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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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Σέ κάθε στάση υπάρχει και ή παρουσία της συγγραφέως-φωτογράφου, ή 
όποια χωρίς να μετέχη στα δρώμενα απαθανατίζει με τον φακό της χαρακτηρι
στικά στιγμιότυπα των πρωταγωνιστών. 'Αναφέρει σχετικά: «Μά, τι γλυκιά πού 
είναι ή χαρά της δημιουργίας! Ν' απαθανατίζεις στάσεις και μορφές σ' ανύποπτο 
τόπο και χρόνο και ξαφνικά νά τίς βλέπεις μπροστά στά μάτια σου νά παίρνουν 
μορφή και χρώμα. 

Ή φωτογραφία είναι τέχνη. Εξαρτάται βέβαια από τον τρόπο πού χειρίζεσαι 
τό φακό, για νά έκφρασης μέ το δικό σου τρόπο τά πράγματα. 

Παγιδεύω βλέμματα εντυπωσιακά. Σφραγίζω μέσα στο φακό μου δυνατές, 
ανθρώπινες στιγμές. Στάσεις, παραστάσεις, καταστάσεις, διαστάσεις». 

Ή αγαπητή συνάδελφος-συγγραφέας Βίκυ Ζαγκαβιέρου νομίζω οτι παγιδεύ
ει, μέ την καλή έννοια του ορού, τον αναγνώστη οχι τόσο μέ τον φωτογραφικό της 
φακό οσο μέ τον ρέοντα, ζωντανό, συναισθηματικό άλλα και άκραΐο ορισμένες 
φορές ρεαλιστικό της λόγο. Οι δυνατές ανθρώπινες στιγμές απαιτούν ρεαλιστική 
γραφή, για νά βιωθούν από τον αναγνώστη. Ή συγγραφέας ως φιλόλογος-καθη-
γήτρια, μέ τό μυθιστόρημα της διδάσκει, ώς γλωσσολόγος γοητεύει μέ τή σωστή 
χρήση της γλώσσας, ώς ποιήτρια διεισδύει μέ ευαισθησία στά σπήλαια της ανθρώ
πινης ψυχής. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΠΝΟΣ 


