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"Οντως, ή κοινωνία τής Μεσοελλαδικής εποχής εμφανίζει το περίπλοκον 
και λόγω τής μεταβλητότητος τοο τρόπου ταφής των νεκρών και λόγω τοΰ χαμη
λού τεχνολογικού" επιπέδου της, μάλιστα δε και τής διαφορετικής κλίμακος ιών 
κοινωνικών ομάδων, εντός τών οποίων, συμφώνως προς τήν γνώμην τής Ν., κάθε 
άτομον ήδύνατο να τοποθετηθή αναλόγως. 

Έ ν τή διατριβή αυτής ή Miss Nordquist επισημαίνει και τα έξης: α') ή μέ
λει η προ πάντων των ύστερώτερον γενομένων μεσοελλαδικών οικιών δεικνύει 
τήν αρχήν τοΰ ενδιαφέροντος δια τα μνημειώδη οικοδομήματα, β') ή διαρρύθμι-
σις τών οίκιών και τών οίκοπέδων δυνατόν να σημαίνη δτι ταύτα ανήκουν είς 
μεμονωμένα άτομα ή οίκογενείας, ερμηνεία όμως ή οποία δέν ευρίσκει πλήρη 
έπαλήθευσιν είς τήν πρωτογενή διάρθρωσιν τής μεσοελλαδικής κοινωνίας. 

Τήν βάσιν χρονολογήσεως τών πορισμάτων αυτής ή σ., ουχί άνευ λόγου, 
έστήριξεν είς τήν μελέτην τών κεραμικών ομάδων διαφόρων στρωμάτων ταξινο-
μηθέντων είς £ξ περιόδους. Δοθέντος δ' δτι μέγα ποσοστόν τής έξετασθείσης κε-
ραμεικής ήτο είσηγμένον έξ Αίγίνης, έκ τούτου καί μόνον τεκμαίρεται ή εμπο
ρική συνάφεια τών περιοχών 'Ασίνης και Αίγίνης, ένώ περιωρισμέναι, κατά τα 
φαινόμενα, ήσαν αί έπαφαί μετά τής Κρήτης. 

Έ ν συμπεράσματι θα σημειώσω τα έξης: πρόκειται περί καλώς τό θέμα 
πραγματευομένης διατριβής κατά τε τήν δομήν καί δκτασιν και τήν λεπτολόγον, 
αν καί είς πολλά σημεία βασανιστικήν, έξέτασιν τών αρχαιολογικών δεδομένων 
τής 'Ασίνης τής Μεσοελλαδικής εποχής. 'Οπωσδήποτε δε ή διατριβή αύτη τής 
Nordquist είναι δργον δια τοΰ οποίου ή επιστήμη τής προϊστορικής αρχαιολο
γίας προάγεται, πολλώ μάλλον καθ' όσον τα υπό τής Ν. είς τήν δημοσιότητα δο
θέντα πορίσματα δύνανται να χρησιμεύσουν ώς αφετηρία νέων, βαθύτερον εστο-
χασμένων, ερμηνειών τών αρχαιολογικών δεδομένων τής 'Ασίνης. 

Κατακλείων δια μιας γενικού χαράκτηρος κρίσεως άφορώσης είς τήν σύν-
θεσιν παρομοίων διατριβών-πραγματειών, δια τής βασάνου τών αρχαιολογικών 
δεδομένων, διατριβών αϊτινες στόχον έχουν τήν άθρόαν οίον συμπεπυκνωμένην, 
συναγωγήν συμπερασμάτων, θα ελεγον, δτι όσον περισσότερον ό ερευνητής είναι 
γνώστης τής εγχωρίου γλώσσης, τής παραδόσεως —μυθικής καί ίστορικής—καί 
δή τών γραπτών πηγών αί όποΐαι αφορούν τήν περιοχήν είς ήν ή αρχαιολογική 
άναζήτησις, τόσον εγγύς είς τα πράγματα, εννοώ ακριβής, είναι είς τήν συναγω
γήν τών συμπερασμάτων του. 

Π. Γ. ΠΥΡΙΟΒΟΛΗΣ 

Archiv für Papyrusforschungund verwandte Gebiete, 32. Band, BSB B. G. Teu-
bner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1986, σελ. 150 + 16 rtiv. 

Ή εκδοτική δραστηριότης τοΰ παπυρολογικού τούτου περιοδικού καλύ
πτει χρονικά 88 έτη, δσα δηλαδή αριθμεί ô 20ός αίών. Ή εκδοσίς του Αρχισε 
αμέσως με τήν εϊσοδον τοΰ κόσμου είς τον παρόντα αΙώνα- ήταν ή εποχή πού 
έδειχνε τήν ανάγκην νά έξυπηρετηθή ή παπυρολογία μèτò ίδικόν της περιοδικόν. 
Είναι προς τιμήν τοΰ 'Εκδοτικού Οίκου Β. G. Teubner, ό όποιος κατώρθωσε νά 
παρουσίαση είς τήν σειράν τών 32 τόμων (λόγοι ίστορικών συγκυριών συνετέ-
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λεσαν είς το να εκδίδεται το περιοδικόν μόνον κατά τα μεσοπόλεμα διαστήματα) 
αξιόλογους έρευνας επιφανών επιστημόνων και γνωστών μελετητών είς τήν ευ
ρύτερη περιοχήν των αρχαιογνωστικών επιστήμων. Μοΰ εδόθη ή ευκαιρία και 
άλλοτε, παρουσιάζοντας το A r c h i ν εις τάς στήλας του περιοδικού «Πλάτων», 
να εκθειάσω τήν προσφοράν του και τήν συμβολήν του είς τήν πρόοδον τής επι
στήμης τής παπυρολογίας διεθνώς. Έπιρρωννύει τον λόγον μου αυτόν ή εκδοσις 
τοΰ 32ου τόμου, όπου φιγουράρει έντεχνα παπύρινο απόσπασμα μέ τήν είκόνα 
πτηνού είς τό άριστερόν περιθώριον. Πρόκειται βέβαια δια τον περίφημον πάπυ-
ρον τοΰ Τιμοθέου. 

Τό περιεχόμενον τοΰ περιοδικού" εϊναι πλούσιον σε ποικιλία θεμάτων·: 
Έν αρχή ό Wolfgang Luppe έξ αφορμής τής εκδόσεως τοο PMich. 1319 

συγκρίνει μέ τον πάπυρον αυτόν τα ήδη δημοσιευμένα αποσπάσματα (POxy. 
3652, 2455 και 2544) και επεξεργάζεται τήν «ύπόθεσιν» τοΰ Ευριπίδειου δράματος 
«Φρίξος» (σελ. 5-13). 

Στή συνέχεια (σελ. 15-21) ό Adam Bulow-Jacobsen μέ τήν συνεργασίαν του 
John Strange εκδίδει ενα απόσπασμα τοο ελληνικού κειμένου τής Παλαιάς Δια
θήκης, πού καλύπτει τα εδάφια 3,3 εως 3,19 τής Ε ξ ό δ ο υ και αναφέρεται είς τό 
έπεισόδιον τής ίεράς βάτου. Εϊναι ό πάπυρος Ρ C a r l s b e r g 49, μέρος κωδικός 
τοϋ 5ου αΙώνος. Ό εκδότης προβαίνει σέ συγκρίσεις μέ άλλους κώδικας τής Π.Δ. 
ίΐςενα περιωρισμένον κάπως κριτικόν υπόμνημα, ένώ δημοσιεύει τό κείμενο ν 
άνευ τόνων, πνευμάτων και λοιπών σημείων στίξεως, τεχνική πού, δμως, άπςιδει 
προς τήν επικρατούσαν συνήθειαν: τα εκδιδόμενα παπυρικά κείμενα (εϊτε είναι 
φιλολογικοϋ είτε μ ή φιλολογικού περιεχομένου) διευθετούνται κατά τήν αυτήν 
μορφή ν, δπως και τα κείμενα τής αρχαίας ελληνικής Γραμματείας. 

Έκδοσιν 6 παπυρικών κειμένων Χριστιανικού περιεχομένου, μέ γενικόν 
τίτλον Varia Christiana Π, επιχειρεί ό Kurt Treu (σελ. 23-31), γνωστός βεβαίως 
άπό τήν πολυετή ένασχόλησίν του μέ τους Χριστιανικούς παπύρους. Ό έμπειρος 
και ειδήμων μελετητής εκδίδει τώρα «ύμνον έπί τής καταβάσεως τοΰ Χρίστου 
είς τον "Αδην», «διήγησιν θεραπείας» πού αναφέρεται, κατά πάσαν πιθανότητα, 
είς τον Χριστιανόν ίατρόν Κοσμδν, «Χριστιανικήν έπιστολήν», μεγάλου ενδια
φέροντος άπό γλωσσικής απόψεως, «προσευχήν τοΰ τύπου λευλευ-», «έρώτησιν 
μαγικοΰ περιεχομένου» προς τον Θ ε ό ν τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν , δπου φαίνεται 
σαφώς ή μεταλλαγή παγανιστικοΰ περιεχομένου σέ Χριστιανικόν, και τέλος, 
«λειτουργικόν ψαλμόν». Οί πάπυροι ανήκουν είς τήν Συλλογήν τοΰ Αϊγυπτια-
κοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου, ανάγονται δέ είς τους 4ον μέχρι 6ου αΐώνας. 

Δύο πάπυροι τής Συλλογής τοΰ Πανεπιστημίου τής Λειψίας εκδίδονται 
(σελ. 33-46) άπό τήν Δ/ ρα Barbel Kramer, τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέρ
γης. Πρόκειται δια κείμενα τοΰ 4ου αϊ. μ.Χ. πού αναφέρονται είς τήν τοπικήν διοί-
κησιν τής πόλεως 'Απόλλωνος Μικράς (τό πρώτον) και Όάσεως Μεγάλης (τό 
δεύτερον). Ή εκδοσις εϊναι άριστα τεκμηριωμένη άπό βιβλιογραφικής απόψεως, 
πού προδίδει συνάμα και τήν έπιστημονικήν ίκανότητα τής κυρίας Kramer. 
Ή εργασία είς τό σύνολον της εϊναι υποδειγματική. 

Ό Johannes Diethart επιφέρει διορθώσεις είς τους ήδη έκδεδομένους Βε-
ρολινείους παπύρους (σελ. 47-48), πού έκ πρώτης δψεως φαίνονται όρθαί, και 
ό J. Whiteborne παρουσιάζει άρθρον (σελ. 49-53) άναφερόμενον είς τα «χρυσά 
αντικείμενα προικός». Εϊναι μελέτη πού εντάσσεται εϊς τήν περιοχήν τής 'Ιστο
ρίας τοΰ 'Ιδιωτικού Δικαίου τής Ρωμαϊκής Αιγύπτου, και στηρίζεται εις τάς πα-
ρεχομένας άπό τους παπύρους πληροφορίας περί τήν φ ε ρ ν ή ν και τα παρά
φ ε ρ ν α . 
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Δια τους μελετητάς των κοπτικών παπύρων ό παρατιθέμενος στην συνέχεια 
(σελ. 55-66) κατάλογος τών κοπτικών μαγικών παπύρων τής Συλλογής τοΰ Κρα
τικού Μουσείου του Βερολίνου, πού έξεπόνησε ό Walter Beltz, αποτελεί χρήσι-
μον όδηγον αφετηρίας, προκειμένου να διερευνηθούν διάφορα στοιχεία, όπως 
εϊναι τα φυλακτά, αί ίκεσίαι, αί μαγεΐαι, όλα είς χρήσιν δια την θεραπείαν ασθε
νειών ή την δημιουργίαν αγάπης έκ μέρους τοΰ άλλου προσώπου κτλ. Υπάρχει 
επίσης πίναξ ονομάτων είς την κοπτική ν γλώσσαν, και τέλος απαριθμούνται 
διάφορα χαρακτηριστικά, πού αποτελούν βεβαίως κοινοτοπίας είς τους μαγικούς 
παπύρους γενικά. 

Εις την «Έκθεσιν», πού ακολουθεί (σελ. 67-77) βιβλιογραφοΰνται έργασίαι 
σχετικαί με τός παπυρολογικός σπουδάς. Τάς βιβλιοκρισίας επιχειρούν οί G. 
Poethke (το πλείστον), Κ. Η. Priese, Ingeborg Müller και U. Luft. 

Ό Herwig Maehler εκθέτει (σελ. 87-95) κατάλογον, δπου μνημονεύονται 
οί δημοσιευμένοι φιλολογικοί πάπυροι μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1984. Πρόκειται 
για χρήσιμον βοήθημα είς τους φιλολόγους πού ασχολούνται με τους παπύρους 
τής λυρικής ποιήσεως τής αρχαίας ελληνικής Γραμματείας. 'Αναφέρονται ο
νομαστικώς οί ποιηταί 'Αλκαίος, 'Αλκμάν, 'Αρχίλοχος, Πίνδαρος, Σαπφώ, Σι
μωνίδης, Στησίχορος, Τυρταίος, δια να ακολουθήσουν ποιητικά αποσπάσματα 
κατά είδη, τών οποίων ή πατρότης δεν έχει εισέτι άνιχνευθή. Ό συγγρ. δεν πε
ριορίζεται μόνον είς τήν παροχήν πληροφοριών και τήν καταλογογράφησιν 
τών ποιητών, άλλα προβαίνει είς συμπληρωματική ν βιβλιογραφική ν ένημέρω-
σιν, ενώ παραλλήλως διορθώνει εσφαλμένος κατά τήν άποψίν του αναγνώσεις. 

'Ακολουθεί ανάλογη εργασία τοΰ Kurt Treu (σελ. 87-95) με περιεχόμενον 
τους Χριστιανικούς παπύρους. Ό συγγραφεύς, ειδικός επί τοΰ θέματος, όσον 
κανείς ϊσως άλλος, επεκτείνει τον κατάλογον τών Χριστιανικών παπύρων με νέας 
εκδόσεις, τάς οποίας σχολιάζει δια βραχέων και συμπληρώνει με διορθώσεις 
και σχετικός πληροφορίας. Αί περιοχαί αναφοράς εΐναι ή Παλαιά και ή Καινή 
Διαθήκη, οί Πατέρες, τα Λειτουργικά, καθώς επίσης ολίγα κείμενα άβεβαίου πε
ριεχομένου, Λατινικά καί subsidia. 

Ό Joseph Modrzejewski συνεχίζει τήν βιβλιογραφίαν τών νομικών παπύ
ρων. Τό πρώτον μέρος έδημοσιεύθη είς τό προηγούμενον τεύχος, καί αναφέρθη
κα κατά τήν κρίσιν πού επεχείρησα: Π λ ά τ ω ν 38 (1986), σελ. 202. Τό δημο-
σιευόμενον τώρα δεύτερον μέρος (σελ. 97-147) (καί έπεται συνέχεια) καλύπτει 
κατ' ούσίαν ιστορικά θέματα πού συνδέονται συγκεκριμένα με τήν τοπική ν διοί-
κησιν, τήν Πτολεμαΐκήν καί Ρωμαϊκήν προσωπογραφίαν κτλ. Ίδιαίτερον τμήμα 
καλύπτει τήν ίστορίαν τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί τών Ελληνιστικών μοναρ
χιών. Συνεχίζεται είς τους διοικητάς τής Αίγύπτου κατά τήν Ρωμαϊκήν περίο-
δον, καί αναφέρεται σε θέματα, όπως είναι: διοίκησις καί φορολογικά συστήματα, 
λειτουργίαι, πληθυσμιακά θέματα, στρατός, στόλος, αστυνομία κτλ. Ή κοπιώ
δης, καί άχαρις έν πολλοίς, αυτή εργασία, αποτελεί εύπρόσδεκτον δώρον είς τάς 
χείρας τοΰ ερευνητού τής Ελληνιστικής Αίγύπτου. 

Είς τάς σελ. 149-150 υπάρχει κατάλογος τών «ληφθέντων βιβλίων» καί κα
τόπιν, μέχρι τέλους, δημοσιεύονται φωτογραφίαι (16 τον αριθμόν) παπύρων πού 
αποτελούν τό άντικεΐμενον έρεύνης είς τά δημοσιευόμενος εργασίας. 

Τό περιεκτικόν περιεχόμενον τοΰ περιοδικού εξακολουθεί να τηρή τήν 
πορείαν πού εχάραξον οί μεγάλοι παπυρολόγοι τής αρχής τοΰ 20ου αι., ένώ ε
πεκτείνει τήν θεματολογίαν του σύμφωνα προς τάς ανακατατάξεις πού επέβαλε 
ή παπυρολογία εις τον χώρον τής Κλασσικής Φιλολογίας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 


