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ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΚΑΝΑΚΗ, Σύμμεικτα, α') 'Αριστοτέλους "Υμνος είς άρε-

τήν, β') Όβιδίου ΈπιστολαΙ ηρωίδων, Επιστολή ενδέκατη « Ή Κανάκη 

προς τον Μακαρέα», γ') Λουκιανού 'Ιστορία αληθής (Ταξίδιον εις τήν σε-

λήνην) βιβλία α' καΐ β', δ') Θεόκριτου Σΰριγξ (Τεχνοπαίγνιον) : Κείμενον, 

μετάφρασις, σχόλια. Έ ν Σύρω 1970. Σχ. 8 σελ. 142. 

Ό γνωστός παλαιός φιλόλογος 'Αντώνιος Κανάκης, ò έκδώσας ήδη πέντε 

βιβλία κλασσικών και μετακλασσικών ποιητών και συγγραφέων, συνοδεύων πάν

τοτε τα κείμενα μέ λαμπράν μετάφρασιν εις πεζον καΐ έμμετρον λόγον καί μέ 

σχόλια και πλούσια υπομνήματα, προσφέρει είς το κοινον δια του παρόντος έρ

γου του δείγματα τεσσάρων ετι εξαίρετων λογοτεχνών της αρχαιότητος. 

Τα παρουσιάζει καΐ αυτά μέ τήν γνωστήν έπιστημονικήν αρτιότητα ερμη

νείας και υπομνηματισμού και μέ τήν χάριν της τε μεταφραστικής είς πεζον λό

γον καΐ της στιχουργικής δεινότητας του. 

Το πρώτον τμήμα του βιβλίου του αναφέρεται είς τον ύπέροχον 'Ύμνον είς 

άρετήν του 'Αριστοτέλους. "Η εισαγωγή καΐ τα σχόλια καθιστούν τον ομνον 

νοητον κατά πάντα, ή δε μετάφρασις είς πεζον και είς σήχους του συγγραφέως 

μέ παράλληλον παράθεσιν της παλαιοτέρας μεταφράσεως του Ή λ . Βουτιερίδη 

επιτείνουν τήν αίσθητικήν άπόλαυσιν του έργου. 

Το δεύτερον τμήμα δια τής εισαγωγής του εις τον βίον του Όβιδίου και 

είς τάς διαφόρους «έπιστολάς τών ηρωίδων» κατατοπίζει τον άναγνώστην είς τήν 

ύπόθεσιν τήν επιστολής τής Κανάκης προς τον Μακαρέα, ώστε καΐ ό μετρίως 

λατινομαθής αναγνώστης να χαρή τήν ποίησιν του Λατίνου ποιητου μέ τήν άντι-

παράθεσιν τής κατά λέξιν μεταφράσεως προς τους δεκαπεντασύλλαβους στίχους 

του συγγραφέως. 

Το τρίτον τμήμα, δπερ και το έκτενέστερον, καταλαμβάνον 100 σελίδας, 

αναφέρεται είς τους δύο πρώτους λόγους τής «'Αληθούς Ιστορίας» του χαριεστά-

του Λουκιανού. Το έργον τοΰτο ανήκει επί μέρους εις τα σήμερον λεγόμενα έργα 

επιστημονικής φαντασίας, περιγράφον ταξίδιον είς τ/jv Σελήνην και τον ούρανόν. 

Έ π ί μέρους δμως περιγράφει φανταστικώς τον βίον τών νεκρών είς τάς νήσους 

τών μακάρων και τον Τάρταρον, εν εϊδει ειρωνείας προς τα υπό διαφόρων πα

λαιοτέρων του συγγραφέων αναφερόμενα μυθώδη και παράδοξα περιστατικά. Το 

κείμενον διασαφεΐται 6χι μόνον μέ τήν είσαγωγήν και τήν εύνόητον μετάφρασιν, 

άλλα και μέ το πλούσιον υπόμνημα, είς το όποιον έπεξηγουνται πάντα τα ιστο

ρικά, μυθολογικά, γεωγραφικά καΐτάάλλα πραγματολογικά στοιχεία του κειμένου. 

Το τέταρτον τμήμα αναφέρεται είς τήν Σύριγγα του Θεόκριτου, το λογο-

παικτικόν και άστεΐον ποίημα μέ τους συλλαβικώς άνισους καΐ προοδευτικώς 

σμικρινομένους κατ' Ικτασιν 20 στίχους, ών ό πρώτος έξάμετρος δακτυλικός 

άκατάληκτος και ό τελευταίος δίμετρος δακτυλικός καταληκτικός. Ή γραπτή 

διάταξις τών στίχων δίδει τήν παράστασιν του σχήματος μιας μουσικής σύριγ-

γος, δέν αποκλείεται δέ οι στίχοι να ήσαν έπιγεγραμμένοι επί τών ισαρίθμων 

άνισων αυλών μιας σύριγγος ανατεθειμένης εις τον θεον Πάνα. Το στρυφνόν, γρι-
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φώδες και ύπαινικτικον στιχούργημα, ένθυμίζον τήν σύγχρονον μοντέρναν ποίη-

σιν, έγραψε πιθανώς παίζων ό Θεόκριτος, ινα σατιρίση—ώς και ό Λουκιανός μέ 

τήν αληθή ίστορίαν του—το σκοτεινον και σιβυλλικόν λεκτικον ώρισμένων συγ

χρόνων του ποιητών. Τους στίχους του ποιήματος, ακατάληπτους εκ πρώτης 

βψεως καί άπαιτοϋντας προς κατανόησιν τήν γνώσιν όλης της αρχαίας μυθολο

γίας, κατορθώνει να καταστήση νοητούς ό Κανάκης μέ σαφεστάτην άνάλυσιν και 

γλαφυράν ποιηηκήν άπόδοσιν. 

Δεν αποτελεί ύπερβολήν, αν εΐπη τις δτι ό συγγραφεύς προσφέρει μέ τήν 

πολύμοχθον πυκνής επιστημοσύνης καί υψηλής ποιότητος έργασίαν του εύεργε-

σίαν εις το Έλληνικον "Εθνος, καθιστών προσιτά είς το διψών μάθησιν άναγνω-

στικον κοινον τής Χώρας αριστουργήματα τής προγονικής μας λογοτεχνικής πα

ραγωγής. "Εργον ευχής θα ήτο το Κράτος νά ενίσχυση τήν προσπάθειαν του 

συγγραφέως διττώς : το μεν διά τών διαφόρων Υπουργείων καί 'Υπηρεσιών του 

να προμηθευθή αριθμόν σωμάτων προς διανομήν είς τάς βιβλιοθήκας τής Χώ

ρας, το δέ δια τής 'Ακαδημίας Αθηνών να άμείψη ηθικώς τήν προσπάθειαν, κα-

ταβαλλομένην τόσον επιτυχώς, αφιλοκερδώς καί αθορύβως καί μάλιστα εν επαρ

χία, όπου τα βοηθητικά μέσα συγγραφής σπανίζουν. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

SINESIO DI CIRENE, Inni. Prefazione, t raduz ione e n o t e di Anto
nio Del l ' Era. [Είς τήν σειράν Classici Latini e Greci υπό τήν διεύ-
θυνσιν Scevola Mariotti]. Roma, Tumminelli Editore • Città Universitaria, 
1968, σελ. 233. 

Μετά πολυετείς έρευνας καί αλλεπάλληλους δημοσιεύσεις ό νέος φιλόλογος 

Antonio Dell' Era, μαθητής του καθηγητού τής Κλασικής Φιλολογίας εν τω 

Πανεπιστημίω τής Ρώμης Scevola Mariotti, Ιδωκεν sic το φώς νέαν κριτικήν 

Ικδοσιν τών "Υμνων του Συνεσίου του Κυρηναίου. 

Έ ν τω προ λόγω (σελ. 1—24) ερευνώνται βασικά δια τήν κριτικήν εκδοσιν 

τών ΰμνων προβλήματα, ήτοι ή χειρόγραφος παράδοσις, τά μέτρα καί αϊ προγενέ-

στεραι εκδόσεις. 

Ύπο τήν έπιγραφήν Ι Codici (σελ. 3-15) εξετάζονται τα χειρόγραφα. Ό 

επιμελητής τής εκδόσεως γνωρίζει δέκα καί επτά χειρόγραφα δσα καί ό προγε

νέστερος εκδότης Νικόλαος Terzaghi. Τά χειρόγραφα διακρίνονται είς δύο οικο

γενείας, τήν α (7 κώδικες) καί τήν β (10 κώδικες). Ό εκδότης θεωρεί τήν β 

καλυτέραν, τήν δέ α άπλοΰν κλάδον τής β. Τής μεν β αρχαιότερος κώδιξ είναι ό 

Scorialensis 10. 1, 13 του ΙΓ' αϊ., τής δέ α ό Monacensis 476, του ΙΓ'—ΙΔ' αι. 

"Ολοι οι κώδικες της οικογενείας α παρέχουν τον δμνον Γ, ήτοι το ποίημα του 

Γεωργίου άλιτρου, αλλ' εκ τής ομάδος β τούτον παρέχει μόνον ό κώδιξ Mona-


