
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Effenterre, Henri van., La Crete et lemonde r/rec 
de Platon ά Polybe (Bibliotheque des ecoles frangais d’ 
Athenes et de Rome, fascicule cent-soixante-troisieme), 
Paris 1948, σελ. 340.

'Ο συγγράφεύς τού ώς όίνω έργου είναι ήδη γνωστός από αρκετός 
και πολυτίμους συμβολάς εις την μελέτην τής ιστορίας τής Κρήτης. 
Αί δυο πραγματεϊαί του περί των τής Δρήρου και άλλων Κρητικών 
αρχαϊκών επιγραφών τον ανέδειξαν ως ιδιαιτέρως ενσυνείδητον και 
εύρείας αντιλήψεως μελετητήν, ή δε προκειμένη περί τών σχέσεων τής 
Κρήτης μετά τοΰ Ελληνικού κόσμου από τής εποχής τοϋ Πλάτωνος 
μέχρι και τοΰ Πολυβίου τον κατατάσσουν όριστικώς πλέον μεταξύ τών 
έπιλέκτων ε’ιδικών επί τής ιστορίας τής νήσου κατά την ελληνικήν 
αρχαιότητα.

Τό θέμα τοΰ νέου αΰτοΰ δημοσιεύματος του είναι διπλοΰν: ή εί- 
κών περί Κρήτης εις τούς "Ελληνας συγγραφείς και αί σχέσεις τής 
νήσου μετά τών άλλων περιοχών τοϋ Ελληνισμού από τον 5. αιώνα 
μέχρι τής ρωμαϊκής κατακτήσεως. Πρόκειται δηλαδή περί εργασίας 
φιλολογικής, κατά τό τμήμα είς τό όποιον περιέχονται αί περί Κρή
της γνώμαι τών Ελλήνων συγγραφέων, και ιστορικής, κατά τό τμήμα 
εις τό όποιον ανασυγκροτούνται αί πληροφορίαι περί τής ιστορίας τής 
νήσου. 'Η μέθοδος αύτη, δέον νά τονισθή ευθύς έξ αρχής, είναι υπο
δειγματική, διότι ούτε ερμηνεία κειμένων είναι δυνατή άνευ αναφο
ράς είς την ιστορίαν, οΰτε καί ιστορική ανασΰνθεσις είναι εφικτή άνευ 
φιλολογικής επεξεργασίας τών πηγών.

Τό βιβλίον χωρίζεται είς τρία μέρη. Είς τό πρώτον (Ea decou- 
verte de la Crete, σελ. 17-106), τό όποιον υποδιαιρείται είς τρία 
κεφάλαια, αναπτύσσονται αί ύπάρχουσαι πληροφορίαι περί τής Κρή
της κατά τον 5. αιώνα (Crete et Greee au Ve siecle), ή είκών τής 
Κρήτης εις τούς «Νόμους» τοΰ Πλάτωνος (Platon et la Crete) καί 
ή Κρήτη κατά τον "Εφορον καί τον Αριστοτέλη (La Crete d’Ephore 
et d’Aristote). To δεύτερον μέρος (L’evolution hellenistique en 
Crete, σελ. 109-273), τό όποιον υποδιαιρείται είς πέντε κεφάλαια, 
πραγματεύεται περί τής ελίεηνιστικής Κρήτης, θέματος σημαντικω- 
τάτου αλλά καί ατελέστατα μελετηθέντος μέχρι τοΰδε. Τό πρώτον κε- 
φάλαιον (La tendance federaliste) αναλύει τα περί τοΰ «Κ ο ι ν ο ϋ
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των Κ ρ η τ ώ ν» υπάρχοντα στοιχεία' το δεύτερον (La progres de 
la democratic), τα στάδια τής πολιτειακής μεταβολής εις Κρήτην από 
το αρχαϊκόν αριστοκρατικόν πολίτευμα των γενών εις την βαθμιάίαν 
δημοκρατικοποίησιν' τό τρίτον (Les mercenaires), την δλως ϊδιάζου- 
σαν σημασίαν εχουσαν έμφάνισιν Κρητών μισθοφόρων εις πλειστα 
και διαφέροντα άλλήλων πεδία μαχών' τό τέταρτον (La politique 
etrangere), τάς σχέσεις τοΰ «Κ ο ι ν ο ΰ των Κρητών» μέ τά άλλα 
ελληνικά κράτη, τό δέ πέμπτον (L’histoire de la Crete a Tepoque 
hellenistique) τάς φάσεις τής ιστορίας τής Κρήτης κατά την ελληνι
στικήν περίοδον, μέ ιδιαιτέραν εμμονήν εις τον Χρεμωνίδειον καί τον 
Κρητικόν πόλεμον, τάς σχέσεις Γορτύνης καί Κνωσού, Κρήτης και 
Ρόδου, καί τάς πρώτας συγκρούσεις μέ τήν Ρώμην. Τό τρίτον καί 
τελευταιον μέρος (La reputation des Cretois, σελ. 275r317), τό 
όποιον άποτελεΐται από ένα κεφάλαιον (Polybe et la Crete) άφιε- 
ροϋται έξ ολοκλήρου εις άκρως έπισταμένην καί αναλυτικήν έρευναν 
τών περί τής Κρήτης αυστηρών κρίσεων τοΰ Πολυβίου. Τό έργον 
συμπληροΰται διά παραρτήματος, περιέχοντος ανέκδοτον έξ Όλοϋντος 
επιγραφήν, καθώς καί διά πινάκων κυρίοιν ονομάτων, τοπωνυμιών, 
προσωπογραφίας, θεσμών, πηγών καί βοηθημάτων. "Οπως προκύπτει 
έκ τής συνοπτικής αυτής άναλύσεως, πρόκειται περί μονογραφίας ή 
οποία άπήτησεν μακράν καί επίμονον διά μέσου πλήθους θεμάτων 
καί προβίοημάτων εργασίαν.

Έκ τών επί μέρους θεμάτων τοΰ έργου υπάρχουν μερικά τά όποια 
πρέπει νά τονισθοϋν ολως ιδιαιτέρως. Πρώτον έξ αυτών είναι ή λαμ
πρά άνάλυσις τών περί Κρήτης πληροφοριών καί γνωμών τοΰ Πλά
τωνος εις τους «Νόμους». Τήν σημασίαν τήν οποίαν έχουν οί «Νό
μοι» τοΰ Πλάτωνος διά τήν μελέτην τών θεσμών τής Κρήτης τήν 
ειχεν ήδη διαπιστώσει ό πολύς Κ. F. Hermann, ό όποιος τό 
1836 ήσχολήθη «de vestigiis institutorum veterum, imprimis Atti- 
corum, per Platonis de Legibus libros indagandis» έπιχειρήσας 
καί σύγκρισιν «juris domestici et fmniliaris apud Platonem in Le
gibus cum vetcris Graeciae inque primis Athenarum institutis». 
Tov Hermann ήκολούθησαν άργότερον καί άλλοι μέλετηταί τών «Νό- 
μων», Ιδίως έξ αφορμής τής συστηματικής μελέτης τοΰ αρχαίου ελλη
νικού δικαίου, τάς προϋποθέσεις τής όποιας έδημιούργησεν ή γερμα
νική ιστορική ερμηνεία τοΰ δικαίου, καί τής άνευρέσεως τής έπιγρα- 
φής τής Γόρτυνος. Είς ολας δμως τάς μελετάς, αι όποΐαι είχον γραφή 
προ τοΰ Effenterre περί τοΰ νομικού περιεχομένου τών «Νόμων», ή 
συσχέτισις μέ τούς θεσμούς τής Κρήτης έγίνετο μόνον έν παρόδιρ, 
ωρισμένων μάλιστα μελετητών, δπως τοΰ Bisinger καί τοΰ Chase,
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έπιχειρησάντων μετ’ ιδιαιτέρας επιμονής νά άναγάγουν ολόκληρον την 
εις τούς «Νόμους» άναπτυσσομένην νομοθεσίαν εις μίμησιν τοΰ αρχαϊ
κού καθεστώτος των ’Αθηνών. 'Η συμβολή τού Kirsten αποτελεί 
πλέον λεπτομέρειαν προ τής εύρείας, συστηματικής και μέ πλήρη γνώ- 
σιν τών σχετικών προβλημάταιν άναλύσεως τού Effenterre. Αί τριά
κοντα σελίδες τοΰ βιβλίου τού αποτελούν αύταί καθ’ εαυτας μίαν μο
νογραφίαν, εις δέ τα συμπεράσματα του, ότι ό Πλάτων εϊχεν άμεσον 
γνώσιν τών θεσμών τής Κρήτης και δ'τι πλεϊστα στοιχεία τού πολι
τεύματος τό όποιον ιδρύει προέρχονται έκ Κρήτης, δύσκολον είναι νά 
εχη κανείς αντιρρήσεις, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής πλούσιας και πει
στικής επιχειρηματολογίας του. Τό θέμα βεβαίως δεν έξηντλήθη καί 
πάλιν, τούτο δέ το αναγνωρίζει καί ο ίδιος ό συ/γραφεύς. ΙΙροήχθη 
δμως διά τής εργασίας του εις λίαν άξιόλογον σημεϊον.

’Άλλο έκ τών επί μέρους θεμάτων τοΰ έργου, τό όποιον πρέπει νά 
έξαρθή ιδιαιτέρως, είναι τό περί Κρητών μισθοφόρων. Όρθώς διέ- 
γνωσεν ό συγγραφεύς δ'τι οί Κρήτες μισθοφόροι αποτελούν ϊδιόμορ- 
φον παράγοντα εις τά περί μισθοφόρων κατά την ελληνιστικήν επο
χήν. 'Η διαπίστωσις αυτή τον ώδήγησεν εις συστηματικήν μελέτην 
τοΰ θέματος, διά τής συγκεντρώσεως δέ καί ταξινομήσεως τού σχετι
κού υλικού, ήδυνήίλη καί τον Griffith νά συμπληριυση εις πλεΐ- 
στα καί τό.ν οπλισμόν, τήν τακτικήν τής μάχης, τάς μεθόδους συνα
γωγής καί τήν γενικήν αξίαν τών μισθοφόρων Κρητών νά άνασυν- 
θέση υποδειγματικούς. Ή άνάλυσις τών περί Κρήτης πληροφοριών 
εις τούς «Νόμους» τού Πλάτωνος προϋποθέτει γνώσιν καί τού δικαίου 
γενικώς καί τοΰ δικαίου τών Ελλήνων είδικώτερον. 'Η άνάλυσις καί 
άνασύνθεσις τών περί Κρητών μισθοφόρων ειδήσεων προϋποθέτει 
εύρεΐαν γνώσιν τών πηγών καί τών θεμάτων τής ιστορίας τής ελλη
νιστικής περιόδου. Καθ’ δσον δύναμαι νά κρίνω, καί τά δύο αυτά 
θέματα ό Effenterre τά διεπραγματεύθη κατά τρόπον υποδειγματικόν.

Τρίτον έκ τών επί μέρους θεμάτων τού βιβλίου τοΰ Effenterre τό 
όποιον πρέπει ιδιαιτέρως νά έξαρθή, είναι ή υπό τού συγγραφέως 
έπιχειρουμένη προσπάθεια «διασώσεως τής τιμής» τής Κρήτης από 
τήν αύστηράν έπίκρισιν τού Πολυβίου. Ή κυριαρχούσα, έκδηλος εις 
δλας τάς σελίδας τοΰ βιβλίου του, ιδιαιτέρα αγάπη τοΰ Effenterre 
προς τήν Κρήτην, καί ή έκδηλος επίσης διάθεσίς του νά έξιδανικεύση 
τήν άρχαίαν ιστορίαν της, τον έφερεν εις συστηματικόν έλεγχον όλιον 
τών περί Κρήτης πληροφοριών τοΰ Πολυβίου καί εϊς αναζήτησιν τής 
προελεύσεως τών αύστηρώτν του χαρακτηρισμών. Είναι, νομίζω, δύσ
κολον νά σχηματίση κανείς ιδίαν γνώμην επί τού θέματος, άνευ νέας 
επεξεργασίας τού υλικού. Αί διαπιστούμεναι όμως υπό τοΰ Effenterre
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αντιφάσεις τοΰ Πολυβίου, καθώς καί τα περί τής προελεύσεως των 
αυστηρών αυτών χαρακτηρισμών, δεν στερούνται πειστικότητος. Ή 
κρίσις επί τοΰ σημείου αύτοΰ ανήκει εις άλλους είδικωτέρους εις τά 
τής εποχής τοΰ Πολυβίου. Είναι αρκετόν νά διαπιστώσωμεν εδώ την 
πρωτοτυπίαν τοΰ δέματος καί την έκδηλον προσπάθειαν τοΰ Effen- 
terre νά μή έκφύγη, άντικροίίων τον Πολύβιον, τής προσεκτικής μελέ
της τών πηγών.

Ή συνοπτική αυτή παράθεσις τών προτερημάτων τοΰ βιβλίου τοΰ 
Effenterre δέον να συμπληρωθή διά τής ΰπογραμμίσεως τής κυριιο- 
τέρας αρετής τοΰ συγγραφέως: Ό Effenterre φαίνεται δτι γνωρίζει 
πλήρως καί τάς πηγάς καί την βιβλιογραφίαν επί τοΰ θέματός του. 
Κινείται δέ—καί αυτό είναι νομίζω σπανία δσον καί αξία ιδιαιτέρας 
έξάρσεως αρετή—μέ πλήρη άνεσιν, προκειμένων είτε επιγραφών, εϊτε 
φιλολογικών μαρτυριών, είτε άρχαιολογικιϋν δεδομένων. Το αυτό 
ισχύει καί διά τήν βιβλιοκρισίαν τήν οποίαν χρησιμοποιεί. Ή περίο
δος τής ιστορίας τής Κρήτης τήν οποίαν μελετά έχει απασχολήσει 
πολυαρίθμους μέχρι τοΰδε ειδικούς επί διαφόρων θεμάτων μελετητής. 
Ό Effenterre γνωρίζει τάς συμβολάς αΰτάς καί τάς χρησιμοποιεί 
επωφελώς, διατηρών πάντοτε ανεξαρτησίαν γνώμης. Καί είναι ιδιαιτέ
ρως εύχάριστον νά διαπιστιόνη κανείς τοΰτο εις δημοσίευμα φιλολό
γου τής εποχής μας, κατά τήν όποιαν ή προϊοΰσα έξειδίκευσις τών 
ιστορικών τοΰ αρχαίου Ελληνικού καί Ρωμαϊκού πολιτισμού κινδυ
νεύει νά άντικαταστήση δ,τι ήτο άλλοτε παιδεία ανθρωπιστική διά φι
λολογικών παρωνυχίδων, ολίγον ή καί ενίοτε ουδόλως άπεχουσών αυ
τού πού εις τήν σημερινήν Κρήτην λέγεται καί είναι «σουχλικό». Ή 
εύρεΐα χρήσις ιστορικών, φιλολογικών, αρχαιολογικών καί γλωσσικών 
δεδομένοι υπό τοΰ Effenterre είναι ιδιαιτέρως αξιέπαινος.

Υπολείπεται ή διατύπωσις ωρισμένιον παρατηρήσεων προερχόμε
νων έκ τοΰ λαμπρού αυτού βιβλίου, αί όποΐαι, έκφραζόμεναι εδώ υπό 
τύπον μάλλον αποριών, ίσιος άποτελέσουν διά τον Effenterre ή άλλον 
μελετητήν τής Κρήτης αφορμήν περαιτέρω ερευνών.

Ή ερμηνεία πρώτον τού περιφήμου Όλυμπ. XII τού Πινδάρου 
διά τον Κρήτα Όλυμπιονίκην Έργοτέλη, καί τά κατά συνέπειαν τού
της συμπεράσματα. Εις τον ύμνον αυτόν ό Πίνδαρος εγκωμιάζων τον 
Κρήτα Όλυμπιονίκην, ό όποιος λόγιο πολιτικών ερίδων έγκατέλειψε 
τήν πατρίδα του καί έγένετο πολίτης τής 'Ιμέρας, παρατηρεί δτι αν 
έμενεν εις τήν νήσον καί δεν έφευγε, θά έφθείρετο εκεί «ένόομάχας 
ατ’ άλέκτωρ αυγγόνω παρ’ εστία»' ή άπομάκρυνσίς του από τάς έρι
δας αύτάς τού προσέφερε τήν δυνατότητα νά άναπτύξη δλας του τάς 
άρετάς καί νά γίνη Όλυμπιονίκης. Τήν εις τον ύμνον αυτόν εμπεριε-
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χομένην ρητήν πληροφορίαν περί πολιτικών ερίδων εις την Κρήτην 
κατά τον 5. αιώνα ό Effenterre τήν παραβλέπει διά της απλής παρα- 
τηρήσεοτς δτι αΰτη δέον νά θεωρηθή: «comme une affaire acci- 
dentelle dont la transcription poetique par Pindare ne doit pas 
faire mrestimer la portec historique» (σελ. 33). Νομίζω δη δχι 
τόσον διά την πληροφορίαν αυτήν καθ’ εαυτήν δσον διά τό έκ τής 
ερμηνείας της προκΰπτον ιστορικόν στοιχεΐον, πρέπει νά εΐμεθα πε
ρισσότερον επιφυλακτικοί. Δεν βλέπιο πώς είναι δυνατόν ή εϊς κεί
μενον του 5. αίώνος πληροφορία περί στάσεων έν Κρήτη, σύμφωνος 
κατά τοΰτο μέ δλα δσα γνωρίζομεν περί τής νήσου από τον 4. αιώνα 
καί εντεύθεν, νά θεωρηθή ώς «transcription poetique» μιας «affaire 
accidentelle». Καί πολύ περισσότερον μάλιστα προκειμένου περί τοϋ 
Πινδάρου, ό όποιος δεν μεταλλάσσει την ιστορίαν τής εποχής του είκή 
καί ως έτυχεν. Καθ’ δσον γνωρίζω, ούδείς έκ τών ειδικώς άσχολη- 
θέντων μέ τον Πίνδαρον ήμφεσβήτησε την αξίαν τής πληροφορίας 
αυτής ως ιστορικής μαρτυρίας καί είναι πολύ περισσότερον πιθανόν 
δτι ό Effenterre λόγφ τής μεγάλης του αγάπης προς τήν Κρήτην 
«μεταγράφει ποιητικώς» τόν Πίνδαρον παρά δ,τι ό Πίνδαρος μετέ
γραψε ποιητικώς τήν ιστορίαν τής εποχής του.

Εις τήν ιδίαν περίπτωσιν, δπου ό προκατειλημμένος έκ τής αγά
πης του προς τήν νήσον ιστορικός αδιαφορεί διά τόν φιλόλογον, εύ- 
ρισκόμεθα, νομίζω, προκειμένου καί περί τής ερμηνείας τών «Νό
μων» τοϋ Πλάτωνος. Εϋσυνειδήτως και εδώ ό Effenterre παραθέτει 
τάς επί μέρους άλλοτε εύνοϊκάς καί άλλοτε δυσμενείς διά τήν Κρητι
κήν πολιτείαν κρίσεις τοϋ Πλάτωνος, σημείιόνει δέ επί πλέον χαρα- 
κτηριστικώς: «On pent done dire que le juqement de Platon sar la 
Crete esl partaqih) (σελ. 73). Νομίζω δμως δτι το θεμελιακόν ση- 
μεΐον τής κριτικής τοϋ Πλάτωνος επί τών θεσμών τής Κρήτης δεν 
έτονίσθη δσον θά έπρεπε' τό σημεΐον τοϋτο, ανεξαρτήτως τών επί 
μέρους ευνοϊκών κρίσεων, είναι δτι ή Κρήτη ώς ιδανική πολιτεία 
είναι απαράδεκτος εις τόν Πλάτωνα. Τοϋτο, είναι αληθές, δεν άπο- 
δεικνΰεται διά τής παραπομπής εις ώρισμένα χωρία, μολονότι τό 
666Ε κ.εξ. είναι βεβαίως σημαντικόν. Άποδεικνΰεται διά τής ερμη
νείας τοϋ καθ’ δλου πνεύματος τών «Νόμων». Παρά τήν βασικήν δια
φοράν μεταξύ τής «Πολιτείας» καί τών «Νόμων», διαφοράς συνιστα- 
μένης εις τό δτι εις μέν τήν «Πολιτείαν» οί νόμοι, δπου υπάρχει ιδα
νική πολιτεία, δεν χρειάζονται, ενώ εις τούς «Νόμους» οί νόμοι διά 
τής παιδείας τήν οποίαν ασκούν είναι απαραίτητοι, καί εις τό έν καί 
εις τό άλλο έργον θεμελιακός συντελεστής παραμένει ή παιδεία. Τήν 
παιδείαν τούτην δεν παρέχει ή Κρητική πολιτεία παρά τάς επί ειδι
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κών θεμάτων καλύτερος λύσεις τάς όποιας παρέσχε. Και δι’ αυτό δεν 
είναι δυνατόν νά προβληθή ως πρότυπον. Τοϋτο έπεξηγήθη ήδη αρ
κούντως υπό τοϋ Werner Jaeger καί είναι ίσως λάθος το δτι δεν 
εχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Effenterre ή διεξοδική άνάλυσις των «Νό
μων» εις την «Paideia». Μένει άλλως νά εξετασθή αν τά περί τής 
Κρήτης άναφερόμενα υπό του Πλάτωνος αφορούν την Κρήτην εϊδικώς 
καί όχι γενικώτερον την δωρικήν νομοθεσίαν. Ή διάκρισις αυτή έχει 
σημασίαν, διότι πλείστας φοράς εις τους «Νόμους» ή Σπάρτη καί ή 
Κρήτη χρησιμοποιούνται αδιακρίτως ως δύο παράλληλοι καί όμοιαι 
μορφαί τοΰ αυτού πνεύματος νομοθεσίας.

Δεν θά ήτο ίσως άνευ σημασίας άν, παραλλήλους προς τά κείμενα 
περί Κρήτης, τά όποια άνέλυσεν ό Effenterre, συμπεριελάμβανε και 
τάς επί Κρητικών θεμάτων έργα των δραματογράφων. Τά δράματα 
αυτά άναφέρονται βεβαίως εις τούς περί τον Μίνωα μύθους, δεν απο
κλείεται δ'μως νά συνδέωνται κατά τινα τρόπον καί μέ τήν ιστορίαν 
τής Κρήτης. Ό διάλογος «Μίνως» π.χ., ό αποδιδόμενος, κακώς βε
βαίως, εις τον Πλάτωνα, ενώ έχει τίτλον καί θέμα συνδεόμενα προς 
τήν προελληνικήν περίοδον τής Κρήτης, ούσιαστικώς προέρχεται από 
τάς περί Κρήτης συζητήσεις τών μέσων τοΰ 4. αίώνος. Δεν αποκλείε
ται νά ύπάρχη ανάλογος σχέσις μεταξύ τών τραγωδιών τού 5. αίώνος 
καί τών κωμωδιών τού 4. αίώνος τών περιστρεφομέντον περί θέματα 
μινωϊκά προς τήν πραγματικήν κατάστασιν τής νήσου κατά τάς αντι
στοίχους αύτάς περιόδους. ΔΤ αυτό νομίζω ότι πλήρης άνάλυσις τών 
πηγών δεν έπρεπε νά παράβλεψη τά στοιχεία αυτά, όπως επίσης δεν 
έπρεπε νά παράβλεψη καί τήν πλουσίαν συλλογήν τών επιγραμμάτων 
τής ΓΙαλατινής Ανθολογίας τών άναφερομένων εις τήν Κρήτην. Τήν 
έξέτασιν τών επιγραμμάτων αυτών υπόσχεται ό Effenterre ότι θά 
κάμη εις άλλην εργασίαν του (πρβλ. σελ. 281, σημ. 3), ή έλλειψις 
πάντως είναι αισθητή.

Εκ τών άλλων θεμάτων τοΰ βιβλίου, τά όποια δεν φαίνεται νά 
έχουν ττίχει πλήρους επεξεργασίας, είναι αί περί Κρήτης πληροφορίαι 
τοΰ Αριστοτέλους, ή παρουσία Κρητών εις τήν Αίγυπτον, ή προϊ- 
οΰσα άνάπτυξις τών δημοκρατικών θεσμών, οι οικονομικοί όροι τής 
ζωής εις τήν Κρήτην και ή έξέλιξις τής θρησκείας. Τά πολυπληθή 
προβλήματα τά συνδεόμενα προς τάς πληροφορίας καί τήν κριτικήν 
τοΰ ’Αριστοτέλους αντιμετωπίζονται, νομίζω, πολύ συνοπτικώς- επί
σης πολύ συνοπτικώς εξετάζονται τά πολυάριθμα στοιχεία τά όποια 
συνεκέντρωσε διά τής προσωπογραφίας τών Κρητών εις Αίγυπτον ό 
Heichelheim' ή πτώσις τής αρχαϊκής αριστοκρατίας τών γενών 
καί ή άνάπτυξις δημοκρατικών θεσμών αποτελούν δύο άλληλοσυνδεό-
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μένα σοβαρώτατα θέματα, τιθέμενα διά πρώτην φοράν υπό τοΰ Ef- 
fenterre. Ή άνάπτυξίς των όμως είναι ίσως περισσότερον τοΰ δέον
τος σύντομος καί ουδόλως πειστική. Τήν σημασίαν τής μελέτης τών 
οικονομικών ορών τής ζωής εις Κρήτην τήν Ιτόνισεν ήδη ό Rostov- 
zeff, προκειμένου μάλιστα περί τής περιόδου τής ελληνιστικής ιστο
ρίας τής νήσου. Καί εδώ ή άνάπτυξίς δεν είναι επαρκής. Τό δέ θέμα 
τής θρησκευτικής ζωής ουδόλως σχεδόν θίγεται, μο?ιθνότι καί αυτό 
καθ’ εαυτό είναι σπουδαιότατου, λόγψ τής μινωικής προϊστορίας τής 
νήσου καί τής εξ αιτίας αυτής άναπτύξεως ίδιομόρφου θρησκευτικής 
παραδόσεως, καί υπό πολυαρίθμων πηγών διαφωτίζεται.

Έπέμεινα επί τΰ>ν ελλείψεων αυτών, διότι τό έργον τοΰ Bffen- 
terre μέ τήν ακρίβειαν, τήν ευρύτητα καί τήν ένημέρωσιν πού παρου
σιάζει είναι ασφαλώς μία από τάς πλέον ενδιαφέρουσας καί υποδει
γματικός μονογραφίας τών τελευταίων χρόνων διά τήν άρχαίυν ιστο
ρίαν ελληνικής περιοχής. Αί απαιτήσεις τελειότητος αί όποΐαι παρου
σιάζονται εδώ προβάλλονται από αυτήν ταύτην τήν αξίαν τοΰ βιβλίου, 
τών πλουσίων περιεχομένων τοΰ οποίου περιωρίσθημεν νά δώσωμεν 
άτελεστάτην περιγραφήν. Έλπίζομεν καί εύχόμεθα εις νεώτερσ δημο- 
σιεΰματά του επί τής Κρήτης νά έπανέλθη ό εκλεκτός Γάλλος συγγρα- 
φεύς επί τών θεμάτων αυτών καί νά τά διαλευκάνη. Θέι τον παρακο- 
λουθήσωμεν μέ πολλήν ευγνωμοσύνην καί τιμήν. Ή εργασία του 
τιμ§ καί τήν Γαλλίαν καί τήν Κρήτην.

Harvard ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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