
an 

Aristoteles. Αθηναίων Πολιτεία, edidit Μ. C h a m b e r s , Bibliotheca scripto-

rum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1984, σελ.ΧΧ+94, tab. 4. 

Εις τον λατινικον πρόλογον του έργου τούτου ό εκδότης, καθηγητής εν 
Los Angeles, Mortimer Chambers, εκθέτει την ιστορία ν τοϋ κειμένου. Μέχρι 
toö 1879 ήσαν γνωστά μόνον αποσπάσματα τίνα έκ γραμματικών και λεξικογρά
φων είλημμένα. Τφ 1879 το Μουσεΐον τοϋ Βερολίνου απέκτησε δύο παπυρικά 
αποσπάσματα περιέχοντα τμήματα τεσσάρων κεφαλαίων, είς τήν άνάγνωσιν 
των οποίων έρρίφθη μετά ζήλου ό φιλολογικός κόσμος. Μέγα γεγονός όμως 
ύπήρξεν ή τφ 1890 άπόκτησις υπό του Βρεταννικοϋ Μουσείου τεσσάρων παπυ
ρικών κυλίνδρων εξ Αίγύπτου, περιεχόντων τό σύνολον του έργου. 'Εξεδόθη 
τοϋτο υπό τοο Kenyon τφ 1891, όστις έξετύπωσε και φωτοτυπίας τοο κειμένου. 
Ό έκδοτης Chambers περιγράφει τήν εις έκαστον κύλινδρον περιεχομενην ΰλην 
και τάς εκδόσεις πού έπηκολούθησαν ύπό ονομαστών φιλολόγων και τον ζήλον 
τών φιλολόγων όλων τών χωρών περί τήν συμπλήρωσιν και άνάγνωσιν τοο κει
μένου, φέροντος πολλά κενά και άπεσβεσμένας περιόδους, λόγω πολλών φθορών 
τοο παπύρου και χασμάτων. ΕΙδικώτερον παρατηρεί περί τοΰ παπύρου οτι τό 
έργον έχει γραφή έπί της όπισθίαΓ όψεως τοϋ παπύρου (με τάς εγκαρσίους ίνας 
υπό τεσσάρων γραφέων κατά παραγγελία ν ίδιώτου τινός, καθορίζεται ποίον 
έκαστος τμήμα έγραψα και τό εΐδος της γραφής εκάστου (έμφαινόμενον εϊς τα 
έν τέλει τοΰ βιβλίου παρατιθέμενα φοκοτυπικά δείγματα). Ό εκδότης έκτιαφ 
τήν λογιότητα τοο τετάρτου γραφέως, όστις διώρθωσε και συνεπλήρωσε τήν γρα-
φην τοο δευτέρου. Ό πρώτος και ό τέταρτος γραφεύς έχρησιμοποίησαν και βρα-
χυγραφικά σύμβολα, ών ό έκδοτης παρέχει δείγματα. 'Ακολούθως ό έκδοτης 
εξηγεί τάς τηρηθείσας αρχάς ορθογραφίας και τονισμού δια τό κείμενον. 'Α-
ξιοσημείωτον είναι οτι εξ όλων τών έκδοτων τοϋ βιβλίου τούτου, εις διαφόρους 
χρόνους έκδόντων τό έργον, τήν άνάγνωσιν και τών τεσσάρων παπυρικών τό
μων του 1890 είχον κάμει μόνον ό Kenyon, ό Blass και ό Wilcken. Ai λοιποί εκ
δόσεις έστηρίχθησαν είς τάς φωτοτυπίας. Ό Chambeis είναι ό τέταρτος άναγνώ-
σα^ τους παπύρους. Ύπό τοο οίκου Teubner εξεδόθη ή Πολιτεία 'Αθηναίων τό 
πρώτον ύπό Fr. Blass τφ 1892. πεντάκις έκτοτε εκδοθείσα μέχρι 1906. Είτα υπό 
Τ. Thalheim τφ 1909 καί 1914, υπό Η. Oppermann τφ 1928 και νυν τό 1986 ύπό 
Μ. Chambers. Ό Chambers έχει ασφαλώς τήν δέουσαν ίκανότητα προς επιτυχή 
έκδοσιν, δεδομένου οτι ασχολείται παλαιόθεν με τό πολίτευμα τών 'Αθηναίων 
καί με τοο 'Αριστοτέλους τό σχετικόν έργον, ώς εμφαίνεται έκ τών δημοσιευ
μάτων αύτοϋ τών αναφερομένων είς παρατηρήσεις αύτοΰ, σχόλια καί ποικίλας 
σημειώσεις έπί τών χειρογράφων καί τοϋ κειμένου τής Πολιτείας 'Αθηναίων καί 
γενικώς έπί τοϋ αρχαίου 'Αθηναϊκοϋ πολιτεύματος, άτινα έχουν ϊδει τό φώς κατά 
τα έτη 1965, 1967, 1971, 1973, 1979 καί 1986. 

Ό πρόλογος συμπληροΰται μέ κατάλογον τών εκδόσεων τών αποσπασμά
των, τών παπύρων τοϋ Βερολίνου, τοϋ όλου έργου τών φωτοτυπιών, τών επιτο
μών,, τών μεταφράσεων, τών σχολίων, τών συνθετικών μελετών καί τών μελετών 
περί τών πηγών τοϋ 'Αριστοτέλους καί περί τών θεσμών καί άλλων θεμάτων άφο-
ρώντων τήν ίστορίαν τών 'Αθηνών. Επίσης περιέχει κατάλογον έργων περί τών 
βραχυγραφιών. 'Ακολουθεί τό κείμενον, σελ. 1-64, τέσσαρα αποσπάσματα καί 
ή επιτομή τοϋ Ήρακλείδου Λέμβου, σελ. 64-68, οι πίνακες πηγών καί ονομάτων 
καί πραγμάτων, 6,-84 καί τέσσαρες φωτοτυπικοί πίνακες μετά δειγμάτων γραφής 
τών τεσσάρων γραφέων τοϋ έργου. 

ΕΙς έκάστην σελίδα τοϋ κειμένου υπόκεινται δύο υπομνήματα, τό μέν πε-
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ριέχον τάς συσχετίσεις τών πληροφοριών του κειμένου προς τάς πηγάς και το 
δεύτερον, το κριτικόν, όπερ περιέχει τάς διαφόρους γραφάς, τάς διορθώσεις και 
τάς εικασίας των μελετητών. Και τα δύο υπομνήματα δύνανται να θεωρηθούν 
επαρκή.Ώς προελέχθη, με την άνάγνωσιν του κειμένου ήσχολήθησαν μετά ζήλου 
έξοχοι τής εποχής φιλόλογοι. Έκ τής βιβλιογραφίας και του κριτικού υπομνή
ματος βλέπομεν και την συμμετοχήν πολλών Ελλήνων, Κ. Κόντου, Γενναδίου, 
Σακορράφου, Παπαγεωργίου, Παπαβασιλείου, Α. Α. Σακελλαρίου, Π. Φωτιά-
δου, Κ. Πελεκίδου. Ήτο τότε ή λαμπρά εποχή τής Ελληνικής Φιλολογίας. Υ
πάρχει λοιπόν δια τα κενά, τα άπεσβεσμένα και τα άσοφή χωρία αφθονία δια
τυπωμένων είκασιών καί προτάσεων, έκαστη δε τούτων έχει σοβαρά υπέρ αυτής 
στηρίγματα, εϊς τρόπον ώστε να περιάγη τον έκδότην εις άμηχονίαν περί τής 
προτιμητέας μορφής τής συμπληρώσεως είς περιπτώσεις πολλάς. Ό εκδότης 
ευρίσκεται είς δυσχερή θέσιν εκλογής. Συχνά προβαίνει είς συμπλήρωσιν εκλέ
γων την συμπληρωτέαν μορφήν εύστόχως κατά κανόνα, πολλάκις όμως άφίνει 
άσυμπλήρωτον τό κενόν άφίνων τήν συμπλήρωσιν είς τον άναγνώστην, αφού 
βεβαίως παράσχη εις αυτόν τάς διαφόρους εικασίας αΐτινες έχουν διατυπωθή. 
Ιδού παράδειγμα: Κεφ. 47, 5 σελίς 43 στίχ. 12: Τά δε ά λ λ α α π ό κ ε ι τ α ι 
χ ω ρ ί ς ϊ ν α μή π ρ ο ε ξ α λ ε ι [..]. Ό εκδότης άφίνει άσυμπλήρωτον τήν 
λέξιν διστάζων να χρησιμοποίηση τήν έτέραν δύο δυνατοτήτων α) προεξαλειφθήι 
2) προεξαλείφηται. Ή δίατύπωσις τοϋ κειμένου μέ τάς προτιμηθείσας γραφάς 
δέν επιτρέπει τήν προβολήν αντιρρήσεων, έάν δέ πού τις θά ήθελε να προτίμηση 
έτερου είδους συμπλήρωσιν, δυσκόλως θά £πειθεν ότι αύτη είναι ή πιθανότερα. 
Επομένως είς ιό κείμενον τού Champers δευτερεύουσας παρατηρήσεις θά ήδύ-
νατό τις να κάμη. 

Σελίς 25 στίχος 1 (κεφ. 27, 4): ά φ' ών α ί τ ώ ν τ α ί τ ί ν ε ς . Είς τό κριτ. 
υπόμνημα δέν βλέπω άμφισβήτησιν τής γραφής ή άλλην τινά εικασία ν όμως 
νομίζω ότι έδώ συντακτικώς δέν ευσταθεί υποτακτική τοϋ αίτέομαι. Δέν ευσταθεί 
δέ τό ρήμα κατά τήν γνώμην μου ούτε καί νοηματικώς προς τά συμφραζόμενα. 
Πιστεύω ότι τό ορθόν εϊναι: άφ' ών α ί τ ι ώ ν τ α ί τ ί ν ε ς . Δηλαδή αιτιών-
ται τον Περικλέα ώς εΐσαγαγόντα τον δεκασμόν είς τά δικαστήρια. 

Τήν παρατήρησιν ταύτην τήν διετύπωσα, διότι πιστεύω ότι ή υπάρχουσα 
αΐτώνται δέν δύναται να εύσταθήση. Υπάρχουν καί δλλαι γραφαί δυνάμεναι νά 
αντικατασταθούν δι' ετέρων, εφ1 όσον όμως ή προτιμηθεΐσα δέν δημιουργεί πρό
βλημα συντακτικόν ή νοηματικόν, θεωρείται ώς καλώς κειμένη. 

Ώς προς τον χωρίσμόν τών λέξεων είς τό τέλος τοϋ στίχου οί παλαιοί λό
γιοι καί ή σεβάσμια παράδοσις τοΰ οίκου Teubner ήκολούθουν ανέκαθεν δια τά 
άρχαϊα κείμενα τον χωρίσμόν κατά συλλαβάς λ.χ. δο-κι-μα-σθέν-τες, άμ-φι-σβη-
τή.Εΐςτό παρόν κείμενον ή παράδοσις ταράσσεται άπό τάς νεωτερικάς επιδρά
σεις μέ γραφάς, ώς δοκιμασ-θέντες σελ. 50, 5-6, άμφισ-βητή σελ. 53, 5-4 κ.ά\ 

Ώς προς τήν όρθογραφίαν καί τήν στίξιν εκτιμώ καί σέβομαι τάς έν τώ 
προλόγω διατυπωμένος αρχάς τού συγγραφέως. Υπάρχουν ώρισμένα τυπογρα
φικά άβλεπτήματα, άτινα σημειώ δια μέλλόυσαν εκδοσιν προς διόρθωσιν: σελ. 
19 στίχ. 9 κ α ì τ α ύ τ α ς στ. 27, 12 δ ι κ α σ τ η ρ ί ο ν. σ. 58, 11 έ π ι γ ε-
γ ρ ά μ μ ε ν ο ν σελ. 64, 19 ή τέ τ ί μ η σ ί ς έ σ τ ι ν αντί ή τ ε τ ί μ η σ ί ς 
έ σ τ ι ν. Είς τήν σελ. 21 στ. 18 γράφεται τών κατ ' ε α υ τ ό ν . Τό κ α τ" απο
τελεί ανάπτυγμα βραχυγραφίας έκ προσθήκης τοΰ γραφέως L1. Ή γραφή τοΰ 
'Αριστοτέλους θά ήτο προφανώς καθ ' ε α υ τ ό ν . Καί ταύτα μεν τυπογραφικά 
άβλεπτήματα; ή έκδοσις όμως τής 'Αθηναίων Πολιτείας αποτελεί μίαν έπιμεμε-
λημένην καί ίκανοπόιητικήν προσφοράν είς τους μελετητάς τοϋ αρχαίου βίου 
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και είδικώτερον τοϋ κορυφαίου πολιτεύματος τοϋ πολιτισμοϋ μας, συγγραφεΐσαν 
υπό τοβ κορυφαίου τόδν συγγραφέων τοϋ πολιτισμοϋ μας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Stephen D. Salamone, In the Shadow of the Holy Mountain: The Genesis of 

a Rural Community and its Refugee Heritage. New York: East European Mo

nographs, Boulder. Distributed by Columbia University Press. 1987. 245 pp., 

illustrated. 

Professor Stephen Salamone, author of the above listed book, is a mem
ber of the faculty of the Classical Studies Department of Boston University, 
and the Director of Modern Greek Studies there. He wrote the book originally 
as a dissertation which he submitted to the State University of New York 
at Buffalo, and was awarded the Ph. D. degree in History. Then he revised 
and amplified it considerably, thus making it useful and interesting not only 
to specialists in history, sociology and other fields, but also to the general 
reading public interested in modern Greece. 

The book is introduced by Prof. Albert Lord of Harvard University 
and Prof. Irwin T. Sanders of Boston University, each of whom has contri
buted a substantial Preface, and by Prof. Salamone himself, who has written 
a third Preface as well as an Introduction. 

It comprises seven chapters, an Epilogue, an Appendix containing 
illustrations, charts and tables, an Index, a Bibliography, and Photographs. 
The titles of the chapters are as follows: 

I. Community Survivaland the Survival of Hellenism. I I . Village life 
in Màrmaras: A Socio-Eoonomic Analysis. I I I . Diogmos and the Early years 
of Resettlement. IV. Ammouliani: The First Years of Settlement. V. The 
Fishing Industry in Ammouliani, Beginnings: 1927-1940. VI. Turning Point: 
The War Years 11941-1945} arid Beyond. VII . The Struggle for Social Justice: 
Contemporary Ammouliani 

In hi& Preface, Dr. Salamone explains how he first became interested 
in Ammouliani, a small island near the holy Mountain of Athos, and how 
it was tha t he decided, after living there for months, «to make it the focal 
point» of his «study of Hellenism» (p. 20). He says at the outset: «I first became 
interested in the village of Ammouliani for the purposes of language study. 
I wanted to study modern Greek somewhere with few distractions from 
work and under conditions tha t would force me to interiorize the language 
as quickly as possible». Ammouliani was suggested by a Gi*eek friend, who 
informed him «that the people of the village, having originally come from the 
vicinity of Constantinople, [the Marmaras Islands], once the center of Hel
lenism, spoke good Demotic Greek. This linguistic interest, plus the fact 
that Aminoujiani was almost litejally in the shadow of the Holy Mountain, 
the greaj monastic ericla/ve o£ Eastern Orthodox Christianity {I have always 


