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άρνητίκα ταΰτα σημεία δια νά υπογράμμιση τον κίνδυνον πού θα ένεΐχεν ή από
πειρα να άποκαταστήση τις τα απολεσθέντα έργα μέ βάσιν τάς περικοπας και τάς 
περιληπτικάς αποδόσεις της Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς . 'Αναγνωρίζει όμως δτι τούτο δεν 
σημαίνει δτι και το έργον του Φωτίου είναι ήσσονος σημασίας, άφοΰ ό Φώτιος δεν 
συνέθεσε την συναγωγήν τών έργων δια τους ιδιαιτέρους σκοπούς των σημερινών 
ερευνητών. Την έκαμε ΐνα πλήρωση τάς άνάγκας της εποχής του. Άναγνώσας τα 
έργα τα συνώψισε μέ εύσυνειδησίαν χωρίς άλλοίωσιν τών εν αύτοΐς πληροφοριών, 
έπιλέξας τάς κατά την κρίσιν του αξιόλογους καΐ χρησίμους έξ αυτών και απέδωσε 
την φρασεολογίαν τών άναγνωσθέντων συγγραμμάτων μέ φιλολογικήν άκρίβειαν. 

Αι έρευναι του συγγραφέως δια την τεχνικήν μέθοδον της συνοπτικής αποδό
σεως τών άνθολογουμένων έντή Β ι β λ ι ο θ ή κ η του Φωτίου συγγραφέων καΐ τής 
παραλαβής έξ αυτών περικοπών διεξαχθεΐσαι μέ έπιμέλειαν, εύθυκρισίαν καί συστη
ματικότητα μας έδωσαν εναργή εικόνα τής αξίας του Φωτίου ως μεσολαβητοΰ 
προς άξιόπιστον μετάδοσιν αρχαίων φιλολογικών έργων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

KALLIMACHOS ( W e g e der F o r s c h u n g , Band CCXCVI, herausgegeben 
von Aristoxenos D. Skiadas), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm
stadt, 1975 (σσ. XI -f- 418). 

Εις την γνωστήν γερμανικήν σειράν Wege der Forschung εξεδόθη ό 296ος τό
μος, αφιερωμένος είς τον Καλλίμαχον. Τής εκδόσεως έπεμελήθη ό *Α. Δ. Σκιάδας. 
Ή συμβολή του εκδότου έγκειται είς: (α) τον κατατοπιστικον πρόλογον (β) την 
διεξοδικήν βιβλιογραφίαν καί (γ) την ευτυχή επιλογήν τών παρατιθεμένων εργα
σιών, το καί σημαντικώτερον κατά την γνώμην μου. Καί είς τα τρία αυτά κατα
φαίνεται ή μακρά αναστροφή του μέ την Καλλιμαχικήν έρευναν καί ή βαθεΐα 
γνώσις του τών συναφών προβλημάτων *. 

"Η έκδοσις περιλαμβάνει είκοσιμίαν εργασίας, δλας γερμανιστί, εκ τών όποιων 
δεκατρείς είς το πρωτότυπον καί οκτώ (αϊ υπ' αριθμ. 2, 7, 9, 10, 15, 16, 18 καί 
21) είς μετάφρασιν, τεσσάρας εκ τής ιταλικής (2, 7, 9 καί 10), τρεις έκ τής αγγλι
κής (15, 18 καί 21) καί μίαν έκ τής γαλλικής (16). Οι συνεργάται αντιπροσω
πεύονται δια μιας εργασίας έκαστος, πλην τριών μέ δύο, του πρυτάνεως τών Καλ-
λιμαχιστών R. Pfeiffer (δια τών υπ' αριθμ. 6 καί 8) καί τών διαπρεπών V. Bar-
tolleti (7 καί 10) καί //. Herter (11 καί 19). Ή ελληνική φιλολογική παρου
σία είς τον τόμον είναι αισθητή καί δια μιας εργασίας του Ά . Καμπύλη 
(τής υπ' αριθμ. 5). 

Ή είς το τέλος παρατιθεμένη πλουσιωτάτη βιβλιογραφία άντικατοπτρί-

* Ό γράφων το παρόν δέν έφαντάζετο προ δεκατεσσάρων ετών δτι θα παρουσίαζε κά
ποτε έργασίαν διδασκάλου του είς τον Καλλίμαχον. Πράγματι, τότε ό κ. Σκιάδας μας είσηγεν 
αριστοτεχνικά (μίαν ομάδα φοιτητών, είδος μικρού σεμιναρίου) είς την λεπτήν καί δύσκολον 
Καλλιμαχικήν ποίησιν καί είς τα σχετικά προβλήματα, δια τής ερμηνείας αποσπασμάτων 
τής 'Εκάλης. 
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ζεκ. την έκτασιν και τήν λεπτομέρειαν της έρεύνης περί τον Καλλίμαχον. Παρελεί-
φθησαν βμως καΐ άρκεταί νεώτεραι έργασίαι ώς μή ληφθεισαι εγκαίρως' έκ τού
των μερικάς αναγράφει ό εκδότης εις σύντομον συμπληρωματικον πίνακα βιβλιο
γραφίας εις το τέλος του Προλόγου. 

Εις τον Πρόλογον ό εκδότης εκθέτει : (α) τον προβληματισμον της έρεύνης (χει
ρόγραφος παράδοσις, χρονολόνησις, κριτική του κειμένου) περί τον Καλλίμαχον 
«κορυφαΐον του νέου πνεύματος της 'Αρχαιότητος . . . [πού] διεμόρφωσε τήν φυσιο-
γνωμίαν -ης δημιουργίας τών μεταγενεστέρων ποιητών» (β) τήν δυσκολίαν κατανοή
σεως της Καλλιμαχικής γλώσσης (πού «αποφεύγει τήν χρήσιν αμεταβλήτων τύπων 
της παραδόσεως, άλλα καί απέχει της καθημερινής κοινής» ) καΐ τάς προϋποθέσεις 
προσπελάσεως καί ερμηνείας της εκλεκτικής ποιήσεως του Καλλιμάχου (γ) τάς 
συνεπείας τών παπυρικών ευρημάτων καί της μνημειώδους εκδόσεως τών αποσπα
σμάτων ύπο του Pfeiffer το 1923 (δ) τα κριτήρια του ιδίου του εκδότου εις το 
κρίσιμον έργον της επιλογής τών άναδημοσιευομένων έργα τιών καί ( ε) τήν μεθο-
δολογίαν του εις τήν κατάταξιν τών εργασιών. 

Αι έργασίαι του τόμου κατετάγησαν πραγματολογικώς είς τεσσάρας ομάδας 
καί κατά χρονολογικήν σειράν : Α' Αίτια : ερμηνευτικά προβλήματα μέ κύριον 
βάρος είς τον Πρόλογον καί τον Έπίλογον του έ'ργου. Β' Τα λοιπά μεγάλα 
ποιήματα, δηλ. ή Βερενίκη, οι "Ιαμβοι καί ή Εκάλη. Γ' Ή λοιπή ποίησις του 
Καλλιμάχου, δηλ. "Υμνοι καί Επιγράμματα καί Δ' Ό Καλλίμαχος καί οί άλλοι 
ποιηταί. 

Το έ'ργον λοιπόν του εκδότου ήτο οχι απλώς να επισκόπηση δια του Προλό
γου καί της Βιβλιογραφίας τήν άπέραντον Καλλιμαχικήν έρευναν τών τελευταίων 
δεκαετιών, άλλα, πολύ περισσότερον, δια της επιλογής καί συμπαραθέσεως αντι
προσωπευτικών εργασιών, να δώση σαφή εικόνα τών προβλημάτων καί δυνατό
τητα προς λύσιν των. Καί ασφαλώς ή εισαγωγή είς τήν ποίησιν του Καλλιμάχου 
δεν είναι ό μόνος σκοπός της εκδόσεως αύτου του τόμου, άλλα λόγω της φύσεως 
τών άναδημοσιευομένων εργασιών διαγράφεται παραλλήλως καί μία ουσιώδης 
εισαγωγή. 

Άναλυτικώτερον αϊ έργασίαι είναι αϊ έξης : 

1. OPPERMAN Hans, «Herophilos bei Kallimachos», σσ. 1—20 {^Hermes 
60 (1925), 14—32). e H παλαιοτέρα εργασία του τόμου. *0 Κ. ήτο ενή
μερος καί τών τελευταίων προόδων της επιστημονικής έρεύνης καί γνώσεως 
της εποχής του. Ά π ο ποιητικον ύπαινιγμόν του φαίνεται δτι ήτο γνώστης 
τής περί ανατομίας του οφθαλμού άνακαλύψεως του ιατρού 'Ηροφίλου δτι οί 
χιτώνες του οφθαλμού είναι τέσσαρες καί οχι τρεις, ώς μέχρι τότε έπιστεύετο. 

2. ROSTAGNI Augusto, «Die neuen Kommentar—Fragmente zu den Aitia 
und die literatische Polemik des Kallimachos», σσ. 21 42 ( = « I nuovi 
frammenti di commento agli Aitia e la polemica letteraria di Callimaco» 
Riv. FU. N.S. 11 (1933), ÌS9—210=Scritti Minori, Torino, 1956, l i , 1, 
311—331. Μετάφρ. έκ της ιταλικής ύπο Wolfgang Wieter.). Εξετάζει νεώ
τερα αποσπάσματα σχολίων εις τά Αίτια του Κ. καί πληροφορίας των δια 
τήν πολεμικήν μεταξύ Κ. καί ομοτέχνων του, ίδί^ 'Απολλώνιου του 'Ροδίου 1. 

3. PÜELMA Mario, «Kallimachos—Interpretationen II. Der Epilog zu den 
Aitien», σσ. 43—69 {=Philologus 101 (1957 ), 247—268). 'Ασχολείται μέ 
ερμηνευτικά προβλήματα τών εννέα στίχων του επιλόγου τών Αιτίων καί, 

1. Δείγμα τής κατά Κ. πολεμικής: Άνθ. Παλ. XI, 275 : «Καλλίμαχος, το κάθαρμα, 
το παίγνίον, ό ξύλινος νους / αίτιος ό γράψας «Αϊτια» Καλλίμαχος». 



- 3 1 9 -

μεταξύ άλλων, μέ τήν έρμηνείαν του στ. 9 : «αύταρ εγώ Μουσέων πεζον 
επε^μι νομόν», τον όποιον θεωρεί δτι σημαίνει: «Τώρα μεταβαίνω εις τήν 
«χαμηλήν Μοΰσαν» (δηλ. εις τους Ίαμβους, μετά τήν περιπλάνησιν εις τά 
ΰψη του Ελικώνος)». 
WIMMEL Walter, «Philitas im Aitienprolog des Kallimachos», σσ. 70—80 
( = Hermes 86 (1958), 346—354). 'Εξετάζει τήν πληροφορίαν του Φλωρεντια-
νοΰ σχολίου { = Ραρ. Soc. hai. 1219, άπ. 1, 12—15 = 24 Pf.) εις τον 
πρόλογον των Αιτίων, δτι ό Κ. συγκρίνει εκεί τα όλιγόστιχα ποιήματα (πλην 
Μίμνερμου του Κολοφωνίου και) Φιλητα του Κωου προς τα πολύστιχά των 
καί τα ευρίσκει καλύτερα των δευτέρων. 
KAMBYLIS Athanasios, «Der Vollzug der Dichterweihe bei Kallimachos», 
σσ. 81—99 (= Die Dichterweihe und ihre Symbolik. Untersuchungen zu 
Hesiodos, Kallimachos, Properz und Ennius, Heidelberg, 19b5, 89—102). 
'Αποτελείται άπο τέσσαρα μέρη : εις το πρώτον ò συγγρ. έρευνα τά αποσπά
σματα 1 και 2 (Pf.), δηλ. τον πρόλογον τών Αίτιων καΐ τήν σκηνήν του ονεί
ρου* υποδεικνύει δτι ανήκουν εις το αυτό θέμα καί αποτελούν ενότητα. Ή 
διήγησις της ποιητικής μυήσεως του Κ. ευρίσκεται εις το τέλος της ένότητος 
αυτής. Εις το δεύτερον μέρος εκτίθενται τα προηγηθέντα της μυήσεως, εις το 
τρίτον ή καθ* ύπνους συνάντησις του ποιητου μέ τάς Μούσας και είς το τέ
ταρτον ό συμβολισμός του ύδατος. 
PFEIFFER Rudolf, «ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΠΛΟΚΑΜΟΣ», σσ. 101—152 {=Phi-
lologus 87 (1932), 179—228. Ή δευτέρα ε'ις εκτασιν (μετά τήν υπ' αριθμ. 
12), τρίτη είς παλαιότητα (μετά τάς 1 και 19) και ΐσως πρώτη είς σπου
δαιότητα εργασία του τόμου. Εις τρία μέρη επιλύει πλήθος προβλημάτων του 
ποιήματος και της λατινικής του μεταφράσεως υπό του Κατούλλου. Συμπε
ραίνει δτι το ποίημα ήτο αρχικώς αυτοτελές και δτι με μικράς άλλαγάς είχεν 
ένσωματωθή πιθανώς είς το τέταρτον βιβλίον τών Αίτιων. 
BARTOLETTI Vittorio, «Die Allegorie des Feuers in den lamben des 
Kallimachos», σσ. 153—159 ( = «L'allegoria del fuoco nei Giambi di Calli
maco», St. hai. d. FU. CI. N. S. 10 (1932)., 223—229. Μετάφρασις εκ 
της ιταλικής υπό Wolfgang Wieter). Ό συμβολισμός του πυρός είς το τότε 
ύπο τών Vitelli καΐ Norsa (Atene e Roma, σειρά III, τόμος Ι, τεύχος 1—2 
(1933). σσ. 7 κ.έ. ) δημοσιευθέν απόσπασμα καί, πλην άλλων, υπό του Pas
quali («Sul nuovo epodo Fiorentino. Archiloco ο Callimaco?» St. Ital. d. 
FU. CI. N. S. 10 (1932), σσ. 169—175) άποδοθέν είς τον Κ. καί μάλιστα 
προστεθέν είς τους Ίαμβους του, είναι ό αυτός προς τον τών Χωλιάμβων του, 
δηλ. το Έφέσιον πυρ. 

PFEIFFER Rudolf, «Morgendämmerung», σσ. 160—166 {Thes aur is mata. 
Festschrift für Ida Kapp zum 70. Geburtstag, München, 1954, 95 104). 
'Εξετάζει τήν σκηνήν τοΰ διαλόγου τών δύο πτηνών της τετάρτης καί τελευ
ταίας στήλης της ξυλίνης πινακίδος τής Βιέννης (στ. 8 κ.έ.), πού ανήκει είς 
το έπύλλιον Εκάλη, καί ανασκευάζει Αποψιν τοΰ Wilamowitz ( Hellenistische 
Dichtung I, 189 καί Σημ. 1) δτι τά δύο πτηνά, πού άπεκοιμήθησαν ε'ις το 
τέλος του διαλόγου, αφυπνίζει εν τρίτον τά έξημερώματα. 
ARDIZZONI Anthos, «Überlegungen zur Struktur des Buches der lamben 
von Kallimachos», σσ. 167—175 ( = «Considerazioni sulla struttura del libro 
dei Giambi di Callimaco», Miscellanea di Studi Alessandrini in memoria 
di Augusto Rostagni, Torino, 1963, 257—262. Μετάφρασις εκ τής ιταλι
κής υπό Wolfgang Wieter). 'Αντιμετωπίζει προβλήματα δομής τών Ίαμβων 
μέ τήν βοήθειαν καί τών Έπφδών τοΰ Όρατίου. 
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10. BARTOLETTI Vittorio, «Zu den Hekale - Fragmenten des Kallimachos in 
den P. Oxy. 2376 und 2377», σσ. 176-185 ( = «Sui Frammenti dell'Ecale 
di Callimaco nei P. Oxy. 2376 e 2377», Miscellanea di Studi Alessandini 
in memoria di Augusto Rostagni, Torino, 1963, 263—272. Μετάφρασις εκ 
τής ιταλικής υπό Wolfgang Wieter. Εξετάζει τους δύο παπύρους, πού επι
τρέπουν 6χι μόνον τήν καλυτέραν άνάγνωσιν άλλων αποσπασμάτων του Κ., 
άλλα καί τήν ασφαλή άπόδοσιν των άπ. 62^ καί 639 ( Pf. ) εις τήν Έκάλην. 

11. HERTER Hans, «Die Haaröle der Berenike», σσ. 186-206 ( = Kleine 
Schriften, München, 1975, 417—432= Medizingeschichte in unserer Zeit. 
Festgabe für Edith Heischkel und Walter Artelt zum 65. Geburtstag, 
Stuttgart, 1971, 54—68). Ή νεωτέρα εκ των αναδημοσιευμένων είς τον 
τόμον εργασιών. Ασχολείται μέ ποικίλα ερμηνευτικά προβλήματα του ποιή
ματος Βερενίκης Πλκαμος. 

12. KLEINKNECHT Hermann, «ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛΛΑΔΟΣ», σσ. 207-275 
( = Hermes 74 (1939), 300-350). Ή εκτενεστέρα έργαοία της εκδό
σεως. Ερμηνεύει διεξοδικώς τον πέμπτον άπο τους "Υμνους του Κ. εις δύο 
σύνθετα μέρη : Α. Λατρεία (Ι Ή 'Επιφάνεια II Παλλάδιον και ασπίς Διο-
μήδους III Λατρεία καί μύθος) Β Μΰθος ( Ι Ό μΰθος της 'Αθήνας 'Ιππίας 
II Ό μύθος της κρίσεως του Πάριδος III Ό μΰθος της 'Αθήνας καί του 
Τειρεσίου IV Ό μύθος της γεννήσεως της Αθηνάς). 

13. ERBSE Hartmut, «Zum Apollonhymnos des Kallimachos», σσ. 276—300 
( = Hermes 83 (1955), 411—428). Κατάταξις καί αναλυτική ερμηνεία του 
δευτέρου "Υμνου τοΰ Κ. εις τρία μέρη. 

14. LUDWIG Walther, «Kallimachos und die Phainomena Arats als hellenisti
sche Dichtung», σσ. 301-307 ( = Hermes 91 (1963), 425-429). 'Εξετάζει 
το επίγραμμα τοΰ Κ. ύπ' αριθμ. 27 (Pf.), δπου ούτος επαινεί τον «τρόπον» 
τών Φαινομένων τοΰ Άράτου κατά το ύφολογικον πρότυπον των "Εργων 
τοΰ 'Ησιόδου. 

15. LLOYD-JONES Hugh, «Kallimachos Fragra. 191,62», σσ. 308-311 
( = «Callimachus fr. 191-62» CR. 17(1967), 125—127. Μετάφρασις εκ 
της αγγλικής ύπο Η. J. Tschiedel). Προτείνει πολύ τολμηράν, νομίζω, διόρ-
θωσιν τοΰ δευτέρου ήμιστιχίου τοΰ 62. 

16. CHAMOUX François, «Über ein Epigramm des Kallimachos (Ep. 54)», 
σσ. 312—318 ( = « S u r u n e épigramme de Callimaque (ep. 54)» R.E.G. 80 
(1967), 258—263). Μετάφρασις έκ τής γαλλικής υπό Reinhilde Eisenhut). 
Προτείνει πειστικήν, κατά τήν γνώμην μου, συμπλήρωσιν τοΰ στ. 3 τοΰ 
αποσπάσματος. 

17. GIANGRANDE Giuseppe, «Das Dichten des Kallimachos im mittleren und 
hohen Alter», σσ. 319—340 (=Η er mes 96 (1968), 710-725). 'Εξετάζει 
το επίγραμμα τοΰ Κ. άρ. 21 (Pf. = Άνθ. Παλ. 7,525) καί υποδεικνύει διορ
θώσεις εις αναγνώσεις τών Pfeiffer καί Rostagni. 

18. Me ΚΑΤ K.J., «Callimachea», σσ. 341-353 (=Symb. Osi. 44 (1969), 
3 8 - 4 8 . Μετάφρασις εκ τής αγγλικής υπό Florens Feiten). Προτείνει διορ
θώσεις εις τά έξης επιγράμματα τοΰ Κ. : (1) Άνθ. Παλ. XII, 51 = e p . 29 
Pf. = 5 Gow - Page (2) Άνθ. Παλ. XII, 148 = ep. 32 Pf. = 7 Gow - Page 
(3) Άνθ. Παλ. VII, 89 = ep. 1 Pf. = 5 4 Gow- Page (4) Άνθ. Παλ IX 566 
= ep. 8 Pf. = 58 Gow - Page (5 ) ep. 31. 4 Pf. = 1 Gow - Page (6) ep. 55.3 
Pf. = 16 Gow-Page (7) ep. 54. 3 Pf. = 24 Gow- Page (8) ep. 15.1 Pf. 
= 40 Gow-Page (9) ep. 14.1 Pf. = 44 Gow - Page καί (10) ep. 8.5 
Pf. = 58 Gow-Page. 
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19. HERTER Hans, «Kallimachos und Homer», σσ. 354-375 (== Kleine 
Schriften, München, 1975, σσ. 377—392 = Xenia Bonnensia, Bonn, 1929, 
57—76). Ή δευτέρα είς παλαιότητα (μετά τήν ύπ' αριθμ. 1) εκ των εργασιών 
της εκδόσεως. 'Εξετάζει τήν Όμηρικήν έπίδρασιν επί τον Κ. και δεικνύει 
βτι ούτος ήτο μεν περισσότερον παντός άλλου «ομηρικός», άλλ' δχι καΐ 
τυφλός μιμητής του Όμηρου. 

20. WEHRLI Fritz, «Horaz und Kallimachos», σσ. 376—387 (=Mus. Hélv. 
1 (1944), 69—76). Έρευνα το θέμα της επιδράσεως του Κ. επί τον Όρά-
τιον, ιδία είς το Carmen Seculare και 

21. CLAUSEN Wendell, «Catull und Kallimachos», σσ. 388-400 ( = «Catullus 
and Callimachus» Harv. Stud, in CI. Phil. 74 (1970), 85-94. Μετάφρα-
σις έκ της αγγλικής ύπο Udo W. Scholz). 'Εξετάζει θέματα επιδράσεως και 
το της μεταφράσεως του Βερενίκης Πλοκάμου του Κ. υπό του Κατούλλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ δ. φ. 

* * 

P r o l e g o m e n a d e comoedia, S c h o l i a i n A c h a r n e n s e s , Equi tés , N u -
bes . Fase. 1/A continens P r o l e g o m e n a de comoedia , Edidit W. J. 
W. Koster, Groningen 1975 σελ. xliv-}-221. Fase. 1/B continens Scho
lia in Ar i s tophan is Acharnenses, Edidit Nigel G. Wilson 1975, 
σελ. xi -J- 153. 

Εις τήν άπο μακρού χρόνου άρξαμένην εκδοσιν των σχολίων εις τάς κωμωδίας 
του Αριστοφάνους, δαπάναις του Βαταβικοΰ 'Ινστιτούτου 'Επιστημών (Institution 
Batavum Scientiae Purae), τελευταΐον απόκτημα εχομεν τους εν τίτλω δύο τόμους, 
τον ένα μέν έκδιδόμενον φροντίδι του 'Ολλανδού Καθηγητού κ. W. J. W. Koster, 
του καί γενικού έπόπτου της δλης εκδόσεως, τον έτερον δε ύπο του γνωστού πα-
λαιογράφου της 'Οξφόρδης κ Ν. G. Wilson. Ό πρώτος έκ των δύο τόμων περι
λαμβάνει τα Προλεγόμενα περί Κωμωοίας, τα όποια συνήθως άναγινώσκονται 
προτασσόμενα είς τους Άριστοφανείους κώδικας : πρόκειται κυρίως περί συντομό
τερων ή εκτενέστερων υπομνημάτων περί τοϋ δραματικού είδους της κωμωδίας, 
τα όποια ανάγονται μέν είς τους υστέρους της αρχαιότητος χρόνους, υπέστησαν δέ 
τάς άναθεωρητικάς φροντίδας της τριάδος τών Βυζαντινών λογίων, 'Ιωάννου του 
Τζέτζου, Θωμά του Μαγιστρου καί Δημητρίου του Τρικλινίου. Τών υπομνημάτων 
τούτων — ώς καί άλλων τινών διατριβών, αϊ οποΐαι δεν είναι μέν γνωσταί έκ τών 
χφφ. του 'Αριστοφάνους, συνάπτονται δμως στενώς προς τα μνημονευθέντα ήδη 
Προλεγόμενα (ώς π. χ. ό καλούμενος tractatus Coislianus του Παρισινού Έλλην. 
κωδ. Coisl. 120) — άπωτάτη πηγή δύναται νά θεωρηθή ό 'Αριστοτέλης καί ή μετ' 
αυτόν Περιπατητική παράδοσις, ώς ό Θεόφραστος, συγγραφεύς τών Περί Γελοίου 
καί Περί Κωμωδίας διατριβών. Ό κ. Koster είς τήν μακράν Είσαγωγήν του 
έρευνα διεξοδικώς πάντα τα περί τήν Ικδοσιν ζητήματα (χειρόγραφον παράδοσιν, 
πηγας τών κειμένων κλπ.) μετά θαυμαστής μεθοδικότητος καί ακριβείας. Το αυτό 
δύναται να λεχθή καί περί του αρχαίου κειμένου : εκδίδονται ίκ τίνος Πλατωνίου, 
άγνωστου εις ήμας άλλοθεν, τά Περί διαφοράς Κωμωδιών καί Περί διαφοράς χα
ρακτήρων βραχέα σημειώματα περί κωμωδίας, περί χορού, περί Ελληνισμού καί 
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