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σως συμπεράσματα περί της πνευματικής καταστάσεως της εποχής καΐ συνδυά

ζει ταύτην προς τήν κατάστασιν της παιδείας των χρόνων εκείνων, έξ ών πάν

των θεμελιούται ή ιδιαιτέρα σημασία της Καλαμάτας καί της Μάνης άπο πολι

τικής καί στρατιωτικής έπόψεως ως κέντρου καΐ αφετηρίας τής εθνικής έξορμή-

σεως προς άπελευθέρωσιν τφ 1821. Έ ν τή εισαγωγή καί τω έπιλόγω του έργου 

προσάγονται άφθονοι μαρτυρίαι περί τών προεπαναστατικών κινήσεων έν τή 

περιοχή ταύτη καί περί τών πρώτων επαναστατικών ενεργειών καί τής αλώσεως 

τής Καλαμάτας κατά τήν 23ην Μαρτίου 1821, δημοσιεύεται δε έν φωτοτυπία 

καί το πρωτόγραφον τής Προκηρύξεως του Πετρόμπεη καί τής Μεσσηνιακής Γε

ρουσίας υπό χρονολογίαν 23 Μαρτίου, το άποκείμενον έν τοις άρχείοις του Φόρεϊν 

"Οφφις έν Λονδίνω. Περαιτέρω ό σ. επεξεργάζεται ώρισμένας ενθυμήσεις του χφ. 

τής ποιητικής Συλλογής καί διασαφεί τά γεγονότα εις α αύται αναφέρονται παρα-

θέτων ίστορικάς μαρτυρίας προς άποκατάστασιν τής ορθής έννοιας των. 'Επίσης 

έξ αφορμής ποικίλων εγγράφων τής ιδιαιτέρας Συλλογής του συγγραφέως άγνω

στων μέχρι τούδε παρέχονται πληροφορίαι περί του τόπου, του βίου τών κατοί

κων, τής κοινοτικής οργανώσεως κατά καπετανίας, περί τών επιφανέστερων θρη

σκευτικών, στρατιωτικών καί πολιτικών μορφών τής εποχής καί περί τών σχέ

σεων του τόπου προς τους Τούρκους. Μεταλλεΐον πολυτίμων ειδήσεων δια τήν 

έποχήν έκείνην αποτελεί τω 6ντι ό ανεκτίμητος αυτός τόμος του εκλεκτού εργά

του τών γραμμάτων καί θεράποντος τής Ιστορίας Β. Πατριαρχέα. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 

* * 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΚΑΝΑΚΗ, Όρφίως 'Αργοναυτικά, Κείμενον, μετάφρασις, 

σχόλια, έν Σύρω, Τυπογρ. Φρέρη, 1971. Σχ. 8, σελ. 172. 

Ό έγκριτος φιλόλογος καί επιμελής θεράπων τών ελληνικών γραμμάτων Άντ. 

Κανάκης, ό άπο του 1936 ήδη έκδούς τά 'Αργοναυτικά 'Απολλώνιου του Ρο

δίου, ενέτεινε τήν συγγραφικήν δραστηριότητα του κατά τήν τελϊυταίαν δεκαετίαν. 

Κατ* έτος εκδίδει άνά εν έ'ργον συγγραφέως τών κλασσικών ή τών ελληνιστικών 

χρόνων εις εκτασιν διακοσίων περίπου σελίδων. Αί εκδόσεις του χαρακτηρίζονται 

δια τήν επί του δαψιλους φιλολογικού οπλισμού του έρειδομένην άσφάλειαν τής 

ερμηνευτικής του εργασίας καί τον πλουτον τών γλωσσικών καί πραγματολογι

κών του σχολίων, άνευ τών οποίων ή κατανόησις τών 'Αλεξανδρινών συγγραφέων 

καθίσταται δια τους νεωτέρους προβληματική. "Οντως οί συγγραφείς ούτοι ήσαν 

γνώσται τής αρχαίας φιλολογίας καί μυθολογίας καί εις τά έ'ργα των κάμνουν 

διαρκείς αναφοράς ή υπαινιγμούς εις λεπτομερείας παλαιών γεγονότος, τάς οποίας 

μόνον άριστος γνώστης τής ελληνικής φιλολογίας δύναται νά ανακάλυψη καί νά 

τάς κάμη γνωστάς διά σχολίων. Είς τον τομέα τούτον ό Κανάκης αναδεικνύεται 

Ισάξιος του παλαιοτέρου λαμπρού φιλολόγου Δ. Γουδή. 
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Είς την παροΰσαν έκδοσίν του ό συγγραφεύς μετά βραχεΐαν είσαγωγήν είς 

τα 'Ορφικά καί τήν Άργοναυτικήν έργασίαν παρουσιάζει εκτενώς τάς προσωπι

κότητας τών 50 ημιθέων και ηρώων του ίστορήματος επί τη βάσει των πληρο

φοριών του Όρφέως καί τών ύπο του Άπολλω,ίου Ροδίου εν τοις 'Αργοναυτι

κούς αύτου παρεχομένων ειδήσεων, καοθρίζει δε την σχέσιν τών δύο ποιημάτων 

καί τήν έκτασιν αυτής. 'Ακολούθως παρέχει αριστερά το πρωτότυπον κείμενον καί 

δεξιά τήν εμμετρον νεοελληνικήν άπόδοσιν, εν υποσημειώσει δέ εις άμφοτέρας 

τάς σελίδας παρέχει καί μετάφρασιν εις πεζον καί πλουσιώτατον σχολιασμόν. 

Το έργον προχωρεί κατά τήν τάξιν ταύτην μέχρι του στίχου 732. 'Από του στί

χου 733 καί έξης μέχρι του τελευταίου 1376 το βιβλίον παρουσιάζει μόνον τήν 

εμμετρον μετάφρασιν. Ό συγγραφεύς μετά λύπης παραλείπει τήν παράθεσιν του 

αρχαίου κειμένου, της πεζής μεταφράσεως καί τών λαμπρών σχολίων, διότι άλ

λως ό όγκος του βιβλίου θα εδιπλασιάζετο καί τα οικονομικά μέσα δέν το έπέ-

τρεπον. Ή παράλειψις αυτή καθιστή πάραυτα καταφανή τήν άνεκτίμητον σημασίαν 

τών παραλειπομένων στοιχείων. 

"Η εργασία του Κανάκη Ιχει τεραστίαν άξίαν. 'Αναβαπτίζει τους νεοέλληνας 

εις τήν πολύτιμον πνευματικήν κληρονομίαν τών πατέρων των. Εις το έργον τοΰτο 

εμφανίζεται το πνεύμα της ηρωικής ελληνικής εποχής, ή έπιχειρηματικότης τών 

Ελλήνων ώς ναυτικών, ή έγκαρτέρησις είς τάς κακουχίας, το εξερευνητικόν των 

πνεύμα, od γεωγραφικαί των γνώσεις περί του τότε κόσμου καί ή|κατάστασις τών 

μή ελληνικών φυλών της τότε Οικουμένης, Είναι λυπηρον οτι δέν ευρέθη έ*ν Σωμα-

τεΐον ή λόγιος τις ευεργέτης ή Κρατική τις υπηρεσία νά υποβοήθηση τήν ύπέ-

ροχον μορφωτικήν προσπάθειαν του εξαίρετου τούτου εργάτου της φιλολόγου Ε λ 

λάδος, οίος ό Αντώνιος Κανάκης, ούτινος βγκος ετοίμου προς έκδοσίν παρόμοιας 

εργασίας αναμένει τήν κατάλληλον εύκαιρίαν δια νά καταστή κτήμα καί όργανον 

μορφώσεως του Ελληνικού λαοΰ. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΐΝΤΖΟΣ 
* 
* * 

L. TASOLAMBROS, T h u k y d i d e s III 82, or On scholarship and political 

Thought, Athens, 1970, σχ. 8μ., σελ. 30. 

Εις τήν μελέτην αυτήν επί της παραγράφου 1 του κεφ. 82 ό συγγραφεύς ανα

πτύσσει Ιδίαν έρμηνείαν του κειμένου έπί τή βάσει της όμοιότητος τών γεγονό

των είς ά αναφέρεται το κείμενον προς γεγονότα σύγχρονα καταπληκτικώς 

δμοια. Το κείμενον είναι συνεπτυγμένον καί δυσνόητον, πολλοί τών εκδοτών το 

έθεώρησαν έφθαρμένον καί επεδίωξαν τήν άποκατάστασίν του καί οί έρμηνευταί 

δίδουν ερμηνείας βάσει της συντακτικής πλοκής μή ίκανοποιητικάς. Ό συγγρα

φεύς του κειμένου καθοδηγούμενος άπο τα πολιτικά γεγονότα τά τότε καί τά 

νυν Ομοια καί διαστέλλων τά υποκείμενα τών διαζευκτικώς ή συμπλεκτικώς συν

δεομένων γενικών ή δοτικών του κειμένου δίδει νέαν έρμηνείαν πειστικήν. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


