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μετά περισσής επιμελείας, τα διαβαθμιστικά στοιχεία διερευνώνται και αξιολο
γούνται πολύπλευρος, δι' εύστοχων δε παραπομπών και συσχετίσεων — Οχι πάν
τοτε ευχερών προκειμένου περί έργου έμφανίζοντος πολλάς εις την έρμηνείαν του 
δυσχερείας— διευρύνεται ή έρευνα, δια να καταδειχθή ή κλιμάκωσις τών ηρώων 
προς πασαν κατεύθυνσιν καΐ να έδραιωθή εις τον μελετητήν ή άποψις δτι ό ποιη
τής ένσυνείδητον εΖχεν άπ' αρχής την προς τούτο πρόθεσιν. 

Ένδεικτικον τής πολυπλεύρου αναζητήσεως του συγγραφέως δια τήν τεκμη-
ρίωσιν τών απόψεων του είναι το δτι ανατρέχει και εις το υπόστρωμα τών προο-
μηρικών παραδόσεων, θεωρεί τά πνευματικά προσόντα καί το ψυχικόν σθένος τών 
ηρώων, επεκτείνει δε τήν σύγκρισίν των καί προς τους θεούς ακόμη. Γενικώς ή 
κατάταξις γίνεται βάσει επαρκούς επιχειρηματολογίας καί αποτελεί άποκρυστάλ-
λωμα αναλυτικής θεωρήσεως τών στοιχείων, τα όποια παρέχει το όμηρικον κείμε-
νον, εκτενή αποσπάσματα του οποίου καί παρατίθενται. 

Εις το πέμπτον κεφάλαιον (επίλογος, σελ. 299—305) ό συγγραφεύς συνοψίζει 
κατά τρόπον πειστικον τα συμπεράσματα τής δλης ερεύνης του καί προσδιορίζει 
τήν λειτουργίαν τής «κλιμακώσεως» εις το έπος τής Ίλιάδος, παρέχων οΰτως 
άπάντησιν εις τα ερωτήματα, τα όποια ετέθησαν ως σκοπός τής εργασίας του. 
Πλούσια βιβλιογραφία καί υποσημειώσεις διονυχίζουσαι έπί μέρους οημεΐα κατα-
κλείουν τήν μελέτην, δι' έκπόνησιν τής οποίας ήναλώθη χρόνος μακρός καί κατε
βλήθη κόπος πολύς. 

Ό κ. Κωτόπουλος με τήν έργασίαν του αυτήν επάγεται άξιόλογον συμβολήν 
εις τήν περιοχήν τών ομηρικών ερευνών εις τήν χώραν μας. Διά τής συγκρίσεως 
τών ηρώων μεταξύ των, τήν οποίαν επιχειρεί με άντικειμενικήν άποτίμησιν τών 
στοιχείων του ομηρικού κειμένου, άξιοποίησιν τής περί τά προβλήματα τής Ίλιά-
δος βιβλιογραφίας καί επιμελές έράνισμα άπο άναφερομένας εις ομηρικούς ήρωας 
μονογραφίας — πέρα τής ουσιώδους επιστημονικής προσφοράς — σημαντικώς επι
κουρεί καί εις τήν βαθυτέραν μελέτην τής Ίλιάδος καί τήν άρτιωτέραν εις τά 
Σχολεία διδασκαλίαν της. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ 

* 
* * 

ILLINOIS CLASSICAL STUDIEE, Volume II 1977, Volume III 1978, 
Miroslav Marcovich Editor, University of Illinois Press, Urbana, Chi

cago, London. 

Ι. Ό δεύτερος ούτος τόμος του Ι . C S . αποτελεί σομβολήν 21 κλασσικών φι
λολόγων προερχομένων εκ 15 διαφόρων πόλεων τής Ευρώπης καί τής 'Αμερικής 
προς τιμήν τής 200ής επετείου τής 'Αμερικανικής Επαναστάσεως (1776—1976) 
έπιμελεία του γνωστού πολυπλεύρου φιλολόγου Miroslav Marcovich. 

Αϊ περιεχόμεναι εις τον κομψον αυτόν τόμον μελέται εϊναι αϊ ακόλουθοι : 

1. The Nature of Homeric Composition υπό G. P. Goold. 'Ενταύθα εξετά
ζονται αϊ διάφοροι έκδοχαί ως προς τον σκοπον δι' δν εγράφησαν τα επη, αί προϋ
ποθέσεις ύφ' ας ήτο ένδεχόμενον να συντεθούν αυτά, ό ρόλος του 'Ομήρου καί ή 
ανάγκη ήτις τυχόν επέβαλλε τήν σύνθεσιν, έξ ών πάντων σύν τη θεωρήσει αναλό
γων συνθέσεων επών εις άλλας χώρας ό συγγραφεύς δίδει τήν ίδικήν του άποψιν 
περί τής φύσεως τής συνθέσεως τών 'Ομηρικών έπων. 

2. The Mare, the Vixen and the Bee : Sophrosyne as the Virtue of Women 
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in Antiquity υπό Hellen F. North. Εις το άρθρον διερευνάται ή παράστασις της 
σωφροσύνης ώς γυναικείας αρετής εις τους αρχαίους κυρίως "Ελληνας, άλλα και 
Λατίνους ποιητάς καί συγγραφείς και εις τα έπιγγράμματα καθώς και ή παρα
βολική χρησιμοποίησις της φορβάδος, αλώπεκος καί μελίσσης εκ του ζωϊκοΰ βα
σιλείου δια να δειχθή πώς δ αρχαίος κόσμος ήθελε την γυναίκα. 

3 . Five Textual Notes ύπο F. Η. Sandbach. Ό συγγραφεύς εδώ αναλύει 
πέντε διάφορα αμφιλεγόμενα χωρία αρχαίων ποιητών καί συγγραφέων, τα ακό
λουθα Ι) Ήράκλ. fr. 126 DK, II) Πλάτ. Πολιτικός 259 D, III) Πλουτάρχ. Ή θ . 
645 F - 6 4 6 Α, IV) Πλουτ. Ή θ . 646 C καί V) Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ Έπιστ. 
XII καί προτείνει δ'.ορθώσε'ς του κειμένου. 

4. The Dynamics of Pindar's Music : Ninth Nemean and Third Olympian 
ύπο Lionel Pearson. 'Αγόμενος ό σ. εκ της αντιλήψεως δτι αϊ ωδαί έκτελούμεναι 
υπό χορού εδιδον ζωηροτέραν έντύπωσιν δια της μελωδίας καί του ρυθμού των καί 
όλιγώτερον δια της λογικής υφής των καί του ήθικοΰ των μηνύματος αναζητεί 
τρόπον ανιχνεύσεως της μουσικής των εισφοράς. Βεβαίως αυτή δεν είναι δυνατόν 
να εύρεθή επί τή βάσει του μέτρου, δύναται δμως το μέτρον να μας βοηθήση. 
Δεδομένου δτι οί άπαγγέλλοντες έπρεπε να κάμνουν παυσιν δι' άναπνοήν, ένω οί 
χορευταί καί ή μουσική να συνεχίζουν, τούτο δε θα ήδύνατο να έπιτευχθή δια τής 
προσθήκης ενός ποδός μετρικού, ό σ. αναζητεί τον τρόπον καθ' δν εκ του μέτρου, 
των στροφών καί τών επωδών θα ήδύνατο να διαγνωσθή ή τεχνική του ρυθμού 
του Πινδάρου εις ην να προσαρμόζεται ή μουσική. Φυσικά αναγνωρίζει δτι παρά 
ταΰτα ή μουσική θα μείνη άδιάγνωστος, δεδομένου δτι «το πόρσω δ' εστί σοφοΐς 
άβατον καί άσόφοις». 

5. Ritual and Drama in Aischyleian Tiagedy υπό Gerald F. Else. Ό συγ
γραφεύς αναφερόμενος εις τήν ύπο του G. Murray είσαχθεΐσαν άντίληψιν ώς προς 
τήν προέλευσιν τής αρχαίας τραγωδίας, καθ' ην εις αυτήν υπάρχουν λείψανα προϊ
στορικής τελετουργίας του ένιαυτοΰ - δαίμονος εις εξ μέρη, καί μή εύρίσκων ύπάρ-
χουσαν εν Ελλάδι ή άλλαχοϋ τοιαύτην τελετουργίαν προβαίνει εις Ιλεγχον τής 
αντιλήψεως αυτής με τήν διερεύνησιν τών τραγωδιών τοΰ Αισχύλου καί τών μέσων 
τής προκλήσεως συγκινήσεων. Έ κ τής αναλύσεως ό σ. άγεται εις το συμπέρα
σμα δτι τα θεωρούμενα ώς τελετουργικά στοιχεία δεν είναι άλλο τι ή αυτό πού λέ
γει ό Schadewaldt «βασικαί άνθρώπιναι καταστάσεις» συνήθειαι, ΙΌιμα, χρήσεις, 
ένέργειαι καί τελεταί, μέ τάς οποίας ζή καί κινείται ό άνθρωπος, «φυσικαί μορ-
φαί τοΰ πολιτισμοί;» καί Οχι προϊστορικαί έπιβιοΰσαι τελετουργίας 

6. Synaesthesia in Sophocles υπό Charles P. Segal: Ή συναισθησία — ή εις 
μίαν μεταφοράν χρήσις δύο διαφορετικών αισθήσεων — αποτελεί κατά τον συγγρα
φέα εν λαμπρον χαρακτηριστικον τής Ελληνικής ποιήσεως. Εξετάζων τήν χρήσίν 
της εις τον Σοφοκλέα, κυρίως εις τον Ο. T., άλλα καί εις τα άλλα του δράματα, 
παρατηρεί δτι δια τών εκφράσεων τούτων (τυφλός τά τωτα, τόν τε νουν...) 
δημιουργείται δεσπόζουσα έντύπωσις υπερφυσικής ατμοσφαίρας. Ό Σοφοκλής τήν 
μεταχειρίζεται σπανιώτερον του Αισχύλου καί τοΰ Πινδάρου, τήν μεταχειρίζεται δε 
πάντοτε εν σχέσει προς τά εκφραζόμενα καί δχι ώς μεμονωμένον κόσμημα λόγου 
ή πυροτέχνημα φράσεων. Δια τής συναισθησίας δίδει το αίσθημα δραματικής δυ
νάμεως καί βοηθεϊ εις έ'κφρασιν τών αβεβαιοτήτων τής άνθρωπίνης γνώσεως εις 
ενα κεκρυμμένον κόσμον τής πραγματικότητος ύπο τήν άπόφασιν φαινομένων 
διαστροφών. 

7. Air - Imprints or Eidola : Democritus' Aetiology of Vision ύπο Walter 
Burkert. Ό Δημόκριτος ήτο πεπεισμένος «δτι ουδέν γίνεται κατά τύχην, άλλα το 
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πάν έχει αίτίαν και αναγκαιότητα», κατά την αρχήν δε ταύτην έζήτησε να εξή
γηση την διαδικασίαν των οπτικών εντυπώσεων, πώς δηλαδή λειτουργεί ό μηχανι
σμός της οράσεως και πώς ή είκών του αντικειμένου φθάνει εις τήν συνείδησιν δια 
τοϋ οφθαλμού. Τήν διαδικασίαν αυτήν τήν γνωρίζομεν μέσω του Θεοφράστου. Ό 
συγγραφεύς αναλύει και ζητεί να διασάφηση τάς σχετικάς λεπτομέρειας εν συν
δυασμό) με τάς παραλλήλους αντιλήψεις άλλων παλαιών συγγραφέων και των περί 
τούτων μαρτυριών. Το κρισιμώτερον σημεΐοντής θεωρίας του Δημοκρίτου είναι δτι 
αι θετικαί ακτίνες του αντικειμένου μεταφέρονται άποτυπωμέναι επί τών λεπτό
τατων μορίων του αέρος, ως τα σφραγίσματα επί του κηροΰ. Άλλα πώς ; Δια το 
πώς προϋποτίθενται διάφοροι παλαιαί θεωρίαι ενεργείας, αί οποΐαι καΐ αναπτύσ
σονται ύπο του συγγραφέως. 

8. Notes on the Electra of Euripides υπό James Diggle. Ό συγγραφεύς πα
ραθέτει 13 χωρία της 'Ηλέκτρας του Εύριπίδου επί τών όποιων υπάρχουν αμφι
σβητήσεις και δίδει τας απόψεις του και επί του κειμένου των και επί της καταλ-
ληλοτέρας ερμηνείας αύτου. 

9. A Sophist on Omniscience, Polymathy and Omnipotence : Δ. Λ. 8. 1 — 13 
υπό Thomas Robinson. To κείμενον του κεφ. 8 τών Δισσών λόγων παρατιθέ-
μενον εν πρωτοτυπώ μετά κριτικού υπομνήματος και έν μεταφράσει περιέχει δια
πραγμάτευση υπό μορφήν λόγου και αντιλόγου περί τών χαρακτηριστικών ενός 
σοφιστοΰ - ρήτορος - πολιτικού". Ό συγγραφεύς συγκρίνει κατά παράγραφαν τάς εν
νοίας και τάς φράσεις τοϋ κειμένου δια τήν πολυμάθειαν, τήν παντογνωσίαν και τήν 
παναρμοδιότητα του σοφιστοΰ προς ανάλογους τών διαλόγων του ΙΙλάτωνος (Σο
φιστοΰ, Εύθυδήμου, Πολιτείας κλπ. ) και τών σοφιστών, Ενα ανακάλυψη συνάφειας 
και ενδεχομένως κοινάς πηγάς. Ό συγγραφεύς τών Δισσών λόγων κρίνεται ως ευ
φυής και σοβαρός και ώς έ'χων μάλλον προπαιδευτικον σκοπόν. 

10. Ancient Interpolation in Aristophanes υπό Kenneth J. Doner. Ό σ. 
καθορίζει τήν έννοιαν της παρεμβολής εις τά κείμενα και τάς προϋποθέσεις της 
δημιουργίας της, ακολούθως δε διακρίνει πέντε τύπους παρεμβολών. Τους τύπους 
τούτους αναλύει δια παραδειγμάτων εκ χειρογράφων και παπύρων αναφερομένων 
εις ποικίλας κωμωδίας του 'Αριστοφάνους και προσπαθεί! να έρμηνεύση τους λόγους 
τους ώθήσαντας τους γραφείς εις τήν διάπραξιν τών αλλαγών, επαναλήψεων ή 
προσθηκών και οϊτινες λόγοι διαφέρουν κατά περιόδους χρονικάς καΐ παραδόσεις. 

11. The Four Stoic P e r s o n a e υπό Phillip. H. de Lacy. "Ο σ. εξετάζει 
εκ του Ι βιβλίου του De officiis του Κικέρωνος το στωϊκον δόγμα τών 4 «προτύ
που», δπερ δεν έχει τύχει προσοχής. Πρόκειται περί τών 4 παραγόντων τών καθο
ριζόντων τήν ήθικήν έκλογήν μας. Ή σχηματική αυτή διαίρεσις δημιουργεί προ
βλήματα. 'Ο σ. διερευνά τήν χρήσιν του όρου «πρόσωπον» και αναζητεί τήν γενεα-
λογίαν της θεωρίας αυτής τοϋ Κικέρωνος εις τήν άρχαίαν φιλολογίαν, τους μελέ
τη τάς τοϋ Παναιτίου και τους Στωικούς φιλοσόφους. Έ ν τη αναζητήσει τοϋ ρό
λου έκαστου τών 4 προσώπων, άτινα όμοΰ καθορίζουν το έργον μας συμπεραίνει 
δτι τα πρόσωπα δεν εϊναι διακεκριμέναι ενότητες, άλλα τμήματα μιας μείζονος ένό-
τητος και καταλήγει εις το συμπέρασμα ο τι ή θεωρία αύτη δέον νά συσχετισθή 
προς τήν προσπάθειαν τοϋ Παναιτίου νά άναλύση και νά έρμηνεύση τάς πολλά-
πλας σχέσεις τοϋ άτομου προς το Στωϊκον σύμπαν ώς προς τάς καθημερινάς 
ενεργείας τοϋ άνθρωπου. 

12. A New Manuscript of Babrius : Fact or Fable? υπό John Vaio. *0 σ. 
αναφέρεται εις εν χειρόγραφον (L) με τίτλον «Έκ τών Βαβρίου χωλιάμβων» δπερ 
έπώλησεν εις το Βρεττανικον Μουσεΐον το 1857 ο Μηνάς Μινωΐδης μαζί με τον 
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Άθωνικον κώδικα του Βαβρίου. Το χφ. τούτο ο M. Μιν. το παρουσίασεν ώς άντί-
γραφον ενός κωδικός άνακχλυφθέντος υπ' αύτοΰ εις τον "Αθωνα. Ύποψίαι γεννη-
θεΐσαι κατά της γνησιότητας του προσέκοψαν εις αντιρρήσεις του Dain συγκρί-
ναντος αυτό προς κώδικα Mq9 του 12 αϊ. και ύποστηρίζοντος δτι αντιπροσωπεύει 
άνεξάρτητον παράδοσιν με καλυτέρας ένιαχοΰ γραφάς. Ό συγγραφεύς φυλοκρινή-
σας πάντα τα χειρόγραφα και έλέγξας τάς συγγενείας καί τάς αποκλίσεις κατέ-
ληξεν εις το συμπέρασμα δτι ό L ήτο συμπίλημα του Μ. Μιν. καί δτι τα παρέν-
θετα φύλλα τοΰ Mq9 ήσαν πάλιν κατεσκευασμένα υπ' αύτοΰ με έρανίσματα λη
φθέντα εκ διαφόρων χειρογράφων τοΰ Βαβρίου, οτι δεν υπάρχει κανέν πειστήριον 
άλλης παραδόσεως καί δτι ή κρίσις τοΰ Dain υπήρξε βεβιασμένη. 

13. Harpoctation Panegyrista ύπο Gerald Μ. Browne. Ό συγγραφεύς πα
ρουσιάζει ενα παπυρικον κείμενον 20 στίχων, Köln inv. 4533 της 9 Δεκ. 348 μ. Χ., 
εις τε το έλληνικον πρωτότυπον καί εις μετάφρασιν άγγλιστί. Πρόκειται περί υπο
βολής εις τάς αρχάς διαμαρτυρίας κατά απουσίας συμβαλλομένου εντός της καθω-
ρισμένης προθεσμίας. 'Αφορα εις κληρονομικάς διαφοράς καί επισπεύδων είναι ό 
αδελφός τοΰ αποθανόντος 'Αρποκρατίωνος, ό όποιος ήτο περιοδεύων ρήτωρ δστις 
άπήγγελλε πανηγυρικούς εις βασιλείς καί επίσημα πρόσωπα, ορμώμενος εκ Πανο-
πόλεως. Ή τέχνη του τον είχε βοηθήσει να καταλάβη καί αξιόλογα αξιώματα, τοΰ 
επιτροπεύοντος καί τοΰ λογιστενοντος. Ό σ. ερευνών το περιεχόμενον καί το 
οφος τοΰ κειμένου καί συσχετίζων αυτά προς τα στοιχεία συγγενοΰς παπύρου τοΰ 
Duke University προσπαθεί να εξακρίβωση την ταυτότητα τοΰ "Αρποκρατίωνος, 
το έργον του, τον βίον καί την θρησκείαν του εν σχέσει προς την σύγχρονον τότε 
πνευματικήν κατάστασιν εις την Α'ίγυπτον. 

14. Euclio, Cnemon, and the Peripatos ύπο Miroslav Marcovich. Ό Εύ-
κλίων, ώς γνωστόν, είναι πρόσωπον της κωμωδίας Χυτρίδιον τοΰ Πλαύτου καί 
ό Κνημών τοΰ Δύσκολου τοΰ Μενάνδρου. Ό σ. αναλύει τους χαρακτήρας έκατέρου 
τούτων, ευρίσκει τάς επιδράσεις τοΰ Μενάνδρου εις τον Πλαΰτον, άλλα καί τάς 
ιδίας τοΰ Πλαύτου προσθήκας καί διαρρυθμίσεις των χαρακτήρων, ευρίσκει τάς 
επιδράσεις αμφοτέρων εκ των χαρακτήρων τοΰ Θεοφράστου καί εκ των καθορι
στικών στοιχείων άγεται εις το συμπέρασμα δτι οι χαρακτήρες αμφοτέρων ανά
γονται εις το χαρακτηρολογικον σχήμα τοΰ 'Αριστοτέλους περί αρετής ώς μεσό-
τητος μεταξύ τής υπερβολής καί τής ελλείψεως. Εις δύο περαιτέρω κεφάλαια ύπο 
τύπον παραρτήματος ό σ. αποσαφηνίζει αμφισβητούμενα τίνα σημεία ώς προς τά 
πρόσωπα ώρισμένων κωμωδιών καί τήν σημασίαν ώρισμένων δρων. 

15. Ariadne's Leave - Taking : Catullus 64. 116—120 ύπο Wendell Clausen. 
Εις το βραχύ τοΰτο άρθρον ό σ. αναλύει τους πέντε στίχους δια νά διατύπωση τί 
είναι ένταΰθα μίμησις καί τί απλή ποικιλία καί ποΰ ευρίσκονται επιδράσεις εξ 
άλλων ποιητών, ώς τοΰ 'Απολλώνιου 'Ροδίου, Έννίου κλπ. 'Ιδιαιτέρως ό σ. εξε
τάζει τήν άποκατάστασιν τοΰ στίχου 119. 

16. The Grievance of L. Domitius Ahenobarbus ύπο D. R. Schackleton 
Bailey. Ό σ. εξετάζων τά πρόσωπα, τά πράγματα καί τά γεγονότα τής εποχής 
εις το βραχύ τοΰτο άρθρον προβαίνει εις διόρθωσιν τοΰ κειμένου τής επιστολής τοΰ 
Κικέρωνος Ad fam. Vili. 14 άφορων είς τάς σχέσεις τοΰ Κουρίωνος, Καιλίου 
καί Α. Δομιτίου Άηνοβάρβου. 

17. A Question of Taste: Horace, Epistles 1. 14. 6—9 ύπο E. J. Kenney . 
Ό συγγραφεύς παρατηρεί δτι ενώ αί Έπιστολαί τοΰ Όρατίου άποτελοΰν άσύ-
γκριτον λογοτεχνικήν δημιουργίαν με άρμονίαν περιεχομένου καί μορφής, 
ν τούτοις ή λογοτεχνική κριτική επί τοΰ Ι βιβλίου είναι μετρία. Μνημονεύει τάς 
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γνώμας των ερευνητών έπϊ του αν αϊ Έπιστολαϊ εϊναι αυθόρμητοι γραφεΐσαι έπϊ 
περιστάσει ή αποτελούν όμιλίαν. Ώ ς προς τους στίχους 6—9 της 14. Έ π . , ένθα 
θίγεται θέμα συμπεριφοράς παραθέτει γνώμας των ερευνητών, αϊ όποΐαι παραβλέ
πουν το ουσιώδες σημεΐον. Τα προσχήματα καϊ αϊ δικαιολογίαι είναι τά ενδεδει
γμένα ; Ό σ. θέλων να έρμηνεύση την έλλειψιν τακτ εκ μέρους του Ό ρ . βλέπει 
εδώ έπήρειαν εκ τών ιδεών και της γλώσσης του Λουκρητίου και συσχετίζει το 
περιεχόμενον τών 'Επιστολών 10 καϊ 14 με τάς αντιθέσεις της αγάπης του χωρίου 
προς τήν προσήλωσιν προς την Ρώμην. Δια να έρμηνεύση το λογοτεχνικον καϊ 
κοινωνικον «γούστο» του Όρ. εις τους στίχ. 19 παρατηρεί δτι ό τόνος των ευρί
σκεται εις δυσαρμονίαν προς τον τόνον τών άλλων επιστολών. 

18. Propertius 3. 22 : Tullus' Return υπό Μ. C. J. Putnam. Ό συγγραφεύς 
αναλύει το 22. ποίημα του 3 βιβλίου του Προπερτίου άφιερωμένον εις τον Tullus 
ύψηλον ύπάλληλον της Ρώμης υπηρετούντα εις Κύζικον, εις τον όποΐον είχε αφιε
ρώσει και έτερα τέσσαρα ποιήματα εκ της Μονοβίβλου του. Εις το 22. ποίημα ό 
Tullus προβάλλεται ώς ήρως πλανο>μενος εις φανταστικά ταξίδια με κατορθώματα, 
ώς ό Θησεύς και ό Ηρακλής, κεκοσμημένος μέ άρετάς. Ό ποιητής τον φαντά
ζεται έπανερχόμενον εν δόξη εις τήν Ρώμην δια να συμβάλη εις το μεγαλεΐον της 
και εις τήν ίδικήν του εύτυχίαν, ose περίπου ό Θησεύς εις τάς 'Αθήνας. Ό σ. άνα-
λύων το ποίημα ευρίσκει επηρεασμόν του άπο τήν 2. Έκλογήν του Βιργιλίου και 
τά διδάγματα της Αίνειάδος — Αινείας και έπαινος Ρώμης καϊ 'Ιταλίας, ηρωισμός 
καϊ ευσέβεια και μεγαλεΐον της Πατρίδος. Ευρίσκει επίσης αναλογίας μετά τών 
αντιλήψεων τούτων τών δύο ποιητών και τών προτύπων της εμπνεύσεως αυτών. 

19. Studies on the Naples Ms. IV F 3 of Ovid's Metamorphoses υπό W. S. 
Anderson. Ό σ. ασχολείται μέ τον θεμελιώδη δια τήν άποκατάστασιν του κει
μένου τών Μεταμορφώσεων τοϋ Όβιδίου κώδικα Ν και τάς σχέσεις του με τους 
άλλους κυρίους κώδικας του έργου. Έ κ της διερευνήσεως τούτων καϊ τών αντι
γράφων του Ν συνήγαγε πλήθος διαπιστώσεων εν σχέσει προς τον χρόνον της γρα
φής του, τά ελλείποντα καϊ βραδύτερον αντικατασταθέντα φύλλα του, τάς κατά 
καιρούς γενομένας συμπληρώσεις, αποξέσεις, έπανεγγραφάς, τους προγόνους του 
κωδικός, τους συγγενείς του, τά αντίγραφα του, τάς παραλλαγάς τών αντιγράφων 
και τάς μεταβολή τών διορθωτών, τον χρόνον τών μεταβολών τούτων και α ας 
περιπέτειας του κωδικός άπο τόπου εις τόπον. Το πλήθος τών διαπιστώσεων και 
ή ένδειξις της ακριβείας αυτών δίδουν το μέτρον της παλαιογραφικής αυτής έρεύνης. 

20. Did Tacitus Finish the Annales? υπό Revïlo P. Oliver. Δεδομένου δτι 
το βιβλίον Annales XVI τελειώνει τά γεγονότα μέχρι του μέσου του 66ου έτους, 
το δε XVII ( = Hist. Ι) αρχίζει άπο τον Ίανουάριον του 69ου, είναι φυσικον το 
ερώτημα, αν ό Τάκιτος είχε συμπληρώσει το κενόν τών ετών τούτων ή εϊχεν 
αφήσει ασυμπλήρωτα τά Χρονικά του εις το σημεΐον τοΰτο καϊ διατί. Το θέμα 
τοΰτο διερευνά ό συγγραφεύς μέ βάσιν τήν έξέτασιν του τί έσκόπει νά παρουσίαση, 
αν έδιδε προσοχήν εις τάς στρατιοηικάς λεπτομέρειας, τήν πιθανήν μέθοδον τής 
εργασίας του, τάς λεπτομερείας τής κατά τμήματα δημοσιεύσεως τών έργων του, 
του χρονικού συσχετισμού τμ.ημάτων του έργου του προς σύγχρονα ιστορικά γε
γονότα καϊ του συσχετισμού τών περί του κράτους αντιλήψεων του προς τά γε
γονότα, ώς π. χ. δτι ή Ρώμη γενομένη αυτοκρατορία 'ίππευσε τίγριν, οπότε ή κά
θοδος σημαίνει αύτοκτονίαν—καϊ συνεπώς αϊ κρίσεις του επί τών περιγραφομέ
νων γεγονότων ήσαν ανάλογοι—δπερ αποτελεί μέτρον δια τά δσα έγραψε και οσα 
δέν έπρόλαβε νά γράψη. 

21. Ulrich von Wilamowitz - Moellendorf to James Loeb : Two unpublisched 
Letters υπό Will. Musgra ve Calder III. Είς τό άρθρον τοΰτο υπάρχουν τέσσαρα 
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μέρη. Εις το α' εκτίθεται ή ζωή του James Loeb γεννηθέντος εις Άμερικήν και 
γενομένου τραπεζίτου, ai σπουδαί του και ή διαμονή του έν Ευρώπη και ή έν Γερ
μανία 'ίδρυσις από του 1912 Βίβλιοθήκης Ελλήνων και Λατίνων κλασσικών εις το 
πρωτότυπον και συγχρόνως εις άγγλικήν μετάφρασιν με σκοπον την μόρφωσιν ευ
ρέων στρωμάτων του άγγλοφωνουντος λαοΰ. 'Εξαίρονται al άρχικαί δυσχέρειαι, 
ή βαθμιαία τεραστία προσφορά της Βιβλιοθήκης και ή μετά τον θάνατον του 
Loeb το 1938 μεταφορά της Βιβλιοθήκης εις την Άγγλίαν. Εις το β' τμήμα ανα
φέρεται επιστολή του Loeb τφ 1910 προς τον Wilamowitz, δι' ής άνακοινοΐ το 
σχέδιόν του και άπάντησις εκείνου. Ό Wil. άπαντ^ κατά τρόπον άρνητικόν, διότι 
θεωρεί φρικτάς τάς μεταφράσεις, όπως αϊ «επαίσχυντοι» εκτυπώσεις Migne. 
Tò πρωτότυπον εξ άλλου θά ζημιώση οικονομικώς τάς έπιστημονικάς εκδόσεις 
(της Λειψίας) και θά κάμη τον άναγνώστην να επαίρεται δτι δήθεν αντιλαμβάνε
ται το πρωτότυπον. Δέν χρειάζεται ή μετάφρασις τών άνευ αξίας δευτερευόντων 
ε'ργων. Δια τάς εκδόσεις χρειάζονται είσαγωγαί, σχόλια, παρατηρήσεις καί χωρίς 
έπιστήμην δέν γίνεται ωφέλεια, ένφ εις την 'Αγγλίαν υστερεί ή γνώσις τών πηγών. 
Ή άπάντησις άπεγοήτευσε τον Loeb. Ό Wil. επισκεφθείς το 1908 την Όξφόρ-
δην εχαρακτήρισε τήν άγγλικήν λιτότητα èva hobby μέ καλόν σκοπον ένδεώς εκ
παιδευμένων ερασιτεχνών. ΤΗτο προκατειλημμένος. Ό Loeb εξετίμησε ρεαλιστι 
κώς τάς μορφωτικάς άνάγκας καί προφητικώς πρέβλεψε τήν παρακμήν της κλασ
σικής παιδείας. Εις το γ' τμήμα παρατίθεται επιστολή του Wil. άπο 28.4.1931 
μέ ευχαριστίας του προς τον Loeb δια τήν άποστολήν τών έργων της Βιβλιοθήκης, 
διότι ταύτα προάγουν «τήν έπιστήμην μου», επαινεί δέ δια τάς εκδόσεις καί τών 
'Αλεξανδρινών συγγραφέων. Κατά τήν περίοδον αυτήν ό Wil. (ολίγον προ του θανά
του του) είχε γίνει διαλλακτικώτερος προς τους ξένους επιστήμονας, προς ους πρό-
τερον έφέρετο μέ περιφρόνησιν. Καί το δ' τμήμα περιλαμβάνει έπιστολικον δελτά-
ριον άπο 3—9—1927 τοϋ Wil. προς τον Πλατωνιστήν Καθ. Stenzel εις Κίελον, δν 
ευχαριστεί δια τήν άποστολήν ένας λόγου του σχετικού προς τήν 7ην έπιστολήν 
του Πλάτωνος καί τήν προσωπικότητα του Σωκράτους. 

II . Ό τρίτος τόμος τοϋ Illinois Classical Studies είναι αφιερωμένος εις μνή
μην του αειμνήστου Μάρκου Ναουμίδου, καθηγητού του Πανεπιστημίου Illinois 
έν Urbana άπο 1962—1977 καί εταίρου της ημετέρας Εταιρείας, περιέχει δέ δέκα 
επτά άρθρα διακεκριμένων φιλολόγων καί κλείεται μέ τον κατάλογον τών δημο
σιευμάτων του Μ. Ναουμίδου. Καί ό τόμος αυτός εκδίδεται επιμέλεια του καθη
γητού Miroslav Marcovich. Αι περιεχόμεναι εις αυτόν μελέται είναι αϊ ακόλουθοι : 

1 ) Xenophanes on Drinking — Parties and Olympie Games υπό Miroslav 
Marcovich, σελ. 1—26. Εις τήν πραγματείαν αυτήν ό Μ. παραθέτει, σχολιάζει 
καί ερμηνεύει δύο 'Αποσπάσματα του Ξενοφάνους του Κολοφωνίου 1) DK Β, 1—24 
(παρ' Άθην. 462 c) περί συμποσίων καί 2) DK Β 2, 1—22 (παρ' Άθην. 413 f) 
περί αθλητών αρετής καί σοφίας του ποιητου - όδηγου. Ή επεξεργασία γίνεται 
συστηματική καί λεπτομερής αί δέ αντιλήψεις του Μ. τόσον ως προς τήν σύνθε-
σιν του κειμένου δσον καί ως προς τήν έρμηνείαν αύτου, τάς άφορμάς του ποιή
ματος καί τον έπιδιωκόμενον σκοπον διατυποΰνται μόνον κατόπιν μνείας δλων τών 
μέχρι τοΰδε προταθεισών σοβαρών φιλολογικών απόψεων, παλαιοτέρων καί νεω
τέρων, καί κατόπιν συζητήσεως αυτών. Αι διατυπούμεναι συμπερασματικώς αντι
λήψεις Ιχουν ισχυρά πειστικά ερείσματα. eO τρόπος της φιλολογικής εργασίας 
ταύτης, προδίδων τήν σοφίαν καί τήν πεΐραν του συγγραφέως περί τήν άρχαίαν 
γραμματείαν δύναται μέ τήν συστηματικότητα καί τήν πληρότητα τ?ς έρεύνης 
να προβληθή ώς υποδειγματικός. 
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2) Philoctetes und Modern Criticism υπό P. E. Easterling, σελ. 27—39. 
Ό Ε. έγραψε τήν παροΰσαν μελέτην παρακινηθείς άπο την ίδιαιτέραν προσοχήν 
των φιλολόγων τήν οποίαν έπέσπασε το δράμα τοΰτο κατά τους τελευταίους χρό
νους καΐ τήν οποίαν κρίνει δικαιολογημένην ως εκ της λεπτότατης εις σχεδιασμον 
δραματικής τεχνικής του. Ό συγγραφεύς προβαίνει είς λεπτομερή άνάλυσιν τής 
δομής του δράματος, είς παρακολούθησιν τών χαρακτήρων καί των προς άλληλα 
σχέσεων τών δρώντων προσώπων, συζητεί τάς εκφρασθείσας κυριωτέρας αντιλή
ψεις ώς προς τήν τεχνικήν του δράματος — αλληλουχία δράσεως, προσδοκίαι τών 
θεατών, ειρωνεία κλπ. — καί αναζητεί τήν σκοπουμένην να έκφρασθή δια του δρά
ματος κυρίαν ίδέαν αύτου : τήν καταξίωσιν τής φιλίας καί του σεβασμού τής αν
θρωπινής αξιοπρέπειας καί τήν δυνατότητα του ορθώς πράττειν, «καλώς δρών 
εξαμαρτείν μάλλον ή νικαν κακώς». 

Περαιτέρω υπάρχουν τα εξής άρθρα. 

3. The Bacchae as Satyr - Play ? υπό David Sansone, σελ. 40—46. 
4. Apollonius Rhodius and the Papyri υπό Michael W. Haslam, σελ. 47—73, 

άφιερούμενον εις τήν μνήμην του Hermann Fränkel. 
5. The Third - Century B .C. Land-Leases from Tholthis υπό Jean Bingen, 

σελ. 7 4 - 8 0 . 
6. More of Nemesion's Notes: Ρ Corn. inv. 18 υπό John F. Oates, 

σελ. 81—87. 
7. Grenfell's Gift to Lombroso υπό Herbert C. Youtie, σελ. 90—99. 

8. Two Greek Dokuments from Provincia Arabia υπό Naphtali Lewis, 
σελ. 100—J14. 

9. Some Roman Elements in Roman Egypt υπό J. F. Gilliam, σελ. 115—131. 

10. Rules for Musical Contests υπό Orsanus Pearl, σελ. 132—139. 

1 1 . Two Literary Papvri in an Archive from Panopolis, υπό William H. Willis, 
σελ. 140—153. 

12. Augustine and Manichaeism in Light of the Cologne Mani Codex υπό 
Ludwig Koenen, σελ. 154—195. 

13. The Sahidic Version of Kingdoms IV υπό Gerald M. Browne, σελ. 
196—206. 

14. The Role of the Papyri in Etymological Reconstruction, υπό Henry and 
Renée Kahane, σελ. 207—220. 

15. Juvenal, Satire 12: On Friendship True and False υπό Edwin S, Ramage, 
σελ. 221—237. 

16. Tacitean Nobilitas υπό Revilo P. Oliver, σελ. 239—261. 

17. Three Textual Notes υπό Chauncey E. Finch, σελ. 262-272. 

Ώ ς παρατηρεί τις, το πλείστον εκ τών ανωτέρω μελετών αναφέρονται είς θέ
ματα παπυρολογικά, αποτελούν δέ ώς εξηγείται είς τον πρόλογον, έπεκτεταμέ-
νας διατυπώσεις ανακοινώσεων άναγνωσθεισών είς το First Illinois Classical 
Symposium, το συγκροτηθέν εν Urbana 29—30 'Απριλίου 1976. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


