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μεταφράσεων πού βλέπουν το φως της δημοσιότητος κατά τους τελευταίους 
καιρούς. Ό μετά το 1976 σιωπηρώς καθιερωθείς γλωσσικός καταναγκασμός της 
άνδραποδώδους μορφής (κατηγγέλθη δημοσία δτι ζηλωταί καθηγηταί ήπείλησαν 
και κατήγγειλαν συναδέλφους των ως μεταχειριζομένους κατά τήν διδασκαλίαν 
των λέξεις τής καθαρευούσης!) αναγκάζει πολλούς μεταφραστάς να μεταχειρί-
ζωνται λέξεις αδόκιμους. Δέν έξέφυγε τής περιπτώσεως και το βιβλίον τούτο. Αί 
έπιφωνήσεις του Εύριπίδου αίαΐ, αίαΐ, φευ φευ, ίώ, ώμοι, οι 'γώ, οΓ έγώ, 
μεταφράζονται στερεοτύπως με το αλί, ένω ό Ευριπίδης δέν ανέχεται τήν 
μονοτονίαν. 'Εδώ βλέπει τις τήν είδικήν έπίδρασιν τών προγενεστέρων θεατρικών 
παραστάσεων με τήν κραυγήν άλί! Είς το δράμα τούτο ό Ευριπίδης μεταχειρίζεται 
κατά κόρον το σχήμα τής παλιλλογίας μέ τάς δίπλας λέξεις: βοαν βοάν, φίλαι 
φίλαι, ώλβισαν ωλβισαν κ.ά. Είς τήν μετάφρασιν υπάρχει ή διπλή άπόδοσις, όχι 
δμως εις ολα. Στίχ. 452 τάχ' ώσθήση βία, μετάφρ. «και θα ξεκουμπισθής ταχιά μέ 
βία. Είς τήν δημοτικήν του λαοϋ (και όχι τών Ινστιτούτων) το ταχιά δέν σημαίνει 
γρήγορα, άλλα αυριον. Δια τούτο άτυχης είναι και ή ταχιά πορεία του 1319 
(δρομαΐον) πού δέν αντιστοιχεί προς το ταχεία. Και 1623 είλον αν τάχα' θα τους 
έπιανα ταχιά». Θύμα τής κακοθεατρικής μεταφράσεως τών παλαιοτέρων είναι και 
ή άπόδοσις τής λέξεως ερις, τών απειραρίθμων περιπτώσεων τής 'Ελένης, μέ τήν 
συμβατικήν και έκτος λαϊκής χρήσεως λέξιν αμάχη στερεοτύπως, πλην ευτυχώς 
δύο περιπτώσεων έν 708 και 1508 οπού το ερίδων άπεδόθη μέ «τον αγώνα». Έ ν 
στ. 569 ή άπόδοσις του ευμενής μέ το «άβλαβος» είναι άστοχος, διότι άβλαβος= 
ό μή βλάπτων. Το ευμενής δέν έχει άντίστοιχον εις τήν δημοτικήν και θα 
άναγκασθώμεν να το υίοθετήσωμεν —όπως, πολύ ορθώς, ό λόγιος συγγραφεύς 
έχρησιμοποίησε τάς λογίας λέξεις «ανεξιχνίαστος» και «πολύτροπος». Έ ν 1042 
πεδίων άπειροι και 1117 ρόθια πεδία (τους κάμπους τής θάλασσας) προσφορωτέρα 
ουχί ή κυριολεκτική έννοια τής πεδιάδος, άλλα του εδάφους, τής εκτάσεως. Είς 
τους στ. 1344 εξ. το άλαλα=μέ αλαλαγμούς και 1352 τερφθεΐσ' άλαλαγμω, ή 
μετάφρασις εϊναι άστοχος, άφοΰ, ώς και είς τα Σχόλια σημειοϋται, δέν είναι 
δυνατόν αί Χάριτες να αλαλάζουν, ούτε αί ί'διαι μαζί μέ τήν Κύπριν τα κάμνουν 
άλαλαγμόν. Δια τούτο έδώ ή άλαλα σημαίνει τριωδίαν και ό αλαλαγμός συναυ-
λίαν. Και ή έν 1668 άπόδοσις του ξένια μέ το φιλοξενίσματα είναι αντίθετος 
προς το γλωσσικον αίσθημα τοΰ λαού, ό όποιος ποτέ δέν λέγει φολοξενίζω αν και 
λέγει ξενίζω. Μέ τήν σύνθεσιν αλλάζει ό σχηματισμός τών λέξεων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Ν,ικ. Α. Μασουρίδη, Ή Γραμμική Β, Άνάλυσις τής μεθόδου άποκρυπτογρα-
φήσεως, Θεωρία, άνάγνωσις και ερμηνεία πινακίδων, 'Αθήναι 1989, σελ. 166. 

Ή άποκρυπτογράφησις τής γραμμικής Β υπό του Ventris τό 1952 και ή 
διαπίστωσις ότι αύτη είναι φορεύς γλώσσης ελληνικής υπήρξε γεγονός σπου-
δαϊον, ατυχώς όμως δέν άνεγνωρίσθη ή αξία πάντων τών συλλαβικών συμβόλων 
ούτε δέ και οι προταθέντες κανόνες αναγνώσεως πείθουν περί τής όρθότητος τής 
αναγνώσεως τής γραφής κατά τρόπον απόλυτον. Ά φ ο υ λοιπόν τό ζήτημα 
ευρίσκεται είσέτι υπό τήν κρίσιν τής 'Επιστήμης έν αναμονή νέων δεδομένων, 
είναι εύλογος και δικαιολογημένη πάσα ερευνητική περί τό θέμα ένασχόλησις. 
"Ηδη μέ τήν άποκρυπτογράφησιν τής Γραμμικής Β είχεν άσχοληθή παρ' ήμϊν 
πολύ προ του Ventris ό αείμνηστος Κ. Κτιστόπουλος, τραπεζικός, άνευρων πολλά 
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σημεία τής δομής της. Αυτός δεν είχε πεισθή, δτι ή μέθοδος τοΰ Ventris έλυσε το 
ζήτημα. 'Από τίνων δεκαετιών ασχολείται με το ζήτημα αυτό και ό δικηγόρος Ν. 
Μασουρίδης, ό όποιος δια της εν τη έπικεφαλίδι νέας μελέτης του παρουσιάζει εν 
τω συνόλω της τήν άνάλυσιν της χρησιμοποιηθείσης υπ' αύτοϋ μεθόδου και το 
αποτέλεσμα της. 

"Ας παρακολουθήσωμεν το έργον του. Εις τάς πινακίδας της Πύλου και 
ολίγας των Μυκηνών, είλημμένας έκ τών εκδόσεων του Bennett, τάς οποίας 
παρουσιάζει και ερμηνεύει έδώ και έκ τών υπολοίπων της Πύλου διακρίνει 76 
σημεία συλλαβικά. Εις τάς πινακίδας της Κνωσσου υπάρχουν περισσότερα. 'Εκ 
τών 76 τής Πύλου κατώρθωσε να αναγνώριση τα 69 κύρια σημεία. Μερικά έκ 
τούτων έχουν και δευτέραν παραλλαγήν ή και τρίτη ν και τετάρτην. Τα 12 έκ τών 
69 έχουν τήν αυτήν άξίαν προς τα του Ventris και άλλα 6 ολίγον διάφορον. Τα 
λοιπά 54 έχουν διάφορον ή εις τον πίνακα Ventris άξίαν. ' Η μέθοδος τής άπο-
κρυπτογραφήσεως: Δια να φθάση εις τήν άναγνώρισιν τών συλλαβικών σημείων 
έζήτησε προηγουμένως να μαντεύση το περιεχόμενον τής πινακίδος καθοδηγού
μενος άπο τα συνοδεύοντα τους στίχους ιδεογράμματα και τα σύμβολα τών 
αριθμών. Κατόπιν άνεζήτει λέξεις έλληνικάς ή έλληνορρίζους ίσοσυλλάβους 
προς τα σημεία τών λέξεων τής γραμμικής Β, έν τη βεβαιότητι ότι ή Μυκηναϊκή 
γλώσσα ήτο πρόδρομος τής αρχαίας ' Ελληνικής και τών διαλέκτων της. ' Εγίνετο 
έκ παραλλήλων και έλεγχος τής ακριβείας τής αναγνωρίσεως και επί ομοίων 
σημείων άλλων πινακίδων διαφόρου περιεχομένου. Δια τήν άνεύρεσιν αρχαίων 
ελληνικών λέξεων και £ιζών προϋποτίθεται άρτία γνώσις τής 'Ελλ. γλώσσης και 
τών διαλέκτων της άφ' ενός και άφ' έτερου ακριβής γνώσις τών γραμματικών 
κανόνων τών διεπόντων τάς φωνολογικός μεταβολάς τής εξελισσόμενης αρχαίας 
μορφής. Ό Μ. αποδεικνύεται και εγκρατής γνώστης τοΰ 'Ομήρου και τών 
αρχαίων συγγραφέων και τής γραμματικής, άλλα και άγρυπνος επόπτης τών 
κανόνων φωνολογικών μεταβολών έχων άνά χείρας τάς Γραμματικός Σταματάκου, 
Μπαμπινιώτη και Lejeune. 

Μέ τάς προϋποθέσεις αύτάς και μέ τήν ύπομονήν και έπιμονήν, πού χαρίζει ό 
ένθεος ζήλος τοϋ ερευνητικού πνεύματος, ό μή φιλόλογος Μασουρίδης, χαρακτη-
ρίζων ό ϊδιος τον εαυτόν του άπλοϋν έρασιτέχνην, έπεδόθη έπί σειράν δεκαετιών 
είς συστηματικήν διερεύνησιν τών πινακίδων τής Πύλου και κατέληξεν εις 
συγκεκριμένα συμπεράσματα αναγνώσεως όχι ως απολύτως βέβαια, άλλα λίαν 
πιθανά, άτινα και θέτει ύπό τήν κρίσιν τών ειδικών. Τα θεωρεί δε λίαν πιθανά, 
διότι το έρμηνευόμενον περιεχόμενον τών πινακίδων 'έχει σαφήνειαν και ενότητα 
εις δλας τάς περιοχάς τοϋ βίου, είς τάς οποίας αναφέρονται τα περιεχόμενα τών 
πινακίδων. Αί προκύπτουσαι λέξεις είναι έλληνικαί ή μέ όίζας έλληνικάς και 
ανάγονται εις τήν γεωργίαν, τήν βυρσοδεψίαν, τήν ύφαντουργίαν, τον οίκιακόν 
βίον, τήν θρησκείαν, τα άρματα, όπλα και άλλα θέματα. ' Επομένως μέ τήν άνά-
γνωσιν τοϋ Μ. αί πινακίδες έχουν γραφή είς άρχαϊκήν έλληνικήν γλώσσαν, 
άναγνωρισθεΐσαν κατά μέγα μέρος πειστικώς. 

Είδικώτερον σημειοϋμεν, οτι ή εργασία ήρχισε μέ τήν διερεύνησιν τών 
πινακίδων πού έφερον ιδεογράμματα και αριθμούς και συνεπώς παρεΐχον αρχήν 
εικασίας τής σημασίας τών λέξεων των' λ.χ. μέ τήν πινακίδα τών τριπόδων και 
αλλάς τής αυτής σειράς Ta, άναφερομένας εις εί'δη οικιακών σκευών, δο
χείων' τών σειρών Aa, Ab, Ad αναφερομένων εις διάφορα αγαθά φυτικά και 
ζωϊκά, Sa είς άρματα, Cn είς ποιμένας, Jn είς υφάσματα και έριουργικά εϊδη, Τη 
εις Θεότητας κλπ. Παρακολουθών τις τήν περιγραφήν τών κατά πινακίδα ανα
ζητήσεων τοϋ Μ. δέν δύναται να μή εκτίμηση τάς λίαν εύστοχους εικασίας και τάς 
επιτυχείς ανευρέσεις λέξεων 'Ομηρικών και αρχαϊκών, ενίοτε και διαλεκτικών, 
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συγγενούς εννοιολογικού περιεχομένου, αϊτινες να παρουσιάζουν εύλογωτάτην 
άντιστοιχίαν νοηματικήν προς την ίσοσύλλαβον φθογγικήν μορφήν της Μυκη
ναϊκής λέξεως τών πινακίδων. Είναι εκπληκτική ή δεξιότης αυτή δι ' ëva μή 
φιλόλογον, ή δε περίπτωσις διδάσκει μέ ποίαν άρχαιογνωστικήν δυναμικότητα 
έπροίκισε το προπολεμικον κλασσικον γυμνάσιον τής 'Ελλάδος ëva επιμελή 
άπόφοιτόν του, υίον γυμνασιάρχου. Δίδαγμα-φάπισμα δια τους ύποστηρίξαντας 
τήν κατάργησιν του μαθήματος τών αρχαίων 'Ελληνικών εις τα γυμνάσια. Τονί
ζεται οτι ή διαγνωσθεΐσα φωνητική αξία τών σημείων τής γραφής τής Πύλου 
επαληθεύεται φωνητικώς εις πλείστας πινακίδας ποικίλου περιεχομένου και 
επαληθεύει λέξεις ' Ελληνικός ακόμη και εις πινακίδας τών Μυκηνών και τής 
Κνωσού έπί κειμένων περιεχομένου παντός είδους. "Ομως ό ϊδιος ό Μ. βλέπει οτι 
πρέπει να δοκιμασθή το σύστημα εις το σύνολον τών πινακίδων και δέν λησμονεί 
οτι μένει άγνωστος και αμφίβολος ή σημασία ώρισμένων σημείων. Άξιοση-
μείωτον είναι, οτι ό Μ. ήρμήνευσε και πολυσυλλάβους λέξεις, ανερμήνευτους 
μέχρι σήμερον: ολ-γο-πα-ρο-κι-μοι/όλ-κο-φαρο-κη-μοί (όλκός-φαρος-κημός), 
είδος ενδύσεως. Κε-λε-νιπο-ρου/χλαινηφόρου, αρ-νο-γο-λοχ^ί-τε/άρνογλωσσί-
δες (τεμάχια δέρματος). εΡ-λε-ρο-ταγ-ι-χιμ-Ρι/εύληροσαγηκύμβη=άμάξωμα άρ
ματος μετά ηνίων και σαγής. ο-νο-κι-ρι-δο-σε-]α-νο/οίνοκριθοσείανον (οίνο-
κριθον+σείανον (=σκευος). Καταχωρίζω μερικάς λέξεις μυκηναϊκός άναγνωσθεί-
σας είς τάς πινακίδας άπο σελ. 38-65: χηλή, έριηροί, τέρπη, άρτήσεια, πότνια, 
ένυδρεϊαι, αίγεηγός, ολκοί, έλικτοί, κελέβη, μηλεηγός, αύχήν, χείρες, άλία. 
εύθυταρσεϊα, έρεταντόν, ήμιολίς, μίτα, σϊτα, σιτήγονοι, νομά, καλχήϊον, δέμνον, 
κελέβη, κρηδέμνω ήθμω τε, τορμία, άρνιηγός, άρκήλη διττώτεσσα, έκκριτα, 
τόρμοι, ένούτατοι, άμολγεϊς, χλαινηφόροι, τιλμεΐς, πρωκίη, νοτιώδεσσα, τάρπη, 
πυρία, έκτορία. 'Ιερείς: Πυραίσεθος, "Εχεδνος. νορειαί, θέριστρον, ολκοί 
έλικτοί φιμοϋ, κιρρηροί, μιλτευτοί, λαρδηγός, χελλαρίαι, άλίται, εύσημία, 
νακηηραί οεις. Θεαί: Έ χ ι ς πότνια, Δανία, Μέλισσα, Λισφόσχη. "Αρης. χειλωτή, 
γένη, κελεβϊται, παλκηηροί, φυτωροί, άρνοβοτήρ, χαλκικώ τρίποδε, ίδιοτευχή, 
άτρεκή άρκή, όξυτευχή, κύκλα, ταλαά, νέα. 

Είδικώτερον εις τάς σελ. 6-89 προσκομίζει ολα τα στοιχεία πού διέκρινε οτι 
διέπουν τους κανόνας τής Μυκ. γραφής και τάς ύποτιθεμένας φωνολογικάς αξίας 
τών σημείων της, ήτοι τήν χρήσιν τών σημείων-συλλαβών, τα σημεία του 
χωρισμού τών λέξεων και ολας τάς ιδιοτυπίας τής ελλειπτικής αναγραφής χάρις 
εις τάς οποίας καθίσταται δυνατός ό σχηματισμός αναγνώσιμων λέξεων δια 76 
μόνον συλλαβικών σημείων, έναντι τών υπέρ πεντακοσίων τής 'Ιαπωνικής. 
Καταδεικνύει δια πλήθους παραδειγμάτων τάς φωνητικός μεταβολάς εις τα 
φωνήεντα, τα σύμφωνα και τάς διφθόγγους εις τήν ΑΕ και τάς διαλέκτους της και 
παραλλήλους και εις τήν Γραμμικήν, λ.χ. του -υ και -ου, του -ι και -υ, τοΰ -ι και -
οι, του -ι και -ε, τοΰ -ι και -η, -ι και -ει κ.λ.π. ή και τάς έναλλαγάς αυτών. 'Επίσης, 
δι ' άφθονων παραδειγμάτων τής ΑΕ και τών διαλέκτων της καταδεικνύει τάς έναλ-
λαγάς τών συμφώνων, ούρανικών, χειλικών, υγρών κλπ. και δια παραδειγμάτων 
αναλόγων τής Γραμμικής. Περαιτέρω διαπιστώνει μεταβολάς, άποβολάς, δασειο-
ποιήσεις, εξαφανίσεις, αντικαταστάσεις —πιστοποιουμένας και είς τήν Γραμμα-
τικήν— γραμμάτων και άλλας φωνητικός μεταβολάς προς κατανόησιν τών 
κανόνων τής αναγνώσεως. Λίαν πειστικώς και δι ' άφθονων παραδειγμάτων 
εξηγείται ή γραφική παράστασις τών διφθόγγων συχνάκις δια του ενός μόνον 
γράμματος τής διφθόγγου, ενίοτε όμως δια διαχωρισμού αυτών είς δύο συλλαβάς, 
ήτοι δο-i-j α/δοιά. Ούτω τό -ι αντιστοιχεί προς -ει, άλλοιε προς -οι. "Αλλως τε και 
ό Θουκυδίδης αναφέρει οτι οί 'Αθηναίοι συνέχεαν τό λιμός και λοιμός κατά τήν 
προφοράν. Τό -ε άντίστοιχον τής -αι συναντάται είς πλείστας περιπτώσεις. Μέ τάς 
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διαπιστώσεις των εναλλαγών τών φθόγγων, της παραλείψεως άλλων υπονοουμέ
νων, της αναλύσεως των κατά την γραφήν, της ενδείξεως συναντωμένων 
αβεβαιοτήτων και αοριστιών ενός πρωτογόνου γραφικού συστήματος, κατο-
νοητου τότε εις ολίγους μόνον μεμυημένους ως προς τάς άτελείας του, ό 
Μασουρίδης κατήρτισε τους κανόνας της άποκρυπτογραφήσεως, επί τη βάσει τών 
οποίων επέτυχε τήν μεταφοράν τών μυκηναϊκών εις λέξεις Έλληνικάς εις την 
μυκηναϊκήν μορφήν της γλώσσης, τών οποίων ή έννοια γίνεται κατανοητή. 

Με τήν μέθοδόν του ό Μ. ερμηνεύει είς τάς σελ. 90-95 τήν πινακίδα τών 
τριπόδων Π Υ Τα 641 όλόκληρον κατά τρόπον πιθανόν και ευλογον, ένω δια της 
ερμηνείας κατά Ventris δεν άνεγνώσθησαν οϋτε ήρμηνεύθησαν ολαι αί λέξεις 
κατά τρόπον ίκανοποιητικόν. Είς τάς σελ. 96-121, ερμηνεύεται πλήρως τό 
κείμενον πολυαρίθμων πινακίδων, αναφερομένων είς κατεργασίαν δερμάτων και 
εις δερμάτινα εί'δη. Σχεδίασμα τι όπισθεν της πινακίδος πιστοποιεί τό είδος 
τινών έκ τών περιγραφομένων ειδών. Έ δ ώ ανευρίσκονται ονόματα ελληνικά σχε
τικά προς τό είδος της επεξεργασίας εναρμονιζόμενα προς τήν τεχνικήν της, προς 
τα κατ' επάγγελμα ασχολούμενα με τήν κτηνοτροφίαν πρόσωπα, τα είδη τών 
δερμάτων, τό στάδιον επεξεργασίας των, τό χρώμα, τήν μορφήν, τα κατασκευα
ζόμενα αντικείμενα είς εν σύνολον, πού μας εμφανίζει άναπαράστασιν μιας φυσι
κής παραγωγικής διαδικασίας λ.χ. 'Ονόματα κτηνοτρόφων: *μηλεηγός, *άρνηη-
γός, *άρνοεργεΐς, *αίγεηγός, *αίγεσήκης, *αίγικίας. 'Ονόματα εργατών κρέατος: 
•αίγετόμος, 'Εργατών δέρματος: *μηλωτεΡεργοί, *μηλωτήριοι, *ώμηηροί, *μη-
ριγκΐται . Εί'δη δερμάτων: δέρρις, *αίγέη, *μοσχή, *ήμιμοσχή, ώα, άρηνώα, 
•ειλαρηνίη, *έβρομηκείη, *στιλομηκείη, τέρφος, σκύλος. 'Επίθετα δερμάτων: 
•λεβήριος, *πόρτιμος, *πορτήνιος, *άγρέμιος. Ποιότητος ή σταδίου επεξεργα
σίας *είρωτά, *έρίια, *έριηρά, *έΐτριχα, *ευποκα, *μαδά, *έρομαδά, *δίδεφτα, *τε-
τανυμένα, μιτηρά-λευκά, *ρούδευσα, έρυθραϊα, *κνηκά, κιρρά-άτμητα, κερμώα, 
μύτιλα, δάϊα. 'Αντικειμένων έκ δέρματος: ηνία, όχείς, *άμμεχεΐς, ολκοί, κημοί, 
•όρχοχεΐς, όρμοί, κάσσοι, *δερμοκύμβοι, μόλγοι, μοργοί, ολπαι χηλω, *οϊνοκύ-
σται *λαχνηρή, σκελέαι, *ίξυΐς, *άρνογλωσσίδες. Δι ' έκάστην λέξιν ό Μ. παρέχει 
άνάλυσιν της παραγωγής της και τής σημασίας καθώς και τάς ριζικάς συγγενείας 
κατά τρόπον λογιώτατον. Είς τάς σελ. 123-130 αναλύει και αναγιγνώσκει τό 
κείμενον οκτώ πινακίδων τής σειράς Fr, άναφερόμενον είς φυτικάς υφαντικός 
ϋλας και τήν έπεξεργασίαν των. Είς τάς σελ. 131-151 ερμηνεύονται τα κείμενα 
πολλών πινακίδων, άτινα σχετίζονται προς θεούς και τα ίερά των, ήτοι διάφορα 
τεμένη έπ' ονόματι θεών, θέσεις τών τόπων λατρείας, κατηγορίας θρησκευτικών 
λειτουργών, ονόματα θεών, σκεύη και αφιερώματα και αριθμόν συντηρητών 
αυτών. Έ κ του συνόλου τών ειδήσεων αυτών αναπαρίσταται ό θρησκευτικός βίος 
τής εποχής και τό πνεϋμά της, αί λατρευτικαί συνήθειαι, τα ταφικά έθιμα και ή 
έπίδρασις τής μυκηναϊκής θρησκείας εις τήν μυθολογίαν του 'Ολύμπου. Τέλος εις 
τάς σελ. 159-166 δίδει τήν έρμηνείαν τής πινακίδος Π Y An 724 αναφερομένης είς 
κατάλογον πλωτών σκαφών διαφόρων ειδών κατανεμημένων είς Ενδεκα διαφόρους 
τόπους. Αύτη απασχολεί τους Μυκηναιολόγους, αλλά παραμένει ανερμήνευτος 
λόγω πολλών δυσχερειών. Οί Ventris-Chadwick δέν επεχείρησαν τήν έρμηνείαν 
λόγω τών προβλημάτων της. Ό Μ. άπετόλμησε τήν πλήρη άπόδοσιν τών λέξεων 
της. ^ 

Ό Μασουρίδης ανεγνώρισε τα 69 έκ τών 76 συλλαβικών σημείων τής 
Μυκηναϊκής γραφής. Κατήρτησε μετά λόγου γνώσεως τήν μέθοδον αναγνώσεως 
και μέ υγιές φιλολογικόν ενστικτον (κατά τήν γνώμην μου) άνεζήτησεν 
ίσοσυλλάβους λέξεις ελληνικός οδηγούμενος άπό τήν γενικήν εννοιαν τοΰ 
κειμένου, συναγόμενη ν έκ τών ιδεογραμμάτων. Έτήρησε τους φωνολογικούς 
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κανόνας. Και επέτυχε va δώση ερμηνείας πλήρεις είς αναρίθμητους πινακίδας 
ποικίλου περιεχομένου. Το περιεχόμενον εις ολας τάς περιπτώσεις είναι 
γλωσσικώς λίαν πιθανόν, έχει ενότητα, συνέπειαν και είναι λογικον και ευλογον. 
Πολλαί λέξεις είναι Όμηρικαί και άρχαΐαι Έλληνικαί. Τούτων πλεΐσται είναι 
αμάρτυροι, προϊόντα φαντασίας μέ ρίζας 'Ελληνικός. Δέχεται και ό ίδιος ότι 
αύται είναι κατά πάσαν πιθανότητα έκεΐναι πού ήθελαν να παραστήσουν οι 
Μυκηναίοι, ένδεχόμενον όμως να μη είναι ακριβώς αύταί, πάντως περίπου κάπως 
έτσι. Τα πορίσματα τίθενται ύπ' όψιν τών είδικωτέρων. Δέν ενοχλούν κανένα. 
Είναι μία προσφορά έγκλείουσα πολύν κόπον και μεγάλην προσπάθειαν και 
ζήλον έπιστημονικόν, ή οποία δύναται να βοηθήση όχι να βλάψη. Νομίζω οτι ή 
προσπάθεια του Ν. Μασουρίδη αξίζει τον σεβασμόν μας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Richard Neudecker, Die Skulpturenausstattung römischer Villen in Italien. Deut
sches Archäologisches Institut, Beiträge zur Erschliessung hellenistischer und 
kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur, Band 9, Herausgegeben von Klaus 
Fittschen und Paul Zanker, Verlag.Philipp von Zabern, Mainz am Rhein 1988, 
X+276, Tafeln 1-28, Beilagen 1-5 46. (DM 150). 

Προτιμώ εις αυτήν τήν παρουσίασιν να προβάλω το Γενικόν Συμπέρασμα, το 
όποιον είναι εξαιρετικά χρήσιμον δια τήν έποπτικήν εικόνα πού παρέχεται εκ του 
έργου τούτου καθόλου: 

Ό προκείμενος τόμος αποτελεί άέναον πηγήν, πού προκαλεί άδιάπτωτον 
διαφέρον χάρις εις τό ποικίλον συγκεντρωμένον ύλικόν, ώς επίσης δε χάρις είς 
τήν διηγηματικήν ικανότητα του συγγραφέως του και χάρις εις τήν άκριβολόγον 
προδιάθεσίν του να αξιολόγηση μέ έπιστημονικήν δεοντολογίαν τάς γραπτός, τάς 
ανασκαφικός καί αρχαιολογικός πηγάς περί του συνόλου τό όποιον επέλεξε. 

Πράγματι, τό προκαλούμενον διαφέρον άνανεούται καί επαυξάνεται χάρις είς 
τήν όρθήν επιλογήν τών όλως περιεκτικών στοιχείων πού περιλαμβάνονται είς 
ενα ζωντανόν στρόβιλον δια τήν άποκατάστασιν τού πλαστικού/γλυπτού διακό
σμου τών έκτος πόλεων ρωμαϊκών πολυτελών κατοικιών καί τού ιστορικού 
γίγνεσθαι. 

' Εκ τού υλικού τούτου άρύομαι, κατά περίπτωσιν, ένδεικτικόν ύλικόν καί 
επιθυμώ να υποδηλώσω ώρισμένας αναβιώσεις τού 19ου αιώνος, πού αντιπροσω
πεύουν τό αυτό πνεύμα τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τήν άναβίωσιν τού 
αρχαίου κόσμου καί τήν ταυτόσημον, όπως έκδηλούται έπιθυμίαν τών νέων 
ιδιοκτητών τών αναβιώσεων τούτων να διάγουν τόν βίον των είς περιβάλλον πού 
έδημιουργεϊτο μέ πλήθος έργων τέχνης είς τάς κατοικίας τής αρχαίας ' Ελλάδος, 
τής Πομπηίας καί Herculanum1. 

Αϊ άρχαΐαι γραπταί πηγαί βοηθούν είς τήν προσέγγισιν πού επιχειρεί ό 
συγγραφεύς καί τό άντιπροσωπευτικόν ύλικόν του, βοηθεΐ ημάς εις τήν 
άνεύρεσιν τών λόγων δια τήν προέλευσιν τών συγκεκριμένων θεμάτων τού 
άναβιωθέντος νεοκλασσικού καί ιστορικού, μερικώς δε νεοαναγεννησιακού 
πνεύματος. Οί λόγοι τής άναβιώσεως αυτής, πιστεύω, αναζητούνται εις τάς 
αρχαίας πηγάς καί αυτό τό σύνολον εξετάζεται, κατ' αρχήν, υπό τού συγγραφέως. 

Ό Πολύβιος αποτελεί μίαν τών πηγών περί τών λόγων δια τους οποίους 
έλαφυραγώγησαν οί Ρωμαίοι τα αρχαία ίερά είς τήν ήπειρωτικήν καί είς τήν 


