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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. 
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τών καί συγγραφέων Ελλήνων και ξένων, ερμηνειών δέ καΐ σχολίων εις σεβαστον 
αριθμόν παλαιών λεξικών καΐ ερμηνευτικών Συλλογών. 

'Ως συμβαίνει μέ τα θέματα της 'Αρχαιότητος τα αναγόμενα εις μακράν συνέ-
χειαν αιώνων, ούτω καί εις το θέμα της προκειμένης έρεύνης δύναται να λεχθή 
δτι ο θεσμός της έπικλήρου δεν έμεινε πάγιος καί αμετάβλητος, αλλ' υπέστη σύν 
τω χρόνω έξέλιξιν. "Αλλα ισχύον κατά την προκλασσικήν έποχήν, άλλα δέ μετα
γενεστέρως, όφείλομεν δέ σήμερον δι* επιμελούς διερευνήσεως νά φυλοκρινήσωμεν 
τί εκάστοτε ίσχυε δια να έρμηνεύσωμεν ορθώς τάς παρεχομένας συγκεκριμένας 
ειδήσεις και να έκτιμήσωμεν εν ακρίβεια τα στοιχεία του αρχαίου βίου. 

Είδικώτερον δια την κατανόησιν τών αρχαίων πηγών καί τήν έκτίμησιν τών 
αρχαιοτέρων ερμηνειών καί ειδήσεων, ας δίδουν οι σχολιασταί καί λεξικογράφοι 
περί του θεσμού της έπικλήρου, οι νεώτεροι έρευνηταί του ιδιωτικού βίου στηρί
ζονται κυρίως εις τάς αντιλήψεις της διατριβής του Hafter του 1887. Καί ναι μέν 
οι έρευνηταί σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τάς λεπτομέρειας τών διαφόρων περιπτώ
σεων της εφαρμογής του θεσμού κατά διαφόρους περιστάσεις, κυριαρχεί όμως 
παντού γενικώς ή άντίληψις περί του θεσμού ή διατυπωθείσα υπό του Hafter. 

Ό συγγραφεύς της παρούσης μελέτης, φιλόλογος καί νομικός, δια συστημα
τικής μελέτης τών χωρίων τών 'Αττικών ρητόρων, δια της λεπτομερειακής καί 
σχολαστικής αναλύσεως καί κατατάξεως όλων τών δυνατών περιπτώσεων, ας τα 
χωρία ταΰτα παρουσιάζουν, καί διά συγκρίσεως καί έλεγχου τών παρεχομένων 
υπό τών νεωτέρων ερευνητών ερμηνειών καί γνωμών καταλήγει εις ΐδια συμπε
ράσματα, άτινα έρχονται εις σαφή αντίθεσιν προς πάντας σχεδόν τους ύπό του 
Hafter κατά το μάλλον καί ήττον επηρεασμένους έρευνητάς. 

Είδικώτερον εις τα δύο πρώτα κεφάλαια της μελέτης γίνεται ή κατά τήν 
προκλασσικήν περίοδον διερεύνησις τών παρά διαφόροις λαοΐς αντιλήψεων καί 
επιδιώξεων εις ας έστηρίχθη ό θεσμός της έπικλήρου, δστις βασίζεται συγχρό
νως καί εις τήν τότε άντίληψιν δτι ή γυνή ήτο res. 

'Επίσης εξετάζεται καί ό θεσμός της μονοκληρονόμου, δστις ήλλοιώθη κατά 
τήν κλασσικήν έποχήν, έν συνδυασμώ μέ τον θεσμον του οικογενειακού καταπι-
στεύματος, του καί σήμερον ισχύοντος. Το συμπέρασμα του σ. είναι δτι ό θεσμός 
της έπικλήρου, προϊόν τών ανδροκρατικών αντιλήψεων τών προκλασσικών Αθη
ναίων, ό καταλύων τήν προσωπικότητα της γυναικός, ύφίστατο μακροχρόνιον συ
νεχή άντίδρασιν, έκδηλουμένην εις διαφοροτρόπους έφαρμογάς τής έθιμοτυπικώς 
επιβεβλημένης καί ατελούς νομοθεσίας έως δτου μετά τον χρυσουν αιώνα ό θε
σμός αντί νά συντελή εις τήν διατήρησιν των οϊκων ώς κοινωνικοοικονομικών 
μονάδων κατέστη τελικώς μέσον συσσωρεύσεως δύο κλήρων διά του γάμου του 
άγχιστέως μετά τής έπικλήρου. 

Εις το Γ' κεφ. εξετάζονται αϊ ποικίλαι περιπτώσεις γυναικός δυναμένης νά 
γίνη έπικληρος. Ενταύθα ό σ. διά του ελέγχου τών πηγών ευρίσκει σύγχυσιν εις 
τους λόγους τών ρητόρων διά λόγους σκοπιμότητος υπέρ του πελάτου των. Εις 
το Δ' κεφ. αναλύεται ό θεσμός καί διασαφεΐται ή έννοια τής αφαιρέσεως τής 
έπικλήρου έπί τη βάσει νέας αποδείξεως. Εις το Ε' κεφ. ελέγχονται αϊ διαφοραί 
τών ερμηνευτών ώς προς τήν έννοιαν τών χωρίων περί έπικλήρου καί εξετάζον
ται δροι οντες ή θεωρούμενοι παράλληλοι, λ.χ. έγκληρος (άσχετος προς τήν έπί-
κληρον), έπίκλαρος, έπικληρΐτις, έπιπαματίς, αύτοπάμων, πάμωχος, πατρουχος, 
μάνδα (ής τήν προέλευσιν καί σημασίαν ανιχνεύει ό σ. έκ τής κωμωδίας του 
Πλαύτου «Μέναιχμοι»), έπίμανδα, κλπ. 'Εκ τής έρεύνης τών κειμένων διαπιστοΐ 
ό σ. δτι δ διδόμενος υπό του Άρποκρατίωνος καί του Πολυδεύκους ορισμός τής 
μέν επιδίκου είναι ελλιπής, τής δέ άνεπιδίκου ανεπιτυχής. Εις το Στ ' κεφ. εξε
τάζεται το ούσιαστικον δίκαιον του θεσμού. "Η έξέτασις γίνεται δια συστηματι-



- 3 6 5 -

κής καί σχολαστικής αναλύσεως τών διαφόρων δυνατών περιπτώσεων της θέσεως 
της γυναικός (περί τάς 32 περιπτώσεις) και της συνδρομής τών ενδεχομένων προϋ
ποθέσεων ουσιαστικού δικαίου δια να καταστη έπίκληρος. Έ κ της εμβριθούς ταύ
της αναλύσεως ό σ. προσθέτων καί νέα στοιχεία (του προπάππου κ. ά. ) κατα
λήγει εις το συμπέρασμα δτι οι παραδεδομένοι ορισμοί είναι μέν ορθοί, άλλα ή 
διατύπωσίς των είναι γενική. Επειδή δμως οι έρμηνευταί έχουν προβή εις αναλυ
τικούς ορισμούς, ό σ. κρίνει δτι ό ϊδιος οφείλει να δώση ίδικόν του όρισμόν, τον 
έξης : Έπίκληρος ήτο μόνον ή άγαμος, γνησία ή θετή, ανήλικος ή ένήλιξ άτθίς, 
ή μη έχουσα πατέρα, πάππον προς πατρός, πρόπαππον, άδελφον όμοπάτριον καί 
άνεψιον εξ όμοπατρίου άδελφοΰ. 

Εις το κεφ. Ζ' αναλύεται ή θέσις του υίοΰ της έπικλήρου επί τη βάσει δια
φόρου θεωρήσεως τών κειμένων. Εις το Η' ή θέσις της έπικλήρου καί ή σύγκρι-
σις προς την της έπιπροίκου, εξ ής το συμπέρασμα δτι ή θέσις της έπικλήρου ήτο 
τόσον μειονεκτική ώστε να κρίνεται ως πραγματική συμφορά. 

Εις το κεφ. Θ' ό σ. διερευνά τήν ίσχύν του θεσμοί) εις τους έκτος 'Αθηνών 
Ελληνικούς τόπους επί τη βάσει νέας θεωρήσεως τών υπαρχόντων κειμένων, παρε
χόντων άμεσους πληροφορίας καί εμμέσους ενδείξεις, αναιρεί απόψεις περί έπι-
κλήρων τών εκδοτών τών κειμένων Λυσίου, 'Ισαίου καί Δείναρχου, συνάγει δε 
δτι υπήρχε καί εκεί ό αιμομικτικός θεσμός, ει καί ένιαχοΰ εις διάφορον ^κτασιν. 
Εις το τελευταΐον κεφ. Γ εξετάζεται ή περίπτωσις της έπικλήρου Θήσαης, ής ή 
έννοια καθορίζεται ως μή αντίθετος της της έπικλήρου παρά τα évLSJ δηλούμενα. 
Δι' αναλυτικής κριτικής τών πηγών αποσαφηνίζεται ώς διμερής ό νόμος καί απο
καθίσταται ή θέσις της θήσσης έπικλήρου. Ό σ. συνάγει δτι εις τήν περίπτωσιν 
αυτής δ νόμος ήτο ευμενής άναγκάζων τον άγχιστέα ή να νυμφευθή τήν πτωχήν 
έπίκληρον ή νά τήν προίκιση. 

Τήν συστηματικότητα καί μεθοδικότητα τής διεξαγωγής τής προκειμένης με
λέτης προσεπι μαρτυρούν αϊ 598 παραπομπαί εις κείμενα καί μελετάς, ή πλούσια βι
βλιογραφία καί οί εις δέκα περίπου σελίδας έκτεΐνόμενοι πίνακες τών χρησιμοποιη
θέντων χωρίων ανηκόντων εις έπιγραφάς, ρήτορας, "Ελληνας, Λατίνους καί ξένους 
αρχαίους ποιητάς καί συγγραφείς καί τών λημμάτων τών αρχαίων λεξικών καί λε
ξικογραφικών συλλογών. Έ κ τούτων ό σ. άνεΰρεν καί προσήγαγε περί τά 20 αχρη
σιμοποίητα χωρία καί λήμματα συγγραφέων καί λεξικογράφων σχετικά προς το 
θέμα, προέβη εις νέον ύπομνηματισμον πολλών χωρίων καί έδωσε νέας ερμη
νείας Ιξ λέξεων (μή υπάρχουσας εις τα έν χρήσει Λεξικά, — Ιγκληρος, θήσσα, 
μάνδα (προσθήκη), επίδικος, έπίπροικος, θυγατριδοΰς—καί στοιχεία προς άναθεώ-
ρησιν οκτώ λημμάτων τής RE του PW (έπίκληρος, επίδικος, άφαίρεσις, θυγατρι-
δους, κάκωσις έπικλήρου, γραφή κακώσεως έπικλήρου, θήσσα, σίτος). 

Ή αξιόλογος αΰτη διατριβή αποσαφηνίζει σημαντικον κεφάλαιον του αρ
χαίου δημοσίου βίου, το περί του θεσμού τής έπικλήρου, δια του οποίου τήν πολ
λαπλότητα παρέχει στοιχεία τεκμηριωμένα καί πειστικά. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


