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τελείται ομοίως εκ δύο κεφαλαίων, σχετικών μέ το περιεχόμενον των θεών και 
τών λατρειών τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους κατά την έποχήν τοΰ Όρατίου: εις το μεν 
πρώτον εξ αυτών (σελ. 33-48) ομαδοποιούνται αί ρωμαϊκαί θεότητες είς τρεϊς 
βασικάς κατηγορίας (ουράνιοι, επίγειοι και ύποχθόνιοι θεοί), είς δε το δεύτερον 
(σελ. 49-62) αναλύεται ή θρησκευτικότης τών Όρατίου είς σχέσιν μέ τους έ-
στρατευμένους θεούς της Ρώμης. 

Ή άκρως εμπεριστατωμένη διαπραγμάτευσις του καθόλου θέματος επι
τρέπει είς τον συγγραφέα τήν έξαγωγήν τών έξης συμπερασμάτων (σελ. 63-67): 
α) Ό Όράτιος παρουσιάζεται τελικώς ώς ό πλέον πιστός μέσα είς ενα κόσμον 
ασεβή και ολίγον πι στον, το δέ πάνθεον αΰτοΰ ει ναι λογοτεχνικόν και αυστηρώς 
προσωπικόν, υπό τήν ëvvciav οτι ή θρησκεία του εντάσσεται μάλλον είς τήν προ-
σωπικήν του φιλοσοφίαν, ή οποία ήτο προωρισμένη δια να κατευθύνη ολην του 
τήν ζωήν. β) Ή φιλοσοφία είς τον Όράτιον, ποιητήν έκ φύσεως Έπικούρειον, είχε 
τρεις υποστάσεις: εις τάς 'Ωδάς και τάς Έ π ι σ τ ο λ ά ς παρουσιάζεται ώς εκλε
κτική, είς τάς συμβουλάς τοο ποιητοΰ προς τους φίλους του εμπνέεται έκ τοΰ 
Έπικουρισμου, ενώ είς τάς συμβουλάς του προς τον ρωμαϊκό ν λαόν είναι Στωι
κή, γ) Ώς Ρωμαίος διανοούμενος, ό Όράτιος αποδίδει είς τήν θρησκείαν σο-
βαράν εύθύνην προς 1) διατήρησιν τών ηθών τοΰ ρωμαϊκού λαοϋ, 2) δημιουργίαν 
τοϋ ρωμαϊκού πολιτισμού, 3) καλλιέργειαν τοΰ αυτοκρατορικού πνεύματος τοΰ 
'Οκταβιανού Αυγούστου, δ) Ό Όράτιος δύναται να χαρακτηρισθή το μεν ώς 
μέγας ποιητής τής εσωτερικής, άλλα και τής εξωτερικής ελευθερίας, το δε ώς 
ένθερμος υποστηρικτής τής εθνικοποιήσεως τών λατρευομένων έλληνορρω-
μαϊ'κών θεοτήτων μέσα είς τα πλαίσια τοΰ ρωμαϊκού κράτους. 

Ή καθόλου άνάλυσις και έξέτασις τοΰ ζητήματος βάσει μεθόδου αυστη
ρώς επιστημονικής δεν αποτελεί τον μοναδικόν λόγον δια τον όποιον το εν λό-
γφ συγγραφικόν πόνημα συμβάλλει τα μέγιστα είς μίαν καλυτέραν γνωριμίαν 
μετά τής Όρατείου θεολογίας, άλλα και τής èv γένει ρωμαϊκής θρησκείας: αξί
ζει ιδιαιτέρα ν μνείαν τό γεγονός ότι, πλην τής πληθώρας παραπομπών, αί όποίαι 
συνοδεύουν τό έπιστημονικόν κείμενον συμπληρώνουσα ι ή διασαφηνίζουσαι 
είς πλείστας όσας περιπτώσεις, τό δργον τοΰ κ. Τουρλίδη περατοΰται δια τής παρου
σιάσεως τών κυριωτέρων μελετών συγχρόνων μελετητών τής ρωμαϊκής θρησκείας, 
και δή και τοΰ δργου τοΰ Όρατίου, εις αύτόνομον κεφάλαιον (σελ. 71-79). 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Πανεπιστημιακός Συνεργάτης 

Πανεπιστημίου Λιέγης (Βελγίου) 

Georg Pfligersdorffer, Zweierlei Troja Nachrichten der Akademie der Wis
senschaften in Göttingen, I. Philologisch - Historische Klasse, Jhg. 1985 Nr. 8, 
σελ. 357-438. 

Ή πυκνή αυτή μελέτη, ή προκαλούσα άμέριστον τό διαφέρον τοΰ φιλο
λόγου άναγνώστου, δεν υπονοεί δια τοΰ τίτλου της ότι δχομεν δύο Τροίας, αυ
τήν πού άνέσκαψεν ό Schliemann μέ τα. πλούσια ίύρήματά της και μίαν αλλην, 
τήν πόλιν τοΰ Πριάμου, περί τήν οποίαν διεδραματίσθησαν τα γεγονότα τής 
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'Ιλιάδος, άλλα ζητεί να εξακρίβωση ποϋ £κειτο εις τήν σκέψιν του Όμηρου ή 
Τροία αυτή, από τήν θέσιν τής οποίας παρατηρεί ό "Ομηρος τα είς το πεδίον 
τής μάχης διαδραματιζόμενα γεγονότα, τα όποια περιγράφει εις απειραρίθμους 
περιπτώσεις εις όλη ν τήν εκτασιν τής Ίλιάδος. 

Σκέπτεται ό Συγγραφεύς δτι ό τόπος δια τα γεγονότα είναι δ,τι τό μικρόν 
απολίθωμα εις τήν Παλαιόντολογίαν, και όπως έκεΐ έξ ενός οδόντος, δνυχος ή 
οστού δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δια τό όλον, έτσι και έδώ θα ήδύνατο να χυ-
0f| φώς. Ή περιγραφή όλων τών επεισοδίων τής Ίλιάδος ένθα σημειοΰνται εξορ
μήσεις στρατευμάτων εκ τού ναυστάθμου των 'Αχαιών προς τό πεδίον και τήν 
πόλιν, αί κινήσεις έκ τής πόλεως προς τό πεδίον, αί μάχαι, αί συγκεντρώσεις, 
αί θέσεις είς τάς διαφόρους κινήσεις τών ηρώων, τά μνημονευόμενα έν τφ χώρφ 
χαρακτηριστικά, πόροι ή ροαί ποταμών ή συμβολαί, αί κρήναι, ή θέσις τών πο
ταμών κοί δή και αί άντιφατικαί τοο Σκαμάνδρου, αί προσβάσεις τής Ίδης, τά 
παρατηρητήρια τών θεών, δλα αυτά είναι απειράριθμα και ή συγκέντρωσις τών 
έξενεχθεισών είς έκάστην περίπτωσιν γνωμών τών Όμηριστών και τών αιτιο
λογιών τών απόψεων γίνονται έδώ μετά συστηματικότητος. Πολύ διευκολύνει 
τήν παρακολούθησιν τών απόψεων και συζητήσεων ό παρατιθέμενος λαμπρός 
τοπογραφικός χάρτης, ό εκπονηθείς έπί τόπου υπό τοο φιλαρχαίου αξιωματικού 
τού αγγλικού ναυαρχείου Spratt κατά τον παρελθόντα αιώνα, εκδοθείς δέ μετά 
προσθήκης ονομασιών είς τάς τοπογραφικός ενδείξεις ύπό τού καθηγητού τού 
Κιέλου Dr. Ρ. Β. Forchhammer τω 1850. 

Αί αμφισβητήσεις στρέφονται κατά κύριον λόγον είς τήν θέσιν όπου ε
κείτο ή πόλις τού Πριάμου και κατά δεύτερον πού §κειτο ή θέσις τού ναυστάθμου 
τών 'Αχαιών. Ώς προς τήν πόλιν, τό "Ιλιον, δεκτή υπό τών περισσοτέρων Όμη
ριστών μετά τάς άνασκαφάς τού Schliemann είναι ή θέσις Hissarlik. Ή θέσις 
αυτή κείται είς τό βορειότερον τμήμα τής επιμήκους πεδιάδος, δεξιά αυτής έπί 
άκρωρείας τής "Ιδης. Ή θέσις αυτή θεωρείται καλή, έστερημένη κάλλους, δέν 
κείνται δε κρήναι περί αυτήν και εξ αυτής ή αποψις εξικνείται μεν προς νοτιο
δυτικά προς τό μέρος τής Τενέδου, οχι δμως προς βορράν, τήν παραλίαν τού Ελ
λησπόντου. Δευτέρα θέσις, ήτις έκρίνετο κατάλληλος δια τήν πόλιν τού Πριάμου, 
εκείτο είς τό νότιον άκρον τής πεδιάδος είς τό ύψωμα Bunarbaschi ή Ballidagh, 
δηλ. είς τό κάτω ακρον τού διαρρέοντος σήμερον δλην τήν πεδιάδα μέχρι Ελ
λησπόντου ποταμού Menderes, τού είκαζομένου ώς Σιμόεντος. Τό ύψωμα είναι 
στρατηγικόν και άπ' αυτού θέα μεγαλοπρεπής και απέραντος μέχρι Ελλησπόν
του. Τά αρχαιολογικά λείψανα είναι ασήμαντα, είς τους πρόποδας όμως υπάρχουν 
κρήναι, είς τάς οποίας αί Τρωάδες επλυνον. 'Αναγνωρίζονται τά έν Χ 147 έ. 
κροννώ... καλλιρρόω' ëvda δε πηγαί ôoiai άναίασουσι Σκαμάνδρου δινήεντος' ή μέν 
γαρ ϋδατι λιαρφ ρέει, άμφί δέ καπνός γίγνεται έξ αυτής, ώς εΐ πυρός αίθομένοιο' 
ή <5' ετέρη προρεει εικυια χαλάζτ}, ή χιόνι ψυχρί], ή έξ ϋδατος κρυστάλλω. k*vQa 
πλυνοί έγγυς εασι λάινοι ευρέες. 

Μετά τάς άνασκαφάς είς τό Hissarlik οί έρευνηταί φαντάζονται τον Ό -
μηρον εκείθεν θεώμενον τό πεδίον, αί περίπλοκα! δμως και αί αντιφάσεις προ
κύπτουν συχναί δια τήν έρμηνείαν τών κινήσεων, τήν θέσιν τών ποταμών κ.δ. 

Τό δεύτερον κεφαλαιώδες θέμα ήτο πού ήτο ό ναύσταθμος τών 'Αχαιών. 
Έκεΐ δπου πιστεύεται μεταξύ Σιγεί ου και Ροιτείουείς τον Έλλήσποντον, μεταξύ 
τών εκβολών τού Σιμόεντος καί τού Σκαμάνδρου; Τά χαρακτηριστικά τού τόπου 
σήμερον δέν συμφωνούν. "Ας μή λησμονήται δέ δτι τό 1250 π.Χ., ή θάλασσα 
είσεχώρει προς Νότον είς τήν πεδιάδα περί τά 7 χμ. Ή δευτέρα εκδοχή ήτο 
να Ικειτο προς τά ΝΔ τού Hissarlik ε"νθα προεξετείνετο ή πεδιάς μέχρι τής θα-
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λάσσης είς την Beschikabucht, έναντι τής Τενέδου. Έκεΐ ό ναύσταθμος θα ήτο 
ορατός έκ τοϋ Ίλίου-Hissarlik. 

Kai τα στρατεύματα πως έκινοϋντο τών Ελλήνων; έκ Β προς Ν, εάν προ
ήρχοντο εξ Ελλησπόντου ή έκ Δ προς Α έκ Beschika; 'Αμφισβητήσεις. Μία 
£νδειξις βοηθεΐ τους έρευνητάς* ή θέσις §νθα καθήμενοι οί θεοί έθεωντο τήν μά-
χην. Οί μεν φιλέλληνες θεοί καθήμενοι προς Δ τείχος ες Ήραχλήος και προς 
Α οί φιλοτρωες επ όφρνσι Καλλικολώνης. Ή θέσις τοϋ παρατηρητοϋ προσδιο
ρίζει τον δξονα κινήσεως τών αντιμαχομένων. Συχναί αντιφάσεις συναντώνται 
είς τας θέσεις τών ποταμών Σιμόεντος, Σκαμάνδρου-Ξάνθου. Παρατηρώ οτι ό 
Σκάμανδρος δύναται να έντοπισθή είς τα επεισόδια της Ίλιάδος είς διαφόρους 
τοποθεσίας. Ή μνημονευομένη συμβολή του με τον Σιμόεντα δεν υπάρχει σή
μερον. Το σήμα τοϋ "Ιλου, ή φηγός καί τα αλλά γνωρίσματα τοϋ τόπου είναι 
δυσδιάγνωστα. "Ομως καί ό Schliemann καί ό Bornemann έπίστευον οτι ό "Ομηρος 
με τήν δημιουργικήν του φαντασίαν διεμόρφωνε το τοπίον κατά τάς απαιτήσεις 
τών περιγραφομένων γεγονότων, θεωρείται βέβαιον οτι ό "Ομηρος δχων ύπ' 
όψιν του τους θρύλους τής ηρωικής παραδόσεως εΐχεν έπισκεφθή τήν Τροίαν. 
Είς το Hissarlik δέν είδε ούτε τα μεγαλοπρεπή τείχη, ούτε τα ανάκτορα ούτε τον 
έρινεόν καί τήν φηγον ούτε καν τα λείψανα τής Τροίας VII, Vila, Vllbl ούτε 
της Vïïb2. Ειδεν έπ' αυτών χώματα καί νέαν βλάστησιν. Προφανώς είδε καί τον 
όχυρόν λόφον τοϋ Bunarbaschi μέ τάς πηγάς, τους κρουνούς καί τους πλυνούς, 
πού τοϋ ενέπνευσαν τήν εικόνα τών Τρωάδων γυναικών. "Ισως έπί τής εποχής 
του εϊχον καταφύγει έκεΐ οί Τρώες ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Αινείου κατά τήν πρόρ-
ρησιν τοϋ Ποσειδώνος. 'Ενδεχομένως τοϋτο να ύπονοή ό Στράβων ομιλών δια 
τήν Παλαίσκηψιν. Καί ενδεχομένως ό Ποιητής έκ τοϋ συνόλου τών εντυπώσεων 
του διεμόρφωσε τάς έπί τοϋ χώρου εικόνας του. 

"Η μοίρα τών φιλολόγων ερευνητών είναι ό λεπτολόγος έλεγχος τών γε
γονότων έπί τή βάσει τών δεδομένων δια να κρίνουν τί εΐναι γνήσιον, τί αληθές 
ή πιθανόν καί τί άσυμβίβαστον. Εις τήν μελέτην συλλέγονται παρατίθενται καί 
κρίνονται συγχρόνως αί αναρίθμητοι περιπτώσεις αί δημίουργοϋσαι προβλήματα 
κατανοήσεως καί ορθής ερμηνείας είς το άθάνατον Έπος, τό άντικείμενον αμέ
ριστου ενδιαφέροντος άνά πάντας τους αιώνας. Ό Συγγραφεύς έθεώρησεν ου
σιώδες στοιχεϊον τοϋ ποιητικοΰ ορίζοντος τοϋ Ποιητοϋ τό τοπίον τοϋ Τρωϊκοϋ 
πεδίου δια τήν δκθεσιν τής εξελίξεως τοϋ περί τό Ύλιον πολέμου, δια τον λόγον 
τοϋτο ν δέ μας παρουσίασε τήν κοπιώδη συναγωγή ν τών ποικίλων απόψεων τών 
Όμηριστών καίτοι ό ίδιος πιστεύει δτι ό "Ομηρος ό ϊδιος είναι υπεύθυνος δια 
τον ρόλον τοϋ πεδίου, ακολουθών έν τούτω τον Κικέρωνα είπόντα capitalis Ε-
teocles vel potius Euripides. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Martinus Dorpius. Oratiçnes IV. Edidit Josephus Ijsewijn. Bibliotheca Scriptcrum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig 1986. Σελ. XX-f145, Τιμή46,-Μ. 

Ή Βιβλιοθήκη Teubner, ή συμπληρώσασα πέρυσι (1986) 175 ετη συνεχοϋς 
σχεδόν φιλολογικής δραστηριότητος είς τον τομέα τής εκδόσεως κλασσικών 
(καί μετακλασσικών) συγγραφέων, εξέδωσε τους τεσσάρας λόγους τοϋ Μαρτί-


