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γραφών επιτελείται μετά συνέσεως αξίας επαίνου. Τυπογραφικά σφάλματα 
ελλείπουν σχεδόν παντελώς (αλλ' εις σελ. 223.5 αντί γ ε ν ν ι κ ή γραπτέον γ ε
ν ι κ fj). Επιφυλασσόμενοι νά γράψωμεν άλλοτε πλείονα περί τών σχολίων τού
των, σημειούμεν προχείρως ότι είς σελ. 5.9-11 αντί τών έ μ π ε π ο ι ή κ η ] ύ π ο-
τ α κ τ ί κ ή ς έ σ τ ι ν έ γ κ λ ί σ ε ω ς π α ρ α κ ε ί μ ε ν η κ α ι ύ π ε ρ σ υ ν -
τ ε λ ι κ ή " ο ί ο ν "έ αν έ μ π ε π ο ι ή κ ω , ε ά ν έ μ π ε π ο ι ή κ η " , δ ι ό κ α ι 
ύ π ο τ α κ τ ι κ ο ν έ χ ε ι π ρ ο σ γ ρ α φ ό μ ε ν ο ν τ ό ι εικάζω οτι γραπτέον... 
π α ρ α κ ε ί μ ε ν ο ς κ α ι υ π ε ρ συ ν τ ε λ ι κ ό ς·... δ ι ό κ α ι (ω ς) ύ π ο -
τ α κ τ ι κ ό ν κτλ. Ό τόμος κατακλείεται ύπό χρησίμων πινάκων τών συγγραφέων, 
τών κυρίων όνομάτοον και τών γλωσσών. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Kulturgeschichte der antiken Welt. Band 22. Roland Hampe, Antikes und 
Modernes Griechenland. Herausgegeben von Erika Simon. Verlag Philipp von 

Zabern, Mainz 1984. Σελ. 343, είκ. 82, ε>χρ. πίνακες 6. ISBN 3-8053-0802-7. 

Tò έργον τών φιλελλήνων, πού προσέφεραν τό άπαν τών δυνάμεων τους 
δια τον κόσμον πού έδίδαξαν, έμόχθησαν και έμελέτησαν, αλλά και ανέδειξαν, 
χαρακτηρίζεται άπό πολυσχιδή προσφοράν, προσφορά πού επεκτείνεται σε ό
λες τις πτυχές καί σε όλες τις περιόδους του Ελληνισμού, διότι δι' αυτούς απο
τελεί αδιάσπαστο σύνολο, όπως είναι καί ή γλώσσα μας μία καί αενάως άνανε-
ουμένη είς την πηγήν τής έλληνοποιητικής δυνάμεως πού χαρακτηρίζει τον 
Έλληνα. 

Ή προσφορά του καθηγητού της κλασσικής 'Αρχαιολογίας του Πανεπι
στημίου τής Άϊδελβέργης δρ. Roland Hampe ανάγεται σέ αυτές τις σφαίρες 
καί δεν έγράφη (δι' αυτόν) τυχαίως οτι την έπίπονον ένάσκησιν τής επιστημο
νικής του προδιαθέσεως ενίσχυσαν αί Μοϋσαι, πού υπήρξαν δι' αυτόν πραγμα-
τικότης καί θερμουργός δύναμις (Er. Simon). 

Ηύτύχησε νά διδαχθή άπό τον πατέρα του, τον ιστορικόν Karl Hampe, 
μέθοδον νά προβληματίζεται ίκανώς καί νά έρευνα ένδελεχώς, Ιδιότητες πού ε
πέτρεψαν είς αυτόν να στ ραφή καί είς πρακτικής φύσεως εφόδια δια τήν τελεί-
ωσίν του. 

"Ο,τι απέκτησε, μάθησιν, φιλοπονίαν καί ήθος, τα ένήσκησε με πρώτην 
άφετηρίαν τά χρόνια τών σπουδών του δίπλα εις τον Ernst Buschor, πού επέτυ
χε νά δωρήση εις τον Hampe καί τήν άγάπην δια τό άρχαΐον κάλλος καί τήν ι
κανότητα νά τό αξιοποίηση. 

Ή προδιάθεσί του τον ώδήγησεν είς τήν Ρώμην καί είς τάς 'Αθήνας με 
καρπούς τάς δημοσιεύσεις πού άπτονται τής αρχαίας κεραμικής, τής ανασκα
φικής δραστηριότητος ('Ολυμπία) καί τής πλαστικής (Ηνίοχος) δια τον τίτλον 
τού ύφηγητού. 

Αυτό πού έχαρακιήριζε τον R. Hampe ήτο ή ελληνομάθεια του, ή ελληνο
μάθεια πού έπέτρεψεν είς αυτόν νά άξιοποιή την σημασίαν καί τήν ούσίαν τών 
δργων τής αρχαίας ελληνικής τέχνης νά αναπτυχθούν μέσα άπό τό σύνολον τής 
γραπτής μας παραδόσεως καί να τέρψη μέ τον τρόπον πού αυτός έγνώριζε. 
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Αυτό είναι το περιεχόμενο ν τοϋ προκειμένου τόμου: ή τέρψις μέ ύλικόν 
1) άπό τον μυκηναϊκόν και τον όμηρικόν κόσμον, 2) από την άρχαίαν και τήν 
σύγχρονον Κρήτην, 3) άπό τήν Όλυμπίαν, 4) μέ ερμηνείας £ργων αρχαίας τέ
χνης, 5) μέ μεταφράσεις της αρχαίας και τής νεοελληνικής ποιητικής παραγωγής 
ώς και ελληνικών μύθων, ϊτι δε 6) μέ έπιστολάς τής πρώτης του νεότητος μέ 
αναμνήσεις και επικήδειους (εις Ε. Buschor, Π. Δίκαιον, Η. Wagner). 

Ό προκείμενος τόμος φωτίζει τήν προσφοράν τοϋ R. Hampe προς τήν Ελ
λάδα, χωρίς να μνημονεύεται ή λοιπή του δια τους Έτρούσκους1 και τους Ρω
μαίους2 προσφορά, διότι υπήρξε αυτοσκοπός πού έξεπληρώθη. 

Ό τόμος φωτίζεται έν αρχή άπό τον πίνακα τοο Wilfried Otto (Karlsruhe 
1981) μέ τήν Ίεράν "Αλτιν είς τό βάθος, δπου ό R. Hampe είργάσθη προπολε-

μικώς. 

Είς τήν πρώτην ενότητα προτάσσεται ή εισαγωγή σέ μίαν πανεπιστημιακήν 
του παράδοσιν καί ακολουθεί ή βιβλιοκρισία του δια τον «Νηών Κατάλογον» τού 
φιλέλληνος V i c t o r B u r r (1944). Τα αποτελέσματα τών μεταπολεμικών 
ανασκαφών επέτρεψαν εις αυτόν να φωτισθή ακόμη περισσότερον ό ομηρικός 
κόσμος μέ τα δημοσιεύματα του είς τό Gymnasium (1950, 1956). 

Είς τήν δευτέραν ενότητα προτάσσεται ή διαπραγμάτευσις τής σαρκοφά
γου τής Άγ. Τριάδος καί ακολουθεί ή παρουσίασις μιας κρητικής φιάλης τού 
7ου αιώνος, ένα παραμύθι, ή περιγραφή ενός γάμου εις τήν Κρήτην καί οί πιθα-
ράδες τού θραψανοϋ, δια τους οποίους μας διέσωσε θαυμάσιες περιγραφές καί 
φωτογραφίες3. 

Είς τήν τρίτην ενότητα εξετάζονται διάφορα ευρήματα στην 'Ολυμπία μέ 
τήν γνωσιήν παραστατικότητα τού μελετητοΰ, καί είς τήν τετάρτην ενότητα ερ
μηνεύονται πλείονα έργα αρχαίας τέχνης. 

Ή πέμπτη ένότης δέν στερείται πρωτοτυπίας μέ τα δημοσιεύματα τού R. 
Hampe. Ai μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών καί νεοελληνικών ποιητικών έ^ργων 
έχουν έπιλεγή άπό ενα πλήθος δημοσιευμάτων του καί σ' αυτές διακρίνονται οί 
στίχοι τής Ίλιάδος 4 δια τον Ποσειδώνα (13, 10 κέξ.), οί στίχοι τής 'Οδύσσειας 
δια τον 'Οδυσσέα καί τήν Ναυσικαν (6, 85 κέξ.), δια τον 'Οδυσσέα καί τήν Πη-
νελόπην (23, 153 κέξ.). 'Ακολουθούν αποσπάσματα δια τήν Άφροδίτην καί τήν 
Χίμαιραν. Ή ένότης τών μεταφράσεων περιλαμβάνει καί αποσπάσματα και χα
ρακτηριστικές δημιουργίες τής νεοελληνικής λογοτεχνίας (ποίημα τού Γ. Δρο
σίνη δια Κόρην 'Ακροπόλεως, ή Σαμοθράκη τού Ίωνος Δραγούμη, ή Αιολική 

1. R. Hampe · Er. Simon, Griechische Sagen in der frühen etruskischen Kunst, Mainz 
1964, σ. 72. 

2. R. Hampe, Sperlonga und Vergil, Mainz 1972. 
3. Μ. Βογιατζόγλου. Τα πιθάρια τοο Θραψανοϋ, 'Αθήναι 1972* Henri van Effenterre, 

Mycènes. Vie et Mort d' une Civilisation - La seconde fin du monde. Paris 1985, 73· R. Hampe. 
Die Pithosgräber von Kreta, KpXp 15/16,1960/61(1963), Γ, 213-225, πίν. 2' R. Hampe-Adam 
Winter, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien und Zypern, Mainz 1962. 

4. Homerus, Ilias (dt.), Stuttgart 1979· Odyssee (Odyssea, dt.), Neue Übersetzung, Nach
wort und Register, Stuttgart 1979. Τμήμα μέ τον τίτλον «Amnisos» θα δημοσιευθή είς τον τόμον 
«Άτλας» είς μνήμην Σπυρ. Ν. Μαρινάτου, ΈπετηρΙς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετον IB', 
1981-87. 

5. Ταινία. Roland Hampe zum 70. Geburtstag am 2. Dezember 1978, dargebracht von 
Mitarbeitern, Schülern und Freunden, Mainz 1980, I-II. Πρβ. Tonio Hölscher, Roland Hampe, 
Nachruf, Ruperto-Carola 33, 1981, 214 κέξ., Gnomon 53, 1981, 620-624 καί πίν. 
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Γή του 'Ηλία Βενέζη) και το δοκιμαστικό κεφάλαιο δια τους τρωικούς μύθους 
πού διηγεΐτο συχνά. 

Με ολα αυτά επέτυχε αί παραδόσεις του, ιδία είς το Πανεπιστήμιον των 
'Αθηνών, να γίνουν πόλος έλξεως δια πολλούς. 

Ή επιλογή με επιστολές προς τους γονείς του, αί αναμνήσεις του δια τον 
Stefan George και τον Friedrich Wolters, ή ομιλία του κατά τήν όποδοχήν του 
είς τήν Άκαδημίαν τής Άϊδελβέργης (1960) και αί τρεις νεκρολογίαι συμπλη
ρώνουν τήν εΐκόνα ίου έπιστήμονος με τήν προσφοράν του δια το ευρύτερο 
κοινό. 

Και αυτό δώρο της Ναυσικάς, πού ήτο το θείο πρόσωπο και στην 'Οδύσ
σεια, τήν 'Οδύσσεια δια τον στέφανον του θαλλοΟ είς μνήμην Roland Hampe5. 
Είναι ή δεκάτη του Μοσχοφόρου τή θεώ. 

Ή κατανόησις τοο δρ. Franz Rutzen και τοΰ εκδοτικού οίκου της Μαγεν
τίας κατέστησαν εφικτή τήν εκδήλωση /τήν πραγματοποίησι μιας οφειλής να 
παραδοθή στους νεωτέρους ή φυσιογνωμία τοϋ πιστού φίλου τών Ελλήνων. 

"Οποιος πέθανε, ζή ακόμη. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ 

Gorgia e la Sofistica: Atti del Convegno internationale (Lentini-Catania, 12-15 
die. 1983) a cura di Luciano Monteneri e Francesco Romano. Catania 1986. Σελ. 641. 

Συνεργασία της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου τής Κατάνης 
και του Δήμου τής πόλεως Lentini εξεδόθη ό ανωτέρω τόμος τών πρακτικών τής 
Διεθνούς Συναντήσεως (12-15 Δεκεμβρίου 1983) έχούσης ως άντικείμενον τον 
σοφιστήν Γοργίαν και τήν σοφιστικήν. Ή πόλις Lentini (πάλαι Λεοντϊνοι) εξ
ελέγη ως τόπος τοΰ συνεδρίου, ίνα τιμηθή èv τώ προσώπω αυτής ό Γοργίας, 
όστις κατήγετο εξ αυτής· είς τήν έκδήλωσιν τοΰ Συμποσίου παρέστησαν, πλην 
τών καθηγητών-συνέδρων, πολιτικαί και θρησκευτικαί Άρχαί μεταξύ τών οποίων 
και ό Πρέσβυς τής Ελλάδος. Ή «Συνάντησις» αυτή διήρκησε τεσσάρας ημέρας. 

Ι. Έν τή πρώτη ήμερα (Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 1983) έγένοντο αί κάτωθι 
ένδιαφέρουσαι ανακοινώσεις: Τοΰ καθηγητοΰ C. J. Classen, τοΰ Πανεπιστημίου 
τής Γοτίγγης: Ό Γοργίας έν τή αρχαία Παραδόσει (Γερμανιστί σ. 13-43). Τοΰ 
καθηγητοΰ C. Natali, τοΰ Πανεπιστημίου τής Βενετίας: ή θέσις τοΰ 'Ισοκράτους 
ώς προς τον διδάσκαλον αύτοΰ Γοργίαν (Ίταλιστί σ. 45-55). Τοΰ καθηγητοΰ Ο. 
Longo, τοΰ Πανεπιστημίου τής Παδούης: Ή ρητορική τοΰ Γοργίου: τεχνική 
τής πειθοΰς και ή άσκησις τής εξουσίας (Ίταλιστί σ. 57-63). Τοΰ καθηγητοΰ 
W. Leszl, τοΰ Πανεπιστημίου τής Πίζης: Ή δύναμις τοΰ Λόγου εις τον Γοργίαν 
και είς τον Πλάτωνα (Ίταλιστί σ. 65-80). Τοΰ καθηγητοΰ E. Riondato, τοΰ Πανε
πιστημίου τής Παδούης: Περί τής πραγματείας τοΰ Γοργίου* πρβ. Άριστ. Σο-
φιστ. 'Ελέγχους 34, 183b 36-38 (Ίταλιστί σ. 81-95). Τοΰ καθηγητοΰ Α. Capizzi, 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Ρώμης: Ό Γοργίας φιλόσοφος ή ρήτωρ; (Ίταλιστί σ. 
97-105). Τοΰ καθηγητοΰ L. Rossetti, τοΰ Πανεπιστημίου τής Περούτζιας: Πα
ρατηρήσεις περί τοΰ «μή οντος» (Ίταλιστί σ. 107-117). Τοΰ καθηγητοΰ Α. Mon-


