
179 

εις γενναίας επιδόσεις κατά τα προγονικά υποδείγματα. Δείγματος χάριν παρα
θέτω ενα παράγγελμα του Leopardi να στηριχθώμεν εις το μέγα παρελθόν: 

Ξυπνήστε τους νεκρούς, άφοϋ οι ζωντανοί κοιμούνται. 
Όπλίστε τις σβησμένες γλώσσες των παλαιών ηρώων, 
για να αναζήτηση την ζωή ή σαπισμένη εποχή μας 
και να τραπή είς άξιες πράξεις ή νά έντραπή. 

Το επιγραμματικός διατυπωμένον σύντομον περιεχόμενον του βιβλίου με την 
συνεργασίαν τών υπέροχων προσωπογραφιών προκαλεί πνευματικήν και αίσθη-
τικήν έξαρσιν εις τον άναγνώστην. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Ίω. Κ. Προμπονά, Τα 'Ομηρικά "Επη και το Νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι, τόμ. Β ' 
('Ερμηνευτικό υπόμνημα) 1989, σελ. 243. 

Ό παρών β' τόμος, ομώνυμος τοΰ πρώτου, του 1987, αποτελεί ως και ό 
υπότιτλος εξηγεί, απλούν έρμηνευτικόν υπόμνημα προς έξυπηρέτησιν της 
διδασκαλίας τών φοιτητών. "Ηδη ό α ' τόμος, ούτινος έγένετο παρουσίασις έν τω 
περιοδικω, τόμ. 39 (1987), σελ. 237-241, απετέλεσε μνημειώδη έργασίαν πολύ-
μοχθον, άποδεικνύουσαν ά φ ' εαυτής εις τον φιλόλογον άναγνώστην πόσον ή 
ποίησις τοΰ Ό μ η ρ ο υ ζή συνεχώς και αδιαλείπτως ανά τους αιώνας εις τον νουν 
και την ψυχήν του ελληνικού λάου, εκφράζουσα τάς αύτας σκέψεις και τα αυτά 
αισθήματα, συχνότατα με τάς αύτας λέξεις και με ρυθμόν συγγενή. Τό έργον του 
Προμπονα αποδεικνύει εις τον τομέα τής δημοτικής ποιήσεως αυτό πού άπέδειξεν 
εις τον τομέα τών παραδόσεων ό Ν. Γ. Πολίτης, οτι δηλ. οί "Ελληνες ανά πάντας 
τους αιώνας μέχρι σήμερον συνεχώς διατηρούν τον αυτόν τρόπον θεωρήσεως τοΰ 
κόσμου και τοΰ βίου, τον όποιον διατυπώνουν εις λόγον πεζον ή έμμετρον δι ' 
ομοίων ή παραπλήσιων γλωσσικών και ποιητικών μέσων. Ό τρόπος δ* αυτός 
είναι καθολικός τών ' Ελλήνων, ως αποδεικνύει ό τόπος καταγωγής τών ποιητικών 
συλλογών άπό Πόντου, Μ. 'Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας, 'Ηπείρου, μέχρι 
Κρήτης, Κύπρου, Δωδεκανήσου και Αιγαίου και μαρτυρεί τήν έπιβίωσιν τής 
εθνικής έλληνοτρόπου νοοτροπίας, τής εθνικής αρετής, άλλα φεΰ, και τών 
ολέθριων εθνικών ελαττωμάτων, τών οποίων δυστυχώς δεν κατωρθώσαμεν να 
άπαλλαγώμεν ούδ' έπ ' ελάχιστον. 

Ό παρών β ' τόμος απαρτίζεται έκ δύο τμημάτων, εις τό α ' τών οποίων έχουν 
έπιλεγή έκ τοΰ άφθονωτάτου ύλικοΰ τοΰ α ' τόμου 30 εκφράσεις κοιναί εις τε τα 
Ό μ η ρ . "Επη και είς τό NE Δημ. τραγούδι. 'Εδώ καθοδηγούνται οί φοιτηταί εις 
παραβολή ν και σύγκρισιν ποικίλης φύσεως, μοτίβων, λεκτικής μορφής, φυθμοΰ, 
εννοιών και εις άναγνώρισιν μεταξύ τών διαφόρων παραλλαγών τών ποικίλων 
σχέσεων κατά τους κανόνας μιας άρτιας καθοδηγήσεως. Είς τό β' τμήμα 
επιλέγονται δέκα θεματικά στοιχεία κοινά είς τα έπη και είς τό δημοτικό 
τραγούδι, είς έκαστον τών οποίων αναλύονται τα πολυποίκιλα γνωρίσματα και 
ερευνώνται φιλολογικώς μετά παρακολουθήσεως αυτών είς ανάλογα ποιήματα 
ξένων λαών. Έ ν παραρτήματι παρατίθενται τρεις φοιτητικοί έργασίαι σχετικαί 
προς σύγκρισιν θεματικών στοιχείων, έκλεγείσαι έκ 400 όμοιων έκπονηθεισών 
ύπό τών φοιτητών. Και ακριβώς έκ τών εργασιών τούτων καταφαίνεται πόσον οί 
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φοιτηταί έχουν άσκηθή είς τήν παρατήρησιν, άνάλυσιν καί κατανόησιν τής 
πνευματικής πορείας του λαοΰ μας και τής εξελίξεως τής σκέψεως του, πράγμα 
πού αποτελεί καί τήν βάσιν τοϋ έργου του φιλολόγου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Άθ. Ι. 'Αντωνίου, Λωδώνη, ανέκδοτη επιγραφή, 'Αθήνα 1988, σελ. 220, 
φωτοτυπημένη Ικδοσις. 

Ό πυρή ν τής μελέτης αυτής είναι μία Άνακοίνωσις τοϋ συγγραφέως εις το 
8ον Συνέδριον 'Επιγραφικής έν 'Αθήναις 2-9 Χ 1982 αφορώσα εις επιγραφή ν 
χαραγμένην έπί μολύβδινου ελάσματος διαστάσεων cm 0,25/0,15μΧ0,08*0,035/ 
/0,01. Ή επιγραφή αυτή ευρέθη εις το ίερον τής Δωδώνης. 

Τήν έκ του χρόνου έφθαρμένην καί δυσανάγνωστον έπιγραφήν ταύτην ό 
συγγραφεύς κατώρθωσε να τήν ανάγνωση, να τήν άντιγράψη καί άποκαταστήση 
τα ονόματα του περιεχομένου της, είτα δε νά τήν τοποθέτηση ιστορικώς. 
Περαιτέρω κατώρθωσε να διερεύνηση το άκροφωνητικον σύστημα αριθμήσεως 
καί να αποκρυπτογράφηση άγνωστα μέχρι σήμερον νομισματικά σύμβολα. Τέλος 
ό σ. επιχείρησε τον σχολιασμόν του τρόπου χαράξεως καί τής μορφής των γραμ
μάτων, τοϋ τρόπου αριθμήσεως καί των χρησιμοιουμένων αριθμητικών συμβό
λων" επίσης τήν συσχέτισιν τοϋ σκοποϋ τής επιγραφής προς τα ιστορικά 
γεγονότα καί τέλος τήν γλωσσικήν διερεύνησιν τών ονομάτων καί άπόπειραν 
συσχετισμοΰ αυτών προς ονόματα ή φίζας ονομάτων Μυκηναϊκών πινακίδων έπί 
τω τέλει τής συνθέσεως μιας προσωπογραφίας τών τοπικών ονομάτων. 

Ό πυρήν τής δεκαλέπτου ανακοινώσεως έχει πλουτισθή είς το βιβλίον μέ 
ατέρμονα κεφάλαια επιμόνου καί επιμελούς καί άγχίνου διερευνήσεως αρχαιο
λογικής καί φιλολογικής επικουρούμενης καί διά στατιστικών υπολογισμών δια 
πινάκων συγκριτικών καί μή, ονομάτων καί συμβόλων εις το πλαίσιον τής 
ίστορικότητος. Ιδιαιτέρως απασχολεί τον σ. είς ξεχωριστον κεφάλαιον ή 
σκοτεινή σημασία τοϋ όρου «κεφάλωμα τών πάντων», τήν οποίαν ερμηνεύει μεν 
ορθώς, δέν κατανοεί όμως τήν βαθυτέραν της εννοιαν. Νομίζω ότι τήν έρμηνείαν 
της τήν δίδει ή έκ τής Παπυρολογίας πείρα. Ή πρόσθεσις τών αριθμών έγίνετο, 
όπως καί σήμερον είς τα σχολεία εις κάθετον άθροισιν τών προσθετέων αριθμών, 
μέ τήν διαφοράν οτι σήμερα το άθροισμα το γράφομεν κάτω, ένφ οί παλαιοί 
έλογάριαζαν έκ τών κάτω προς τα άνω καί άνέγραφον το άθροισμα είς τήν 
ύπερκειμένην θέσιν, τήν κεφαλήν τής στήλης, διά τοϋτο καί το άθροισμα το 
έλεγαν κεφάλαιον, οί δέ Γερμανοί πιστώς μεταφράζοντες: Hauptsumme (Prei-
sigke). 

Ή έπί αιώνας εις τήν άφάνειαν καί τήν σκωρίαν καί τήν λήθην άπερριμμένη 
μολύβδινη πλάξ τής Δωδώνης ήρχισεν άπροσδοκήτως νά χρησμοδοτή, ως πάλαι 
τα φύλλα τής Δωδωναίας δρυός, χάρις είς τήν φιλόπονον άφοσίωσιν τοϋ 'Αθ. 
'Αντωνίου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


