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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 
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δύο δημοσιευθεΐσαι εις τους τόμους 12 (1960) και 17 (1965) του «Πλάτωνος». 
Το κείμενον συνοδεύεται ύπο υπομνήματος επαρκούς, εις το όποιον ση-

μειουνται αί διάφοροι γραφαί των σημαντικωτέρων χφφ. και των έκδοτων, ως 
ανωτέρω έσημειώθη. Ή R.-P. είχε να αντιμετώπιση αρκετά προβλήματα και έκ 
των ουχί ολίγων κενών και φθορών και τών αντιτιθεμένων γνωμών τών λογίων, 
προσεπάθησε δε να έπιλέξη τάς κατά την γνώμην της καταλληλότερος γραφάς. 
Γενικώς ύπήρξεν επιφυλακτική εις τάς συμπληρώσεις άφίνουσα τα κενά 
συνήθως ασυμπλήρωτα, δια να τα συμπλήρωση ό ίδιος ό αναγνώστης έπιλέγων 
αυτός την καταλληλότερα ν έκ τών προταθεισών γραφών του κριτικού υπομνή
ματος. Ούτω έν 4.1.8 (σελ. 273 στ. 4) δέν συνεπλήρωσε το έπίθετον της Δήμητρος 
δια μιας τών εύστοχων προτάσεων (σεμνής) του Sauppe ή «άγνας» του Herwerden 
άφίσασα τό κενόν εις τον στίχον. 'Επίσης έν 4.18.1 (σελ. 313.9) δέν συνεπλήρωσε 
το Μεσσήνιοι ώς ές τήν Εϊραν (άνφκίσθησαν) ως εύστόχως είχε προτείνει ό 
Μουσοΰρος. Έ ν τούτοις έτόλμησε —λίαν εύστόχως κατά την γνώμην μου— την 
συμπλήρωσιν έν 2.16.7 (σελ. 144.16) ('Ηλέκτρας δε ου). 

Τό κείμενον τών σελίδων 1-358 έξετυπώθη μετά πολλής προσοχής και 
επιμελείας. Τυπογραφικά λάθη έσημείωσα έν σελ. 84 στ. 27 τό πλευσας χωρίς 
τόνον και έν σελ. 94 στ. 10 μνήνά έστιν αντί μνήμα έστιν. 

Ώ ς προς τήν στίξιν, δέν υπάρχει άντίρρησίς τις. Εις 4.11.3 (σελ. 296.30) και 
εις τήν πρότασιν: δσοι δε ήπόρουν τούτων, περιεβέβληντο, παρατηρώ ότι τυπικώς τό 
κόμμα έχει τήν θέσιν του. Δεδομένου όμως ότι κατ ' ούσίαν ή πρότασις είναι απλή 
άνάλυσις μετοχής και ισοδυναμεί προς τήν έκφρασιν ο'ι άποροΰντες τούτων, τότε 
προκύπτει ότι μετοχή επέχουσα θέσιν υποκειμένου τής προτάσεως χωρίζεται δια 
κόμματος άπό τό όήμα εις τό όποιον αναφέρεται. 'Απλώς τό θέτω ώς ζήτημα 
συντακτικόν, καίτοι βλέπω οτι οί πλείστοι τών έκδοτων ανέχονται τον χωρισμόν. 

Και τώρα ας έπιτραπή ή συζήτησις έπί τίνων γραφών. Έ ν 1.1.3 (σ. 2 στ. 17) ό 
τονισμός ές Λάμιαν. Και ή μέν Λάμια προπαροξύτονος ισχύει δια τάς γνωστάς 
σημασίας, ή πόλις όμως παρά τον τονισμόν της ούτω υπό τοΰ Πολυβίου νομίζω 
ότι πρέπει να είναι παροξύτονος, ώς και ή άπό τοΰ Ε ' αϊ. π.Χ. λέξις Άκρολαμία. 
Έ ν 1.14.4 (32.12) ή γραφή Κνώσσιος και 3.2.4 (203.5) Κνωσσός, δέον να γράφουν 
μέ 'έν σίγμα μετά τήν άνακάλυψιν τής μινωικής γραφής της Ko-no-so. Έ ν 1.13.4 
(29.1) ή γραφή Έπαμινώνδας μέ ιώτα, αντί τοΰ Έπαμει- τοΰ Schubart, ή Έπαμυ-
άλλων έκδοτων, δέν συνάπτεται έτυμολογικώς προς τίνα έννοιαν. Έ ν 1.31.1 
(73.9) γράφεται Κεφαλήσι δε νομίζονται... και έν 1.31.2 (75.2) Πεντελήσι μέν έστιν και 
έν 1.5.5 (12.5) Άθήνηισιν έστι γεγραμμένα έν τω ίερω. Εις τάς τρεις γραφάς βλέπω 
άνομοιομορφίαν ώς προς τήν ύπογεγραμμένην. Είναι δοτικαί ή επιρρήματα; Ό 
Shubart τάς θεωρεί δοτικάς και υπογράφει τό ήτα. Έ ν 1.42.1-7 και 1.43.1-5 
(σελ. 97-101) βλέπει τις τους ακολούθους τύπους τοΰ ονόματος Άλκάθους: σελ. 97 
στ. 12 Άλκάθου σ. 99.7, Άλκάθου 99.13 Άλκάθονς άνήκοος (γεν.) 97.22 τήν 
θυγατέρα Άλκάθους 101. Ή διπλή χρήσις πηγάζει άπό τήν γνησίαν γραφή ν τοΰ 
πηγαίου χφ. β Άλκάθου και τήν διόρθωσιν τοΰ Clavier Άλκάθους. Ή έκδότις 
ώφειλε να άκολουθήση τήν μίαν έξ αυτών τών γραφών και όχι να χρησιμοποίηση 
άμφοτέρας. Έ ν 2.6.3 (120.29) (οικοδομεί ναόν, έπ ' έξειργασμένφ δε (VF επεξερ
γασμένα)) και 3.18.9 (247.3) αναθήματα έπ ' έξειργασμένφ τω θρόνω εστίν (έπεξειρ-
γασμένω β, έπ ' έξειργασμένφ Siebeiis). Φρονώ ότι ή ύφ ' έν γραφή τοΰ ύπαρχετύ-
που εκπροσωπεί άκραιφνέστερον τήν γραφή ν τοΰ Παυσανίου. Έ ν 2.17.3 (145.12) 
ανδριάντες γυναικών, αϊ γεγόνασιν Ίέρειαι, τό ai ώς αναφορική αντωνυμία οφείλει να 
δεχθή τόνον. Έ ν 2.27.3 (170.13) εις τήν φράσιν ΐδοις δε καν<έν>τή γραφή, 
το υπόμνημα μας πληροφορεί οτι ή συμπλήρωσις έβασίσθη είς τό χφ. R s v . Είναι 
προφανές ότι κακώς έγένετο δεκτή ή έκ τών υστέρων υπέρ τον στίχον προσθήκη 
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τοΰ γραφέως της άχρηστου προθέσεως εν. Ό γραφεύς παρεσύρθη έκ του κακώς 
τεθέντος τόνου έπί της λέξεως καν. ' Η κανονική γραφή είναι ϊδοις δε κάν χή γραφή, 
οπού το κάν αποτελεί κράσιν των λέξεων και εν. Έ ν 3.10.7 (225.2) το όνομα της 
Λακωνικής κώμης Κάρυαι προπαροξύτονον, καίτοι υπό πολλών έκδοτων δεκτόν, 
νομίζω ότι δέον να λογίζεται παροξύτονον, άφοϋ αποτελεί τον πληθυντικον τοΰ 
δένδρου καρύα, ή, και να γραφή Καρύαι, άφοϋ ως Καρύαν τήν γνωρίζει και ό 
Στέφανος Βυζάντιος. Έ ν 4. 10.5 (295.28) 'Αριστόδημος δε βασιλεύσας τω τε δήμω 
διέμεινε τα εικότα χαρίζεσθαι προθυμούμενος και τους έν τέλει τους τε άλλους... ήγεν έν 
τιμή. ' Η φράσις διέμεινε τα εικότα τω δήμω εϊναι ασυνήθης ' ακόμη και με τήν γραφήν 
των παλαιοτέρων χφφ. διέμενε δεν διασαφεΐται ή συνάφεια προς τάείκότα. Διό και ό 
μεν Κοραής προέτεινε τήν γραφήν διένειμε, ό δε Hitzig τήν απεδέχθη τροπο-
ποιήσας τον αόριστον του Κοραή εις παρατατικον διένεμε. Νομίζω πιθανώτερον 
το διανεϊμαι τω δήμω τα εικότα ή τό διαμέϊναι τω δήμω. Έ ν 4.35.11 (356.3) Και ό'σαις 
μεν πηγαϊς θαϋμα ίδεϊν κατ ' ίδιον τι, τοσαύτας θεασάμενος οϊδα. Ή γραφή του χφ. β 
είναι και ϊδοντι, το όποιον οί έκδόται διώρθωσαν είς Ίδόντι μετατοπίσαντες απλώς 
τον τόνον, οπότε και τό νόημα συνάγεται άβίαστον. Ή γενομένη ενταύθα δεκτή 
περιττή διόρθωσις, περιπλέκουσα μάλλον τον λόγον, αποτελεί πρότασιν του 
Hitzig, στηριχθέντος εις άνάλογον έκφρασιν έν 2.13.8 (139.2) έλθείν κατά δή τι 
ίδιον, ής όμως ή έννοια έχει διάφορον σημασίαν. 

Αί δευτερευούσης σημασίας επιφυλάξεις, ας διετύπωσα, έλάχισται εις τήν 
άπέραντον έκτασιν τών 358 σελίδων κειμένου λαμπρώς συγκεκροτημένου, 
έπιβεβαιοϋν τήν ύψηλήν ποιότητα τής προσφοράς τής διακεκριμένης Ε λ λ η 
νίστριας τής Coimbra, ήτις μας παραδίδει έκδοσιν άνταξίαν τής εξόχου παρα
δόσεως τοΰ οίκου Teubner. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Pausanias, Graeciae descriptio. Vol. Ill editit M. H. Rocha-Pereira, Teubner-Leipzig 
1989, σελ. V+329. 

Ή προκειμένη έκδοσις αποτελεί άνατύπωσιν τής ύπό τής αυτής συγγραφέως 
έκπονηθείσης πρώτης εκδόσεως τοΰ 1981 άνευ μεταβολής τίνος έκτος τών 
προσθετέων και διορθωτέων. Ή εκδοσις εκείνη έχει τύχει παρουσιάσεως εις τον 
«Πλάτωνα» τόμ. 34-35 (1982-83) σελ. 188-189, ένθα τό συμπέρασμα κατέληγεν εις 
τό οτι ή εκδοσις εκείνη έχει πολλάς άρετάς και αποτελεί έξαίρετον έργον μελέτης 
δια τους έρευνητάς τοΰ Παυσανίου και γενικώς δια τους φιλολόγους. 

Νομίζω οτι πρέπει να δικαιολογηθή ή συνοπτική αυτή κρίσις, δια να μή 
φαίνεται αυθαίρετος' κατά τί δηλαδή διευκολύνει τους φιλολόγους και τους 
μελετητάς εις τήν ερευνάν των έπί τοΰ κειμένου. Περιορίζομαι απλώς και μόνον 
εις τους πίνακας. Αυτοί έδώ δέν είναι ενιαίοι, περιοριζόμενοι είς τήν ενδειξιν 
παραπομπής τών λημμάτων είς βιβλίον, κεφάλαιον και παράγραφον απλώς, ως εις 
τάς παλαιάς εκδόσεις. Τουναντίον τα λήμματα καταμερίζονται είς εξ ξεχωριστούς 
πίνακας, οί όποιοι είναι άναλυτικώτατοι, έχουν μεθόδικήν ταξινόμησιν τών 
υποδιαιρέσεων των ή τών περιπτώσεων και δίδουν τήν έντύπωσιν τής πληρότητος. 
Ούτω λ.χ. είς τον Index historicus et geograph[cus, σελ. 189-251, δια τό όνομα 
ενός θεοΰ —Δημήτηρ— δίδονται πρώτον ολαι αί παραπομπαί τής μνείας του έν τω 
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κειμένφ, έν συνεχεία δε δίνονται και ai με συνοδείαν επιθέτου γινόμεναι μνεΐαι 
άλφαβητικώς, άνερχόμεναι εις δεκάδας. Εις τον Index auctorum, σελ. 252-259, 
δίδονται όχι μόνον ai παραπομπαί της μνείας του αναφερομένου εις το κείμενον 
συγγραφέως, άλλα και ai παραπομπαί τών γνωμών ή στίχων τυχόν μνημονευο
μένων εις το κείμενον εις το σχετικον βιβλίον, ή απόσπασμα ή έπιγραφήν με 
ένδειξιν ακριβή. 'Επίσης εις τον Index musicorum τα ονόματα περιέχουν και τάς 
ενδείξεις της πατρίδος και της καλλιτεχνικής ειδικότητος. 

Ό Index Artificum δίδει την παραπομπήν οχι μόνον τών μνειών του ονόμα
τος του καλλιτέχνου, άλλα και τών καλλιτεχνημάτων οπού ταΰτα μνημονεύονται. 
Ά λ λ α και ό γεωγραφικός και εθνογραφικός πίναξ χαρακτηρίζεται δια πληρό
τητα, ό δε πραγματολογικός {Index rerum noîabilium) είναι λεπτομερέστατος με 
άφθονίαν περιπτώσεων ενδιαφερουσών την ερευναν, ήτις διευκολύνεται ουσιω
δώς. Είναι δε αναμφισβήτητος ή αξία ενός μεθοδικού και αρτίου και αναλυτικού 
ευρετηρίου δια τήν μελέτην τοΰ κειμένου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Titi Livi, Ab urbe condita libri XXVI-XXVII, recognovit Patricius G. Walsh, Leipzig 
1989, 2. Auflage (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), 
pp. XX + 113. 

Hic tomus Bibliothecae scriptorum Graecorum et Romanorum Teubnerianae 
novam editionem librorum XXVI et XXVII annalium Titi Livii continet, quam 
notissimus philologus Patricius G. Walsh curavit. In initio praefationis suae editor 
dubitationes exprimere videtur an nova editio operae pretium sit. Sed hoc 
modestiae editoris tribuendum est, qui re vera in hoc tomo edendo multum 
laboravisse apparet. Editio enim propter multos codices manuscriptos et lacunas 
eorum non facilis est. Hac de causa aliquot mendae in priore editione (cf. p. XVI) 
non vitabiles fuerunt. 

In Praefatione (paginae V usque ad XV) et in Praefatiuncula secundae editionis 
(p. XVI) P. Walsh familias codicum multaque problemata scriptae traditionis textus 
apte et systematice tractat. Descriptio codicum et librorum, variae lectiones, latinitas 
et orthographia textus magna diligentia scientiaque linguae Latinae redduntur. 
Index librorum et libellorum, Notae et Sigla, quibus editor utitur, et Stemma 
codicum sequantur (paginae XVII-XX). 

Sequitur textus librorum XXVI et XXVII historiae Titi Livii cum apparatu 
critico. Apparatus criticus huius editionis accuratus et satis longus est, rectissime 
autem vocabula et textus per versus (lineas) et non per paragraphos, sicut in 
vetustioribus editionibus accidit, numerantur. Ea res magno adiumento philologis 
omnibusque, qui annalibus Titi Livii student, erit. De interpunctione textus Latini 
hoc notandum censeo, scilicet earn pauperiorem esse quam apud priores editores, 
nescio an recte. 

Quod ad orthographiam textus, apparatus critici et praefationis refert non 
fatigor opinionem mean repetere: rationem scribendarum hodie ambarum littera-
rum u et ν in unica forma u vel ν (e.g. uoluens, uouit, uocato, auerterat, Fuluius, 
prouinciis, Cluuiam, Vrbe, Tevbneriana etc. pro volvens, vovit, vocato, averterai, 
Fulvius, provinciis, Cluviam, urbe, Teubneriana etc.) non video. Haec scriptio, 
quamquam tradita et recta, inutiles supervacaneasque difficultates lectoribus 


