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τής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 

καί Ελληνικής Παπυρολογίας

Τδ όνομα “παπυρολογία” έγινε γνωστό στο πανεπιστημιακό πε
ριβάλλον τής νεώτερης Ελλάδος στα τέλη τοϋ 19ου αίώνος, αμέσως 
μετά την άνακάλυψη των πάπυρων καί την άνίχνευση στα παπύρινα 
φύλλα έντυπωσιακών κειμένων τής κλασσικής άρχαιότητος. Ευάριθ
μα κείμενα παρουσιάζονταν για πρώτη φορά, άφοΰ δεν είχαν την 
τύχη νά διασωθούν στα βυζαντινά χειρόγραφα. Οί Έλληνες που με- 
τέβησαν στην Γερμανία γιά μετεκπαίδευση ακόυσαν μαθήματα πα
πυρολογίας άπό τους πρωτοπόρους Γερμανούς παπυρολόγους, τούς 
διαμορφωτές τού κλάδου αυτού τής κλασσικής γραμματείας, και 
έπέστρεψαν στον τόπο τους έχοντας στις άποσκευές τους μερικές ση
μειώσεις κα'ι διατηρώντας στην μνήμη τους τδ πρωτόγνωρο όνομα 
τής νέας έπιστήμης. Κατά καιρούς έμνημόνευαν στά πανεπιστημια
κά τους μαθήματα τδ νέο εύρημα κα'ι κάποτε έγραφαν βιβλιοκρισίες 
άναφερόμενες επ’ ευκαιρία στά παπυρικά δημοσιεύματα.

Ό ενθουσιασμός γιά τον σχηματισμό ενός νέου κλάδου τής φιλο
λογικής έπιστήμης παρώρμησε την Φιλοσοφική Αθηνών νά ίδρυση τδ 
1910 (!) έδρα παπυρολογίας, άλλά, προτού συμπληρωθή, καταργήθηκε 
γιά λόγους λιτότητας (!). Έκτοτε ή παπυρολογία παρεισέφρησε στά 
γνωστικά αντικείμενα τής Δ'έδρας τής άρχαίας ελληνικής φιλολογίας, 
άλλ’ ουδέποτε διδάχθηκε ούτε άπό τά πρόσωπα τά εντεταλμένα στην 
έδρα αυτή ούτε άπδ προσωπικό τών άλλων ομώνυμων εδρών.

Παραλλήλως, άντελήφθησαν την έμπρακτη άξια τών παπύρων κα'ι
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οί νομικοί, θεράποντες κυρίως του ρωμαϊκοί) δικαίου (ιστορίας του 
έλληνικοΰ, έλληνιστικοΰ, έκκλησιαστικοΰ δικαίου: όλα αυτά συγχω- 
νεΰθηκαν άργότερα στην γενική ονομασία Ιστορία του Δικαίου). 
Εισηγητής τής νομικής παπυρολογίας στην Ελλάδα ύπήρξεν ο Κων
σταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, καθηγητής τού Άστικοϋ Δικαίου 
στήν Νομική Σχολή Αθηνών με τήν εργασία του “Ή Παπυρολογία 
καί το Ρωμαϊκόν Δίκαιον”, Έπιθεώρηοις Κοινωνικών καί Νομικών 
Επιστημών 1, σελ. 81 κ.έξ. Ό γιος του Ιωάννης Τριανταφυλλόπου- 
λος, πολύμορφος διανοούμενος, καθηγητής του Ρωμαϊκοί) Δικαίου 
άσχολήθηκε εύρΰτερα καί, έπισταμένως με παπυρολογικά θέματα συ
ναφή με τήν επιστήμη τής Νομικής. "Εγραψε ανάλογες πραγματείες 
καί άρθρα σε έλληνικά κα'ι ξένα επιστημονικά περιοδικά. ’Εκείνος 
όμως που έγινε ιδιαίτερα γνωστός στήν περιοχή τής νομικής παπυρο
λογίας ήταν ό Γεώργιος Πετρόπουλος, καθηγητής του Ρωμαϊκοί) Δι
καίου, προκάτοχος τοί) I. Τριανταφυλλόπουλου στήν Νομική Σχολή 
Αθηνών. Ή φήμη τοί) Πετρόπουλου εδράζεται κυρίως στήν έκδοση 
τών πάπυρων τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τήν οποίαν τοΰ ανέθε
σε ή Ακαδημία Αθηνών, παραγνωρίζοντας το αίτημα τοΰ Σωκράτη 
Κουγέα ν’ αναλάβη αυτός το διακΰβευμα τής έκδοσης. Ό Πετρόπου
λος είχε τά έχέγγυα γιά το επιχείρημα: άνάλογες σπουδές, πλούσια ιδι
ωτική βιβλιοθήκη κα'ι διεθνείς σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες 
στον κλάδο τής παπυρολογίας. Έπέλεξε προς έκδοση τους καλύτε
ρα διατηρημένους πάπυρους κα'ι κυρίως αύτοΰς που ενείχαν ενδι
αφέρον νομικό, οικονομικό, διοικητικό. Ωστόσο ή έκδοση, πλούσια 
σέ εμφάνιση κα'ι πληθωρική σε αναφορές στήν νομική επιστήμη, δεν 
ικανοποίησε τις προσδοκίες τών παπυρολόγων ώς προς τήν άνάγνω- 
ση τών κειμένων κα'ι τον φιλολογικό σχολιασμό.1

Τό θέμα τής παπυρολογίας άγγιξε τά ενδιαφέροντα τής Φιλοσο
φικής Σχολής Αθηνών στο δεύτερο μισό τοΰ 20οΰ αιώνα- προηγούμε
νες προσπάθειες έμειναν άτελέσφορες γιά οίκονομικοΰς λόγους (πόσο 
μία εύλογη δικαιολογία ή προϋπόθεση ματαιώνει τήν πραγμάτωση 
μιας ένέργειας!). ’Έναυσμα γιά έρευνα στήν παπυρολογία έδωσε ή

1. Γ. Ά. Πετρόπουλος, Papyri Societatis Archaeologicae Atheniensis (Πάπυροι τής έν 
Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1939. Βλ. βιβλιοκρισία ΰπό Σ. Κουγέα, 
Ελληνικά 11 (1940), 335-350 και συμπληρωματικά ύπο Γ. Παράσογλου, Ελληνικά 29 
(1976), 56-59.
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εμφάνιση του Μιχάλη Τσουκαλά, Μορφωτικού Ακολούθου στην 
Ελληνική Πρεσβεία του Κάιρου, ό όποιος υπέβαλε διδακτορική δια
τριβή μέ θέμα Ανέκδοτοί φιλολογικοί καί Ιδιωτικοί πάπυροι, 1961. 
Συνακόλουθα εδώρισε τους πάπυρους αύτους στήν βιβλιοθήκη του 
φιλολογικού σπουδαστηρίου.2

Λίγο αργότερα, βρέθηκε κατ’ ευτυχή συγκυρίαν αξιόλογος φιλο
λογικός πάπυρος στο Δερβένι τής Μακεδονίας (12 χλμ. βόρεια τής 
Θεσσαλονίκης) κατά τήν πρόοδο έργασιών κατασκευής δρόμου. Σε 
άνασκαμμένο τάφο βρέθηκε σε καλή κατάσταση παπύρινος κύλιν
δρος, καλυμμένος άπό τις στάχτες του καμένου νεκρού· περιείχε κείμε
νο τής ’Ορφικής διδασκαλίας. Έκτος άπό το περιεχόμενο, αίσθηση 
προκάλεσε εύρΰτατα ή αρχαιότητα τής έλληνικής γραφής, προσδι
οριζόμενη γύρω στά 350 π.Χ. 7Ηταν δηλαδή ή αρχαιότερη έλληνική 
γραφή σε πάπυρο.

Ή έκδοση του κειμένου καθυστέρησε άπό άμέλεια ή φόρτο εργασίας 
τών ύπευθΰνων (κάποιοι τους κατηγόρησαν και γιά ανεπάρκεια άπαι- 
τοΰμενων γνώσεων), γεγονός που προκάλεσε τήν πειρατική έκδοση 
του κειμένου άπό ξένους- παρουσιάσθηκε άνωνΰμως στο περιοδικό 
ΖΡΕ “Der Orphische Papyrus von Derveni”, 47 (1982), 1*-12*. Μετά 
μισόν αιώνα άπό τήν άνευρεσή του ό ’Ορφικός πάπυρος έκδόθηκε 
άπό τους ©εσσαλονικεΐς πανεπιστημιακούς καθηγητές Ο. Κουρεμένο, 
Κ. Τσαντσάνογλου κα\ Γ. Παράσογλου. Ή άριστη έκδοση διέγραψε 
τά δυσμενή σχόλια γιά τήν ολιγωρία που είχε παρατηρηθή.3

Μία έφήμερη έκδοση τοΰ παπυρολογικοϋ περιοδικού Παπυ- 
ρολογικτι Έφημερίς στήν Αθήνα άπό τον Αιγύπτιο Farouk Farid, 
διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Αθηνών, συνεπικουροΰμενο άπό ξένους 
κυρίως φιλολόγους καί παπυρολόγους μέ επικεφαλής τον Giuseppe 
Giangrande έδωσε τήν δυνατότητα νά δημοσιευθοϋν στις στήλες του 
περιοδικού πρωτότυπες εκδόσεις παπυρικών κειμένων καί, άξιόλο- 
γες μελέτες πάνω σέ παπυρολογικά θέματα. Ή δραστηριότητα αυτή

2. Τα κείμενα στήν πίσω οψη τών παπύρων τούτων, αφημένα άνεπεξέργαστα από 
τον Τσουκαλά, έδημοσίευσε ό Β.Γ. Μανδηλαράς: “Some Remnants of P.Athen. 
Univ.”, Atti del xvii Congr. Intern. Papir., Napoli 1984, σελ. 873-877. Tòv φιλολο
γικό πάπυρο με γνωμικά τών Επτά Σοφών επανεξέδωσε ό Ά. Οικονομίδης: “The 
Lost Delphic Inscription with the Commandments of the Seven and P.Univ.Athen. 
2780”, ZPE 37 (1980), 179-183.

3. The Derveni Papyrus, Φλωρεντία (Leo S. Olschki) 2006. Βλ. βιβλιοκρισία υπό Β.Γ. 
Μανδηλαρά, Τεκμήριον 7 (Ίόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα), 2007, σσ. 237-240.
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ξεφούσκωσε σαν τρυπημένο μπαλόνι, με τον ξαφνικό θάνατο του 
Farouk Farid. Ωστόσο ή Αθήνα έδειχνε πώς είχε τα προαπαιτοΰμενα 
εφόδια για ν’ άναπτΰξη παπυρολογικές σπουδές.

Την διδασκαλία τής παπυρολογίας κα'ι τα συναφή προς αυτήν 
φροντιστηριακά μαθήματα, όπως κα'ι τ'ις ερευνητικές εργασίες είχε 
στην Φιλοσοφική Αθηνών ό Β. Μανδηλαράς άπό το 1966 μέχρι το 
1995 ώς υφηγητής, εντεταλμένος υφηγητής και έπίκουρος καθηγητής.

Εκπονήθηκαν τότε ad hoc διδακτορικές διατριβές άπό Έλλη
νες κα'ι ξένους (κυρίως Αιγυπτίους) σπουδαστές, ενώ παράλληλα το 
Ι.Κ.Υ. άρχισε νά προκηρΰσση υποτροφίες έξωτερικοϋ στην Παπυρο
λογία. Πανεπιστημιακά κέντρα τής Ευρώπης κα'ι ΗΠΑ (’Οξφόρδη, 
Λονδίνο, Στρασβούργο, Παρίσι, Χαϊδελβέργη, Βερολίνο, Βόννη, Άν 
Αρμπορ κ.ά.) δέχθηκαν Έλληνες υποτρόφους γιά ειδίκευση στην 
παπυρολογία. Έσαν αύτο'ι οί υπότροφοι που έπιστρέφοντας στην 
Ελλάδα άρχισαν νά διδάσκουν παπυρολογία κυρίως στις Φιλοσο
φικές Σχολές Αθηνών κα'ι Θεσσαλονίκης άρχικά, γιά νά συνεχίσουν 
τά ’Ιωάννινα, το Ρέθυμνο, ή Πάτρα, το Ίόνιο, ή Κομοτηνή, ή Κα
λαμάτα, κα'ι τέλος ή Λευκωσία.4

Έδέησε νά περάση ένας σχεδόν αιώνας (άπό τ'ις αρχές τοϋ 20ου 
μέχρι τ'ις αρχές του 21ου α’ιώνα), όταν ή Φιλοσοφική Αθηνών άντι- 
λαμβανόμενη τήν ουσιαστική έπικουρία τής παπυρολογίας προς τήν 
κλασσική φιλολογία ίδρυσε “θέση παπυρολογίας” στήν βαθμίδα 
τοϋ επίκουρου καθηγητή. Ή παπυρολογία εφεξής έγινε “επίση
μο” μάθημα· άξιοποιήθηκε χάρη στήν δυναμική κα'ι τους προωθητι- 
κοϋς στόχους που έπέδειξε τόσο γιά τήν προσωπική του εξέλιξη όσο 
κα'ι γιά τήν διδασκαλία τής παπυρολογίας άμέσως μετά τήν εκλογή 
του στήν θέση αυτήν ό Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, άκολουθώντας τήν 
σύγχρονη φιλοσοφία τοϋ σπεύδε ταχέως.

Ή παπυρολογία στήν Αθήνα ευνοήθηκε ιδιαίτερα χάρη στήν 
απόφαση τοϋ Δ.Σ. τής ’Ελληνικής Παπυρολογικής 'Εταιρείας μέ πρότα
ση τοϋ Προέδρου της Β. Γ. Μανδηλαρά νά παραχωρήση τήν συλλογή

4. Συγκεκριμένα έδίδαξαν κα'ι διδάσκουν παπυρολογία: Β.Γ. Μανδηλαράς (Αθήνα, 
Ρέθυμνο, Ίόνιο), Γ. Παράσογλου (Θεσσαλονίκη), Μ. Παπαθωμόπουλος, Ελένη 
Ραίου- Χουλιάρα κα'ι Δ. Ράϊος (Ιωάννινα), Χάρις Ιωαννίδου κα'ι Παναγιώτα 
Σαρίσχουλη (Κομοτηνή), Άμφ. Παπαθωμάς (Αθήνα), Σοφία Καμπίτση (Ρέθυ
μνο), Σοφία Καπετανάκη (Καλαμάτα), Μ. Σαλεμένου (Ίόνιο). Στο έξωτερικδ: 
Τρωϊανδς Γάγος (Ann Arbor), Νίκος Γκόνης (’Οξφόρδη, Λονδίνο), Δημόκριτος 
Καλτσάς (Λευκωσία).
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τών πάπυρων στο Φιλολογικό Σπουδαστήριο για άσκηση τών φοι
τητών στην παλαιογραφία τών πάπυρων και την εκδοτική τέχνη τών 
παπυρικών κειμένων, καί για παράλληλη ψηφιοποίηση τών κειμένων 
με την οικονομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ή ανάπτυξη τών παπυρολογικών σπουδών στήν Ελλάδα έλαβε 
ουσιαστική υπόσταση με τήν οργάνωση του 18ου διεθνούς παπυρο- 
λογικοΰ συνεδρίου στήν Αθήνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Ή οργάνω
ση κάί ή επιτυχής πραγματοποίηση του συνεδρίου οφείλεται στήν 
έμπρακτη συμβολή τών πανεπιστημιακών τής Νομικής επιστήμης, οί 
όποιοι τασσόμενοι παραστάτες περιόρισαν τον έγωκεντρισμδ καί, 
τήν άλαζονεία τών φιλολόγων, διευθετώντας με σύνεση ζητήματα 
λεπτά καί άκανθώδη.

Τδ ζήτημα τοϋ συνεδρίου ξεκίνησε στήν διάρκεια του 17ου συ
νεδρίου (1983, Νεάπολη Ιταλίας)· είχε προηγηθή ανεπιτυχής 
προσπάθεια κατά τδ 16ο Συνέδριο (1980, Νέα Ύόρκη). Τήν οργάνω
ση του έπομένου 18ου συνεδρίου ζήτησε με αίτηση, έξασφαλίζουσα 
τις προϋποθέσεις επιτυχίας, ό Β. Γ. Μανδηλαράς, επειδή είχε νά επί
δειξη τά επίσημα έγγραφα άπδ τά ελληνικά Υπουργεία Παιδείας καί 
Πολιτισμού. Ή Γενική Συνέλευση τών συνέδρων ένέκρινε με μεγάλη 
διαφορά τήν πρόταση τοϋ Προεδρείου τής διεθνούς Εταιρείας πα
πυρολόγων γιά άποδοχή τής αίτησης τού Μανδηλαρά, ώστε τδ 18ο 
διεθνές συνέδριο παπυρολογίας νά πραγματοποιηθή στήν Αθήνα. Ό 
Πρόεδρος τής Εταιρείας J. Bingen άπέστειλε εν συνεχείρ έπιστολή 
πρός τούς Νομικούς καί Φιλολόγους παπυρολόγους στήν Ελλάδα 
νά φροντίσουν με πρωτοβουλία τους γιά τήν οργάνωση. Ό χρόνος 
1983-1984 υπήρξε άγονος- οί υπεύθυνοι οργανωτές φιλόλογοι περί 
άλλα έτυρβάζοντο. Ιδίως, τούς απασχολούσε ή άνάληψη τής προ
εδρίας, οί μνηστήρες τής όποιας Μανόλης Παπαθωμόπουλος καί 
Νικόλαος Λιβαδάρας διεφώνησαν πεισματικά καί παραιτήθηκαν 
άπδ κάθε ενέργεια γιά τήν οργάνωση τού συνεδρίου. Διευθέτηση τού 
θέματος έπετεΰχθη μέ τήν άνάληψη πρωτοβουλίας τού Β.Γ. Μανδη
λαρά, ό όποιος σέ συνεργασία μέ τούς Π. Δημάκη (Πρόεδρο) καί Ί. 
Τριανταφυλλόπουλο (Αντιπρόεδρο) -ό ίδιος έκράτησε τήν θέση τού 
Γεν. Γραμματέως - ξεκίνησε τίς εργασίες προετοιμασίας. Ώρίσθηκε 
ως τόπος τού συνεδρίου τδ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ό Δημάκης είχε 
άμεση πρόσβαση, ως καθηγητής του, στο 'Ίδρυμα τούτο. Ό Δημάκης 
επεστράτευσε τδ προσωπικό τής έδρας του, άπό τδ όποιο ή Σοφία 
Άδάμ, τότε βοηθός, προσέφερε ουσιαστική καί ανεκτίμητη βοήθεια
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στην όλη οργάνωση τοϋ συνεδρίου. Ό Ί. Τριανταφυλλόπουλος, με το 
επιστημονικό κάί ηθικό κϋρος του, επέτυχε σημαντικές οικονομικές 
έπιχορηγήσεις άπό κρατικές πηγές, κα'ι έξασφάλισε την αιγίδα τοϋ 
συνεδρίου άπό τον τότε Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. Χρηστό Σαρ- 
τζετάκη. Ό Β.Γ. Μανδηλαράς άνέλαβε την έπίπονη κα'ι χρονοβόρα 
εργασία τής επιστολογραφίας, των συμβάσεων μέ ξενοδοχεία κα'ι τυ
πογραφεία κα'ι των λεπτομερειών που θά εξασφάλιζαν την επιτυχία 
τοϋ συνεδρίου. Τότε άκριβώς προέκυψε κα'ι θέμα “φορέως” τοϋ συ
νεδρίου, που θά έπρεπε νά άναλαμβάνη την εύθΰνη κα'ι την νομική 
υπόσταση. Ήλθε το πλήρωμα τοϋ χρόνου νά ίδρυθή “Παπυρολο- 
γική Εταιρεία”. Άνέτειλε έτσι ή ελπίδα τής εκπλήρωσης τοϋ desidera
tum. Ό Δ. Γκόφας, καθηγητής τής Νομικής Σχολής κα'ι μαχόμενος δι
κηγόρος, συνέλαβε αμέσως την λύση του προβλήματος, δεδομένου ότι 
ή πολυμορφία των μελών τής οργανωτικής επιτροπής ήταν εμπόδιο, 
κα'ι ό Β. Γ. Μανδηλαράς έχαιρέτισε μέ άνακούφιση την προταθεισα 
άπό τον Γκόφα λύση. ’Έτσι στις 10-10-1983 ιδρύθηκε “Σωματεΐον” 
μέ την έπωνυμία Ελληνική Παπυρολογικη Εταιρεία μέ τριμελή προ
σωρινή διοικούσα έπιτροπή άπό τους α) Μανδηλαρά Βασίλειο, β) 
Άδάμ Σοφία, γ) Γκόφα Δημήτριο. Ό Γκόφας συνέταξε τά “Καταστα
τικό” τής Εταιρείας κα'ι ή Άδάμ διευθέτησε την νομική έγκριση άπό 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (18-2-1985). Στήν συνέχεια έγι
ναν άρχαιρεσίες, κατά τις όποιες έξελέγησαν Πρόεδρος ό Ί. Τριαν- 
ταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος ό Π. Δημάκης κα'ι Γ. Γραμματεϋς ό 
Β. Μανδηλαράς. Ή δομή αυτή τοϋ Δ.Σ. συνεχίσθηκε μέχρι το έτος 
1995, οπότε ό Τριανταφυλλόπουλος παραιτήθηκε οίκειοθελώς άπό 
τήν θέση τοϋ Προέδρου λόγω τής βεβαρημένης άπό τήν ηλικία του 
υγείας.5 Τόσο στήν διάρκεια τής προεδρικής θητείας του όσο κα'ι 
στήν οργάνωση τοϋ 18ου διεθνοΰς Παπυρολογικοϋ Συνεδρίου στήν 
Αθήνα έδειξε άπαράμιλλον ενθουσιασμό κα'ι ενεργητικότητα γιά τήν 
πρόοδο τών παπυρολογικών σπουδών στήν Ελλάδα, γιά τις όποιες 
οί προγενέστεροι ταγο'ι τών κλασσικών γραμμάτων είχαν έπιδείξει 
ελάχιστη προτίμηση κα'ι εμφανή άδιαφορία, άν μή περιφρόνηση προς 
τήν έπιστήμη τής παπυρολογίας, διότι τήν άγνοοϋσαν ή, το χειρότε
ρο, τήν έγνώριζαν έλλιπώς. Τό επιστημονικό κϋρος τοϋ Τριαντα- 
φυλλόπουλου κα'ι ή πολιτική επιρροή, άσκούμενη άπό τον ίδιο στο 
ευρύτερο κοινό τής ’Εξουσίας, συνετέλεσε στήν ολοένα αύξανόμε-

5. Βλ. Νεκρολογία υπό Β.Γ. Μανδηλαρά, Πλάτων 55 (2006-7), 360-364.
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νη εύνοια και συμβολή προσώπων προς εύόδωση τών παπυρολο- 
γικών σκοπών στην Ελλάδα. Τα προεδρικά καθήκοντα στην Εται
ρεία συνέχισε ô Β. Μανδηλαράς μέχρι το 2010.6

Μετά την επιτυχή έκβαση του συνεδρίου (συμμετείχαν 450 σύνε
δροι και δημοσιεΰθηκαν σημαντικές άνακοινώσεις σε δυο πολυσέλι
δους τόμους “Πρακτικών”7) ή Ελληνική Παπυρολογική Εται
ρεία συνέχισε τήν δραστηριότητα της με την οργάνωση ή συμμε
τοχή άλλων διεθνών συνεδρίων (σε Κέρκυρα, Κύπρο), με πρόσκλη
ση άναγνωρισμένων κα'ι υψηλών προσώπων στον διεθνή πανεπιστη
μιακό χώρο γιά διαλέξεις, δημόσιες κα'ι εκπαιδευτικές, (στην Αθήνα 
κα'ι στην Κέρκυρα), μέ τήν λειτουργία εργαστηρίων άποκατάστα- 
σης πάπυρων (στην Αθήνα κα'ι τήν Βιέννη), μέ έκδοση άξιολόγων 
πραγματειών κα'ι βιβλίων παπυρολογικοϋ περιεχομένου κτλ.8. Ανα
γνωρίσθηκαν έτσι οί παπυρολογικές σπουδές στην Ελλάδα κα'ι άρχι
σε νά διδάσκεται ή παπυρολογία αύτοτελώς κα'ι έπίσημα στ'ις φιλο
σοφικές σχολές μέσα στο πλαίσιο τοϋ γνωστικού άντικειμένου τής 
κλασσικής φιλολογίας. Πρωτοπόρος στην κίνηση αυτή αποδείχθηκε 
ή Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ή παρουσία τοϋ επίκουρου καθηγητή 
Β. Μανδηλαρά, μέ παρουσία κα'ι άνακοινώσεις στά διεθνή Συνέδρια 
Παπυρολογίας, μέ δημοσιεύσεις στά ελληνικά κα'ι ξένα περιοδικά 
εργασιών σέ παπυρολογικά θέματα (ήσχολεΐτο μέ φιλολογικούς κα'ι 
μη φιλολογικούς πάπυρους), μέ τήν διδασκαλία τής παπυρολογίας 
ως ανεξάρτητου μαθήματος, μέ τά φροντιστηριακά μαθήματά του 
στην έκδοση τών πάπυρων, προμηθεύοντας στο φιλολογικό σπου
δαστήριο τόν H/Y Ibycus κα'ι τό σχετικό πρόγραμμα λειτουργίας· όλη 
αυτή ή δραστηριότητα, άναγνωρισμένη κυρίως στό εξωτερικό, ση

6. Μετά ταϋτα τήν προεδρική σκυτάλη άδραξε σπεύδοντας ό μαθητής του, άρτι 
έκλεγε'ις στήν βαθμίδα τοϋ καθηγητή στήν παπυρολογία (δωρεοδόχος κα'ι τής 
άρχαίας έλληνικής φιλολογίας!) Άμφιλόχιος Παπαθωμάς. Κάποιοι έθεώρησαν 
τήν διαδοχή φυσική κα'ι τό ξεχασμένο σέβας κοινή πρακτική στον πανεπιστημι
ακό χώρο. Ό Ν. Τωμαδάκης έγραψε σέ άνάλογη περίσταση: “Ή συνήθεια ή όποια 
θά έπικρατήση ασφαλώς κι όταν οί ύπογράψαντες, έν ύγείμ κα'ι εύκλείμ πολλή, 
ύπερβοϋν κι έκεΐνοι τό 65ον έτος.”

7. Proceedings of the XVIII International Congress of Papyrology, Αθήνα 1988. Τόμ. 
A' Τόμ., σ. 491, τόμ. Β', σ. 523. Γενική επιμέλεια: Β. Γ. Μανδηλαράς. Συντ. Επι
τροπή: Σ. Άδάμ, Π. Αντωνίου, Ί. Βελισσαροποΰλου, Γ. Χριστοδούλου.

8. Λεπτομέρειες βλ. στο άρθρο τοϋ Β. Μανδηλαρά: «Απολογισμός τών πεπραγμένων 
τής Έλληνικής Παπυρολογικής Εταιρείας στήν είκοσιπενταετία 1985-2010» 
(υπό δημοσίευση).



Παπυρολογία στην Ελλαδα 105

ματοδότησε την ύπαρξη τής παπυρολογικής επιστήμης στην Ελλάδα 
καί, έστρεψε συνακόλουθα τα διαψέροντα επιμελών φοιτητών προς 
τον κλάδο τής παπυρολογίας. Οί φοιτητές αυτοί, μετά την μύησή τους 
στην παπυρολογία στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών με την οικονο
μική ακόμη βοήθεια τοΰ Ι.Κ.Υ. κα'ι άλλων ιδρυμάτων (Αλεξάνδρου Σ. 
Ωνάση, Αναστασίου Γ. Λεβέντη), συνέχισαν μεταπτυχιακές σπουδές 
στήν άλλοδαπή κα'ι συγκεκριμένα σε πανεπιστήμια, τά όποια κατά 
παράδοση καλλιεργούσαν τις παπυρολογικές σπουδές.9

Όσο κα'ι άν οί επαινετικές τούτες ενέργειες οστεοποιοΰσαν τά 
νεογέννητο σώμα τής παπυρολογίας, ύποκρυπτόμενες άντιδράσεις 
έπρόβαλλαν το επιχείρημα πώς δέν μπορούμε νά διδάξωμε παπυρο
λογία στήν Ελλάδα χωρ'ις παπύρους. Κα'ι δέν είχαν άδικο, αφού έλει
πε το πρωτογενές υλικό. Οί λίγοι πάπυροι τής Αρχαιολογικής Εται
ρείας (γύρω στους 100, δωρεά τών φιλομούσων άνδρών Δημόφιλου 
Χοστέβα κα'ι Ν. Χαβιαρά) είχαν έξαντληθή μέ τήν έκδοσή τους κα'ι 
τά συνακόλουθα σχόλια γραμμένα εφεξής. Πέραν όμως τής υποκρι
τικής διαπίστωσης γιά έλλειψη παπύρων, μηδενική έπέδειξαν διάθε
ση ν’ άναπληρώσουν το κενό.

Τδ έργο τής συλλογής παπύρων στήν Ελλάδα έπωμίσθηκε ό Β. 
Μανδηλαράς άρχίζοντας μέ τον σχηματισμό προσωπικής του συλ
λογής.10 Στήν συνέχεια μεσολάβησε γιά τήν άπόκτηση ευαρίθμων

9. Διακρίθηκαν για τις σπουδές τους: Νίκος Γκόνης (Reader στο Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου)· Δημόκριτος Καλτσάς (Επίκουρος Καθηγητής στο Πανε
πιστήμιο Κύπρου)· Άμφιλόχιος Παπαθωμάς (Καθηγητής στήν Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών). Θά πρέπει ασφαλώς να προστεθούν κα'ι άλλοι, πού λίγο πολύ 
ασχολήθηκαν μέ παπυρολογικά θέματα: Σοφία Καπετανάκη (Λέκτορας στήν 
παλαιογραφία κα'ι παπυρολογία στο Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Πε- 
λοποννήσου)· Ευστάθιος Παπαπολυχρονίου (έκδοτης τών παπύρων τού Μου
σείου Μπενάκη)· Μαρούλα Σαλεμένου (Διδάσκουσα παπυρολογία μέ Π.Δ. 407 
στο Ίόνιο Πανεπιστήμιο)· Μαρία Σιριβιανοΰ (Ph.D. Oxon., έκδοτης τού P.Oxy. 
56, 1989· μετά τις διδακτορικές σπουδές της έκάρη μοναχή)· Μυρτώ Μαλούτα 
(D.Phil. Oxon.). Πολλο'ι άκόμη νέοι έπιστήμονες μπορούν να καταλογογραφη- 
θούν. Ωστόσο, ή περαιτέρω έξέλιξή τους, ταχεία ή βραδεία, θά δικαιολογήσει 
τήν έμφάνισή τους στον πίνακα τών άνακοινώσεων.

10. Μέρος άπδ τήν συλλογή Μανδηλαρά, 12 μή λογοτεχνικοί πάπυροι, παρα- 
χωρήθηκαν ώς δωρεά άπδ τον ίδιο στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, ώστε νά άποτελέσουν τήν βάση τού έργαστηρίου Παπυρο
λογίας κα'ι Παλαιογραφίας προς άσκηση τών φοιτητών στήν παλαιογραφία 
τών παπύρων και τήν έκδοση τών παπυρικών κειμένων.
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πάπυρων από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
οπού έδίδασκε ώς επισκέπτης καθηγητής.11

Ή Ελληνική Παπυρολογική Εταιρεία μέ μακρόχρονη επιμονή 
κα'ι ενέργειες του Μανδηλαρά έπέτυχε ν’ άποσπάση τήν οικονομική 
υποστήριξη άπδ τήν πλοιοκτήτρια Εταιρεία τής Σταματίας Μ. Ξυλά, 
συνάμα φιλόκαλης γυναίκας, που συγκατένευσε πρόθυμα να συνδράμη 
στους σκοπούς τής Εταιρείας. Παράλληλες ενέργειες προς το Ύπουρ- 
γεΐον Πολιτισμού άπέβησαν έπιτυχεΐς. Έτσι βρέθηκε σε σχετικά σύντο
μο διάστημα ή Ελληνική Παπυρολογική Εταιρεία ν’ άποκτήση συλ
λογή άριθμοϋσα 305 πάπυρους. Άν προστεθούν σε αύτους οί χωριστο'ι 
πάπυροι που έχουν τοποθετηθή στο Γδιο τζαμένιο πλαίσιο, ό συνο
λικός αριθμός πλησιάζει τους 400 (συγκεκριμένα 393).12

Μέ βάση τους πάπυρους τής Ελληνικής Παπυρολογικής Εται
ρείας προέκυψαν ευάριθμα δημοσιεύματα ώς αυτοτελείς εκδόσεις 
ένώ μεμονωμένοι πάπυροι δημοσιεΰθηκαν σε διδακτορικές διατριβές 
ή επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, το παράδειγμα τής Ε.Π.Ε. 
μιμήθηκαν κα'ι άλλες Φιλοσοφικές Σχολές τής χώρας· νά σημειωθή 
πώς άξιόλογη συλλογή πάπυρων σχηματίσθηκε στο Πανεπιστήμιο 
τής Κΰπρου χάρη στήν φροντίδα κα'ι λογιοσύνη του εξαίρετου φι- 
λολόγου-παπυρολόγου καθηγητή Δημόκριτου Καλτσά. Ανάλογη 
ήταν κα'ι ή ενέργεια του Πανεπιστημίου Κομοτηνής μέ τήν πρωτο
βουλία τής καθηγήτριας Χαρίκλειας Ιωαννίδου κα'ι τήν βοήθεια τής 
’Επίκουρης Καθηγήτριας Παναγιώτας Σαρίσχουλη.

Ή παπυρολογία στηρίζει ουσιαστικά σήμερα τήν κλασσική φι
λολογία, άφοϋ παρέχει γνωστά ή άγνωστα κείμενα τής άρχαίας 
ελληνικής Γραμματείας, άντιγεγραμμένα σέ χρόνια πολύ κοντινά 
προς τους συγγραφείς τους. Τά κείμενα αυτά ένίοτε διαφέρουν άπδ 
τά άντίστοιχα κείμενα, που έχουν σωθή μέσω των βυζαντινών χει
ρογράφων. Ή νέα αυτή κατάσταση φέρνει επανάσταση στήν κριτική

11. Ή Γ' έδρα τής άρχαίας ελληνικής φιλολογίας με τήν έποπτεία κα'ι διαχείριση τού 
καθηγητή Μ. Κοκολάκη άποποιήθηκε τήν αγορά των πάπυρων τούτων όχι για 
λόγους λιτότητας, αλλά για λόγους έλλειψης κλιματιζόμενου χώρου, κάτι που 
δεν ήταν βέβαια άναγκαϊο, κα'ι αν έπραγματοποιεϊτο, οπωσδήποτε θά έκόστιζε 
περισσότερο άπδ τήν αξία των παπύρων.

12. Μετά τήν συγκρότηση τής συλλογής αυτής, ούτε ένας πάπυρος δεν προστέθη
κε. Κατάλογος τών παπύρων τής Ελληνικής Παπυρολογικής Εταιρείας έχει κα- 
τατεθή άπδ τον Β. Μανδηλαρά στα Πρακτικά τής Εταιρείας, στ'ις 24 Μαρτίου 
2010.
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των κλασσικών κειμένων σε βαθμό πού συχνά θεωρείται αναγκαία ή 
νέα έκδοση τών αρχαίων συγγραφέων.

Άπό το άλλο μέρος οί πάπυροι προσέφεραν πολυάριθμα (καί συ
νεχώς πολλαπλασιάζοντας περισσότεροι πάπυροι ανευρίσκονται 
άπο αυτούς που δημοσιεύονται) έγγραφα με ιδιωτικό περιεχόμενο, 
που φωτίζουν πολλούς κλάδους τής άρχαιογνωσίας.

Ή παπυρολογία σε τελευταία άνάλυση άνοίγει νέες λεωφόρους στις 
άρχαιογνωστικές μελέτες, εύρΰνει την μάθηση κα'ι παρέχει πολλές δυ
νατότητες για έρευνα κα'ι συγγραφή επιστημονικών διατριβών. Είναι 
φανερό πώς μόνον οί ανενημέρωτοι κα'ι πεισμονές μοχθηρο'ι δεν μπο
ρούν νά συλλάβουν την σημασία αυτήν τής Παπυρολογίας.

Σήμερα ή παπυρολογία διδάσκεται σε όλες τις Φιλοσοφικές Σχολές 
στην Ελλάδα, σέ Τμήματα Άρχειονομίας κα'ι σέ Νομικές Σχολές στο 
πλαίσιο τής διδασκαλίας τής Ιστορίας τοϋ Δικαίου. Ανάλογα κα'ι οί 
"Ελληνες παπυρολόγοι μπορούν νά ένταχθούν στις άκόλουθες κα
τηγορίες: (1) Κλασσικοί, φιλόλογου άποτελοΰν την εύρΰτερη ομάδα 
επιστημόνων, που ασχολούνται μέ την κλασσική κα'ι ελληνιστική 
φιλολογία. ’Επεξεργάζονται τήν έκδοση παπυρικών κειμένων κα'ι 
εκπονούν συνήθως διατριβές έπ'ι τή βάσει έκδεδομένων ήδη κειμένων 
πολλές διδακτορικές διατριβές έχουν συνταχθή στο πλαίσιο τούτο. (2) 
Μέλη Τμημάτων τής νομικής έπιστήμης ασχολούνται κυρίως μέ θέματα 
τής ιστορίας τού ελληνικού κα'ι ρωμαϊκού δικαίου μέ επέκταση προς το 
ελληνιστικό, βυζαντινό κα'ι εκκλησιαστικό δίκαιο. (3) Γλωσσολόγοι- ένδι- 
αφέρονται γιά τήν ιστορία, τήν μορφή κα'ι λειτουργία τής έλληνικής γλώσ
σας κατά τήν περίοδο τών παπύρων. Τούτο τούς φέρει δίπλα στους θε
ολόγους πού ασχολούνται μέ τήν γλώσσα τής Καινής Διαθήκης. Παρατη- 
ρειται όμως απροθυμία τών γλωσσολόγων πού άσχολοΰνται μέ γλωσσικά 
φαινόμενα τής σύγχρονης γλώσσας νά ανατρέξουν στό πρωτογενές υλικό 
τών παπύρων- πρόκειται προφανώς γιά έλλειψη άναλόγων γνώσεων. (4) 
Ιστορικοί, ιδιαίτερα όσοι άσχολούνται μέ τήν έλληνιστική ιστορία- στά 
παπυρικά κείμενα βρίσκουν πρωτογενές κα'ι αυθεντικό υλικό, έκμεταλ- 
λεύσιμο γιά τήν σύνθεση τής ιστορίας, ιδίως σέ λεπτομέρειες τις όποιες ή 
επίσημη ιστορία παρασιώπησε ή άγνόησε σκόπιμα.

Μέσα στό ευρύ αυτό πεδίο οί νέοι επιστήμονες βρίσκουν δυνα
τότητα νά δραστηριοποιηθούν. Ή συμβολή τους στήν ουσιαστική 
άνάπτυξη τών παπυρολογικών σπουδών στήν Ελλάδα προοιωνίζε
ται έλπιδοφόρα.


