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στη φύση τών Ελλήνων οϋτε ή βία οϋτε ή σκληρότητα- και τα δύο είναι πάντοτε 
ή αντίδραση σε μιά βαριά προσβολή ή σε μιά βαθιά οδύνη. Ή σκληρότητα ήταν 
γνώρισμα των βαρβάρων, αλλά οι "Ελληνες αναγνώριζαν δτι ή οδύνη ήταν συχνά 
ή αιτία νά συμπεριφέρονται σάν βάρβαροι» (σ. 242). 

Το βιβλίο είναι γραμμένο μέ ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση. Ή συγγραφέας 
εκμυστηρεύεται δτι, εάν το είχε γράψει πριν από πενήντα χρόνια, ίσως νά είχε επι
μείνει σε διαφορετικές απόψεις· το κείμενο του Όμηρου είναι τόσο σύνθετο και 
πλούσιο, ώστε ó καθένας αντλεί εκείνο πού ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του 
(σ. 311). Χαρακτηριστικό της μεθόδου πού ακολουθεί ή γαλλίδα μελετήτρια στη 
διερεύνηση της μορφής τού ομηρικού Έκτορα είναι ή συγκριτική εξέταση των 
απηχήσεων του σέ νεώτερα λογοτεχνικά έργα (από τον Δάρητα τον Φρύγα μέχρι 
τον Σαίξπηρ, τον Ρακίνα και τον Ζιροντού), τών επιβιώσεων τού "Εκτορα, όπως 
ή ϊδια τις αποκαλεί. Μέσα άπό τή σύγκριση αυτή προβάλλεται ή μοναδικότητα και 
ή ανεπανάληπτη αισθητική τελειότητα τού ομηρικού προτύπου και διευκρινίζεται 
ή τέχνη τού Όμηρου, ενώ παράλληλα επισημαίνονται οί επιδράσεις πού άσκησε τό 
αιώνιο πρότυπο στο πέρασμα τών χρόνων επιδράσεις πού χαρακτηρίζουν τή στά
ση κάθε εποχής απέναντι στο κλασσικό. Πέτυχε ή μεγάλη ελληνίστρια, έχοντας 
γνώση της ομηρικής βιβλιογραφίας, οχι μόνο νά καταγράψη μέ γλαφυρό τρόπο τήν 
τόσο ανθρώπινη και συμπαθητική φυσιογνωμία τού "Εκτορα και νά διαγράψη τήν 
τραγική του πορεία μέχρι τήν τελική του μετά τον θάνατο αποκατάσταση και τα
φή, οχι μόνο νά προβάλη τό στοιχείο τής ανθρωπιάς —χαρακτηριστικό τού Όμη
ρου— πού διαχέεται σέ δλη αυτή τήν πορεία, δχι μόνο νά κατάδειξη μέσα άπό δλα 
αυτά τή θαυμαστή τέχνη τού ποιητή, άλλα τελικά μέ τον ζωντανό λόγο της νά με-
ταφέρη τή δική της χαρά και συγκίνηση άπό τήν ανάγνωση τών κειμένων καί σέ 
μας. Πέτυχε δηλαδή αυτό πού συνιστά και τον τελικό της σκοπό: νά ξαναζωντα-
νέψη τα κείμενα καί νά τα σύνδεση μέ τήν εποχή μας. 

Άν ó ανθρωπισμός είναι ή πνευματική αναμέτρηση κάθε εποχής μέ τα κλασ
σικά κείμενα, ή de Romilly είναι μιά μεγάλη σύγχρονη άνθρωπίστρια. Ό ανθρω
πισμός της, όπως εκπηγάζει καί διαχέεται μέσα άπό τό βιβλίο της, εκκινώντας άπό 
τήν ανθρωπιά τού "Εκτορα καί τον ανθρωπισμό τού Όμηρου, επιδιώκει νά μετα-
λαμπαδεύση στην εποχή μας όλες εκείνες τις αξίες τις όποιες είχε καί θά έχη πάν
τοτε ανάγκη ó άνθρωπος. Όπως ή ίδια πιστεύει: «Ή εποχή μας αναγνωρίζει τον 
εαυτό της πρόθυμα στον "Αλκιβιάδη- έχει δμως ανάγκη τον "Εκτορα» (σ. 78). 
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Οί ελληνικοί πάπυροι τού Μουσείου Μπενάκη, καί είδικώτερα τού Τμήματος 
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'Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου, φυλαγμένοι για δεκαετίες στο γραφείο νομι
κού συμβούλου τοϋ Μουσείου, αποκαλύφθηκαν στις αρχές του 1994 στο πλαίσιο 
των εργασιών ανακαίνισης τοϋ Μουσείου. Ή υπεύθυνη τών 'Ιστορικών Αρχείων, 
κυρία Βαλεντίνη Τσελίκα, στις φροντίδες της οποίας παραδόθηκε ή μικρή αυτή 
συλλογή, ανέθεσε στον φιλόλογο κύριο Ευστάθιο Παπαπολυχρονίου το έργο της 
έκδοσης. 

Τα τεμάχια της συλλογής προέρχονται από αγορά ή δωρεά, και ή αρχική τους 
αρίθμηση ήταν αρκετά συγκεχυμένη. Ή νέα ταξινόμηση έγινε με κριτήρια χρονο
λογικά και θεματικά, σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα. 

Το βιβλίο εκδίδεται από το Μουσείο Μπενάκη, μέ πρόλογο της 'Υπεύθυνης 
'Ιστορικών 'Αρχείων, καί αποτελείται άπό τα έξης μέρη: Εισαγωγή (σελ. 13-15), 
Συντομογραφίες της Βιβλιογραφίας (σελ. 17-28), Τα κείμενα (σελ. 29-151), Περί
ληψη στα ελληνικά (σελ. 153), Ευρετήρια (σελ. 155-158). 

Ή παρούσα έκδοση ακολουθεί τή διεθνώς καθιερωμένη πρακτική στην έκδο
ση ενός παπυρικού κειμένου καί άφορα σέ τέσσερα παπύρινα τεμάχια καί μία ξύ
λινη κηρωμένη πινακίδα, μέ γραφή καί στις δύο όψεις, πράγμα πού ισχύει καί 
στην περίπτωση τοϋ τέταρτου τεμαχίου. Έτσι, τά κείμενα πού εκδίδονται εδώ 
είναι επτά, ή δέ προτεινόμενη άπό τον εκδότη καί εφεξής διεθνής συντομογραφη-
μένη ονομασία τους είναι Ρ. Ben. Mus. 1-7. 

Tò πρώτο κείμενο (P.Ben.Mus. 1) είναι μια φορολογική απόδειξη από τό ση
μερινό Φαγιούμ, καί χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα στο έτος 25 π.Χ. ή 19 
μ.Χ. Ό φόρος αυτός (ύποκείμενον της λαογραφίας) μαρτυρείται, κατά τον εκδό
τη, για πρώτη φορά στους παπύρους. 

Τό δεύτερο κείμενο (P.Ben.Mus. 2) είναι ένα ένοικιαστήριο μέ αντικείμενο τή 
μίσθωση δωματίου οικίας στην κώμη Καινή τοϋ Ήρακλεοπολίτη νομού κατά τό 
δεύτερο ήμισυ τοϋ 4ου αι. μ.Χ., ίσως κατά τό έτος 384. Σύμφωνα μέ τήν —πει
στική— πραγματολογική τεκμηρίωση, τό έγγραφο αυτό μπορεί να προστεθή στα 
λίγα έγγραφα αύτοϋ τοϋ είδους πού διαθέτουμε άπό τον εν λόγω νομό. 

'Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων (Ρ.Ben.Mus. 3) πού βρέθηκε στην αρχαία 
Ερμούπολη τή Μεγάλη καί χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ τοϋ 5ου α'ι. μ.Χ. 
Είναι κατάλογος, σέ μία στήλη, στρατιωτών, μέ ονόματα αιγυπτιακά, ελληνικά 
καί ρωμαϊκά. Τό όνομα Άβον<ν>δάντιος (στίχος 5) μαρτυρείται, κατά τον 
εκδότη, δύο μόνο φορές σέ πάπυρο, ενώ τό θηλυκό Άβουνδαντία το διασώζει 
επιγραφή άπό τις Συρακούσες (3ος-5ος αι. μ.Χ.). Τή δεύτερη πληροφορία τήν 
οφείλουμε στο σπουδαίο καί υπό εξέλιξη ακόμη έργο της Βρετανικής 'Ακαδη
μίας, τό γνωστό μας LGPN (= P. M. Fraser - Ε. Matthews καί άλλοι, Λ Lexicon 
of Greek Personal Names: I (1987), II (1994), IIIA (1997), HIB (2000)). Ή παρατή
ρηση αυτή τοϋ εκδότη κινείται, νομίζω, προς τήν κατεύθυνση μιας ευρύτερης χρή
σης τοϋ εν λόγω λεξικού. 

Οι επόμενοι δύο πάπυροι (P.Ben.Mus. 4 καί 5) είναι χριστιανικές ιδιωτικές 
επιστολές άπό τό Φαγιούμ (4ος αι.), γραμμένες, αντίστοιχα, στις δύο όψεις τοϋ ίδι
ου παπύρου. 
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Tò κείμενο στην όψη Β είναι γραμμένο —σε δύο στήλες— σε βιβλική μεγα-
λογράμματη γραφή, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις συνιστά τήν απάντηση στην 
πρώτη επιστολή· πρόκειται για αλληλογραφία «μητέρας» και «γιου», προσφωνή
σεις πού ενδεχομένως παραπέμπουν σε μια καθαρά πνευματική σχέση και όχι απα
ραίτητα σε συγγένεια εξ αίματος. 

Στην πρώτη επιστολή, ή άποστολέας-μητέρα απαριθμεί είδη διατροφής πού 
αποστέλλει στον γιό της, καθώς και οδηγίες για τή σωστή συντήρηση και αξιο
ποίηση των τροφίμων. "Ετσι, έκτος από το πλιγούρι καί τις σταφίδες, τού απο
στέλλει και ένα κουτί κωρσελήνης, «ρίζες άγριοσέλινου». Για τή σπάνια αυτή 
ονομασία —μαρτυρούμενη δύο μόνο φορές σέ παπύρους ώς σκωρσελήνη— ή 
επιχειρηματολογία τού εκδότη είναι οπωσδήποτε πειστική. Μήπως θα μπορούσε, 
ωστόσο, να υπάρξει περαιτέρω στήριξη μέ τή βοήθεια ειδικών βοτανικών-φυτο-
λογικών λεξικών; 

Ή δεύτερη επιστολή αποτελεί, σύμφωνα μέ όλες τις ενδείξεις, απάντηση 
στην πρώτη. Ό άποστολέας-γιός εκφράζει τήν ευγνωμοσύνη του στον Θεό, 
επειδή ή μητέρα του επέστρεψε σώα καί άβλαβης, διαφεύγοντας τον κίνδυνο πού 
τήν απειλούσε. Εκδηλώνει επίσης τή χαρά του για κάτι σχετικό μέ τον πατέρα 
του, πιθανότατα δε καί τή μεγάλη αγάπη πού αισθάνεται για τή μητέρα του. Ή 
επιστολή παρουσιάζει έντονα χριστιανική ορολογία καί λόγιο ιερατικό ύφος, 
πού βρίθει άπό βιβλικά παραθέματα. Ή μοναστική ιδιότητα τού επιστολογράφου 
είναι εξαιρετικά πιθανή, ή δέ επιλογή, όπως έχει ήδη λεχθή, της μεγαλογράμμα-
της βιβλικής γραφής και ή χρήση ίερών ονομάτων (nomina sacra) παραπέμπουν, 
ορθότατα κατά τον εκδότη, σέ περίφημους κώδικες τής Βίβλου, όπως τον 
Vaticanus gr. 1209 (e. 350). 

Ή έκδοση ολοκληρώνεται μέ ενα λογαριασμό (ονόματα συνοδευόμενα άπό 
ποσά) και μια άσκηση γραφής (Ρ.Ben.Mus. 6 καί 7). Είναι χαραγμένα, αντίστοιχα, 
στις δύο όψεις ξύλινης κηρωμένης πινακίδας, ή οποία προέρχεται ενδεχομένως 
άπό τον Άρσινοΐτη νομό καί χρονολογείται στον 6° αι. μ.Χ. Ή πινακίδα αυτή πρέ
πει να άνηκε κάποτε, όπως παρατηρεί ó εκδότης, σέ πολύπτυχο καί μάλιστα σέ βι
βλίο λογαριασμών, αφού αυτή ήταν ή συνήθης πρακτική για τίς κηρωμένες πινα
κίδες. Οι ξύλινες πινακίδες ήταν περισσότερο ανθεκτικές άπό τους παπύρους καί 
επιπλέον ή γραφή τους μπορούσε να άπαλειφθή πάρα πολλές φορές καί να άντι-
κατασταθή άπό άλλη, γι' αυτό καί χρησιμοποιούνταν για κείμενα μόνιμης φύσης 
ή μακράς διάρκειας, όπως ψηφίσματα, διαθήκες, συμβόλαια κ.ά., αλλά χρησίμευ
αν καί ώς σημειωματάρια ή πρόχειρα, για επιστολές, καταλόγους, λογαριασμούς, 
σχολικές ασκήσεις. 

Ή οψη Α περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, λογαριασμούς, πιθανότατα 
πληρωμές σέ είδος καί σέ χρήμα. Τό κείμενο της όψης Β είναι γραμμένο άπό άλλο 
χέρι καί ή γραφή του παρουσιάζεται λιγότερο έπισεσυρμένη καί λιγότερο κακότε
χνη άπό τή γραφή τής όψης Α. Πιθανότατα ανήκει στην ίδια περίοδο μέ τό κείμε
νο τής όψης Α. Άπό παλαιογραφική άποψη, επισημαίνεται άπό τον εκδότη ή χρή
ση —στην όψη Α— του γνωστού μέ τον όρο (τού Devreesse) en as de pique 
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(«άσσος πίκα») συμπλέγματος των γραμμάτων εψιλον και ρώ. Το σύμπλεγμα αυτό, 
πού συναντάται στα βυζαντινά χειρόγραφα, εθεωρείτο ένα από τα χαρακτηριστικά 
της ίταλοελληνικής γραφής. Ή άποψη αύτη έχει όμως άναθεωρηθή την τελευταία 
περίπου εικοσαετία, καθώς το σύμπλεγμα εντοπίζεται σε χειρόγραφα πού είναι βέ
βαιο πώς γράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας. Πολύ χαρακτηρι
στικά είναι, πάντως, τα παραδείγματα τού συμπλέγματος πού προσκομίζει ó Β. 
Μανδηλαράς άπό βυζαντινούς παπύρους τού 6ου αι. και έξης (P.Sta.Xyla. The 
Byzantine Papyri of the Greek Papyrological Society, Athens 1993, σελ. 114-117), 
καί τά όποια επικαλείται ó εκδότης. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τά Ευρετήρια τά σχετικά με χρονολογίες, κύρια ονό
ματα, γεωγραφικούς καί θρησκευτικούς ορούς, μέ διοικητικούς, στρατιωτικούς καί 
άλλους ορούς, όπως επίσης καί ó γενικός index ελληνικών λέξεων. 

Ό εκδότης μή φιλολογικών παπύρων έρχεται σέ επαφή μέ καθημερινά, κοι
νότοπα βιώματα, μέ χειροπιαστές μαρτυρίες πού δεν προορίζονταν για δημοσίευ
ση. Ή άμεση αυτή επαφή τού ερευνητή μέ ένα μικροϊστορικό τεκμήριο δέν πραγ
ματώνεται χωρίς ενθουσιασμό· τά άπλα καί τετριμμένα είναι δντως «απαιτητικά»! 
Στην απάντηση αυτή, άλλα καί στην άλλη, τήν επιστημονική, ή παρούσα έκδοση — 
επί διδακτορία διατριβή— ανταποκρίνεται πλήρως. Ό κύριος Παπαπολυχρονίου 
δικαιούται, νομίζω, νά συγκαταλεγή στους —όχι καί πολλούς— έλληνες παπυρο-
λόγους. 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΓΩΝΑΡΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΟΚΤΩ ΣΤΑΣΕΙΣ (μυθιστόρημα της Βίκυ Ζαγκαβιέρου). 

Ή Βίκυ Ζαγκαβιέρου - Βούρβουλη είναι φιλόλογος, γλωσσολόγος, ποιήτρια 
καί μέλος τής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Ώς φιλόλογος-καθηγήτρια δια
πρέπει επί σειράν ετών στή μαχόμενη εκπαίδευση, εργαζόμενη σέ Δημόσιο Γυμνά
σιο τού Δήμου 'Αμαρουσίου. Ώς γλωσσολόγος έγινε ευρύτερα γνωστή μέ το πρω
τότυπο καί σημαντικό επιστημονικό βιβλίο της «Ήπροσφορά της ελληνικής γλώσ
σας στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών γλωσσών». Ώς λογοτέχνις υπηρετεί μέ πολλή 
επιτυχία καί τήν ποίηση καί τήν πεζογραφία. Εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές 
«Ή γκρίζα μεμβράνη», Αθήνα 1980, «Ρέκβιεμ για τον Πλανήτη», 1983 καί «Αισθή
σεις δίχως σύνορα», 1993. Στην τελευταία συλλογή της γράφει εισαγωγικά: «Ό 
άνθρωπος ολο καί χάνει σε εσωτερικότητα καί ψυχικότητα. "Ολο καί προχωρεί 
προς τά πράγματα χωρίς το οφειλόμενο δέος, χωρίς τον σεβασμό στην ποίηση των 
πραγμάτων». Τό 2000 κάνει αισθητή τήν παρουσία της στον χώρο τής πεζογραφίας 
μέ τό μυθιστόρημα της «Όκτώ στάσεις», πού εκδίδει ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. 
Τό μυθιστόρημα δέν έχει ενιαία υπόθεση, αλλά, όπως καί ó τίτλος προδίδει, απο
τελείται άπό όκτώ διαφορετικές υποθέσεις, όκτώ ιστορίες, όκτώ στάσεις ζωής, πού 
έχουν λίγο-πολύ μιά κοινή συνισταμένη, τον έρωτα. Τό ερωτικό στοιχείο συμβολί
ζει ó αριθμός όκτώ, πού είναι ó αριθμός τής ένωσης καί τής εξέλιξης. 
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