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ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Π Α Ν Ν Ο Υ Λ Ι Δ Ο Υ : V. Ε. G. Kenna': Cretan Seals, Oxford, Clarendotr 
Press, i960. 

Είς τάς επιστημονικός εκδόσεις toG 1960 συγκαταριθμείται το εκδοθέν έν 'Οξ
φόρδη (Clarendon Press) βιβλίον τοΟ V. Ε. G. Kenna, οπό τον τίτλον «ΚρητικαΙ σφρα
γίδες» (Cretan seals). Τούτο αποτελείται έξ 158 σελίδων κειμένου (4ου σχήματος), μη 
άριθμουμένων τών δεικτών (index) υλικών, τόπων προελεύσεως, γενικού άνευ αύξοντος 
άριθμοΟ σελίδος δείκτου, ώς καΐ έξ 23 σελίδων, αϊ όποΐαι περιέχουν σχέδια καΐ φωτο
γραφίας τών πρώτων ήριθμημένων 59 σφραγίδων, μόνον φωτογραφίας μέχρι του αοξον-
τος αριθμού 398 (ήτοι της 15ης σελίδος), είκόνας 52 σφραγισμάτων (μέχρι της 17ης σε
λίδος) καΐ εΙκόνας 49 περιφερικών πολυτίμων λίθων (μέχρι της 20ης σελ.). At σελίδες 
20—23 περιλαμβάνουν τους αμφισβητούμενους λίθους. Τα περιεχόμενα του βιβλίου άρ
χονται άπό καταλόγου τών σχεδίων του κειμένου της λατινιστί ήριθμημένης σελίδος IX 
μέχρι του λατινιστί ομοίως ήριθμημένου καταλόγου συντομογραφιών XIII. 

ΕΙς τό γενικόν μέρος περιέχονται : 
ΕΙσαγωγή. 
Ι. 'Αρχαία γλυπτική. 
II. Σφραγίδες της ΠΜ περιόδου καΐ της πρώτης μεταβατικής φάσεως : ΠΜ II 

περιοχαί. Έκτίμησις τών σφραγίδων Σφουγγαρά. Σύγκρισις τών σφραγίδων του Μόχλου 
μέ άλλας πρωίμους Κρητικάς σφραγίδας. "Αλλοι πρώιμοι εγχάρακτοι λίθοι. "Η τρίπλευ· 
ρος πρισματική χάνδρα. Σφραγίδες έκ τών θόλων της Μεσσαράς. "Η οπαρξις δύο γλυ
πτικών παραδόσεων. Ή πρώτη μεταβατική φάσις. Ή χρήσις είς Μεσσαράν του τριπλευ-
ρου πρίσματος. Παράρτημα 1. TÒ σχήμα τών Κρητικών σφραγίδων. Παράρτημα II. Ή 
χρήσις της σπείρας είς τάς Μινωικάς σφραγίδας. 

III. Ή MM περίοδος καΐ ή δευτέρα μεταβατική φάσις : MM σφραγίδες έκ τών 
θόλων της Μεσσαράς. *Η παρακμή τών σφραγίδων κατά τήν αρχήν της MM περιόδου. 
Ή χρήσις τών δύο νέων σχημάτων. Σημεία άναρρώσεως. Ό στελεχόσχημος σφραγι-
στήρ (stalk - shaped signet). Νέαι τεχνικαΐ μέθοδοι επί σκληροτέρας Οληο. Ό γενικός 
χαρακτήρ τών MM II σφραγίδων. Τό Ιερογλυφικόν απόθεμα. Σφραγίσματα έκ τών ναϊ-
κών καταθέσεων (Temple Repositories). Ή δευτέρα μεταβατική φάσις. Ό περιαπτικός 
πολύτιμος λίθος. Νέα πειράματα κατά τήν χάραξιν τών σφραγίδων της δευτέρας μετα
βατικής φάσεως. 

IV. Ή ΥΜ περίοδος : Τα πρωιμώτερα σφραγίσματα. Διαφοραί σφραγισμάτων 
Ζάκρου καΐ Ά γ . Τριάδος. Τό απόθεμα του Βαφείου. Ή σημασία της ανεπαρκούς επε
ξεργασίας του αποθέματος του Βαφείου. ΚρητικαΙ έγχαράξεις σφραγίδων της ΥΜ II 
έποψης. 'Ανακτορικά σφραγίσματα έκ Κνωσού. 'Αποτελέσματα τίνα τής μή Κρητικής 
σφραγιστικής τεχνοτροπίας. Ή χρήσις του σφραγιστικού κυλίνδρου κατά τους ΥΜ χρό
νους. Ό χαρακτήρ τής Μινωικής τεχροτροπίας τής σφραγΐδος μετά τήν πτώσιν τών 
ανακτόρων. Παράρτημα III. Ό περιαπτικός λίθος τής ΥΜ περιόδου. 

ν . Τεχνική. 
VI. Ή επιρροή τών Κρητικών τεχνοτροπιών τών σφραγίδων. 
Μέρος II. Κατάλογος τών μινωικών σφραγίδων τής συλλογής Ashmolean. Ή 

συλλογή Ashmolean. Al μετρήσεις τών σφραγίδων. 'Εγχάρακτοι λίθοι καΐ σφραγίδες 
τής ΠΜ περιόδου. "Εγχάρακτοι λίθοι καΐ σφραγίδες τής MM περιόδου. Σφραγίδες καΐ 
εγχάρακτοι πολύτιμοι λίθοι της ΥΜ περιόδου. Σφραγίσματα. Περιφερικοί πολύτιμοι λί
θοι. Λίθοι αμφιβόλου γνησιότητος. Συμφωνία καταγραφής καΐ αριθμών καταλόγων 
(Concordance of register). Συλλεγεΐσα βιβλιογραφία. Δείκτης υλικών. Δείκτης προελεύ
σεων. Γενικός δείκτης. Έ ν τέλει : Μοτίβα συλλεγεισών πρωίμων τριπλεύρων πρισματι
κών χανδρών. Πίνακες. 

Ό τίτλος τοΟ βιβλίου «ΚρητικαΙ σφραγίδες» προσδιορίζεται χρονολογικώς δια 
τής αναγνώσεως του καταλόγου τών περιεχομένων. Σκοπός του συγγραφέως είναι να 
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ένταξη τάς Μινωικός σφραγίδας του Μουσείου της 'Οξφόρδης (Ashmolean Museum) είς 
το νενικώτερον πλαίσιον της δλης συγχρόνου γλυπτικής των λαών της Αίγύπτου, Με
σοποταμίας, Συρίας, της περιοχής του Ίνδοο, των Χετταίων, είδικώτερον δέ της Μι
νωικής Κρήτης καΐ τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος. 

"Ο συγγραφεύς έχει δαμάσει δημιουργικώς πολυάριθμον ύλικόν, ή έρευνα του 
οποίου δυσχεραίνεται εΙσέτι, λόγφ του μικροπέδου τής επιφανείας και τοΟ ακαθορίστου ή 
έφθαρμένου ενίοτε έπ* αυτής σχεδίου. 

Ή αναδρομή του συγγραφέως προς συλλογήν του ολικού του εντός αυτών των 
χώρων ευρέσεως καΐ ή συνεξέτασις τούτου μετά τών άλλων έκ τής αυτής ανασκαφής 
ευρημάτων συντελεί είς τήν άποφυ/ήν ενδεχομένων εσφαλμένων συμπερασμάτων έκ 
τής μή αληθούς γνώσεως τής τοπικής προελεύσεως σφραγίδων πωληθεισών ύπό αρ
χαιοκαπήλων ή χωρικών, τίθεται δέ οοτως επί του όλου βιβλίου ή σφραγίς τής προσ-
παθείας μιας άκρως θετικής επιστημονικής έρεύνης. 

Ό Kenna αναφέρεται είς τα προβλήματα τών σφραγίδων ή τών τυπωμάτων των 
συγκριτικώς, μέ μικροτέραν (εντός προϊστορικού ελληνικού εδάφους) ή μεγαλυτέραν 
(εντός του συγχρόνου προϊστορικού κόσμου) ακτίνα έρεύνης. 

'Οπωσδήποτε δια τήν έργασίαν του Kenna δύναται να ίσχύση τό «ού πάνυ γε 
όάδιόν έστιν εύρεΐν έργον, έφ' φ ούκ άν τις αίτίαν δχοι* χαλεπόν γαρ οϋτω τι ποιήσα 
ώστε μηδέν άμαρτειν, χαλεπόν δέ και άναμαρτήσαντας μή άγνώμονι κριτή περιτυχεΐν». 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Μ. ΠΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ. Ό Ίονδαΐος λόγιος Αρχάηανος καί το έργον 

αντον. (Γλα>σσΐΗΟν, φιλολογιχον και Φρησπειολογικον υπόμνημα εις κείμενα τής 

ελληνιστικής γραμματείας)» Έ ν 'Αθήναις 1961, σελ. 191, 

Ό υπομνηματισμός φιλολογικών κειμένων είναι έργον γονιμώτατον δια τάς φιλο
λογικός σπουδάς, άλλα καί δυσχερέστατον. 'Απαιτεί ού μόνον να τυγχάνη ό ύπομνημα-
τιστής προικισμένος μέ έξαιρετικήν κριτικήν όξυδέρκειαν προς διάγνωσιν τής γνησιότη
τας τής παραδόσεως καί μέ ικανότητα προς μαντικήν διείσδυσιν είς τό άποκεκρυμμένον 
κάτω άπό τά λεκτικά δεδομένα νόημα, άλλα καί να είναι κάτοχος πλουσιωτάτης καί 
είς βάθος καί είς πλάτος παιδείας. "Ενεκα τούτου συμβαίνει είς περιόδους κάμψεως τών 
φιλολογικών σπουδών να μή βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος συγγραφαΐ ύπομνηματι-
στικου περιεχομένου. Είς τοιούτους καιρούς θεωρείται επαρκής ή κατά προσέγγισιν, άνευ 
υπευθύνου έκ μέρους τοο μελετητοΟ άνερευνήσεως, γνωριμία μέ τά κείμενα. Ή επίπονος 
ύπομνηματιστική εργασία ού μόνον εγκαταλείπεται, άλλα καί διαβάλλεται ώς ενδειξις 
δήθεν στενής καί σχολαστικής νοοτροπίας. Άπλοποιοοντες τά πράγματα ol τοιαύτα φρο-
νουντες διακηρύττουν δτι είναι δυνατόν να έλθωμεν είς έπαφήν μέ τό πνεύμα, χωρίς να 
έμβαθύνωμεν μέ εύλάβειαν είς τό νόημα τών σημάτων, άτινα τούτο δια τοΟ λόγου απευ
θύνει προς ήμδς. Κατ' αντίθεσιν προς τάς άσυστάτους καί έπιζημίους δια τήν έπιστημο· 
νικήν πρόοδον ταύτας δοξασίας ό Κ. Μερεντίτης δέν έδίστασε να άναλάβη τον έκ πάσης 
έπόψεως ύπομνηματισμόν του κειμένου τών αποσπασμάτων του Άρταπάνου καί νά άν-
τικρύση τά ύπ' αυτών τιθέμενα ποικιλότατα καί δυσχερέστατα προβλήματα. Ό ύπ' αύτοΰ 
αναληφθείς πνευματικός μόχθος έστέφθη ύπό πλουσίων επιτευγμάτων, ώς τούτο γίνεται 
φανερόν έκ τής μελέτης τής ανωτέρω σημειούμενης λαμπρδς ύπομνηματιστικής συγγρα
φής του. 

Ό Άρτάπανος υπήρξε κατά πάσαν πιθανότητα 'Αλεξανδρινός Ιουδαίος ζήσας 
κατά τον 2ον π. Χ. αίώνα. "Οπως προκύπτει άιτό μαρτυρίαν τοΟ Εύσεβίου, είχε γράψει 


