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δοκίμους ή χρήσις του ρήματος. 
DGE: Δέν δίδονται προεξαγγελτικώς οί διπλοί τύποι, όμως συναντώνται είς 

τα παραδείγματα κατωτέρω. Δεν ένδεικνύεται ή αντιστοιχία προς το ά ν τ ά ω * 
το ϊδιον παράδειγμα δίδεται υπό σημασίαν μη παραλληλιζομένην, πράγμα ενδε
χομένως ουχί άναγκαϊον. Ερμηνεία κα' παραπομπαί. Ι 1α(1). b(l). c(4). 2α(2). 
b(l). ci7). d(l). 3α(4). b(ç). II 1α(1). b(6). c(l). 2(2). Ill (1). b(l). 

Λήμμα ά ν τ ι ά ω LSJ: Δίδονται τύποι εννέα μέ £νδειξιν της Όμηρικής 
χρήσεως και ολλην ότι δύο τύποι είναι κοινοί προς του ά ν τ ι ά ζ ω. "Ενδειξις 
τής προσωδίας είς το ά ν τ ι ά σ ω (α) και ή ν τ ί α σ α . Ερμηνεία: 1 1α(3). b(l). 
c(I). d(2). e(3). f(2). g(l). 2a(2). b(l). II 1(2). 2(1). III (4). IV a(l). b(l). V a(l). b(l). 
c(l). VO (1). DGE: Τύποι δύο, ενδειξις Όμηρικής χρήσεως. Ερμηνεία: 1α(1). 
b(l). c(l). 2α(2). b(l). 3α(1). b(l) c(l). 4(4). 

Έκ της άντιβολής των λημμάτων προκύπτει οτι το LSJ προαγγέλλει εύρύ-
τερον τους ιδιάζοντας τύπους τών λημμάτων και δίδει συστηματικότερο ν τήν 
προσωδίαν καίριων δίχρονων συλλαβών, ενώ το DGE χωρίς να ύστερη ουσιω
δώς εις ταΰτα παρέχει λεπτομερεστέρας κατηγορίας ερμηνείας και συνδυασμούς 
συντακτικούς. Τα χρησιμοποιούμενα παραδείγματα εκ χωρίων συγγραφέων είναι 
κατά μέγα ποσοστον νέα, συλλεγέντα υπό τής συντάξεως του λεξικού. Επομένως, 
έάν τις κρίνη έκ τών ανωτέρω παρατεθέντων στοιχείων, καταλήγει είς το συμπέ
ρασμα δτι το DGE έχει τήν ιδίαν αυτού άρετήν. Είναι το νεώτερον έκ τών μεγά
λων λεξικών περιέχον και τα πρόσφατα δεδομένα τών φιλολογικών ερευνών 
και τον έκ τούτων προκύψαντα γλωσσικόν θησαυρόν. Ή δια πρώτην φοράν τώρα 
παρουσίασις είς το μέγα λεξικόν τοο μυκηναϊκού λεξιλογίου αποτελεί μέγα α
γαθόν. Και ας μή εϊπη τις, δτι μέρος τών λέξεων θα ήδύνατο να άναγνωσθή ή 
να συσχετισθή προς το κλασσικόν λεξιλόγιον διαφόρως. Και τοΰ Ησυχίου οί 
γλώσσαι παλαιότερον διεκρίνοντο εις περιληπτέας και μή, ή πείρα όμως έδειξεν 
οτι δλαι είναι χρήσιμοι και έπιβιοΰν υπό δλλην μορφήν. Ή προσθήκη τών κυ
ρίων ονομάτων προσφέρει άνυπολόγιστον διευκόλυνσιν είς xoiic φιλολόγουο. 
Ή δε αφθονία τών παραδειγμάτων είς τήν έρμηνείαν τών λημμάτων έπί τή βάσει 
νέων προσκομιζομένων χωρίων διευκολύνει εξόχως τους άναζητοοντας τήν 
ακριβή ëvvoiav τών λέξεων και τήν διαφοράν τών αποχρώσεων αυτής. Αί λίαν 
ίκανοποιητικαί αύται εντυπώσεις έκ τής προσφοράς τοο Έλληνοϊσπανικου Λε
ξικού" DGE είς τους μελετητάς τής κλασσικής αρχαιότητος, έκ τής οποίας πη
γάζει ό ρους τοΰ σημερινού πολιτισμού τής άνθρωπότητος πάσης, υποκινεί τα 
αίσθήματα αής ευγνωμοσύνης όλων τών ασχολουμένων περί τήν άρχαιογνωσίαν 
προς τον εκλεκτό ν και πολυάριθμον άστε ρισμόν τών Τσπανών φιλολόγων, οΐτινες 
ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ δεδοκιμασμένου άρχαιοδίφου Francisco Adrados επιτελούν 
καλλίνικον δθλον προσκομίζοντες έκ τής ίδιας αυτών χώρας τών στηλών τοΰ Ηρα
κλέους τα χρυσά μήλα τών Εσπερίδων είς τήν Παιδείαν τοΰ συγχρόνου κόσμου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

M. F. McGregor, The Athenians and their Empire, Vancouver 1987. 
Δια τήν κλασσικήν, τήν κορυφαίαν φάσιν τοΰ ελληνικού πολιτισμού, έ

χουν γραφή πάμπολλα. Τα περισσότερα στηρίζονται είς το γραμματειακόν ύλι-
κ:όν, τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα τοΰ 5ου αϊ. π.Χ., και είς ποικίλας αναφοράς 
τών μεταγενεστέρων. Έ ν αϊτημα τής επιστήμης να γραφή ή ιστορία τής περιόδου 
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αυτής κυρίως έπί τή βάσει τοΰ επιγραφικού υλικού, τοΰ ξηρού άλλα τόσον αυ
θεντικού, έξεπληρώθη και μάλιστα ύπ' εκείνου ό όποιος άφιέρωσεν ολην τήν 
ζωήν του είς τήν μελέτην τών 'Αττικών επιγραφών, Ιδιαιτέρως των «φορολογι
κών», ύπό τοΰ καθ. Μ. F. McGregor. Ούτω ή εποχή τής μεγάλης ακμής τής καλ-
λιτεχνίας. τής λογοτεχνίας, τής φιλοσοφίας και πολλών πολιτειακών θεωριών, 
ή εποχή τής μεγάλης δοκιμασίας τής δημοκρατίας (ενίοτε τής άκρατου), ως 
και τής σημασίας τής μεγάλης προσωπικότητος (ως τοϋ" Περικλέους), εδόθη 
έπί τή βάσει δυσκόλως έρμηνευομένου υλικού. 

Ό McGregor μεταξύ άλλων ύπεισερχόμενος εις τό γνωστόν κρίσιμον ερώ
τημα, άν ή αθηναϊκή «αρχή» ήτο επωφελής ή δχι προς τά μέλη τής «συμμαχίας» 
(ή και αν ήτο δημοφιλής ή ηγεμονεύουσα πόλις) αποφαίνεται οτι ή πολιτειακή 
άνάπτυξις των 'Αθηνών και ή εξωτερική δράστηριότης τής πόλεως προσεπόρι-
σεν είρήνην και εύημερίαν είς όλους κοί συνετέλεσεν είς τήν γενικήν πολιτισμι-
κήν άνοδον ολοκλήρου τής Ελλάδος. Οί 'Αθηναίοι εύηργέτησαν δια μετρίας βίας. 

Τό μείζον επίτευγμα τοΰ βιβλίου* παρά τό ότι στηρίζεται εις έπιγραφάς 
κυρίως παρουσιάζει άρτίαν συγκρότησιν, ή διήγησις προχωρεί άνέτως και τό 
σπινθηροβόλο ν πνεύμα τοΰ συγγραφέως (ότρυνόμενον, ώς ομολογείται, υπό 
τής συζύγου του, άλλης Ασπασίας) έκχέεται πολλαχοΰ. "Εχεις τήν έντύπωσιν 
ότι εις έμπειρος και γλαφυρός ξεναγός εκθέτει έσοοθεν τον «βίον» μιας σφυζού-
σης αυτοκρατορίας. 

EMM. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

Πανεπιστήμιον 'Αθηνών 

Marcel Conche, Epicure -Lettres et Maximes, Paris 1987, σσ. 327 (έκ τοΰ Πανε
πιστημιακού Τυπογραφείου τής Γαλλίας). 

Έ ν τή Σειρςί «Έπιμηθεύς», εξεδόθη ό ανωτέρω τόμος τοΰ Γάλλου καθηγη
τού και περιλαμβάνει κείμενον, έρμηνείαν, είσαγωγήν καί κριτικός σημειώσεις, 
ώς προς τον Έπίκουρον. 

Ώ ς γνωστόν ό Επίκουρος ήτο πολυγραφώτατος συγγραφεύς, έγραψε περί 
τά 300 συγγράμματα κατά τήν παράδοσιν, έκ τών οποίων ελάχιστα περιήλθον 
είς ημάς* αί θεωρήσεις τοΰ Επικούρου, οπωσδήποτε είναι γνωσταί έκ τριών 
Επιστολών, τάς οποίας και διετήρησε είς ημάς ό Διογένης Λαέρτιος, ήτοι προς 
Ήρόδοτον, Πυθοκλέα καί Μενοικέα* έν συνεχεία κατέλιπε τάς «Κυρίας Δόξας» 
δηλαδή 40 αφορισμούς είς τους οποίους διαφαίνεται ή φιλοσοφική αυτού θεώ-
ρησις* έν συνεχεία έχομεν τάς Επικούρου Προσφωνήσεις, αϊτινες άνεκαλύφθη-
σαν είς τον Βατικανόν κώδικα (άρθμ. 1950) υπό τοΰ Worte κατά τό έτος 1888* 
επίσης λείψανα τίνα έκ τοΰ «περί φύσεως» £ργου αύτοΰ άνευρέθησαν είς τους 
Ήρακλεωτικούς Κυλίνδρους τής Βιβλιοθήκης τοΰ Επικούρειου Πίσωνος, δια
τελέσαντος πιθανώς περί τό 58 π.Χ. υπάτου* τά απολεσθέντα συγγράμματα τού 
Επικούρου ήσαν ό «Κανών», όστις περιείχε τά λογικά προβλήματα, κατόπιν 
τό «περί φύσεως» έκ 37 βιβλίων, τό περί «βίων» έκ 4 βιβλίων καί τό «περί τέλους» 
είς τό οποίον ήρευνατο τό περί «υψίστου αγαθού». 

Είς πάντα τά ανωτέρω ό καθηγητής Conche παραθέτει κείμενον, έρμηνείαν, 
υπομνηματισμό ν και κριτικός παρατηρήσεις* αξία σημειώσεως είναι ή προτασ-


