς εφάνη, 
το νέφος ύπεχώρησεν, ό ήλιος εκλάμπει7) 
και μαργαρίτης, ό χρυσός8), πάλιν άνεκαθάρθη* 
ο φθόνος γαρ τών πονηρών άνθησας άπεσβέσθη 
και το λαμπρον της άρετης κρυφθέν άνεκαλύφθη· 
ου γαρ εις τέλος οι κακοί τους αγαθούς νικώσιν, 
ουδέ το κράτος δίδωσι θεός τ^ μοχθηρία. 

1) Παρά τφ Γεδεών «αν δε και δους η έτερος». 
2) Παρά τφ Γεδεών «καταλλαγή». 
3) Έν τω επιγραμματι τούτφ αναπτύσσεται το ψευδοδημοκριτειον γνωμικόν «Ξένοις 

μεταδιδου και τοΤς δεομενοις εκ των ενόντων ό γαρ μή διδούς δεομενω ойбе αυτός λήψεται 
δεόμενος». Mullach, Fragm. philos., σ. 555. Corpus paroem. τ. 2, σ. 548. Πρβλ. Ματθ. 
χε , 43—45. 

4) Παρά τω Γεδεών «ύπεκάλυψε». 
5)Έν τω κώδικι ήμαυρώθην. 
6) Παρά τω Γεδεών «τύπτων». 
7) Έν τω κώδικι έκλάμπη. 
8) Παρά τω Γεδεών «και χρυσός». 
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rt 

Εις κάτοπτρον προσέβλεψα, еібоѵ ΐλορφήν άνθρωπου, 
ήρώτων άποκρίνασθαι καΐ λόγον ουκ έλάλει' 
ήλθον έγγίσαι και λαβείν *), την στάσιν παραλλάξας 2)# 

εύθυς άπέσβη τό φανέν, Ικρύβη παραυτικα 3 ) . 
Είδες του κόσμου την [χορφην, είδες εικόνα βίου, 
είδες άπάτην άληθη, είδες βεβαίαν πλάνην, 
πώς φεύγουσιν, ου ρ,ένουσιν, α σπεύδομεν 4 ) κρατησαι. 

η. 

Τω πλαστουργω παρέστηκα, την τέχνην έθεώ|χην, 
πως εν τφ πλάττειν τον πηλον και τον τροχον συστρέφειν 
το σκεύος άπειργάζετο, είδος διδούς και τύπον* 
αλλ* ολίσθησαν της χειρός αθρόως συνετρίβη 5 ) . 
Εικόνα ταύτης έλαβαν της καθ' η*χας ουσίας* 
εκ γαρ πηλοΰ γεγόναρ,εν περιφορά 6) των ανω 
και πάλιν συντριβόυ,εθα και προς πηλον χωροΰμιεν 7 ) . 

θ'. 

"Οταν τα πλήθη των κακών ων Ιπραξα κατίδω 
και την εις εκαστον αυτών κόλασιν εννοήσω, 
δρη, πελάγη και κρημνούς επιζητώ ριφηναι 
και ζόφον ύποδύσασθαι και γης [χυχούς είσδύναι* 
τίνες γαρ ποταμοί, ποΐαι πόσαι πηγαί δακρύων 
το πέλαγος μ.ου των κακών ίσχύσουσι ξηραναι; 
προς οικτιρ(Χούς τους του θεού εν τούτοις καταφεύγω. 

. t'. 

Εις πέλαγος προσέβλεψα καθήμενος εις δρος, 
καΐ ναυν κατειδον πλέουσαν [λετά πολλού κινδύνου* 
το πλοΐον έβαπτίζετο τγ} βί$ των κυμάτων 

1) Παρά τφ Δαποντε και Γεδεών «έγγίσαι προσλαβεΤν». 
2) Παρά τω Γεδεών «παραλλάξαι». 
3) Παρά τω Δαποντε και Γεδεών «ευθύς απέβη το φανέν, την στάσιν παράλλαξαν». 
4) Παρά τω Δαποντε και Γεδεών «πώς φεύγουσιν, ου σπευδουσιν, α σπεύδουσι». 
5) Έν τω κειμ. Δαποντε και Γεδ. «όλισθείσης της χειρός, πεσόν τά (Γεδ. του) άπεν-

τευθεν αθρόως συνετρίβη γουν, εις κόνιν έλεπτύνθη». 
6) Παρά Γεδεών «περιφορά». 
7) Παρά τφ Δαποντε και Γεδεών προστίθεται ενταύθα εις περιπλέον στίχος, ^έξής· 

«Χουν τω χοΐ" διδόαμεν, βαβαι θεού κριμάτων». 
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ην γαρ και γνόφος και βροχή και καταιγις και λαϊλαψ, 
5 οι ναΰται δ' έστασίαζον περί του τις 6 πρώτος. 

Είδες λαον άνόητον, είδες άπεγνωσμένον' 
ούτως ημέϊς ανόητοι καί μεμηνότες πλέον, 
ύφεδρευούσης τελευτης, θανάτου παρεστώτος, 
υπέρ άρχων σπουδάζοντες και τάς τιμάς ζητοΰντες, 

ίο την κρίσιν μη προβλέποντες, μη του κριτοΰ τον φόβο ν. 

г 
ta. 

Τον ηλιον έώρακας εκλείψαντα πολλάκις, 
σκότω κρυφθέντα, τας αύγας φωτός έστερημένον, 
καί πάλιν άνατείλαντα προς την αύτην ημέραν* 
άλλ' ου θαυμάζεις το καινάν λόγω μαθεΤν τον τρόπον 

δ σελήνη γαρ ύπέδραμεν, άντέφραξε τάς δψεις 
και πάλιν ύπεχώρησεν, έκλύσατο *) το σκότος. 
Ούτω σοφον μη ξενισθης, αν συγχυθν} τη τύχη, 
αν σκοτισθγΐ τοις πάθεσιν, αν δόξη παραπέση* 
Ιχει γαρ γνώσιν άληθη πάλιν δι' ης έκλάμψεια) 

ίο και την πηγην κατόψεται τών αγαθών την πρώτην. 

Φ'. 
οί φιλόσοφοι το σώμα της σελήνης 

άφώτιστον άναύγαστον, φως οίκοθεν ουκ 2χον 
δανείζεται δε φωτισμόν εξ αύγασμών8) ηλίου. 
"Οταν ουν ώσιν αντικρύ τα δύο ταΰτα φώτα, 

s ή γη δε μέσον ευρέθη και κατευθύ των δύο, 
άντίφραξις έγγίνεται παρά της γης τψ φέγγει 
και σκότος μεσιτεύει γοΰν αντί φωτός.του πρόσθεν. 
Ούτω ψυχή παρά του νου δέχεται τας έλλάμψεις, 
δταν μη μοχθηρία τις ύλοχαρης εν μέσω 

ίο μηδ* άνω κάτω γένηται, του λόγου κινηθέντος. 

Έκ τών όστρέων μάργαρον, το ρόδον εξ άκάνθης, 
το κρίνον καί το βάλσαμο ν εκ βοτάνων προήλθε, 
και της πορφύρας το λαμπρο'ν έκ της κογχύλης Ιφυ* 
και δη πολλοί περίλαμπροι την άρετήν καί γνώσιν 

1) Έν τω χώδικι έκλείσατο. 
2) Έν τω κώδικι πα ρ απ e ση. 
3) Έν τω κώδικι αύγασμον. 
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s εξ ευτελούς γεγόνασι της των πατέρων ρίζης* 
και ποταμοί κατέρρευσαν εξ αλμυρών υδάτων, 
των όθεν ήσαν την αρχήν των πλείστων αγνοουντων* 
τω κάλλει γαρ των πράξεων απέκρυψε του; όθεν. 
Οΰτω την άρετην ουκ ή'σχυνεν ου γένος, ου πενία, 

ίο αλλ' ?στι κόσμος ευπρεπής, ώραί'σμένος πάνυ, 
η στεφηφόρω βασιλέΐ το στέμμα και η δόξα Χ). 

ι*. 

Άνεμου πνεύσαντος σφοδρού κέδρος προς γην έκλίθη, 
ή πίτυς δ* ύπεστέναξε προς την του κέδρου πτώσιν, 
όρωσα τον βαθύρριζον και καρτερόν τν* φύσει 
τόσον παθόντα σύμπτωμα τν) βί<κ των πνευμάτων, 

ь αΰτη τάς ρίζας έχουσα πάσας επιπόλαιους α). 
Ούτω πας όστις φρόνιμος εν συμφορά του πέλας 
αυτόν περισφαλίζεται και ταπεινώς βαδίζει, 
και το της τύχης συνεχώς άστατον ύφοραται, 
και πασιν υποκλίνεται τοίς άτυχοΰσι φίλοις, 

ίο καΐ τύφον ου προσίεται, ου δόξης προπετεύει, 
αλλά την τύχην έφορ^ και τα δεινά τα ταύτης. 

ιε. 

Καν ουρανούς, άνθρωπε, και νέφη φθάσης, 
κάν γης μέτρησης και θαλάττης τα βάθη, 
καν τοις ελάφοις ύπεραρθ^ς 3) εν δρόμοις, 
καν το χρυσίον, το σουφιρ, κυρίευσης, 
λίθον τάφου τρίπηχυν 4) ούχ ύπεκδράμης. 

Έν Πετρουπόλει, 12 'Ιανουαρίου 1904. 

φ Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς· 

1)Έν τώ κώδικι τη δόξη. 
2) Πρβλ. Ζαχαριου ια', 2 «όλολυξατω πιτυς, διότι πέπτωχε κέδρος, δτι μεγάλως μεγι 

στάνες «ταλαιπώρησαν». 
3)Έν τω κώδικι ύπερ.αρθε\ς. 
4) Εν τω χώδ, τρίπηχον. 


