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ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ, Συμβολή στην έρευνα τοΰ Καρπαθιακοΰ Δημοτι

κού Τραγουδιού, ανέκδοτες παραλλαγές, 'Αθήνα 1975, σχ. 8 σελ. 46. 

Πρόκειται περί συλλογής 14 δημοτικών ασμάτων, πανελληνίων μέν και ήδη 
πολλαχοΰ δημοσιευμένων, ενίοτε και μετά Καρπαθιακών παραλλαγών, ενταύθα 
δ*μως αϊ παραλλαγαί είναι νέαι καί προέρχονται πασαι εκ τών Μενετών, χωρίου 
της Καρπάθου. Εις το χωρίον τοΰτο εξακολουθούν καί σήμερον να τραγουδοΰνται 
ευρέως κατά τάς ποικίλας κοινωνικάς εκδηλώσεις καί έορτάς ή και να άπαγγέλ-
λωνται υπό τραγουδιστριών δημοτικά άσματα, ενίοτε δε έπί τη βάσει τούτων καί 
να δημιουργούνται καί στίχοι. Έ ευτυχής, αμόλυντος καί αγνή επαρχία ανυπο
ψίαστος άπό το άγχος καί τήν πνιγμονήν, φυσικήν, ήθικήν, κοινωνικήν καί πολι-
τικήν τών κατοίκων τών μεγάλων πόλεων εξακολουθεί ως τέττιξ να ζή μέ ψυχι-
κήν άνεσιν, έπιτρέπουσαν εις αυτήν «να εργάζεται καί να ποιή μουσικήν^. 

Ό καθηγητής Μ. Άλεξιάδης, γνωστός διδάσκαλος μετέχων της ζωής του 
τόπου εις οΰ τον φωτισμον έτάχθη, ήλεγξε τα άδόμενα καί απαγγελλόμενα άπό 
τον ποιητικον λαον τραγούδια, διεπίστωσε τί το παλαιον καί τί το μή γνωστόν 
καί κατέγραψε τάς νέας παραλλαγάς, ϊνα ούτω δοθη πλήρης είκών εις τάς ποικι
λίας μέ τάς οποίας εμπλουτίζονται τα παλαιά λαϊκά ποιητικά δημιουργήματα. 

Της συλλογής προτάσσεται βραχεία εισαγωγή περί τών ύπαρχουσών συλλογών 
ή καταγραφών τών καρπαθιακών ασμάτων. Προτάσσεται επίσης καί άνάλυσις τών 
κυριωτέρων γλωσσικών χαρακτηριστικών τοΰ ιδιώματος των ασμάτων. Επιτάσσε
ται δέ λεξιλόγιον τών τοπικών ή ιδιωματικών λέξεων, βιβλιογραφία καί πίναξ 
ονομάτων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

ARISTOPHANES UND DIE ALTE KOMÖDIE, herausgegeben von 
Hans-Joachim Newigfer, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesell
schaft), 1975. Σελίδες XIV/528. 

Το κρινόμενον έργον, αϊ συναφείς έργασίαι τοΰ Κ. J. Dover καί το άρθρον του 
Th. Geizer εις τήν R.E. (Suppl. -Bd. 12) αποτελούν 'ίσως τάς σημαντικωτέ-
ρας προτφάτους συμβολάς εις τήν άνεξάντλητον Άριστοφανικήν ερευναν. Εις τήν 
σειράν Wege der Forschung (τόμος 265) καί υπό τήν έποπτείαν τοΰ Η . - J . Newi-
ger σνγκεντροΰ'.ται καί, πλην δύο πρωτοτύπων εργασιών, αναδημοσιεύονται εΐκο-
σιεπτά μελέται, δημοσιευθεΐσαι το πρώτον μεταξύ τών ετών 1908 καί 1973 
υπό είκοσιδύο φιλολόγων. Ό 'ίδιος ό εκδότης Ν ewiger πλην τοΰ Προλόγου 
( σσ. IX - XIV) καί δύο μελετών («Retraktationen zu Aristophanes' Frieden», σσ. 
225—255, καί uDie Vögel und ihre Stellung im Gesamtwerk des Aristophanes», 
σσ. 266—282) συνέταξε τήν διεξοδικήν βιβλιογραφίαν τοΰ 'Αριστοφάνους καί της 
Παλαιάς κωμωδίας (σσ. 487—50) καί, όμοΰ μετά τ'-ΰ Κ. Hülser, τους Πίνακας 
ονομάτων καί χωρίων (σσ. 511—528). Ή σπουδαιότερα δμως συμβολή τοΰ Newi
ger είς το συλλογικον τοΰτο έργον είναι, νομίζομεν, ή ευστοχία μέ τήν οποίαν 
ούτος επέλεξε τους συγγραφείς καί τάς μελετάς των, δεκαοκτώ είς τήν Γερμα-
νικήν. έξ ών τρεις μετεφρασμέναι εκ της Ιταλικής, καί εννέα είς τήν 'Αγγλικήν. 
Ό ίοιός πάντως (σ. ΧΐΙΪ) μετριόφρόνως απολογείται, διότι ή εκλογή τών έργα-



- 3 6 1 -

σιών είναι «μικρά καί υποκειμενική». Και ό αριθμός των εργασιών, με τάς οποίας 
συμμετέχει έκαστος ερευνητής (π. χ. ό Κ. J. Dover μόνος μέ τρεις, δύο άγγλιστί 
και μίαν γερμανιστί), θα ήδύνατο ίσως να έκληφθή ως δηλωτικός εκ μέρους του 
εκδότου καί κάποιας συγκριτικής αξιολογήσεως των εις τον τομέα έρεύνης του 
'Αριστοφάνους καί της Παλαιάς Κωμωδίας, αν ό ίδιος ό Newiger δέν μας έβε-
βαίωνε ρητώς περί του αντιθέτου (αυτόθι). Άναλυτικώτερον, αϊ περιλαμβανόμεναι 
εις τον τόμον έργασίαι είναι αί έξης : 

1. Wi lhe lm Süss« «Zur Komposition der altattischen Komödie» (σσ. 1— 
29 == Rh. Mus., 63 (1908), σσ. 12—36). 'Ασχολείται με το θέμα της δομής καί 
της εξελίξεως της Παλαιάς Κωμωδίας. 

2 Eduard Fraenke l , «Die Parabasenlieder» (σσ. 30 54 = του αύτοΰ, 
Beobachtungen zu Aristophanes, Roma, 1962, σσ. 191—215). 'Αντιμετωπίζει, 
μεταξύ άλλων, προβλήματα μετρικής καί κριτικής του κειμένου εις τάς «Παρα
βάσεις» τών κωμωδιών του 'Αριστοφάνους *. 

3. Karl Reinhardt , «Aristophanes und Athen» (σσ. 55—74 = Euro
päische Revue, 14 (1938), σσ. 7 5 4 — 7 6 7 = Von Werken und Formen, Godes-
berg, 1948, σσ. 285— 310 = του αύτοΰ, Tradition und Geist, Göttingen, 1960, 
σσ. 257—273). "Ασχολείται μέ το πρόβλημα της σχέσεως του έργου του Αρι
στοφάνους προς τήν πολιτικήν καί τον δημόσιον βίον τών 'Αθηνών τής εποχής του. 

4. Α. W. Gomme, «Aristophanes and Politics» (σσ. 7 5 — 9 8 = CR., 
52 (1938), σσ. 97 -109 = του αύτοΰ, More Essays in Greek History and Li
terature, London, 1962, σσ. 70—91). 'Ασχολείται μέ το αυτό ως άνω θέμα καί 
προσπαθεί να άποδείξη οτι έχει ύπερτονισθή υπό τών ερευνητών ή ήθικοπολιτική 
διδακτικότης καί ο συντηρητισμός του 'Αριστοφάνους. 

5. Κ. J D o v e r , «The Skene in Aristophanes» (σσ. 99—123) = Proc. of 
the Cambr.Phil. Soc, 192 (12, 1966) σσ. 2—17). Ό μεγαλύτερος ίσος Άρι-
στοφανιστής τής εποχής μας ασχολείται εδώ μέ το θέμα τών σκηνικών καί τής 
θεατρικής παραστάσεως τών κωμωδιών του 'Αριστοφάνους. 

6. Τοΰ αύτοΰ, «Der Stil des Aristophanes» (σσ. 124—143 = του αύτου, 
Lo stilo di Aristofane» έν Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 9 (1970), 
σσ. 7—23. Μετάφρασις εκ του ιταλικού ύπό Fr. Regen). 'Υφολογική άνάλυσις 
του έ'ργου τοΰ 'Αριστοφάνους, ιδία τών Άχαρνέων, καί δείγματα κοινωνικής 
γλωσσολογίας 2. 

7. H e r m a n n Kle inknecht , «Die Epiphanie des Demos in Aristophanes' 
Rittern» (σσ. 144—154 = Hermes, 77 (1939), σσ. 58—65). Διαπραγματεύεται 
τήν «Έπιφάνειαν» τοΰ κυριάρχου δήμου τών 'Αθηνών («μονάρχου τής Ελλάδος», 
στ. 1330, καί «βασιλέως τών Ελλήνων», στ. 1333) εις τους ' Ιππείς. 

8 Κ· J. Dover , «Portrait - Masks in Aristophanes» (σσ. 155—169 = 
ΚΩΜΩΙΔΟΤΡΑΓΗΜΑΤΑ, Studia Aristophanea viri Aristophanei W. J. W. 
Koster in honorem, Amstelodami apud A. M. Hakkert MCMLXVII, σσ. 16-28). 
Μεταξύ άλλων ενδυματολογικών θεμάτων, έρευνα τήν άναλογίαν τών προσωπείων 
ηρώων τοΰ 'Αριστοφάνους, ιδία τών 'Ιππέων καί τών Νεφελών, προς τάς συγ
χρόνους μας πολιτικάς γελοιογραφίας. 

1. Έ π ί τοΰ αύτοΰ καί άλλων συναφών θεμάτων βλ. τώρα το έργον τοΰ Γ. Μ. Σηφάκη, 
Parabasis and Animal Choruses. A Contribution to the History of Attic Comedy, London, 
1971. 

2. Πβ. τοΰ αύτοΰ, Aristophanic Comedy, London, 1972, σσ. 210—220. 
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9. U lr ich v o n Wi lamowitz - Moellendorff, «Der Chor der Wolken 
des Aristophanes» (σσ. 170—175 — Sitz.ber. Beri. Ak. d.Wiss., 1921, σσ. 
7 3 8 - 7 4 1 = του αύτοΰ, Kleine Schriften IV, Berlin, 1962, σσ. 553—556). 
'Αναλύει συντόμως τάς Νεφέλας καί προτείνει λύσεις είς προβλήματα μετρικής 
και κριτικής του κειμένου των χορικών. 

10. Charles Sega l , «Aristophanes' Cloud - Chorus» (σσ. 174 —197 =Are-
thusa, 2 (1969), σσ. 143—161). 'Ασχολείται μέ τήν έρμηνείαν τριών θεμάτων 
των Νεφελών, τα όποια θεωρεί αλληλένδετα : τον ρόλον του χορού, τήν λει-
τουργίαν καΐ το διαλεκτικον σχήμα του «αγώνος» μεταξύ Δικαίου και 'Αδίκου 
Αόγου και τήν άπότομον άλλαγήν είς το τέλος του αγώνος (στ. 1454 κ.έ.). 

11. H a r t m u t Erbse, «Über die ersten Wolken des Aristophanes» (σσ. 
198—2ìì=Opus nobile. Festschrift für U. Jantzen, Wiesbaden, 1969, σσ. 35— 
41). 'Ασχολείται μέ το πρόβλημα τών οΰτω καλουμένων «πρώτων» Ν φελών και 
υποστηρίζει δτι ή σωζόμενη κωμωδία δεν εϊναι διασκευή άλλου παλαιοτέρου 
απολεσθέντος έργου. 

12. Carlo F e r d Russo, «Die Wespen «im Umbruch» und ein Modul 
von 18X2 Tetrametern» (σσ. ' 212-221=Belfagor 23 (1968), σσ. 317—327. 
Μετάφρασις έκ του ιταλικού υπό Fr. Regen). 'Ασχολείται μέ θέματα μετρικής 
καί κριτικής του κειμένου τών Σφηκών, ίδία μέ τήν «έπιρρηματικήν» συμ-
μετρίαν. 

13. H a n s - J o a c h i m Ν e w i g e r , «Retraktationen zu Aristophanes' Frieden» 
(σσ. 225—2bb=Rh. Mus., 108 (1965), (σσ. 229-255) . 'Αντιμετωπίζει προ
βλήματα μετρικής καί κριτικής του κειμένου τής Ειρήνης. 

14. Eduard Praenkel , «Some Notes on the Hoopoe's Song» (σσ. 256— 
265=Eranos, 48(1950), σσ. 75—84=τοΰ αύτοΰ, Kleine Beiträge . . . I, Roma, 
1964, σσ. 453—461). Μετρική άνάλυσις του άσματος του Έποπος είς τους 
"Ορνιθας. 

15. H a n s - Joach im N e w i g e r , «Die Vögel und ihre Stellung im Ge
samtwerk des Aristophanes» (σσ. 266—282, πρωτότυπος μελέτη, 1970). Μερικαί 
παρατηρήσεις επί τών 'Ορνίθων καί σύγκρισις του Ιργου προς τάς άλλας κωμω
δίας του 'Αριστοφάνους. 

16. T h o m a s Geizer, «Tradition und Neuschöpfung in der Dramaturgie— 
des Aristophanes» (σσ. 2S3 ~ 3 Ì6= Antike und Abendland, 8 (1959), σσ. 15--3L). 
'Αντιμετωπίζει το πρόβλημα τής παραδόσεως καί της προσωπικής δημιουργίας 
είς το έ'ργον του 'Αριστοφάνους, ιδία είς τήν Ανσιστράτην. 

17. Stefan Sebrny, «Der Schluß der Lysistrale» (σσ. 317—323=Eos, 51 
(1961), σσ. 39—43). 'Ασχολείται μέ προβλήματα μετρικής καί κριτικής του κει
μένου του τελευταίου μέρους (στ. 1273 κ.έ.) τής Λνσιστράτης. 

18. Raffaele Cantarella» «Agathon und der Prolog der Thesmophoria-
zusen» (σσ. 324—338=του αύτοΰ «Agatone e il prologo delle Tesmoforiazuse» 
εν ΚΩΜΩΙΤΡΑΓΗΜΑΤΑ . . . W. J. W. in honorem, σσ. 7—15. Μετάφρασις έκ 
του ιταλικού υπό Fr. Regen). Έ π ' ευκαιρία τής περί του ποιητου 'Αγάθωνος κρί
σεως του 'Αριστοφάνους είς τον Πρόλογον τών Θεσμοφοριαζουαών, ασχολείται 
μέ τήν ιδιότητα του 'Αριστοφάνους ως θεωρητικού καί κριτικού τής ποιήσεως. 

19. P e t e r Rau, «Das Tragödienspiel in den Thesmophoriazusenn (σσ. 339 -
356, πρωτότυπος μελέτη, 1971), 'Αντιμετωπίζει το πρόβλημα τής «παρωδίας 
τής τραγωδίας» του Αγάθωνος καί του Εύριπίδου είς τάς Θεσμοφοριαζούσας 
του 'Αριστοφάνους. 
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20. U lr ich v o n Wilamowitz-Moel lendorff , «Zu Aristophanes' Fröschen» 
(σσ. 357—363; = Lesefrüchte, 258 = Hermes, 64(1929), σσ. 470—476 = Kleine 
Schriften, IV, Berlin 1962, σσ. 488—494). 'Ασχολείται με τά προβλήματα της 
συνθέσεως τών Βατράχων καί του «αγώνος» μεταξύ Αισχύλου καί Εύριπίδου. 

21. D o u g l a s Μ. M a c - D o w e l l , «Aristophanes, Frogs 1407—67» (σσ. 
364—375 = C. Q. (N.S.), 9 (1959), σσ. 261—268). 'Ασχολείται με προβλήματα 
κριτικής του κειμένου και ερμηνείας μέρους του «αγώνος» Αισχύλου - Εύριπίδου 
εις τους Βατράχους. 

22. Cedric Η . Whitman, «Ληκύθιον άπώλεσεν» (σσ. 376-379 = Ηατν. 
Stud, in Cl. Phil., 73 (1969), σσ. 109-112. Ερμηνεία της φράσεως καί σχο
λιασμός της μορφής, του περιεχομένου καί του σκοπού μιας σκηνής ( στ. 1200 κέ. ) 
τών Βατράχων. Ληκύθιον = membrum virile, φαλλός. 

23. John G. Griffith, «Ληκύθιον άπώλεσεν» (σσ. 380—382 = Harv. Stud, 
in Cl. Phil., 74 (1970), σσ. 43κ.έ.). Συμφωνεί μέ την προηγουμένην έρμηνείαν 
καί προσθέτει μαρτυρίας προς έπίρρωσίν της. 

24. Robert Glenn U s s h e r , «The Staging of the Ecclesiasusae» (σσ. 
383—404 = Hermes, 97 (1969), σσ. 22—37). 'Αντιμετωπίζει προβλήματα σκη
νικά ως καί δομής, σκηνοθεσίας καί παραστάσεως τών Έκκλησιαζονσών. 

25. H e l l m u t Flashar, «Zur Eigenart des Aristophanischen Spätwerks» 
(σσ. 405-434 = Poetica, 1 (1967), σσ. 154—175). 'Αναλύει την ίδιομορφίαν τών 
υστέρων κωμωδιών του 'Αριστοφάνους, τών "Εκκλησιαζονσών καί του Πλούτου, 
καί τάς παραβάλλει προς τα έ'ργα της Μέσης Κωμωδίας *. 

26. W a l t h e r Kraus, «Aristophanes—Spiegel einer Zeitwende» (σσ. 435— 
458 = Maske und Kothurn. Vierteljahrsschrift für Theaterwissenschaft, 9 (1963), 
97—113). 'Αντιμετωπίζει τον 'Αριστοφάνη καί τήν Πάλαιαν Κωμωδίαν ως γεννή
ματα καί καθρέπτας της κοινωνίας τών 'Αθηνών τής εποχής των. Ό Αριστοφά
νης, κατά τον Kraus, είναι συντηρητικός καί το έ'ργον του είναι έκφρασις «μιας 
άντιθετικότητος, ή οποία ευρίσκεται εις τήν ούσίαν του Ευρωπαίου άνθρωπου». 

27. Jürgen W e r n e r , «Aristophanes — Übersetzungen und Aristophanes -
Bearbeitung in Deutschland» (σσ. 459—486 = Protokoll der Karl-Marx-Städter 
Fachtagung, Berlin (D. D . R ) , 1973, σσ. 161-184). Έπισκόπησις τής συμβο
λής τής Γερμανίας είς τήν μετάφρασιν καί έ'κδοσιν του έργου του 'Αριστοφάνους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΎΛΟΣ, δ. φ. 

* * * 

ΙΩ. Η. ΚΑΡΝΕΖΗ, Ή Έπίκληρος, Συμβολή είς τήν έρμ,ηνείαν τών 'Αττι
κών ρητόρων καί cîç τήν μβλέτην τοΰ Ιδιωτικού βίου τών 'Αθη
νών. Διατριβή επί διδακτορία, Έ ν 'Αθήναις 1972, σχ. 8 σελ. 241, 

τιμή δρχ. 450. 

Δια τον θεσμον τής έπικλήρου υπάρχει πλήθος μαρτυριών είς τους λόγους τών 
'Αττικών ρητόρων, ειδήσεων δέ καί ενδείξεων είς μέγαν αριθμόν αρχαίων ποιη-

1. Πβ. W. G. Arnott, «From Aristophanes to Menander>, Greece and Rome, 19 
(1972), σσ. 65—80. 


