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μετά το δέσποτα το ό κατά την έκδοχήν των NORV-. Έν σ. 48 στ. 21 έξείλω φονώσης 
παρατηρώ δτι ή γραφή έξείλω είναι ανελλήνιστος αντί τοΰ όρθοΰ έξείλου. Ίσως ή 
εσφαλμένη γραφή αυτή παρεκίνησε τον γραφέα τοΰ G νά αναζήτηση τήν διόρθωσιν 
ζήλφ φθονώσης, δπερ δμως ως άστοχον, ορθώς δέν εδέχθη ό έκδοτης. Έν σελ. 49 στ. 
19 πλησίον της οικουμένης, το άρθρον της δέον να άπαλειφθη, ώς ορθώς γίνεται είς 
τον R, διότι τό άρθρον δίδει άλλην έννοιαν είς το οίκουμένη, ένω άνάρθρως ό λόγος 
δηλώνει απλώς κατοικούμενον τόπον έν αντιθέσει προς τήν προηγουμένη ν διαβαινο-
νην έρημον, ώς συμβαίνει έν προκειμένω. 

Γενικώς ή έκδοσις Conca δίδει ένα κείμενον λαμπρόν και πλησιέστατον προς τό 
ύπό τοΰ Νείλου γραφέν, το όποιον βοηθεϊ να μελετηθη ή έν τω διηγήματι περιγραφική 
τέχνη της εποχής, αί πληροφορίαι περί τών συνθηκών τοΰ τότε μοναχικοΰ βίου και οί 
στοχασμοί τοΰ Νείλου περί τών σκέψεων και τών συναισθημάτων τών μοναζόντων εις 
τήν έρημον του Σινά κατά τα τέλη τοΰ 4ου αΐώνος. Δίδει επίσης ή έκδοσις τήν εΐκόνα 
τοΰ γραπτοΰ λόγου τών κατά τήν έποχήν έκείνην εύπαιδεύτων πολιτών. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Euripides Alcestis. Edldlt Antonius Garzya. Bibliotheca scriptorum Graecorum et 
Romanorum Teubneriana. Leipzig 1983. 

Ό γνωστός είς τό φιλολογικον κοινον εκδοτικός Οίκος Teubner της Λειψίας συ
νεχίζων τήν έκδοτικήν του παραγωγήν παρουσιάζει τώρα τήν "Αλκηστιν τοΰ Εύριπί-
δου ύπό τήν φροντίδα τοΰ Έλληνιστοΰ Antonio Garzya, Καθηγητοΰ είς το Πανεπι-
στήμιον της Νεαπόλεως. 

Μέ τήν υίοθετηθεΐσαν τακτικήν έκ μέρους τοΰ έκδοτικοΰ τούτου Οίκου νά εκδί
δονται μεμονωμένως τα δργα τών δραματικών ποιητών, επιτυγχάνεται αναμφιβόλως 
βελτίωσις τών εκδόσεων, πράγμα το όποιον γίνεται εμφανές μέ τήν πρώτη ν ματιά. Οΰ-
τω είς τήν κρινομένην έδώ έκδοσιν θα Γδη ό αναγνώστης μέ Ικανοποίησαν τήν κατατο-
πιστικήν είσαγωγήν καί τήν βιβλιογραφίαν πλουσίαν αναφορικών α) προς τάς εκδό
σεις τοΰ Εύριπίδου άπό τό έτος 1494 (editio princeps), β) προς τάς εργασίας τάς σχετι
κός μέ τον Εύριπίδην καί γ) προς τήν έν γένει έρευναν, ή οποία καλύπτει τό Εύριπί-
δειον έργον. Είς αυτά προστίθεται δισέλιδον έπεξηγηματικόν τών σημείων μέ τα όποια 
προσδιορίζονται οί κώδικες, οί συγγραφείς (νεώτεροι) καί αί συντμήσεις τών Λατινι
κών λέξεων πού χρησιμποιοΰνται είς τό κριτικόν υπόμνημα, έν τέλει δέ (σελ. 43-46) 
υπάρχει μετρική άνάλυσις τών χορικών τοΰ δράματος. 

ΑΙ εκδόσεις τοΰ Εύριπίδου, δπως καί τών άλλων κλασσικών συγγραφέων, είναι 
πολλαί· παρά ταΰτα θα συνεχισθοΰν νά γίνωνται είς τό μέλλον καί άλλαι, διότι δέν 
μπορεί κανείς προς τό παρόν νά ΐσχυρισθη δτι έχει δοθη ή τελική μορφή τοΰ κειμένου 
οποιουδήποτε συγγραφέως, όπως αυτή ήτο τότε πού βγήκε τό έργον άπό τα χέρια τοΰ 
δημιουργοΰ του. Ή φιλολογική Ερευνά έχουσα προσφάτως στραφή οριστικώς καί 
αμετακλήτως προς τήν μελέτην τών άνευρισκομένων καί συνεχώς εκδιδομένων παπύ
ρων, έχει πάντοτε νά πρόσθεση κάτι εις τό άρχαΐον κείμενον (διάφορον γραφήν, νέον 
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ερμήνευμα ή ακόμη έπιστροφήν είς παλαιοτέραν ανάγνωσιν) — καί δέν αναφέρομαι είς 
τα νέα κείμενα πού δια πρώτην φοράν εμφανίζονται μετά άπό δύο καί πλέον χιλιετίας. 
Μετά άπο τάς προϋποθέσεις αύτάς καθίσταται όλοεν επιβεβλημένη ή νέα εκδοσις, καί 
φαίνεται δτι σήμερον κάθε εκδοσις δέν μπορεί ν* άνθέξη περισσότερον άπο μίαν δεκαε-
τίαν. Ούτω, παρά το γεγονός δτι οί κλασσικοί συγγραφείς έτυχον της φροντίδος μεγά
λων ονομάτων τοΰ φιλολογικού κόσμου, νέαι εκδόσεις θα γίνωνται μέ ταχύτερον ρυθ-
μόν προς έπίρρωσιν της φθινούσης καί είς τον τόπον μας φιλολογικής επιστήμης. 

Είς τήν Άλκηστιν 6 Ευριπίδης μετουσίωσε παλαιόν μϋθον σύμφωνα μέ τον 
όποιον ένα πρόσωπον (άνήρ ή γυνή) θυσιάζεται δια το ταίρι του, ένώ οί γέροντες γο
νείς ήρνήθησαν νά πράξουν τούτο. Είς τον μΰθον τούτον προστίθεται καί ή πάλη τοΰ 
γενναίου (τοΰ παλικαριού) μέ τον Θάνατον, προκειμένου νά σωθή τό θυσιαζόμενον 
πρόσωπον. Ή διευθέτησης τοΰ θέματος τοΰ μύθου γίνεται άπό τον Εύριπίδην κατά 
τοιούτον τρόπον, ώστε διερωτάται ευλόγως ό αναγνώστης τοΰ δράματος άν πρόκειται 
δια τραγωδίαν ή σατυρικόν δράμα· και πράγματι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις δτι πρό
κειται δια τό δεύτερον: α) τό δράμα τούτο είναι βραχύ (1163 στ.) συγκριτικώς προς τα 
λοιπά δράματα τοΰ ποιητοΰ, β) χρειάζεται μόνον δύο ύποκριτάς καί γ) τό σπουδαιότε-
ρον, κατείχε τήν τετάρτην θέσιν είς τήν τετραλογίαν, μέ τήν οποίαν διηγωνίσθη ό 
ποιητής τό 438 (Κρήσσαι, Άλκμέων (Άλκμαίων) ό δια Ψωφΐδος, Τήλεφος, Άλκηστις), 
δπου ήλθεν δεύτερος μέ πρώτον τόν Σοφοκλή, πράγμα τό όποιον πρέπει νά σημαίνη 
δτι ή Άλκηστις, αν μή τι άλλο, πήρε τήν θέσιν σατυρικού δράματος. Θά πρέπει προς 
τούτοις νά σημειωθούν τα ιδιαίτερα (καί Ιδιάζοντα) στοιχεία τοΰ δράματος τούτου: δέν 
παραδίδεται άπό δλα τά χειρόγραφα, απουσιάζει άπό τους παπύρους (οί στίχοι 1155-
1163 στον P. Hibehl, 25 εΓναι δυνατόν ν* ανήκουν είς άλλο έργον τοΰ ποιητοΰ, άφοΰ 
τους αυτούς στίχους συναντάμε καί είς τά έργα 'Ανδρομάχη, 'Ελένη, Βάκχαι), τά αρ
χαία Σχόλια είναι ελάχιστα έν συγκρίσει προς αυτά τών υπολοίπων έργων τοΰ Εύριπί-
δου. Ή κατάστασις αυτή προδίδει τουλάχιστον τήν άπρόθυμον στάσιν τών αναγνω
στών τοΰ Εύριπίδου κατά τους μετέπειτα χρόνους ν* αντιγράψουν τό δράμα τούτο. Τό 
γεγονός επίσης δτι ουσιαστικώς δέν ευρίσκεται είς τους παπύρους αποδεικνύει δτι ή 
σύνταξις της «συλλογής» τών 10 δραμάτων τοΰ Εύριπίδου, πραγματοποιηθείσα δια 
σχολικήν χρήσιν καί συντελέσασα είς τήν διάσωσιν τών έργων τούτων, πρέπει νά το-
ποθετηθή χρονικώς είς περίοδον κατά πολύ μετά τόν δεύτερον αίώνα μ.Χ., είς τόν 
όποιον τοποθετείται σήμερον ύπό τών μελετητών τοΰ Εύριπιδείου κειμένου: βλ. Α.Μ. 
Dale, Alcestis, σελ. xxix), άλλως είναι άνεξήνητον διατΐ δέν ευρέθησαν, έστω σπαράγ
ματα τοΰ δράματος τούτου, είς τους παπύρους. 

Ό ανωτέρω προβληματισμός περί τό έργον τοΰτο τοΰ Εύριπίδου θά έπρεπε νά εί
χε κατά τίνα τρόπον παρουσιασθή είς τήν είσαγωγήν της εκδόσεως, τοσούτον μάλλον 
διότι ό Ιδιος ό Garzya έχει άσχοληθή μέ τό δλον θέμα. 

Είναι αναμφιβόλως επαινετή είς τό σύνολον της ή εργασία τοΰ Garzya τόσον ώς 
προς τήν μορφήν τοΰ κειμένου, τό όποιον παρουσιάζει είς τήν έκδοσιν, δσον καί ώς 
προς τήν ανίχνευσαν τών τεστιμονίων καί τήν άρτίαν σύνθεσιν τοΰ κριτικοΰ υπομνή
ματος. Ίσως μεγαλύτερα προσήλωσις προς τήν χειρόγραφον παράδοσιν θά ώφελοΰσε 
τήν έκδοσιν. Είναι γνωστόν δτι αί διορθώσεις τών αρχαίων κειμένων, αί όποΐαι έπη-
νέχθησαν παλαιότερον ύπό φιλολόγων (ολκής αναμφισβήτητου) δέν έπεβεβαιώθησαν 
άπό τους παπύρους (παρά μόνον είς έλαχίστας περιπτώσεις), γεγονός τό οποίον μας 
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κάνει να εΤμεθα πολύ διστακτικοί, προκειμένου να προβώμεν είς οίανδήποτε διόρθω
σαν, ή οποία θα μετέβαλε το παραδεδομένον κείμενον. Ό Garzya δμως προβαίνει είς 
άλλαγάς του κειμένου αποδεχόμενος διορθώσεις ή προτάσεις παλαιοτέρων φιλολό
γων. Ούτω δέχεται τήν άλλαγήν τής σειράς τών λέξεων είς τον στ. 81 κατά τον Blom-
field χρή βασι'λειαν πενθεΐν: βασΐλειαν χρή πενθεΐν codd. χωρίς νά είναι άπαραίτητον, 
γράφει ψυχής (στ. 108) κατά τον Monk, ένω είς τον στίχον 118, δηλαδή 10 στίχους με
τά ταύτα, υπάρχει ή γραφή ψυχαν (πρόκειται δια χορικον καί εις τάς δύο περιπτώσεις), 
δέχεται τήν γραφή ν τοΟ Reiske έσχάραν (στ. 119), παρά τήν όμοφωνίαν δλων τών χει
ρογράφων (έσχάραις) καί παρά τήν αρχήν τοΰ diffïcilior potior, γράφει έν άγκάλαις 
(στ. 190), ένω τα χειρόγραφα BV Εχουν είς άγκάλας, γραφή ή οποία δικαιολογείται 
σημασιολογικώς άπο το συνοδευόμενον τήν εκφρασιν αυτήν ρήμα λαμβάνουο(α). 'Εάν 
άνατρέξωμεν είς τον στ. 351, θα εΰρωμεν τήν φράσιν έν άγκάλαις πράγματι, άλλ* εκεί 
το συνοδευόμενον ρήμα είναι έχειν, τό όποιον δικαιολογεί τήν χρήσιν της προθέσεως 
év. Βεβαίως θα πρέπει νά ύπογραμμισθή ή όρθότης της διορθώσεως τοΰ Cobet γέρων 
(ψυχοπομπός) (στ. 361) αντί της γραφής τών κωδίκων χάρων, δταν μάλιστα Ιδωμεν Οτι 
ανάλογος είναι καί ή δκφρασις είς τον στ. 440: γέρων Ι νεκροπομπός. "Αστοχη είναι ή 
αποδοχή της γραφής τρδε μη (στ. 665) κατά τόν Weil αντί τοΰ τήδ'έμρ δλων τών κω
δίκων. 

Μερικά λάθη πού δχουν γίνει είς τό κείμενον αμαυρώνουν τήν δλην εντύπωσαν 
της εκδόσεως, παρά τό δτι οφείλονται είς άβλεψίαν κατά τήν εκτύπωσαν: π.χ. ούδσέν 
έτι (στ. 301) αντί τοΰ ορθού ουδέν έστι, έμο (στ. 338) αντί του ορθού έμόν, χέρα νς (στ. 
350) αντί τοΰ όρθοΰ χέρας, δ'ν (στ. 756) αντί τοΰ ορθού δ'έν. Πρόκειται προφανώς πε
ρί άναπηδήσεως τών τυπογραφικών στοιχείων κατά τήν έκτύπωσιν είς τό πιεστή ριον· 
δμως λάθη, ακόμη καί τυπογραφικά, δέν επιτρέπονται είς τάς παγκοσμίου φήμης 
εκδόσεις της Βιβλιοθήκης Teubner, διότι είναι δυνατόν νά μειώσουν τήν κατά τα άλλα 
καλήν εκτύπωσαν τής εκδόσεως. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

Archiv far Papyrutforschung und verwandte Gebtete, 
Τόμος 29ος, σελ. 112 Φωτογρ. 11, Leipzig 1983. BSB B.G. Teubner Verlagsgesell

schaft. 

Τό παπυρολογικόν περιοδικόν μέ τήν συντομογραφίαν Archiv βφθασεν αίσίως είς 
τόν 29ον τόμον του έχοντας καλύψει ανελλιπώς (εξαιρουμένων τών ετών τοΰ πολέ
μου) τον παρόντα αίώνα (ή έκδοσίς του ήρχισε τό 1901) καί Εχοντας προσφέρει ανε
κτίμητους υπηρεσίας είς τήν σπουδήν τών παπύρων καί προαγωγήν τών παπυρολογι
κών σπουδών διεθνώς. 

Ό παρών τόμος, ώς καί ό προηγούμενος (βλ. κρίσιν μου: Πλάτων 34/35 (1983), 
205-207), εξεδόθη ύπό τήν έπίβλεψιν τών Reinhard Koerner, Wolfgang Müller, Günter 
Poethke καί Kurt Treu, τών οποίων καί εργασίας φιλοξενεί: 

Τό περιεχόμενον τοΰ τόμου είναι πλούσιον καί ενδιαφέρον καλύπτοντας ευρύ 


