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ζουσα έν ταύτφ την πλήρη ένημέρωσιν εις θέματα αρχαιολογικά, μυθολογικά, 
Ιστορικής γεωγραφίας, επιστημονικών καί τεχνικών δρων. Μαρτυρεί έπιστημονι-
κήν άκρίβειαν καΐ άπέραντον ευρύτητα γνώσεων, άνταποκρινομένην εις τάς άρετάς 
τοϋ αρχαίου ποιητου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΖΑΓΑΝ1ΑΡΗΣ 

* * * 

ANTONIO CARLINI και άλλοι, Papiri L e t t e r a r i Greci. Πίζα 1978, 

σελ. 304. 

Ό τόμος περιέχει 38 ελληνικά κείμενα φιλολογικού και ήμιφιλολογικοΰ περιε
χομένου, πού διεσώθησαν εις παπύρινα σπαράγματα και διαφυλάσσονται εις εύρω-
παϊκάς βιβλιοθήκας ή στο έλληνο-ρωμαϊκον Μουσεΐον της 'Αλεξανδρείας. Τά πε
ρισσότερα άπ' αυτά τα παπυρικά αποσπάσματα έχουν ήδη έκδοθή εις συλλογάς, 
των οποίων ή έκδοσις είναι εξαντλημένη, ή εις περιοδικά σπάνια, πού δέν ευρί
σκονται εύκολα. Το γεγονός αυτό είναι ένας άπό τους λόγους πού ήνάγκασε τους 
μελετητάς νά τά συμπεριλάβουν στη συλλογή τους. Ό αναγνώστης ωστόσο του 
βιβλίου αύτοΰ θ' άναγνωρίση αμέσως τήν βελτίωσιν πού έχουν τα παπυρικά αυτά 
κείμενα τόσον άπό άποψιν αναγνώσεως δσο και από άποψιν σχολιασμού. 'Ακόμη 
μερικοί πάπυροι, καί κυρίως οί ύπ' αριθ. 16 και 35, έχουν έν μέρει αλλάξει μορ-
φήν χάρις είς νέας άλλ' ευτυχείς ανακαλύψεις συμπληρωματικών κομματιών, πού 
συνετέλεσαν είς τήν άνασύνθεσιν τών προηγουμένων κομματιών είς άρτίαν τεχνικήν 
μορφήν. "Οποιος έχει άσχοληθή με παπυρικά αποσπάσματα καταλαβαίνει αμέσως 
τά προβλήματα πού παρουσιάζονται αναφορικά με τήν άνάγνωσιν, τήν άναγνώρι-
σιν της πατρότητος ή τήν άνασύνθεσιν καί τον χαρακτηρισμών του κειμένου καί επί 
πλέον τήν ακριβή χρονολόγησιν. Τά προβλήματα αυτά ξεπέρασαν ικανοποιητικά 
οί συντάκται της συλλογής. 'Οκτώ πάπυροι (αριθ. 9, 20, 30, 31, 33, 34, 35) εκδί
δονται εδώ δια πρώτην φοράν. Αυτή ή editio princeps, δπως κάθε editio princeps, 
είναι ευτυχές γεγονός. "Οσο μικρή έκτασι καί αν έχη το κείμενον, δσο παρημε-
λημένος καί αν είναι ό σχολιασμός, όσας άτελείας, τελικά, καί αν φέρη, δίδει τήν 
ευκαιρία στον έπόμενον μελετητήν νά χρησιμοποίηση το νέο κείμενον εποικοδομη
τικά στους τομείς πού ή είδικότης του του επιτρέπει. 'Από τους παπύρους αυτούς 
δύο (αριθ. 9, 35) περιέχουν αξιόλογα μέρη από τάς ραψωδίας Β καί Α αντιστοί
χως της Ίλιάδος, καί ένας άλλος (αριθ. 20) ένα κομμάτι άπό τήν Πάλαιαν Δια-
θήκην (='Αββακούμ 3, 8—10). Ή πατρότης τών υπολοίπων δέν έχει άναγνωρι-
σθή. Ή έκδοσις δμως τών παπύρων αυτών έδωσεν άφορμήν στον J. Lenaerts νά 
εντόπιση το ύπ' αριθ. 31 απόσπασμα εύρίσκων σωστά πώς είναι άπό το Συμπό-
σιον του Ξενοφώντος (3, 9) είς ένα μικρό άρθρο του (βλ. Chr. Eg- 53, 1978, 
131—2). Τά υπόλοιπα αποσπάσματα αναμένουν τήν διαίσθησιν καί σοφίαν των φι
λολόγων, δια νά τους άποδοθή ή πατρότης. Το θέμα βέβαια δέν είναι απλό" εδώ 
ή παπυρολογία προσφέρει πολλά ς ευκαιρίας στον ερευνητή ν' άσχοληθή με πρωτό
τυπα θέματα είς παρθένον έδαφος. 

"Ολοι οί πάπυροι της συλλογής χρονολογούνται άπό τον 3ον π. Χ. αι. μέχρι τον 
7ον μ. Χ. αί. Οί περισσότεροι ανάγονται στον 2ο αι. μ. Χ., δπως καί θα περίμενε 
κανείς. Πρόκειται διά τήν περίοδον τών Άντωνίνων (96—192 μ. Χ.), περίοδον 
ειρήνης (pax romana), ασφαλείας καί πλούτου του Ρωμαϊκού κράτους, είς τήν 
οποίαν εντάσσονται οί περισσότεροι φιλολογικοί πάπυροι. 
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Τέσσαρες πάπυροι της συλλογής (αριθ. 22, 23, 24, 25) προέρχονται άπο άγο-
ράν, καί ανήκουν τώρα εις το Πανεπιστήμιον της Πίζας* οι υπόλοιποι δανείστη
καν άπο διάφορα μέρη, κυρίως την Γενεύην, το Μόναχον, την Κολωνίαν καί την 
'Αλέξανδρειαν. "Ετσι άπηρτίσθη μία αξιόλογος συλλογή φιλολογικών παπύρων, πού 
δίδει στην ολότητα της σαφή καί κατατοπιστικήν εικόνα του θέματος «φιλολογι
κοί πάπυροι». Μελετών δηλαδή κανείς τήν συλλογήν βλέπει τήν προσφοράν της 
παπυρολογίας εις τήν κλασσικην φιλολογίαν καί καταλαβαίνει χωρίς κόπο πώς δεν 
μπορεί νά έπιζήση ή κλασσική φιλολογία, αν αγνοηθούν οί πάπυροι. *Ας πάρωμε 
ενα παράδειγμα (άπο τα πολλά) πού επιβεβαιώνει τήν άποψιν αυτήν. 

Ό υπ' αριθ. 13 πάπυρος ( Ρ . Alex. Inv. 443, τέλη Ιου αι. μ. Χ.) περιέχει 
μέρη άπο τάς παραγράφους 137—141 του Πανηγυρικού του Ισοκράτους. Ώ ς γνω
στόν ή παράδοσις του κειμένου χωρίζεται είς δύο βασικάς ομάδας : vulgata καί Γ *. 
Το γεγονός 6 τι το παπυρικον κείμενον συμφωνεί άλλοτε μέ τόν κώδικα Γ καί 
άλλοτε μέ τους κώδικας πού ανήκουν στή vulgata δείχνει πω; το κείμενον του 'Ισο
κράτους δεν είχε ξεχωριοθή είς τάς ομάδας αύτάς κατά τον χρόνον τής γραφής 
του παπύρου ( = Ιον αι. μ. Χ.). 'Ακόμη αϊ ίδιαίτεραι γραφαί τοϋ παπύρου πού απο
κλίνουν άπο τον Γ κι ελέγχονται ορθαί μέ βάσιν το δλον Ιργον του 'Ισοκράτους, 
καί ή παρουσία στο παπυρικό κείμενον γραφών πού παραδίδονται άπο τή vul
gata κλονίζουν τήν ευπιστία μας προς τον Γ, πού μέχρι τώρα θεωρούσαμε το 
«άριστον» χειρόγραφον καί το έπαίρναμε ώς βάσιν εις τήν έκδοσιν του 'Ισοκρά
τους. Έ ν συνόψει, ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν καί άπο τήν μελέτην άλ
λων παπυρικών κειμένων συγκριτικά μέ τα βυζαντινά χειρόγραφα. Το Ολον θέμα 
οδηγεί άναγκαστικώς είς άναθεώρησιν των άρχων τάς όποιας έφαρμόζομε στην 
εκδοσι τών κειμένων τής κλασσικής φιλολογίας. 

Το βιβλίο αυτό είναι έργον συλλογικον πού δείχνει το αμέριστο καί ζωηρό 
ενδιαφέρον νέων φιλολόγων δια τήν Ιρευναν στην παπυρολογία εις το Πανεπιστή
μιον τής Πίζας. Ό έπαινος δια τον καρπον αύτον ανήκει είς τον Καθηγητήν Anto
nio Carlini πού κατάφερε κάτω άπο 8χι εύνοϊκάς συνθήκας νά δημιουργήση στην 
Πίζα ενα παπυρολογικό φυτώριον. 

ΒΑΣ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 
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WOLFGANG Α. BIENERT, D i o n y s i o s v o n A l e x a n d r i e n . Zur Frage 

des Origenismus im dritten Jahrhundert. Walter de Gruyter, Berlin - New 

York 1978, σ. XI -f- 251. (Patristische Texte und Studien, herausgeg. 

von K. Aland und W. Schneemtlcher, Band 21). 
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