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κριτικον υπόμνημα άλλα καί δια τήν Είσαγωγήν. Σήμερον, οτε οί νέοι μας 
φιλόλογοι κατ ' έπίσημον άνακοίνωσιν τοΰ αρμοδίου εκπροσώπου τής Φιλοσοφι
κής Σχολής του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δέν διδάσκονται αρχαία 'Ελλη
νικά κείμενα, ει μή έπί 'εν μόνον έξάμηνον ή το πολύ δύο, δέν γνωρίζω ποίαν 
γλώσσαν υπομνήματος θα πρέπει να έχουν αί εκδόσεις των 'Ελληνικών 
εκδοτικών επιχειρήσεων ή τών εκδόσεων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 'Εντούτοις 
τό υπόμνημα άναπληροΰται μέ τον πλουσιώτατον καί επαρκή σχολιασμον τοΰ 
κειμένου. 'Εδώ δίδονται περιλήψεις κατά τμήματα καί υποδιαιρέσεις του λόγου. 
Γίνεται έπεξήγησις πάσης δύσκολου ή ειδικής εννοίας λέξεως καί περίπλοκων 
φράσεων, πραγματολογική διασάφησις πάσης φύσεως όρων καί διερεύνησις τών 
κρατικών λειτουργιών. Έξομάλυνσις περίπλοκων γραμματικών ή συντακτικών 
φαινομένων. Δια τους θεσμούς και τάς σχέσεις τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού βίου 
αναζητούνται πληροφορίαι έκ πηγών άλλων φητόρων καί συγγραφέων. Δίδονται 
πολλαί προσωπογραφικοί πληροφορίαι καί αποσαφηνίζονται οί νομικοί καί 
δικονομικοί όροι, ένω συγχρόνως παραπέμπονται οί άναγνώσται εις τήν οίκείαν 
βιβλιογραφίαν. 

Εις τό τέλος τού βιβλίου παρατίθενται έν εί'δει παραρτήματος είδικώτεραι 
πληροφορίαι περί θεσμών τίνων δικαστικής φύσεως κυρίως, βιβλιογραφία 
εκδόσεων, μονογραφιών, γενικών βοηθημάτων καί άρθρων σχετικών προς τον 
λόγον καί έκτεταμένον εύρετήριον λημμάτων καί νομικών εννοιών. Δια τοΰ 
βιβλίου τούτου ή 'Ακαδημία 'Αθηνών προσφέρει εις τό Έλληνικόν κοινόν μίαν 
επιστημονικώς καί μεθοδικώς ίκανοποιητικήν έκδοσιν αρχαίου 'Ελληνικού 
έργου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Historia Apolloni regis Tyri. Edidit Gareth Schmeling (Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana). Leipzig 1988. Σελ. xxxii+144. 

' Η ιστορία τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ βασιλέως τής Τύρου (=* Ιστορία), μολονότι 
ύπήρξεν έργον αγνώστου τινός (καί ώς φαίνεται έκ τής ιδιολέκτου) άσημου 
συγγραφέως, έν τούτοις είχε μεγάλην άπήχησιν εις τους μεταγενεστέρους. Ή 
απίστευτος καί συχνάκις άλογος εκείνη άγνότης τών «πρωταγωνιστών» τοΰ έργου 
(τοΰ 'Απολλώνιου λ.χ., τής συζύγου του ή τής Ταρσίας) ικανοποιεί καί ηύχα-
ρίστει τους έπιθυμοΰντας να κατηχήσουν τους πιστούς, χριστιανούς συγγραφείς, 
οί όποιοι μάλιστα τελευταίοι ήρχισαν, ώς φαίνεται, να προβαίνουν εις διορθώσεις 
τής ' Ιστορίας καί να προσθέτουν φράσεις έκ τών ιερών κειμένων ούτως, ώστε τό 
μέγεθος τής φθοράς τοΰ παραληφθέντος κειμένου να μή παρέχη ελπίδας επα
ναφοράς του εις το πρωτότυπον. Πάντα ταύτα είχον ώς έπακόλουθον να προσέλ
κυση ή 'Ιστορία τό ενδιαφέρον ουχί μόνον τών παλαιοτέρων χριστιανών 
συγγραφέων άλλα καί νεωτέρων ποιητών καί ιστορικών. "Ετσι, καί ό Godefridus 
di Viterbo τήν «έκόσμησε» δια λατινικών στίχων (κατά τον 12ον αιώνα), 'ίνα 
συμπεριλάβη επιτομή ν της εις τό Πάνθεον, καί τό υπ ' αριθμ. 153 κεφ. τών 
Gestorum Romanorum (τοΰ 14ου αιώνος) είναι επιτομή τής 'Ιστορίας, ένώ 
υπάρχουν ωσαύτως μία άγγλοσαξωνική (τοΰ 10ου ή 11ου αιώνος) διασκευή τής 
' Ιστορίας καί μία ισπανική τοιαύτη έπιγραφομένη (ή τελευταία) Libro de Apolo-
nio (τοΰ 13ου αιώνος)' τήν ιδίαν τέλος πηγή ν εμπνεύσεως έχρησιμοποίησαν: ό 
Henricus von der Neuenstadt (συνέγραψε γερμανιστί έπικόν ποίημα 20.000 
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στίχων), ό Shakespeare (συνέγραψε το 1609 θεατρικον έργον έπιγραφόμενον 
Pericles Prince of Tyre) και ό T. S. Eliot (συνέγραψε το 1930 την «Μαρίνα»). 

Σχετικώς με την μορφικήν σύστασιν της 'Ιστορίας καί, κυρίως, με τον 
χρόνον συγγραφής της υπάρχει άμφισβήτησις. Γνώμαι εγκρίτων επιστημόνων 
συγκλίνουν εις το έξης: Πρόκειται περί λατινικής διασκευής (interpretano) 
πιθανού πρωτοτύπου τινός, ελληνιστί και περί τον 2ον ϊσως μ.Χ. αιώνα συγγρα-
φέντος, μυθιστορήματος («λογοτεχνικού αντιδανείου»;). 

Σχετικώς με την παράδοσιν του κειμένου έχομεν τα εξής: ' Η αρχική ' Ιστορία 
(=ΗΑ) πρέπει να έδημιουργήθη, ώς προς τον μΰθον, περί τον 3ον αιώνα καί να 
συνεγράφη λατινιστί' ή ΰπαρξις ανισομερών τμημάτων εις τήν διήγησιν, καθώς 
καί ή υπαρξις πλείστων ελληνικών λέξεων καί φράσεων, δημιουργούν τήν σκέψιν 
ότι πρόκειται περί επιτομής ή διασκευής πρωτοτύπου τινός άγνωστου εις ημάς. 

Τον 5ον/6ον αιώνα ή 'Ιστορία (R) υπέστη εν Ι τ α λ ί α άλλαγάς εξ ευσεβών 
Χριστιανών, οί όποιοι παρενέβαλον εις αυτήν χωρία εξ ιερών κειμένων. Αυτή ή 
ήλλαγμένη 'Ιστορία είναι καί ή παλαιά μορφή τής πρώτης καί άμείνονος 
«redactionis» (= έπαναγωγής/έπαναφορας), τής RA. Μετ' ενια έτη έγράφη ή 
δευτέρα «redactio» (RB), ή οποία επιχειρεί να διόρθωση καί να εύπρεπίση τήν RA, 
ενώ ή τρίτη «redactio», ήτις καί επιχειρεί να συνένωση τάς RA καί RB, έγράφη 
άργότερον. Ή παρούσα έκδοσις περιλαμβάνει καί τάς τρεις «redactiones». 

Περί τών κωδίκων εν γένει: Εις τήν RA πασαι ai γραφαί αντλούνται εκ τών 
πρωτευόντων κωδίκων Α, Ρ καί Va' ένω παρατίθενται καί γραφαί εκ τών δευτε
ρευόντων κωδίκων F, G καϊ <p(RA). Εις τήν RB πασαι αϊ γραφαί άντλοΰνατι εκ τών 
πρωτευόντων κωδίκων οκαί β, ένω; παρατίθενται καί γραφαί εκ τών δευτερευόντων 
κωδίκων Μ κα\ π. Εις τήν RC πασαι αϊ γραφαί αντλούνται εκ τών πρωτευόντων 
κωδίκων ε, Va καί V, ένω παρατίθενται καί γραφαί έκ τών δευτερευόντων κωδίκων 
η , δ, ζ καί γ. 

Περί τού κριτικού υπομνήματος: Ό Schmeling παραθέτει πλήρες κριτικόν 
υπόμνημα (ήτοι, επαναλαμβάνονται εις τούτο καί ή γραφή τού κειμένου καί αί 
άπορριφθεΐσαι τοιαΰται), ένώ αποφεύγει ο,τι καλούμεν «άρνητικόν υπόμνημα». 
"Οταν δίδεται μία γραφή, τότε πρόκειται περί απορριφθείσης τοιαύτης. 

Τέλος, μεταξύ τού κειμένου καί τού κριτικού υπομνήματος εις τάς RA καί RB 
παρεμβάλλεται ενίοτε καί έτερον υπόμνημα παρέχον μαρτυρίας ή πανομοιότυ
πους φράσεις έκ λογοτεχνικών ή ιστορικών κειμένων. 

"Οσον άφορφ εις τήν όρθογραφίαν ή σύνταξιν τού κειμένου αξιομνημόνευτα 
είναι τα εξής: Εις τήν παροΰσαν έκδοσιν ακολουθούνται αί ορθογραφικοί 
προτιμήσεις κυρίως τών Ring, Riese καί Tsitsikli' ήτοι, απορρίπτων ό Schmeling 
τύπους τής μεσαιωνικής Λατινικής δέχεται τους τύπους ave (καί ουχί habe), nobilia 
(καί ουχί nubilia), liîore (καί ουχί lictore) κ.τ.λ. 'Επειδή, κατά τον Schmeling, 
προέχει ή συνέπεια εις τήν όρθογραφίαν, ό ίδιος παρέρχεται θέματα άφορώντα εις 
απροσεξίας λ.χ. τού γραφέως (όπως acepta, oficiose κ.α.) ή εις τάς άπαντωμένας 
ποικίλας εις τους κώδικας γραφάς τών κυρίων ονομάτων (όπως λ.χ. αντί Hellenicus 
έχομεν Hellicanus ή Hellanicus ή Ellanicus ή Elanicus). "Οσον άφοροι εις τήν 
σύνταξιν, χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τής συχνής με τα ϊδια ρήματα 
συνάψεως τής in (Ι) μετ' αιτιατικής εις τήν RA καί (II) μετ' αφαιρετικής εις τήν 
RB. Συχνάκις επίσης δεν τηρούνται οί κανόνες ακολουθίας τών χρόνων, ενώ ουχί 
σπανίως συμβαίνει να συγχέεται ό ένεστώς με τον άόριστον/παρακείμενον ή να 
απαντάται είτε ένεστώς αντί μέλλοντος (απλού) εϊτε ύπερσυντέλικος αντί 
αορίστου/ παρακειμένου ή παρατατικού. 

Γενικώς, πάντως, ή προ ημών έκδοσις τυγχάνει επιτυχής. Ό Schmeling 
άπετύπωσεν εις τήν παρούσαν έκδοσιν τήν άπαιτουμένην εις ανάλογους περιπτώ-
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σεις έμβρίθειαν, άκρίβειαν, πληρότητα, καθώς και την βασανιστική ν και μετά 
δεούσης επιμελείας επιλογήν των γραφών. Προβαίνομεν νΰν εις τινας παρατη
ρήσεις. Σελ. 6 (RA, 8, 2): δεδομένης και της γραφής C εις τήν σελ. 88 (RC, 8, 23) 
διατηροΰμεν επιφυλάξεις ώς προς τήν αποδοχή ν της γραφής centum [μολονότι 
υπάρχει εις τον άμείνονα τών κωδίκων, τον Α, καθώς και εις τήν RB (σελ. 49, 8, 
23/24)].— Σελ. 9 (RA, 12, 3): ή γραφή τοϋ Ring {interim) προτιμητέα τής τοιαύτης 
τοΰ Klebs (= απαλοιφή του iterum), τήν οποίαν τελευταίαν αποδέχεται και ο 
Schmeling (ενώ εις τήν RC, 12, 20, σελ. 90 ουδείς προτείνει προσθήκην τινά)' ή 
συνοχή τοΰ κειμένου απαιτεί ίσως τήν λειτουργίαν τοϋ interim.— Σελ. 13 (RA, 18, 
28): όλως περιέργως υιοθετείται υπό τοΰ Schmeling ή προτεινομένη ύπό τοΰ Ring 
γραφή quidquid, μολονότι ά φ ' ενός μεν ή quicquid είναι λειτουργικωτέρα εις τον 
λατινικόν λόγον παγχρονικώς, άφ' ετέρου δε υπάρχει (Ι) εις τον άμείνονα τών 
κωδίκων, τον b, εις τήν RB (σελ. 56, 18, 28) και (II) εις τήν RC (σελ. 96, 18, 6).— 
Σελ. 17 (RA, 24, 27): ή χρήσις και λειτουργία τοΰ en εις τον λατινικόν λόγον είναι 
έπιφωνηματική ' εάν δεν ώβέλιζε τοΰτο ό Schmeling (πβ. σελ. 60, RB, 24, 5/6 και 
σελ. 100, RC, 24, 12/13), όρθότερον θα ήτο να δεχθή τήν γνώμην τοΰ Reise {et) και 
ουχί βεβαίως τήν γραφήν en (:Ρ).— Σελ. 18 (RA, 25, 1): προτιμητέα ή γνώμη τοΰ 
Riese {gavisus), εφ ' όσον και γραμματικώς και συντακτικώς υφίσταται ένταΰθα 
άοριστική λειτουργία (gavisus... est) [πβ. καί: exhilaratus est]" ή γραφή gaudens 
(:Ρ) δέν ικανοποιεί.— Σελ. 25 (RA, 32, 1): οί Ring και Raith προτείνουν qui, ενώ εις 
τον Ρ υπάρχει ή ορθότερα συντακτικώς γραφή quem' φρονοΰμεν ότι ή γνώμη τών 
Ring/Raith (μολονότι qui απαντάται και εις τον Va τής RC, 32, 7 σελ. 110) είναι 
δυσερμήνευτος συντακτικώς.— Σελ. 34 (RA, 42, 9): φρονοΰμεν οτι πρέπει να 
προκριθή ή γνώμη τοΰ Riese {patria tua) ώς αρμόζουσα εις τήν δομήν τοΰ λατι
νικού λόγου παγχρονικώς [πβ. άλλωστε τήν αυτήν γραφήν καί: (Ι) εις τήν σελ. 74, 
RB, 42, 21 καί (II) εις τήν σελ. 123, RC, 42, 8].— Σελ. 49 (RB, 8, 24): ό Schmeling 
αποδέχεται τήν εις τους β καί Μ ύπάρχουσαν γραφήν dari' ϊσως θα έπρεπε να 
ληφθή σοβαρώτερον ύπ' όψιν.ή εις τον π υπάρχουσα γραφή ei dari, εφ ' όσον ή 
σαφής υπαρξις τής δοτικής δέν επιτρέπει τυχόν νοηματικός παρερμηνείας.— 
Σελ. 102 (RC, 26, 1): ό Schmeling έπερειδόμενος εις τον άμείνονα, βεβαίως, τών 
σχετιζομένων με τήν RC κωδίκων, τον ε, προκρίνει τήν γραφήν quod (μολονότι 
καί οί δύο άλλοι πρωτεύοντες κώδικες, ό Va καί ό V, έχουν quid)' τοΰτο προφανώς 
τον ώδήγησε, ώστε να διόρθωση τήν γραφήν quid τών κωδίκων (Ι) Ρ καί F (τής 
RA, 26, 15, σελ. 19) καί (II) b, 'ß, Μ καί π (τής RB, 26, 13, σελ. 61). εις quod. 
Φρονοΰμεν οτι ή γραφή quid είναι ή ορθή, εφ' όσον ή quod επιτελεί επιθετική ν 
καί μόνον λειτουργίαν εν τω λόγω [ενώ εν προκειμένω, καί μάλιστα καί εις τάς 
τρεις «redactiones», τό quid λειτουργεί ώς συμπλήρωμα τής εννοίας (= άντικεί-
μενον) τοΰ desiderat].— Σελ. 135 (RC, 50, 1): [πβ. (Ι) εις τήν σελ. 42, RA, 50, 23 τήν 
γραφήν dominum (καθώς επίσης τήν αυτήν γραφήν εις τήν σελ. 24, RA, 32, 3), (II) 
εις τήν σελ. 81, RB, 50, 29 τήν γραφήν deum (καθώς επίσης τήν αυτήν γραφήν εις 
τήν σελ. 65, RB, 32, 25) καί (III) εις τήν.σελ. 108, RC, 32, 17 τήν γραφήν deum]. 
Έ ν προκειμένφ ό κώδιξ ε, καθώς καί ό V, έχουν deum, ενώ ό Va dominum' 
έπαινοΰμεν τήν άποδοχήν τοΰ deum εκ μέρους τοΰ Schmeling, ενώ παραλλήλως 
φρονοΰμεν οτι πρέπει να διορθωθή ή γραφή dominum τών υ π ' αριθμ. 32 καί 50 
κεφ. εις τήν RA (εφ' όσον, κατά τό μάλλον ή ήττον, πρόκειται περί διορθωτικής 
επεμβάσεως Χριστιανοΰ τίνος κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους' ήτοι, τό 
θεωρηθέν «έθνικόν» deum άντεκατεστάθη δια τοΰ χριστιανικωτέρου dominum). 

Έ ν κατακλείδι ύποχρεούμεθα να έπαινέσωμεν καί αυτήν τήν επιτυχή 
προσφοράν τοΰ οϊκου Teubner, είδικώτερον δε τον G. Schmeling, όστις δια τοΰ 
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άναλυτικωτάτου προλόγου του (Ι) με την διεξοδικήν άναφοράν εις την παράδοσιν 
και τάς προηγουμένας εκδόσεις του κειμένου, (Π) με τους πλήρεις πίνακας των 
κωδίκων και των συντομογραφιών, (III) με την έκτεταμένην βιβλιογραφίαν και το 
stemma, καλύπτει πάντα τα κενά και λύει πάσας τάς τυχόν απορίας. 

ΧΡΗΣΤΟΣ NIK. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Pindari carmina cum fragmentis. Pars II. Fragmenta. Indices. Editit H e r ν i c u s 
M a e h 1 e r. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 
Leipzig 1989. Σελ. viii+224. 

Scholia metrica vetera in Pindari carmina. Editit A n d r e a T e s s i e r . Biblio
theca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig 1989. Σελ. 
xxiv+43. 

Χαιρετίζομεν εύφροσύνως την έμφάνισιν των δύο τούτων αρίστων εκδόσεων 
εις την σειράν της Βιβλιοθήκης Teubner. Δια του πρώτου τόμου ό Καθηγητής Η. 
Maehler εκδίδει τα πινδαρικά αποσπάσματα τών Ίσθμίων, ύμνων, παιάνων, 
διθυράμβων, προσοδίων, παρθενείων, κεχωρισμένων τών παρθενείων, ύπορχη-
μάτων, εγκωμίων, θρήνων, άδηλων ειδών και άμφιβαλλομένων. Συγκρινόμενη ή 
προ ημών εκδοσις προς τήν παλαιοτέραν του αύτου εκδότου (Pindari carmina cum 
fragmentis. Pars II. Fragmenta. Indices. Post Brunonem Snell edidit Hervicus 
Maehler. leipzig 1975) ευρίσκεται πλουσιότερα οχι μόνον κατά τάς μαρτυρίας 
(testimonia) του κριτικού υπομνήματος (πολλάκις ai μαρτυρίαι δεν περιορίζονται 
εις άπλας βιβλιογραφικός ενδείξεις, δπως εις τήν παλαιοτέραν εκδοσιν, άλλα 
παρατίθενται εκτενώς, εφόσον κρίνονται άναγκαΐαι δια τήν συγκρότησιν του 
κειμένου ή τήν διασάφησίν του) άλλα και κατά το άρχαΐον κείμενον (ενίοτε, όπως 
εις τον ιγ ' παιάνα, το κείμενον επαυξάνεται λόγω νεωτέρων παπυρικών ευρη
μάτων). * Η δλη εκδοσις συμπληροΰται υπό μετρικών αναλύσεων και δύο πινάκων 
(τών κυρίων ονομάτων και τών πηγών) εις ολα τα σωζόμενα έργα τοΰ Πινδάρου. 

Δια τοΰ δευτέρου τόμου ό Καθηγητής Andrea Tessier εκδίδει τα αρχαία 
σχόλια εις τους Έπινίκους τοΰ Πινδάρου. Προτάσσεται μακρά Εισαγωγή, 
οπού εξετάζεται ή χειρόγραφος και έντυπος παράδοσις τών σχολίων και παρατί
θεται ή οικεία βιβλιογραφία. Ό τόμος κατακλείεται υπό πινάκων τών μετρικών 
όρων και τών μνημονευομένων μεταξύ τών σχολίων αρχαίων συγγραφέων. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Michael Psellus, Theologica Vol. I, editit P. G a u t i e r , Teubner, Leipzig 1989, 
σελ. XIX+499. 

Ό έπί είκοσαετίαν ασχοληθείς μέ τον Μιχαήλ Ψελλον έκδοτης P. Gautier 
αποθανών δέν ήδυνήθη να εκδώση τα ύπ' αύτοΰ άντιγραφέντα έκ τοΰ κωδικός Ρ 
και παραβληθέντα προς τον κώδικα L φιλοσοφικά πονήματα τοΰ σοφοΰ 
φιλοσόφου τοΰ μεσαιωνικού Βυζαντίου. Ταΰτα εκδίδει νΰν ό δεδοκιμασμένος 
καθηγητής L. G. Westerink, άποσιωπών το δνομά του είς τήν προμετωπίδα τοΰ 
βιβλίου δια να τιμήση τον καταρξάμενον τοΰ Ιργου Gautier, ως επίσης είχεν 


