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84. Desideratum αποτελεί και ή άξιοποίησις τοϋ ύλικοΰ πού περιλαμβάνεται εις τάς 
άναγραφάς περί των αναθέσεων/αναθημάτων εις τα ιερά της 'Ακροπόλεως των Α θ η ν ώ ν . 
Ά ρ κ ε ΐ , όντως, να φυλλομετρηθούν αί Tabulae magistratum (Tabulae quaestorum Minervae et 
reliquorum deorum) εν IG II/III , , ed. I. Kirschner Nr. 1370 κέξ. ( έ π ' αυτών Η. Lehner, Über die 
athenischen Schatzverzeichnisse des vierten Jhs (Diss. 1890)' W. S. Ferguson, The Treasures of 
Athena (1932) και Τ. Linders, Studies in the Treasures Records of Athens Brauronia in Athens 
1972) προς καθορισμόν, ει δυνατόν, της χρονολογήσεως και της φύσεως της πληθύος τών 
αναθημάτων (διαδήματα, στέφανοι, σφραγίδες, δακτύλιοι, ένώτια, περιδέραια κ.ο.κ.) τών ιερών 
του ' Ιερού Βράχου. 

Θα ήτο ευχής έργον να καθωρίζετο ποία τών κοσμημάτων τούτων ανάγονται εις τήν 
κρητομυκηναϊκήν περίοδον και ποια ανήκουν εις τους ελληνικούς χρόνους, ετι δε ποίας μορφής 
ήσαν τα λοιπά άνατεθέντα κοσμήματα. [Πρβ. Γ. Σ. Κορρές, Die «Krerisch-Mykenischen Siegel der 
griechischen Heiligtümer» εν 'Αρχαιολογικοί Διατριβαί επί θεμάτων της ' Ε π ο χ ή ς τοΰ Χαλκού, 
'Αθηνά, Σειρά Διατριβών και μελετημάτων 21, 1979/84, 90-91, 101 (επί 89).] 

85. ' Α ρ χ α ί α Μακεδονία-Ancient Macedonia, ε. άνωτ., σ. 287 αριθ. 236. 'Ομοίως ατυχής 
είναι ή ταύτισις και εις τους τόμους Φίλιππος, Βασιλεύς Μακεδόνων, ' Ε κ δ ο τ ι κ ή 'Αθηνών, 
'Αθήναι .1980, σ. 162 είκ. 88 και Ή Μακεδονία από τα μυκηναϊκά χρόνια εως τον Μέγα 
'Αλέξανδρο, Bologna 1988/Θεσσαλονίκη 1988, σ. 150 αριθ. 184 (Πολυξένη Άδάμ-Βελένη), 
Βεβαίως, πλήρης άδυν*αμία έκδηλοΰται δια τήν παρακολούθησιν τής συλλογιστικής εις 
Περισκόπιον τής ' Ε π ι σ τ ή μ η ς , τεύχος 111 'Οκτώβριος 1988, Μιχάλης Κοκολάκης, Το άλυτο 
αίνιγμα τοΰ νεκρού τής Βεργίνας, σ. 41. 

86. ' Α ρ χ α ί α Μακεδονία-Ancient Macedonia, ε. άνωτ., σ. 381 αριθ. 349. 
87. Αυτόθι, σ. 399 αριθ. 373. Χρυσούς στέφανος μετά φύλλων έλαίας(;) φέρεται κλαπείς εκ 

τής Gallerie Vollmoeler, Zürich. (Πληροφορία καθηγ. Η.-G. Buchholz.) 
88. Φίλιππος, Βασιλεύς Μακεδόνων, ε. άνωτ., σ. 55 είκ. 35. Χρυσούς στέφανος μέ 

έσχηματοποιημένας βαλάνους και 20 φύλλα δρυός άνευρέθη ύπό τού συναδέλφου κ. Ί ω . 
Παπαποστόλου εις τήν πόλιν τών Πατρών, Σολωμοΰ-Σμύρνης 72-73. 

"Αλλος στέφανος μέ χρυσά φύλλα έλαίας άνευρέθη ύπό τού ιδίου επί τής οδού Ά γ . 
Σοφίας 44. 

Πολλά παραδείγματα στεφάνων μετά καρπών και ανθέων και φύλλων έλαίας, μυρτιάς και 
δρυός καταγράφονται ύπό τής δίδος Μπ. Τσιγαρίδα, Ά μ η τ ό ς , εν. άνωτ., 909-911. Πρβ. και τον 
τής μυρτιάς εξ 'Αγ. Παρασκευής θ ε σ / κ η ς , 1983 τού τέλους τού 4ου αί. π. Χ. (Μουσεΐον 
Θεσσαλονίκης). 

89. Τόμος Μαγνησία, 'Αθήνα 1982, σ. 93, είκ. 62 (Γ. Χουρμουζιάδης). 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ ΣΤΥΑ. ΚΟΡΡΕΣ 

In Themistii Orationes Index auctus. Accuravit Antonio Garzya, [Napoli] 1989, σσ. 
XVI+588. 

Πρόκειται περί ευρετηρίου, εκδοθέντος υπό μιας πλειάδος φιλολόγων, υπό 
τήν Δ/σιν του γνωστού έλληνιστοϋ Α. Garzya, κατέχον τήν Ι ΐην θέσιν εις τήν 
άξιόλογον σειράν Hellenica et Byzantina Neapolitana. Ή λεξικογράφησις άφορα 
εις τους 34 λόγους Θεμίστιου τοϋ Παφλαγόνος (317-388), οί όποιοι περιέχονται 
εις τήν τελευταίαν τρίτομον κριτικήν εκδοσιν τών G. Downey και Α. F. Norman 
τής Teubnerianae βιβλιοθήκης, Ι, 1965, II 1970, III 1974. 

Κατά τήν καταγραφήν τών λημμάτων παρακολουθούνται οί διάφοροι τύποι 
εις δλας τάς πτώσεις και τα πρόσωπα εις τάς οποίας απαντάται το όνομα ή το ρήμα 
εις τους λόγους τοΰ Θεμίστιου, γεγονός το όποιον ά φ ' εαυτού μαρτυρεί τήν 
εύκολίαν τήν οποίαν παρέχει εις τους φιλολόγους το ώς άνω εύρετήριον. Ή 
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εκδοσις είναι σχεδόν άπηλλαγμένη τυπογραφικών παροραμάτων, παρά ταύτα εις 
μίαν γραμμήν, της σ. 349 υπάρχουν δύο λάθη πνευματισμού όπερ ών. Πβ. επίσης 
δύο λάθη συλλαβισμού: δυ-σκαταγώνιστον (308), συ-νενδούσης (571). 

"Ας σημειωθή οτι ό ύπομνηματιστής τοΰ 'Αριστοτέλους Θεμίστιος, γνωστός 
και δια την ρητορική ν του ώς ευφράδης εύρίσκετο πλησίον τών διαδόχων τού 
Μ. Κων/νου, ό Μ. Θεοδόσιος μάλιστα τον ώνόμασε πραίτωρα, πολλάκις δε είχε 
σταλεί και ώς πρεσβευτής, έχει εκ τούτου αφήσει εις τους λόγους του ικανά 
στοιχεία δια την παιδείαν και πολιτείαν της εποχής εκείνης. Το εύρετήριον 
βοηθεΐ τα μέγιστα εις τήν κατανόησιν τών θέσεων τοΰ Θεμίστιου, διότι υπάρχουν 
πάρα πολλά λήμματα, ικανού μεγέθους, όπως π.χ. άνθρωπος σσ. 42-45, αρετή σσ. 
64-66, βασιλεύς σσ. 92-96, θεός σσ. 249-254, θυμός σσ. 258-259, λόγος σσ. 308-310, 
νόμος σσ. 347-351, πόλις σσ. 433-434, σοφία σσ. 477-478, τέχνη σσ. 508-509, 
φιλοσοφία-φιλόσοφος σσ. 547-550, φύσις σσ. 553-555, ψυχή σσ. 570-575 και ά., 
παρέχοντα, λόγω τής ενδελεχούς και άκεραίας καταγραφής προτάσεων ολοκλή
ρων υπό τών συλλογέων, το ύλικόν δια τήν συγγραφήν σχετικών μελετών. 

' Εν συμπεράσματι πρέπει να λεχθή οτι πρόκειται περί λίαν αξιόλογου 
εργασίας, απαραιτήτου δια τον θέλοντα να άσχοληθή γενικώτερον με τήν 
παιδείαν τού δ ' μ.Χ. αι., και έκ τών ών ούκ άνευ δια τον επιθυμούντα να εξέταση 
το ρητορικόν έργον τού Θεμίστιου. 

NIK. Γ. ΠΟΑΙΤΗΣ 

Fausanias, Graeciae descriptio. Vol. I, libri I-IV, editit M. H. Rocha-Pereira, 
Teubner 1989, σελ. xxvi+358. 

' Η παρούσα εκδοσις αποτελεί δευτέραν βελτιωμένην εκδοσιν τής προ δεκαέξ 
ετών γενομένης πρώτης, υπό τής ιδίας εκδότριας έκπονηθείσης. Εις τον λατινιστί 
πρόλογον έν τη εκθέσει τής ιστορίας τού κειμένου αναφέρονται αί παλαιότεροι 
κριτικαί εκδόσεις και οί κώδικες, εφ ών ή στήριξις τών Schubart και Walz 1838, 
και κατόπιν τών Hitzig και Blümner μέ πληρέστερον υπόμνημα, καθώς και ή παρά 
τω οίκω Teubner εκδοθείσα τω 1903 υπό Fr. Spiro. Τα κενά, αί άσυνέπειαι και αί 
άτέλειαι τών κωδίκων κατενοήθησαν έκ τής έρεύνης Α. Diller το 1956-1957, 
καταδείξαντος, οτι ολη ή γραπτή παράδοσις έχει τήν αρχήν της εις ύπαρχέτυπον 
β τοΰ Ν. Nicoli (προ τοΰ 1437) και καταρτίσαντος τό στέμμα τών πέντε κωδίκων 
τών άμέσωςπηγασάντων έξ αυτού F V Ρ Ma και LI. Ή έκδότις R.-P. αναλύει τάς 
έκ τής συγκρίσεως τών λοιπών κωδίκων αποκαλυφθείσας σχέσεις και τάς διασταυ
ρώσεις τών κυρίων και δευτερευόντων αντιγράφων τών οικογενειών F και V. 
Σημειωτέον οτι τό V ήτο τό βιβλίον βησσαρίωνος τοΰ καρδηνάλεως τοΰ τών 
τούσκλων. ' Η άνάλυσις τών χαρακτηριστικών γραφών, ομοιοτήτων και διαφορών, 
έξ ών συνήχθη ή σχέσις τών χφφ. προς άλληλα ύπό τής έκδότιδος, είναι διεξοδική 
και πειστική. Δια τήν διαμόρφωσιν δε τοΰ κειμένου ελαβεν υ π ' όψει και τάς 
γραφάς τοΰ έκδοτου τής Aldina Μουσούρου, τοΰ Στεφάνου Βυζαντίου, Σουίδα καί 
τινας τών νεωτέρων έκδοτων. 

Παρατίθεται περαιτέρω ό κατάλογος τών εκδόσεων τοΰ βιβλίου, εκλογή 
μελετών και πίναξ συμβόλων. Καί εις τα προσθετέα μνημονεύονται υποδείξεις 
δημοσιευθεΐσαι μετά τήν πρώτην εκδοσιν, έν αίς καί τις δημοσιευθείσα εις τον 
ήμέτερον «Πλάτωνα» τόμ. 32-33 (1980-81). Μεταξύ τών μελετών αναφέρονται καί 


